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S owniki gniazdowe s  obecne w dorobku polskiego s owotwórstwa co najmniej od 

wier wiecza1. Propozycja uwzgl dnienia w opisie s owotwórczym leksemów analizy 

ich aktywno ci derywacyjnej jest jeszcze starsza, si ga bowiem ko ca lat pi dziesi tych 

minionego wieku i wi e si  j  z nazwiskiem Józefa Wierzchowskiego2. Wypracowa-

nie szczegó owych zasad i ich aplikacj  do interpretacji pe nego materia u j zykowego

przyznaje si  rosyjskim lingwistom3.

Czterotomow  seri  publikacji wydan  pod wspólnym tytu em S ownik gniazd 

s owotwórczych wspó czesnego j zyka ogólnopolskiego rozpoczyna opracowanie po-

wi cone gniazdom odprzymiotnikowym autorstwa Teresy Vogelgesang (Universitas, 

Kraków 2001, s. 256). Tom pierwszy zawiera ponadto „Wst p” (s. 7–32), w którym 

jego autorka — Hanna Jadacka — wprowadza w problematyk  opisu gniazdowego re-

lacji s owotwórczych mi dzy leksemami, przybli aj c ró ne teoretyczne zagadnienia 

interpretacji stosunków semantycznych i formalnych (w cznie z alternacjami morfo-

nologicznymi) mi dzy wyrazami, informuj c o metodzie analizy, jej rozwoju, sposo-

bach przedstawiania materia u oraz o przydatno ci takich bada , tak e w dydaktyce na 

ró nych szczeblach edukacji.

Tom drugi: Gniazda odrzeczownikowe jest dzie em zbiorowym, w którego przy-

gotowaniu poza H. Jadack  uczestniczyli: Magdalena Bondkowska, Iwona Burkacka, 

El bieta Grabska-Moyle, Tomasz Karpowicz (Universitas, Kraków 2001, s. 1410).

1 M. Olejniczak, 30 lat s owotwórstwa gniazdowego (rys historyczny), [w:] M. Skar y ski

(red.), S owotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. Zastosowanie, Kraków 2003, s. 12–28. 
2 Zob. J. Wierzchowski, Uwagi s owotwórczo-leksykalne, Biuletyn PTJ VIII, 1959, s. 223–229.
3 Przegl d odpowiedniej literatury z tego zakresu zob. m.in. H. Jadacka, Wst p, [w:] S ownik

gniazd s owotwórczych wspó czesnego j zyka polskiego, t. 1: T. Vogelgesang, Gniazda odprzymiot-

nikowe, Kraków 2001, s. 8–12; M. Skar y ski (red.), S owotwórstwo gniazdowe. Historia. Metoda. 

Zastosowanie, op. cit., s. 168–175.
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Podobnie w opracowaniu dwucz ciowego tomu trzeciego: Gniazda odczasow-

nikowe uczestniczy  zespó : Ma gorzata Berend, M. Bondkowska, I. Burkacka, H. Ja-

dacka, Monika Olejniczak, T. Vogelgesang, pod naukowym kierownictwem Miros awa

Skar y skiego.

Tom czwarty: Gniazda motywowane przez liczebniki, przys ówki, zaimki, przyimki, 

modulanty, onomatopeje, wykrzykniki jest dzie em autorskim M. Skar y skiego4.

Do ustalenia wyrazów has owych zosta  wykorzystany Ma y s ownik j zyka pol-

skiego (wyd. 1989) oraz Nowy s ownik j zyka polskiego PWN (wyd. 2002). „ ród em

koryguj cym” by S ownik wspó czesnego j zyka polskiego pod red. B. Dunaja (wyd. 

