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Z pogranicza s łowotwórstwa.

O „podstawach związanych” w polszczyźnie

spółczesne badania słowotwórcze coraz częściej odbiegają od rygory-
stycznych analiz, jakie narzucił strukturalizm. Podkreśla się związek sło-
wotwórstwa z poziomem leksykalnym, wykazując, że wyznaczenie

ostrych granic między tymi poziomami języka jest niemożliwe. Wszak derywaty są
jednostkami leksykalnymi na równi z wyrazami niemotywowanymi i podlegają
takim samym zmianom − zanikają, przekształcają się semantycznie1, a zmiana zna-
czeniowa derywatu lub podstawy w efekcie może prowadzić do przekształceń wartości
kategorialnej, zwykle bowiem narusza istniejący związek motywacyjny. Procesy
tego typu zachodzą nieustannie. Z łatwością odnajdziemy w języku derywaty, których
relacja z podstawą jest w wyniku wspomnianych procesów przynajmniej w pewnym
stopniu naruszona, np. formacja obrońca formalnie wywodzi się od obronić, jednak
semantycznie związana jest z czasownikiem bronić: ‘człowiek, który broni’. Sporo
też w polszczyźnie w pełni zleksykalizowanych konstrukcji, które całkowicie utra-
ciły więź z pierwotną podstawą albo ze względu na daleko idące przekształcenia
semantyczne, albo z powodu zaginięcia w polszczyźnie podstawowego wyrazu, por.
bujny < bujać, gorzałka < gorzały, szczapa < szczepać, dokonać < konać2, ponie-
wierać od *niewierać3.

Zdarza się, że w wyniku zerwania pierwotnej więzi motywacyjnej uruchamiają się
procesy reinterpretacyjne, tzn. nawiązana zostaje nowa relacja słowotwórcza. Tak
stało się m.in. z rzeczownikiem Żydówka, motywowanym w dawnej polszczyźnie
wyrazem żydowy, a po jego zaniku rzeczownikiem Żyd (por. Kleszczowa 1998, 16–18);
motywację zmienił również czasownik zapełnić, który pierwotnie wiązał się z cza-
sownikiem pełnić o dawnym znaczeniu ‘zapełnić, robić pełnym’ (za: Urbańczyk,
red., 1953–2002), obecnie rolę podstawy słowotwórczej przejął przymiotnik pełny.
                                                          

1 O związkach słowotwórstwa z poziomem leksykalnym pisano już wielokrotnie. Por. np. Kleszczowa
2002, Pastuch 2007, Janowska 2009.

2 Wiele podobnych przykładów można znaleźć w pracy: Pastuch 2008.
3 O poniewierać (się) zob. Boryś 1991.
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Już podane przykłady uświadamiają, jak duży wpływ na ewolucję słowotwórstwa
wywierają przeobrażenia typowo leksykalne (zmiana znaczenia, zanik wyrazu).
Z jednej strony, dzięki nim często dochodzi do wykształcenia się nowych wartości
słowotwórczych, z drugiej jednak − przemiany zachodzące w leksyce naruszają
reguły derywacyjne, zamazując ich wyrazistość.

Choć niewątpliwie najważniejsze w nauce jest poszukiwanie reguł, warto czasem
zastanowić się nad zjawiskami, które wymykają się prostej klasyfikacji i jednocze-
śnie pokazują bogactwo i skomplikowaną naturę języka. Proponuję zatem w naszych
rozważaniach przyjrzeć się jednemu z przykładów konsekwencji wskazanych uwi-
kłań słowotwórczo-leksykalnych.

