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OD UNIWERBIZACJI DO DERYWATÓW 
PREDYKATYWNYCH

W artykule uniwerbizmy skontrastowane są z derywatami, które powstały na ba
zie jednego wyrazu i wpisują się w strukturę predykatowo-argumentową (derywaty 
predykatywne). Generalnie uniwerbizmy tworzą klasę bardzo rozproszoną i pod wzglę
dem formalnym, i semantycznym. Stan ten rodzi siły, które zmierzają do uporządkowa
nia zbioru powstałego drogą uniwerbizacji; pojawia się ciążenie w kierunku kategorii 
opartych o struktury predykatywne. Powyższa interpretacja wpisuje się w teorię chaosu 
deterministycznego.
Słowa klucze: uniwerbizacja, derywaty predykatywne, reinterpretacja, nowe sufiksy

In the article univerbisms are contrasted with derivatives which arose on the basis of one 
word and which are incorporated into its predicative-argumentative structure (predica
tive derivatives). Generally speaking, univerbisms constitute a diffuse class, both as far 
as their formal as well as semantic aspects are concerned. This state of affairs generates 
forces which intend to arrange the set which arose by means of univerbisation; there 
arises gravitation toward categories based on predicative structures. The interpretation 
presented above belongs to the realm of the theory of deterministic chaos.
Key words: univerbisation, predicative derivatives, reinterpretation, new suffixes

W tytule mojego artykułu pojawiają się dwa terminy -  uniwerbizacja oraz 
derywat predykatywny. Zacznę od wyjaśnienia drugiego terminu, bowiem 
pierwszy będzie definiowany z perspektywy derywatu predykatywnego, 
jego treść i zakres wyznacza opozycja obu terminów.

Derywatem predykatywnym  nazywam wyraz powstały na bazie struk
tury predykatowo-argumentowej. Typowa, prototypowa słowoforma zbu
dowana jest na jednowyrazowej podstawie słowotwórczej, choć w struk
turze głębokiej mieści się całe zdanie, por. czytelnik = ‘ten, kto czyta’ 
(Ag) -  wyraz czytelnik formalnie powstał na bazie czasownika czytać,
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przejmując funkcję jednego z argumentów struktury predykatowo-argu- 
mentowej, mianowicie agensa. Z kolei czytanka, oparta również na bazie 
czytać, strukturalizuje argument obiektowy, wszak w skład predykatu czy
tać wchodzą: agens (Ag), obiekt (Pt), czas (Temp) i miejsce (Loc). Do tego 
zestawu można dorzucić jeszcze wyraz czytelnia, ten strukturalizuje argu
ment Loc. Z innych przykładów derywatów predykatywnych przytoczyć 
można: pisak = ‘coś, czym x pisze’ (Instr); leżak = ‘miejsce, gdzie x leży’ 
(Loc). Interpretacja ta zgodna jest z przypisaniem derywatom struktury 
głębokiej, opartej o Fillmore’wskie role semantyczne w Gramatyce współ
czesnego języka polskiego (Grzegorczykowa, Laskowski, Wróbel 1998), 
choć nie używa się tam terminu derywat predykatywny. Ważne, że wła
śnie funkcje argumentów wyznaczają role syntaktyczno-semantyczne -  
wykonawca czynności, patiens, rezultat, instrument, miejsce, czas. Nawet 
jeśli budujemy derywat na wyrażeniu nieczasownikowym, przypisujemy 
mu strukturę predykatowo-argumentową -  rybak ‘ten, kto łowi ryby’ = 
agens w stosunku do łowić, księgarz ‘ten, kto sprzedaje książki’.