1999). Uwzgl dnienie tej ostatniej pozycji podyktowane by o nie tylko przytaczanym 

w nim materia em, ale i — a mo e g ównie — jego interpretacj . Warto podkre li , e

wspomniany s ownik góruje nad wcze niejszymi opracowaniami leksykograficznymi 

tego typu tak szczegó owo ci  interpretacji materia u j zykowego, jak i konsekwen-

cj  jego opisu. Za tym s ownikiem przyj to te  odbiegaj c  od podzia u tradycyjnego 

klasyfikacj  leksemów na cz ci mowy, która wywodzi si  z tomu morfologicznego 

Gramatyki wspó czesnego j zyka polskiego pod red. R. Grzegorczykowej, R. Laskow-

skiego, H. Wróbla (1984). Cz  materia u egzemplifikacyjnego pochodzi tak e z in-

nych powszechnie dost pnych s owników wspó czesnej polszczyzny, w tym i wyrazów 

obcych. Ze szczegó owymi problemami zwi zanymi z opracowaniem okre lonych ty-

pów gniazd zapoznaj  czytelnika komentarze pomieszczone w odpowiednich akapitach 

cytowanego ju  „Wst pu” do tomu pierwszego (s. VIII–X). 

Poniewa  tomy pocz tkowe s  dobrze znane od prawie siedmiu lat, poni sze uwagi 

odnosz  si  do pozycji zamykaj cych ten cykl wielkiego przedsi wzi cia badawczego. 

Wydane przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” tomy 3 i 4 zwracaj

uwag  przede wszystkim ró n  od poprzednich, lecz nie mniej eleganck , szat  graficz-

n . W zwi zku z pojawieniem si  na rynku ksi garskim kolejnych nowych s owników

polszczyzny wspó czesnej omawiane pozycje odznaczaj  si  ponadto innowacjami 

w zakresie róde  materia u. Pewne modyfikacje opisu wymusi  sam materia .

W tomie po wi conym derywacji odczasownikowej uwidaczniaj  si  powa ne 

problemy z ustaleniem centrum gniazda, wynikaj ce z faktu, e mamy tu do czynie-

nia z jednostkami tworz cymi pary aspektowe (BUCHA , BUCHN ; CHLAPA ,

CHLAPN ; DAWA , DA ; DOZWALA , DOZWOLI ; KROPI , KROPN ),

e wyst puj  tu warianty tak morfologiczne, jak i ortograficzne (KROI , KRAJA ;

BIEC, BIEGN ; LEC, LEGN ; BRZ KA , BRZ KA , BRZD KA , BRZ K-

N , BRZ KN , BRZD KN ), e przy parafrazowaniu znacze  czasowników 

prefiksalnych cz sto odwo ywano si  nie do czasownika bezprefiksalnego — jak to si

4 W zwi zku z poruszan  problematyk  zob. M. Skar y ski (red.), S owotwórstwo gniaz-

dowe. Historia, metoda, zastosowania, op. cit.; idem, Liczebniki w s owotwórstwie wspó czesnej

polszczyzny (Stu dium gniazd s owotwórczych), Kraków 2000; por. te  recenzj : K. Kowalik, J zyk

Polski LXXXII, 2002, s. 373–376; M. Skar y ski, Ma y s ownik s owotwórczy j zyka polskiego dla 

cudzoziem ców, Kraków 1989, rec.: K. Kowalik, J zyk Polski LXXII, 1992, s. 204–208 oraz eadem, 

Na marginesie S ownika s owotwórczego, Polonica XVI, 1993, s. 217–226.
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zwykle praktykuje, lecz do innego czasownika prefiksalnego z tego samego gniazda, 

uznaj c te motywacje za bardziej naturalne (t. 3, s. XI–XIII: przerobi , przerabia  1. 