Za ilustrację omawianej problematyki posłużą czasowniki, w których wyodrębnia
się prefiks oraz element formalny i semantyczny pojawiający się co najmniej
w dwóch leksemach, a mimo to przynależność owych czasowników do wyrazów
motywowanych jest wątpliwa. Wspomnianego drugiego członu nie można bez za-
strzeżeń nazwać tematem słowotwórczym, gdyż we współczesnej polszczyźnie brak
jest samodzielnej bezprefiksalnej podstawy słowotwórczej, z której miałby się wy-
wodzić. Jak łatwo się domyślić, wiąże się to z omawianymi wcześniej typowymi
procesami leksykalnymi: zanikiem pierwotnego wyrazu podstawowego lub zmianą
znaczenia4. Na przykład w czasowniku zmieść/zmiatać z łatwością wydzielimy dwa
człony: prefiks z- i człon mieść/miatać. Ponieważ w polszczyźnie nie zachowała się
dawna podstawa mieść/miatać, moglibyśmy przyjąć, że analizowany czasownik jest
niemotywowany. Zwracają jednak uwagę współrdzenne leksemy takie, jak zamiatać,
wymiatać, których obecność uwypukla swoistą dwudzielność omawianego leksemu,
co więcej − można mówić o ich wzajemnej motywacji. Przykłady tego typu poka-
zują, jak trudno jest jednoznacznie zakreślić granice słowotwórczo-leksykalne tak,
aby zachować specyficzne cechy derywacji uznawane we współczesnej nauce,
a jednocześnie zbytnio nie zawęzić pola obserwacji słowotwórczej.

Powstaje oczywiście pytanie, czy warto się zajmować w glottodydaktyce lekse-
mami z „pogranicza”? Czy lepiej potraktować je jako margines zjawisk językowych,
który można w nauczaniu polszczyzny pominąć milczeniem? Wydaje się, że nie.
W omawianym wypadku decyduje o tym przede wszystkim dosyć duża liczba tego
typu czasowników. W polszczyźnie odnajdziemy kilkadziesiąt podstaw, które
współcześnie nie istnieją jako samodzielne leksemy (w danym znaczeniu), ale za-
chowały się w derywatach; liczba czasowników pochodnych (jeśli uznamy ich sło-
wotwórczą naturę) jest dużo większa. Co więcej – problem dotyczy czasowników
o stosunkowo dużej frekwencji. Verba tworzone na bazie glądać, jrzeć, jąć (a przy-
najmniej większość z nich) winniśmy uznać za trzon leksykalny polszczyzny, por.
oglądać, podglądać, wyglądać, przyglądać się, przeglądać; ujrzeć, przyjrzeć się,

                                                          
4 Pomijam w wywodzie przykłady czasowników obcych typu transmitować, emitować, eksmitować.

W tym wypadku w polszczyźnie nigdy nie było podstawy *mitować.
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wyjrzeć; wziąć, podjąć, zdjąć, wyjąć, nająć. Cudzoziemcy zapoznają się z tymi wy-
razami już w początkach nauki języka polskiego.

Wobec tego, co powiedzieliśmy, powinniśmy zastanowić się nad sposobem ucze-
nia interesującego nas typu konstrukcji leksykalnych. Czy należałoby uwzględniać
dwudzielność ich budowy (podział na formant i temat)? Wykażemy, że zależy to
w dużej mierze od konkretnych analizowanych czasowników. Wbrew pozorom
bowiem nie są one jednorodne, mają – i to zaznaczmy już na wstępie – bardzo róż-
norodny charakter i wymagają różnego podejścia metodycznego.

Ogólnie można je podzielić ze względu na wyrazistość semantyczną formantu na
dwie grupy: na derywaty z formantem o wyraźnej semantyce i wyrazy, w których
możemy wyodrębnić pod względem formalnym quasi-prefiks, ale nie ma on znacze-
nia słowotwórczego. Wyjaśnijmy to dokładniej.