Pojęcie jednostki leksykalnej jest szersze niż jednoczłonowy leksem. 
Przede wszystkim mamy do czynienia ze związkami frazeologicznymi, 
ich skład jest przynajmniej dwuczłonowy. I właśnie tymi dwuczłonowymi 
jednostkami leksykalnymi stojącymi u podstaw konstrukcji słowotwór
czych zamierzam zająć się w dalszym ciągu artykułu. 1

1. Mocno tu trzeba podkreślić, że granice między stałymi związkami 
frazeologicznymi (idiomami), a grupami syntaktycznymi są nieostre. Z 
jednej strony mamy wyrażenia, których znaczenie nie wynika z treści 
jego składników, por. biały kruk ‘osobliwość, rzadkość, unikat’, czarna 
owca ‘osoba przynosząca wstyd swojemu środowisku’, z drugiej zaś strony 
mamy połączenia rzeczownika z przymiotnikiem w funkcji określenia, 
np. biała koszula, zatem grupę składniową. Między tymi krańcami stoją 
połączenia o mniejszym lub większym stopniu stabilności, nie są to jesz
cze stałe związki frazeologiczne, idiomy, ich znaczenie można wyprowa
dzić drogą analizy sensu składników, ale też nie są to luźne połączenia 
składniowe, przejawia się to w ograniczonej łączliwości -  można powie
dzieć rozterki sercowe, ale już nie *rozdarcie sercowe czy * szarpanina 
sercowa; da się wymiennie stosować dziecięcy i dziecinny dla choroba, 
szpital, ale już tylko dziecięca literatura, a dziecinne mogą być np. wykrę
ty. Zestawienia różnią się od połączeń syntaktycznych także szykiem -  na 
ogół mówimy woda mineralna, a nie mineralna woda, lepiej brzmi łódź 
żaglowa niż żaglowa łódź. Ciekawe też to, że w mocno ustabilizowanych
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zestawieniach mamy blokadę w transponowaniu wyrażenia na zdanie z 
funkcją orzecznika przymiotnikowego. Można powiedzieć: biała koszula 
= Ta koszula jest biała, ale już nie: łódź żaglowa =*Ta łódź jest żaglowa.

Uniwerbizacja to termin różnie definiowany, rozmytość jego granic widać 
już w łacińskim źródłosłowie: unus ‘jeden’, verbum ‘słowo’ -  wszak efek
tem technik słowotwórczych jest właśnie jedno słowo. Wachlarz stanowisk 
wobec terminu uniwerbizacja widać było wyraźnie na zorganizowanej 
przez Profesor Amelę Šehović konferencji pt. Univerbacija/univerbizacija 
u slavenskim jezicima w dniach 4-8 IV 2017 r. Na gruncie polskiej lingwi
styki mamy dwie monografie (Szczepańska1994, Sojda 2011), w których 
w rzetelny sposób zaprezentowana jest literatura słowiańska na temat uni- 
werbizacji. Z diachronicznego punktu widzenia interpretuje uniwerbizmy 
Artur Rejter (Rejter 2010).

W niniejszym tekście uniwerbizację zakreślimy do substantywizującej su- 
fiksacji. Tak więc na bazie wyrażenia przymiotnikowo-rzeczownikowego 
powstaje jeden wyraz -  w dwuwyrazowym wyrażeniu członem podrzęd
nym jest przymiotnik, formant zastępuje nadrzędny rzeczownik, por. zupa 
grochowa ^  grochówka, karta pocztowa ^  pocztówka.

2. W tym miejscu warto postawić pytanie: Czy są jakieś charakterystycz
ne cechy różniące uniwerizmy od derywatów predykatywnych? Oto ich 
zestaw:

2.1. Na pierwszym miejscu należy postawić typ formantów -  tworzące 
je sufiksy są “puste” pod względem semantycznym. Najczęściej mamy 
tu -ka, -ik, -ec, -ica. Warto zauważyć, że te same formanty, gdy tworzą 
derywat odrzeczownikowy, mają funkcję deminutywną (koń ^  konik, 
książka ^  książeczka) lub żeńską (nauczyciel ^  nauczycielka, kot ^  ko
cica), modyfikują zatem znaczenie podstawy. Warto dodać, że w doborze 
formantów obowiązuje zgoda rodzajowa -  deminutywa na -ka tworzą się 
od rzeczowników żeńskich, zdrobnienia z przyrostkami -ek i -ik -  od mę
skich. Nazwy żeńskie tworzone są od rzeczowników męskich. Tymcza
sem w uniwerbizmach formant jest obojętny wobec wartości rodzajowych. 
Mamy zatem przykłady:

♦ dla formantu -ka: rodzaj żeński: kamienica czynszowa ^  czynszówka, 
rodzaj nijaki: ciastko

drożdżowe ^  drożdżówka; rodzaj męski: dom noclegowy ^  noclegówka;
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♦ dla formantu -ec: rodzaj żeński: gazeta brukowa ^  brukowiec; rodzaj 
nijaki: drzewo

kakaowe ^  kakaowiec; rodzaj męski: skrót literowy ^  literowiec.

2.2. Drugą cechą uniwerbizmów jest rozproszenie semantyczne. Bo ja
kież to kategorie słowotwórcze: fasolówka, transportowiec, handlówka? 
W uniwerbizacji formant przechwytuje konkretne znaczenie nadrzędnego 
rzeczownika, a nie -  jak to się dzieje w predykatywach -  funkcję jednego 
z argumentów abstrakcyjnej struktury predykatywo-argumentowej. Skut
kiem tego są kłopoty z przypisaniem uniwerbizmu do kategorii słowo
twórczej.

2.3. Uniwerbizmy powstają na bazie grup nominalnych i przynajmniej ja 
kiś czas współfunkcjonują z nimi -  raz powiemy zupa pomidorowa, in
nym razem - pomidorówka. Nie mają takich zdolności derywaty powstałe 
na bazie predykatywnej. Powiemy: Pisarz usiadł przy stoliku, natomiast 
dziwaczne byłoby: Ten, co pisze, usiadł przy stoliku, zwłaszcza że nazwy 
wykonawców czynności zazwyczaj reprezentują typ, a nie okaz (Klesz
czowa 1998: 46-52)1. Gdy mówimy: On jest pisarzem, mamy na uwadze 
cechę habitualną, a nie okazjonalną.

2.4. Znamienną cechą derywatów powstałych w wyniku uniwerbizacji jest 
dodatkowa motywacja, mówią niektórzy -  podwójna motywacja. Możemy 
leksem pokazówka motywować za pomocą grupy przymiotnikowo-rze- 
czownikowej albo rzeczownikiem pokaz: To była pokazówka albo To był 
proces pokazowy, albo To był proces na pokaz. Możemy zamiast obycza- 
jówka powiedzieć policja obyczajowa albo policja pilnująca obyczajów; 
dochodzeniówka to albo policja dochodzeniowa (grupa syntaktyczna), 
albo policja zajmująca się prowadzeniem dochodzeń (peryfraza).

3. Jednym z większych problemów w badaniach lingwistycznych jest 
weryfikacja stawianych tez. Złożoność, różnorodność i bogactwo anali
zowanej materii sprawia, że odszukanie przykładu czy przykładów po
twierdzających bądź obalających stawianą hipotezę zazwyczaj nie stanowi 
problemu. Uwaga ta dotyczy także cech wymienionych w poprzednim (2.) 
fragmencie artykułu. W dalszym ciągu zamierzam szukać potwierdzenia

1 Przykłady derywat-okazów to: Zbawiciel, Stwórca -  w ich strukturze głębokiej w y
stępuje kwantyfikator ogólny. Derywat-typ pełni w zdaniu funkcję wyrażenia predy- 
katywnego, mieszczą się tu: 1/ nazwy, dla których predykat jest cechą stałą, np. ob- 
żarciuch, awanturnik; 2/ nazwy, w których wykonawca zawodowo wykonuje jakąś 
czynność: piekarz, pasterz.
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specyfiki uniwerbizacji w ewolucji języka. Jeżeli wydzielanie uniwerbi
zacji jest zasadne, powinno się to w jakiś sposób odcisnąć w odmiennym 
“życiu” słów z jednej strony opartych na zdaniu (księgarz), z drugiej -  
słów opartych na grupie nominalnej (żaglówka).