W tym miejscu przede wszystkim należałoby przywołać funkcjonujący od dawna
w językoznawstwie termin „podstawa związana”. Co on oznacza? Definicje i krótkie
omówienia odnajdziemy w dwóch podstawowych pracach: w Gramatyce współczesnego
języka polskiego (Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red., 1998, 365) i w Encyklo-
pedii językoznawstwa ogólnego (Polański, red., 1993). Przypomnijmy, iż za podsta-
wę związaną (temat związany) uznaje się podstawę, która „nie występuje samo-
dzielnie, tzn. nierozszerzona o afiks słowotwórczy w funkcji tematu fleksyjnego”
(Polański, red., 1993, 404). O tym, że wydzielany jest temat słowotwórczy, decyduje
powtarzalność w innych leksemach, a dokładniej mówiąc − więź semantyczna
i formalna z innymi leksemami. I tak np. glądać pojawia się w formacjach oglądać,
przeglądać, wyglądać, podglądać, przyglądać się; gospod- w wyrazach gospodyni,
gospodarz itp. Inaczej możemy powiedzieć: formacje te wzajemnie się motywują.
O wzajemnej motywacji wspominaliśmy już przy omawianiu leksemu zmieść. Zanik
pierwotnych wyrazów podstawowych (w tym wypadku: glądać ‘patrzeć’ i *gospodЬ
‘gospodarz, pan, władca’, Boryś 2005) spowodował, że derywaty utraciły co prawda
bezpośrednią podstawę, ale zachowały wartość słowotwórczą dzięki wzajemnej
motywacji. To szczególny przypadek reinterpretacji, chroniący derywat przed leksy-
kalizacją, ale sytuujący go na obrzeżach słowotwórczych.

Analizowany termin „podstawa związana” ma nieco szersze znaczenie, gdyż do
podstaw związanych zalicza się również obce człony typu: hydro-, foto- (hydrobu-
dowa, fotokomórka); przykłady rodzime mają specyficzny charakter i ze względu na
swoją różnorodność wydają się szczególnie interesujące.

Termin „podstawa związana”, choć − jak wykażemy dalej – przydatny, nie jest
jednak sprecyzowany i budzi pewne kontrowersje. Przyjęcie go wiąże się z pewnym
odstępstwem od podstawowej zasady motywacyjnej, uznawanej przez językoznaw-
ców. Oczywiście, znajduje się uzasadnienie dla uznania leksemów typu oglądać za
podzielne słowotwórczo poprzez motywację wzajemną, nie rozwiązuje to jednak
wielu problemów. Wbrew pozorom bowiem trudno wyznaczyć granice omawianego
zjawiska, zwłaszcza w wypadku interesujących nas czasowników. Z jednej strony
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mamy do czynienia z członami typu glądać, jrzeć, jąć, które nie występują w formie
samodzielnego wyrazu5, z drugiej z podstawami, które co prawda istnieją w polsz-
czyźnie, ale w innym znaczeniu, por. mknąć − odemknąć, zamknąć, przymknąć,
domknąć; siąkać − przesiąkać, wsiąkać. I właśnie tu napotykamy na szczególne
trudności interpretacyjne. Czasowniki mknąć, siąkać znane są współczesnej polsz-
czyźnie, ale żadne z ich znaczeń nie odpowiada semantyce wymienionych obok
czasowników prefiksalnych. Podobnych przykładów jest bardzo dużo, por. wyznać,
przyznać się nie wiążą się już semantycznie ze znać6. Czy należałoby w związku
z tym mówić o podstawach związanych, czy raczej o leksykalizacjach? Inaczej możemy
też zadać pytanie − czy wskazane przykłady przynależą do poziomu słowotwórcze-
go, czy należy uznać je za niepodzielne leksemy? Granica jest płynna i w rzeczywi-
stości zależy od arbitralnych decyzji.

Bez wątpienia jednak przyjęcie omawianego terminu mimo wielu niejasności po-
zwala na włączenie w krąg derywatów takich czasowników, których semantykę
warto byłoby analizować, uwzględniając po pierwsze znaczenie prefiksu, po drugie
− ich stosunek znaczeniowy do innych leksemów współrdzennych. Chodzi zwłasz-
cza o te czasowniki, w których stosunkowo łatwo określić funkcję prefiksu. W takim
wypadku naturalne wydaje się odwołanie do budowy słowotwórczej, a przede
wszystkim do formacji podobnych formalnie i semantycznie.