Jak już wcześniej sygnalizowałam, w klasie powstałej w efekcie uniwer- 
bizacji mamy często do czynienia z tzw. podwójną motywacją. Jest to sy
gnał, że zaczął się już proces reinterpretacji. Na miejscu przymiotnika, 
stojącego przed substantywizjącym formantem, pojawia się rzeczownik 
bądź czasownik, który wcześniej był jego podstawą słowotwórczą:
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zupa fasolowa 

fasolówka

zupa (zrobiona) z fasoli

bombowiec

handlowiec

samolot bombowy
/
\

samolot (przeznaczony) do transportowania bomb 

statek handlowy

\
statek (służący) do handlowania

Łatwo zauważyć, że w efekcie reinterpretacji uniwerbizmów następuje 
przesunięcie ich do klasy derywatów predykatywnych. Można zatem mó
wić o ogólnym procesie, który polega na ciążeniu uniwerbizmów w kie
runku podstwawowej dla słowiańskiego słowotwórstwa klasy -  do zbio
ru derywatów predykatywnych. Jest to główną przyczyną procesu, choć 
oczywiście, jak zwykle w takich wypadkach, wskazać można przyczyny 
cząstkowe, te współfunkcjonują z zasadniczym kierunkiem rozwojowym, 
co więcej -  wspomagają go. Oto niektóre z tych przyczyn cząstkowych2.

3.1. Zdarza się, że zanika przymiotnik, który razem z rzeczownikiem stał 
u podstaw uniwerbizmu, np. komora lepiana ^  lepianka (SL); bojowny/ 
wojowny mąż ^  bojownik, wojownik, naczynie kadzielne ^  kadzielnica 
(SDor), w SL: kadzilny ^  kadzidlinica/kadzilnica; dżdżowa glista ^  dż- 
dżewnica (SXVI):

2 Piszę “niektórych”, bo być może dalsze analizy wykażą ich więcej.
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Lumbricus, glista robak który się w żołądku luckim zaląga/ też których w ziemi pełno/ 
dżdżowe glisty albo dżdżewnice jako niektórzy zową. Mącz 199b (SXVI).

Funkcjonujący dziś w polszczyźnie leksem urzędnik to efekt uniwerbiza- 
cji odnotowanego w staropolszczyźnie wyrażenia sędzia urzędny (SStp). 
Brak już dziś przymiotnika urzędny ‘urzędujący’, motywacja jest inna, 
mianowicie urzędować.

3.2. Zerwanie związku między uniwerbizmem a zestawieniem może wy
nikać ze zmiany znaczenia przymiotnika. I tak przymiotnik czeladny pow
stał na bazie rzeczownika czeladź w znaczeniu ‘ludzie z najbliższego oto
czenia, domownicy, służba’. Dawało to zestawienia ojciec czeladny, go
spodarz czeladny, chleb czeladny, dom czeladny, czeladna izba. Ciągłość 
uzyskał czeladnik ukuty na bazie przymiotnika czeladny w znaczeniu 
‘służebny’.

3.3. Reinterpretacjom sprzyja też wygaśnięcie zestawienia, na którym 
powstały uniwerbizmy, tu przykładów znajdziemy wiele w historii pol
szczyzny. Wymienię tylko: cegła dachowa (SL) ^  dachówka, łaźnia pa
rowa/ kąpiel parowa ^  parówka (SDor); pióro stalowe ^  stalówka (SW), 
jedwabny robak ^  jedwabnik (SXVI).

4. Skala uniwerbizacji jest w języku na tyle duża, że w jakimś stopniu 
procesy w niej zachodzące muszą odciskać się na specyfice systemu sło
wotwórczego. W dalszym ciągu artykułu pokazane będą efekty procesów, 
które dotykają klasy derywatów powstałych po przesunięciu uniwerbi- 
zmów do derywatów predykatywnych. Tak więc zdarza się, że po reinter- 
pretacji uzyskujemy derywat, który łatwo przyporządkować do istniejącej 
już kategorii słowotwórczej. Efektem jest powstanie nowych formantów 
-  z morfemem przymiotnikowym wraz z substantywizującym sufiksem 
rzeczownikowym, zatem -ow -ec, -ów-ka. Pokażmy to na przykładach.