I tak np. wyprzedać to konstrukcja słowotwórcza, którą zaliczymy do derywatów
kompletywnych ‘sprzedać wszystko, całkowicie’, tak jak wyłapać (muchy), wykupić
(cały towar). Wyrazista jest tu motywacja czasownikiem prefiksalnym sprzedać oraz
związek z prefiksalnymi derywatami zaprzedać, rozprzedać, wyrazista jest również
funkcja prefiksu.

Szczególnie charakterystyczne pod tym względem są konstrukcje o znaczeniu prze-
strzennym, por. wyjąć, wymieść, przeniknąć, wsiąkać, wniknąć, domknąć. Prefiksy im-
plikują treści przestrzenne takie same jak w innych formacjach słowotwórczych i przez
to dobitnie wyczuwalna jest dwudzielność derywatu. W takich wypadkach trudno było-
by przeprowadzić analizę semantyczną bez wskazania na semantykę prefiksu.

W polszczyźnie znajdziemy też derywaty tworzone na bazie podstaw związanych
o innych przejrzystych wartościach słowotwórczych. I tak np. przemienić z tematem
słowotwórczym mienić (por. zmienić, wymienić) to czasownik transformatywny (tak
jak przemeblować, przebudować); w pomrzeć (por. umrzeć, wymrzeć) przejrzyste
jest znaczenie dystrybutywne itp.7.

Nie ma wątpliwości, że formacje tego typu należy analizować, wykorzystując
warsztat słowotwórczy. Odwołanie się do podstawowych funkcji prefiksów, a także
                                                          

5 Ciekawym przykładem są podstawy typu stąpić, (por. dostąpić, wystąpić, przystąpić, itp.), które różnią się
tylko przyrostkiem tematycznym od istniejącego we współczesnej polszczyźnie czasownika (tu: stąpać).

6 Warto dodać, że od verbum znać tworzone są też właściwe derywaty, por. inchoatywny derywat poznać. To
samo dotyczy wymienionych wcześniej czasowników mknąć, (np. przemknąć), siąkać (np. wysiąkać).

7 Stosuję podział na kategorie czasownikowe za H. Wróblem (Wróbel 1998, 536−584).
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podobnych derywatów właściwych na pewno ułatwi uczącym się zapamiętanie
wymienionych konstrukcji. W tym też wypadku termin „podstawa związana” ma
swój głębszy sens.

Przyznać jednak należy, że dla większości leksemów opartych na tym samym
rdzeniu typowa analiza słowotwórcza nie jest przydatna. Oto jedna z wielu ilustracji
− czasowniki wszcząć, począć, zacząć o wspólnej, pierwotnej prasłowiańskiej pod-
stawie, choć nieistniejącej nigdy w polszczyźnie w postaci cząć. Wszystkie mają
znaczenie ‘zacząć, rozpocząć’. Utworzone zostały za pomocą prefiksów dosyć cha-
rakterystycznych dla formacji inchoatywnych, czyli wskazujących na początek ak-
cji. Różnią się jedynie stylistycznie. Począć ma już odcień archaiczny albo jego
użycie jest zawężone (począć dziecko), wszcząć występuje głównie w stylu urzędo-
wym. Mamy tu więc do czynienia z bliskoznacznością współrdzennych czasowników.
Wobec tego ich znaczenie należałoby rozpatrywać nie w relacjach słowotwórczych,
ale synonimicznych, leksykalnych. Podział na formant i podstawę traci w tym wy-
padku sens, gdyż analiza taka nie uwydatni ich znaczenia. Termin „podstawa zwią-
zana” jest więc tu nieprzydatny. Przykładów można podać wiele; wywodzą się one
najczęściej z dawnych formacji aspektowych, tautologicznych8. Oto kilka wybra-
nych egzemplifikacji: polecić, zalecić, zlecić (lecić)9; spocząć, wypocząć, odpocząć
(począć); spotkać, napotkać (potkać); wybaczyć, przebaczyć (baczyć); zezwolić,
pozwolić, dozwolić (zwolić); użyczyć, pożyczyć (życzyć); zbawić, wybawić (bawić);
zdołać, podołać (dołać); uiścić, ziścić (iścić); pokazać, ukazać, wskazać (kazać),
znaleźć, wynaleźć (naleźć); zaspokoić, uspokoić (spokoić).