4.1. We współczesnym języku polskim klasa osobowych nazw na -owiec 
jest mocno rozbudowana, por. branżowiec, fachowiec, dżudowiec, han
dlowiec., ideowiec, komputerowiec, pechowiec (150 nazw, tyle według: 
Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 68-69). Zaskakujące, że u progu polsz
czyzny, w okresie staropolszczyzny odnotowano jedynie synowiec w zna
czeniu ‘wnuk, potomek, bliski krewny’ -  derywat można motywować rze
czownikiem syn albo przymiotnikiem synowy3, wtedy formantem będzie 3 3

3 ~(o Jezusie Chrystusie): Bo jina jest persona oćcowa, jina synowa, jina ducha świętego 
jedno jest bóstwo, rowna sława Fl Ath 5 -6  (SStp).
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-ec. Domyślać się można, że synowiec to efekt uniwerbizacji. Sytuacja się 
zmienia w SXVI -  pojawiają się nowe: borowiec ‘mieszkaniec boru’; do- 
mowiec ‘domownik’; mózgowiec ‘człowiek, który uparcie trzyma się tego, 
co wymyślił’ (SXVI). Dla niektórych można wskazać przymiotnikowe 
podstawy, bo były: borowy, domowy, mózgowy, ale chyba lepiej tu mówić
0 wyodrębnieniu się nowego formantu -owiec. Widać wyraźnie, że klasa 
osobowych nazw agentywnych “wchłonęła” zreinterpretowane uniwerbi- 
zmy. Efektem jest nowy formant.

Nie znaczy to oczywiście, że omawiany proces już się zakończył, wszak
1 dzisiaj pojawiają się uniwerbizmy o zakończeniach ~owiec, por. nauko
wiec ( ^  pracownik naukowy), stoczniowiec pracownik stoczniowy). 
Wcześniejsze rozważania dają podstawy do prognozowania, że podane 
przykłady będą w przyszłości derywatami na -owiec, wszak już dziś po
wiedzieć można: Naukowiec to człowiek zajmujący się nauką. Stocznio
wiec to człowiek pracujący w stoczni.

4.2. Podobnie interpretować można powstanie formantu -ownik. Znajdzie
my w materiale staropolskim i XVI-wiecznym przymiotniki na -owny, 
których nie ma już współcześnie, a które śmiało mogły być elementami 
uniwerbizmów na -ik, zatem: buntowny -  buntownik, bojowny -  bojownik, 
czarowny -  czarownik, harcowny -  harcownik, hołdowny -  hołdownik, 
pracowny -  pracownik, wojowny -  wojownik. Dziś interpretuje się te rze
czowniki jako odczasownikowe nazwy wykonawców czynności z forman- 
tem -nik. Piszą autorki słowotwórstwa współczesnego języka polskiego, 
że takie formacje, jak buntownik, bojownik, pracownik, użytkownik mają 
podwójną motywację czasownikowo-rzeczownikową (Grzegorczykowa, 
Puzynina 1979: 195). Jeśli postrzegać będziemy motywację rzeczowniko
wą (bunt, praca, użytek), to mamy do czynienia z formantem -ownik.

4.3. Rozrzut funkcji w staropolskiej klasie rzeczowników na -nica jest 
duży. Spotykamy derywaty, w których sufiks ma funkcję strukturalną 
(kramnica ‘budka targowa, kram, sklep’ od kram)., nazwy wykonawców 
(bębennica ‘bębnista’ od bęben), derywaty i znaczeniu czasu (maślnica 
‘ostatnia niedziela przed Wielkim Postem, (...)’ od masło itd. W niektórych 
można doszukać się relacji pochodzenia, np. miednica ‘misa metalowa 
(...)’ od miedź; jajecznica ‘cibus ex ovis coctis confectus’ od jajko, a są i 
takie, których znaczenia strukturalne są jednostkowe, np. dannica ‘jakaś 
miara miodu’ od dań; świetlnica ‘lampa, świeca, pochodnia’ od światło; 
wieżnica ‘rodzaj działa średniej wielkości umieszczanego w wieży’ od 
wieża (Kleszczowa 1996: 59-63). Jest to typowa sytuacja dla klasy uniwer- 
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bizmów. Ale w ramach tak rozproszonej klasy leksemów o zakończeniu 
~nica największą klasę tworzą nazwy miejsc. Powiedzieć można, że w 
obrębie rozproszonego zbioru klasa nazw miejsc scaliła się w grupę dery
watów, która podporządkowała się typom predykatowo-argumentowym, 
utworzyły nazwy miejsc na -nica.

W tym miejscu pojawia się problem argumentowania tez historycznojęzy- 
kowych. Trudno nieraz znaleźć zestawienie, które mogłoby motywować 
XX-wieczny uniwerbizm, a co powiedzieć o zestawieniach XV-, XVI- 
-wiecznych? Tu należy szukać pośrednich dróg wnioskowania. Tak więc 
przy wielu leksemach na ~nica można domyślać się baz zestawieniowych 
rzeczownika z przymiotnikiem. Bo choć nie mamy odnotowanego zesta
wienia komora/pomieszczenie piwne, łatwo sią takiego domyślić, skoro w 
XVI wieku były: dom piwny, karczma piwna (SXVI); brak poświadczenia 
dla zestawienia, które mogłoby motywować wyraz łożnica, ale mieliśmy 
przymiotnik łożny (SXVI); skoro był ogród oliwny, mógł być też ogród 
winny dla winnica, skoro był przymiotnik spowiedny (SL), mógł wiązać się 
z jakimś rzeczownikiem i tworzyć słowoformę spowiednia, dla składnica 
zestawienie był w stanie tworzyć przymiotnik składny ‘dotyczący składu 
towarów’ (SDor).

4.4. Jednym z formantów tworzących uniwerbizmy był formant -ica. Nie
które twory wpisywały się w semantyczną klasę nazw żeńskich, np. cza
rownica, cudzołożnica, czeladnica, robotnica, przeciwnica. Dziś podobne 
twory interpretujemy jako powstałe drogą derywacji wymiennej -  formant 
-nik zastępowany jest formantem -nica, przykładów we współczesnej pol- 
szczyźnie jest wiele -  pomocnica, niewolnica, pracownica, przodownica, 
nieszczęśnica.... Materiał historyczny nakazuje ostrożność w tak prostym 
przekładaniu współczesnej kompetencji językowej na wieki przeszłe. 
Okazuje się bowiem, że u progu polszczyzny funkcjonowało zestawienie 
czarowna niewiasta, cudzołożna żona, robotna czeladź (robotna = ‘pra
cująca fizycznie’). Interpretowanie zatem nazw żeńskich na -nica jako po
chodnych od męskich już w staropolszczyźnie to podporządkowywanie 
efektów uniwerbizacji do ogólnych zasad słowiańskiego słowotwórstwa 
-  że nazwy żeńskie wywodzą się od męskich. Tymczasem materiał hi
storyczny daje podstawy do wysunięcia tezy, że zarówno czarownik, jak 
i czarownica powstały niezależnie, a słowotwórczy związek między nimi 
mógł powstać później. Rodzi się nawet podejrzenie, że kategoria modyfi- 
kacyjna nazw żeńskich w słowiańskiej derywacji u progu miała charakter 
uniwerbizacyjny.
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5. Zdarza się, że w wyniku uniwerbizacji powstają twory, które trudno do
pasować do konkretnych kategorii słowotwórczych. Rzecz ciekawa -  mają 
one skłonność grupowania się w klasy semantyczne, rozbudowywane dro
gą analogii. Oto ich przykłady:

-  nazwy samochodów: ciężarówka, terenówka, osobówka, półtonówka, 
wyścigówka, taksówka;

-  nazwy zup: fasolówka, grochówka,pomidorówka, jarzynówka, kalafio- 
rówka, szczawiówka, kuroniówka4;

-  nazwy pomieszczeń: jadalnia, poczekalnia, sypialnia, pijalnia, oczysz
czalnia, przebieralnia, umywalnia, smażalnia, pakowalnia;

-  oddziały szpitalne: urazówka ^  oddział urazowy; porodówka ^  od
dział porodowy; zabiegówka ^  gabinet zabiegowy

-  terminy okulistyczne: błona twarda (SW) ^  twardówka, ale również 
białkówka, spojówka, naczyniówka.

Oczywiście pozostaje cała reszta, stanowiąca obrzeża systemu słowotwór
czego. Mam tu na myśli jednostkowe przykłady, które nie wpisały się w 
żadną większą klasę -  ani predykatywną, ani semantyczną, np. miętówka 
( ^  cukierek miętowy); makówka główka maku / makowa), gadzinówka

gazeta gadzinowa).