Zestawienie synonimów lub wyrazów o zbliżonych sensach i o tym samym rdze-
niu, aby pokazać zwykle niewielkie różnice semantyczne bądź stylistyczne zacho-
dzące między nimi, jest zabiegiem niewątpliwe celowym w nauczaniu cudzoziemców.
I tak powinniśmy traktować podane wyżej przykłady. Doszukiwanie się natomiast
podobieństw do konstrukcji słowotwórczych, mimo że czasami jest to możliwe, por.
np. dozwolić – dopuścić, nadmiernie komplikuje analizę.

Na zakończenie należy zaznaczyć, że w polszczyźnie odnajdziemy wiele czasow-
ników o wspólnym pierwotnie rdzeniu, których nie da się analizować według poda-
nych w tym artykule zasad. Chodzi o takie pary, jak prześladować, naśladować,
które ze względu na zasadnicze różnice semantyczne, a także brak wyrazistej funkcji
prefiksu nie poddają się zaproponowanym tu analizom i należałoby je traktować
jako odrębne, niezależne jednostki leksykalne, mimo że w przeszłości mogło łączyć
je wspólne pochodzenie (tu: staropolski czasownik śladować).

Już na wstępie sygnalizowałam, że analizowane czasowniki będą mieć różny cha-
rakter, choć łączy je na pewno jedno: ich niepewny status słowotwórczy lub wręcz
                                                          

8 Za formacje tautologiczne uznaje się derywaty, w których formant pełni wyłącznie funkcję struktu-
ralną. Por. Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel, red., 1998, 375.

9 W nawiasie umieszczam dawną podstawę słowotwórczą, która obecnie albo już nie istnieje, albo
zmieniła znaczenie.
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utrata podzielności słowotwórczej to wynik przeobrażeń leksykalnych, jakim podle-
gały one same lub ich podstawy. Stopień zmian wyznacza jednocześnie ich miejsce
wśród leksemów motywowanych i niemotywowanych. Stąd też do analizy włączony
został ogląd diachroniczny. Ponieważ mamy do czynienia z zasady z nieregularnymi
procesami leksykalnymi, przyjąć należałoby, iż nie da się jednoznacznie określić
granicy opisywanych faktów.

Omówione zagadnienia związane z pograniczem leksykalno-słowotwórczym
uświadamiają złożoność zjawisk językowych. Każda próba opisu faktów języko-
wych wiąże się z pewną dozą nieuchronnych uproszczeń. Warto jednak zdawać
sobie z nich sprawę.
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The article is dedicated to the lexical and derivational phenomenon. Analysis was applied to verbs, as
their word-forming status is doubtful. It’s possible to extract from them a prefix and a second link that
appears in at least two lexemes. For these type of verbs, we will not find any Polish instances of basis of
forming words with no prefix. Either that, or the existing formal base has another meaning. Examples
include such words as: odemknąć, zamknąć; ujrzeć wyjrzeć; zamiatać zmiatać, wszcząć zacząć.

A u s  d e m  G r e n z b e r e i c h  d e r  W o r t b i l d u n g .
Ü b e r  „ z u s a m m e n g e s e t z t e  G r u n d f o r m e n “  i m  P o l n i s c h e n

Der Artikel ist einem Phänomen gewidmet, das an der Grenze der Lexik und Wortbildung liegt.
Analysiert wurden Verben, deren Status in der Wortbildung nicht eindeutig ist. Sie bestehen aus einem
Präfix sowie einem zweiten Glied, das sich in mindestens zwei Lexemen zeigt. Jene Verben weisen im
Polnischen keine präfixlose Basisform auf oder aber die vorhandene formale Grundform hat eine andere
Bedeutung. Beispiele für diese Verben sind odemknąć, zamknąć; ujrzeć wyjrzeć; zamiatać zmiatać,
wszcząć zacząć.