Zakończenie
W okresie strukturalizmu historycy języka starali się podporządkować 
swoje opisy ujęciom systemowym. Czas zmienić perspektywę. I mocno 
trzeba podkreślić, że nie jest powrót do czasów młodogramatyków (!). 
Mamy za sobą doświadczenia wnikliwych obserwacji współczesnego ję 
zyka. Czas je uzupełnić o perspektywę diachroniczną, co wyjaśnia stan ak
tualny, także zjawiska aktualnie się dziejące. Wiele z nich burzy porządek, 
trzeba je obserwować, ale też warto rozpoznawać siły, które wprowadzają 
ład w systemie języka naturalnego. Na konferencji w Grazu pokazywa
łam, że nowości językowe są niestabilne, że zdecydowana ich większość 
nie ma żadnego znaczenia w ewolucji systemu leksykalnego (Kleszczowa 
2016). W tym artykule starałam się pokazać obrzeża słowotwórstwa, które 
choć wykraczają poza podstawowe reguły derywacyjne, podlegają siłom 
porządkującym ten obszar. Tym samym referat wpisuje się w teorię chaosu 
deterministycznego -  ważny tu jest drugi człon terminu.

4 Kuroniówka to bezpłatny posiłek dla biednych, zwykle zupa od nazwiska Kuroń (mi
nister pracy i polityki socjalnej w latach 1989-1993).
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Wykorzystane słowniki i ich skróty
Witold DOROSZEWSKI, red., 1958-1969: Słow nik języka  polskiego , t. 1-11. 

Warszawa (SDor).
Samuel Bogumił LINDE, 1854-1860: Słow nik języka  polskiego . Wyd. 2, t. 1-6.

Lwów (wydanie pierwsze Warszawa 1807-1814) (SL).
Adam Antoni KRYŃSKI, Jan KARŁOWICZ, Władysław NIEDŹWIEDZKI 

(red.), 1900-1927: Słow nik języka  polskiego . Warszawa (SW).
Maria Renata MAYENOWA, (red.): Słow nik polszczyzny X V I  w ieku , t. 1-36.

(Red.) Wrocław -  Warszawa -  Kraków, 1966-2012 (SXVI).
Stanisław URBAŃCZYK (red.), od 2002. Wacław Twardzik (red.), 1953-2002: 

Słow nik staropolski, t. 1-11. Wrocław -  Warszawa -  Kraków (SStp).
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From Univerbisation to Predicative Derivatives

Univerbisation is a term which is variously defined. A common element of its signifi
cance is the basis of two or more words of the derivative. The article discusses univer
bisation as a result of substantivising suffixation -  in a two-word expression the depen
dent element constitutes an adjective, and the formant replaces the main noun, cf. zupa 
fasolowa ^  fasolówka. In this article such univerbisms are contrasted with derivatives 
which arose on the basis of one word and which are incorporated into its predicative-ar
gumentative structure, cf. czytelnik [a reader] = ‘the one who reads’, pisak [a felt-tip 
pen] = ‘a thing with which x writes’ (Instr); czytelnia [a reading room] = ‘a place where 
x reads something’ (Loc). Such word forms, which arose on the basis of a sentence, are 
referred to as predicative derivatives. This is consistent with the attribution of a deep 
structure based on Fillmore’s semantic roles to derivatives.
The derivatives which arose on the basis of two-word lexical units are created by means 
of multifunctional formants: -ek, -ik, -ka, -ec, -ica. This is one of the reasons that, gene
rally speaking, univerbisms constitute a diffuse class, both as far as their formal as well 
as semantic aspects are concerned. This state of affairs generates forces which intend to 
arrange the set which arose by means of univerbisation; there arises gravitation toward 
categories based on predicative structures -  these constitute the basis of Slavic word for
mation. Re-interpretation occurs, cf. łódź żaglowa [sailing ship] ^  żaglowi-ec ^  żagl- 
-owiec ‘a ship fitted with a sail’; zapiekane ciasto [casserole-like food] ^  zapiekan-ka 
^  zapiek-anka ‘something which is baked in such a way that its ingredients combine 
and a crispy crust is formed at the top’. New formants arise as a result of re-interpreta
tion, e.g. -anek, -inek, -alnik, -ownik, -anka, -awka, -  these elements are capable of cre
ating per analogiam depredicative structures -  this time without the basis of univerbism.
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