‘zrobi  na nowo’, wygni , wygniwa  1. ‘zgni  ca kowicie’, reinterpretowa  ‘zinterpre-

towa  na nowo’), co teoretycznie daje si  uzasadni  w ramach derywacji prefiksalnej 

wymiennej. Fakt pochodno ci od czasownika przedrostkowego, a tym samym wymien-

no ci morfemu prefiksalnego sygnalizowany jest specjalnym znakiem <>: nad-<> ama ,

nad-<> am-(ywa ) ‘z ama  cz ciowo’. Pewne arbitralne rozstrzygni cia konieczne 

by y tak e w odniesieniu do czasowników z si , spo ród których pomini to formacje 

zwrotne, wzajemno ciowe i bierne. 

W materiale opracowanym w tomie czwartym wyodr bniono dodatkow , nieobec-

n  w tomach pocz tkowych klas  leksemów, mianowicie modulanty, co poci gn o za 

sob  inn  kwalifikacj  niektórych wyrazów pochodnych, m.in. derywatów z nie-: nie-

ci g y, które zosta y uznane za kompozita (t. 3, s. XIII). Tom ten ma te  inn  struktur

ni  poprzednie, podzielony jest na siedem cz ci, ustalonych ze wzgl du na przyna-

le no  wyrazów motywuj cych gniazdo s owotwórcze do okre lonej klasy leksemów 

— cz ci mowy, które zosta y wymienione w podtytule tego  dzie a.

Podobnie jak w tomach pocz tkowych, na gniazdo s owotwórcze sk ada si  tu 

otwieraj cy je wyraz podstawowy (wyró niony t ustym drukiem), derywaty nim mo-

tywowane bezpo rednio i po rednio z wydzielonym formantem oraz zapisana ci giem

symboli struktura ka dego z derywatów: wy-liczy  V,V (= czasownik odczasownikowy); 

liczba V,S (= rzeczownik odczasownikowy); liczny: V,Ad (= przymiotnik odczasowni-

kowy); licz -e V,Ad,Adv (= przys ówek odprzymiotnikowy, motywowany po rednio

czasownikiem). Wszystkie przypadki uzupe nie  typów derywatów sygnalizowane s

skrótami odsy aj cymi do odpowiednich opracowa  (Dun, Sz, Supl., SWON). Licz-

ne wyrazy opatrzono tu kwalifikatorami informuj cymi o przynale no ci derywatu 

do okre lonego typu terminologii (bot., chem., elektr., fiz., geogr., mat., med., poligr.,

sport., techn., wojsk., zool., egl. itd.), tak e okre lonego rejestru polszczyzny (ksi k.,

rub., posp., pot., przest., art.). Sygnalizowane s  równie  informacje pochodz ce od 

redaktorów hase .

Trzeba tu doda , e o rodkami gniazd s  znaczenia wyrazów centralnych. Ma to 

istotny wp yw na pewne techniczne rozwi zania. Derywaty od ró nych znacze  sta-

nowi  odr bne gniazda, a w ramach gniazda niektóre formacje pochodne opatrzone s

liczbami informuj cymi, do którego ze znacze  wyrazu motywuj cego derywat si  od-

nosi. W wielu wypadkach znaczenia derywatu podane s  explicite, por.:

dw-oje

 -------

 [dwoj-aczki] 2. ‘bli ni ta’

 [dwoj-aki] 2. a) ‘rodzaj budynku’

 [dwoj-aki] 2. b) ‘rodzaj garnka’

 dwój-ka 3. ‘ocena’

 dwój-ka 4. ‘dwie osoby, dwoje zwierz t; para’

-------

dwa-dzie cia

 [dwudziestak] 1. ow., 2. gw. miejska [red.: pot.]

S ownik gniazd s owotwórczych wspó czesnego j zyka ogólnopolskiego...
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W wypadku leksemów polisemicznych autorzy odnotowuj  tak e fakt braku dery-

watów od okre lonych podstaw lub ich u y  w okre lonych znaczeniach: CHCIE  2. 

‘móc’ (najcz ciej z przeczeniem ) — b. der.; KU  5. ‘stuka , uderza  miarowo i g o no’ 

— b. der. Liczne has a opatrzone s  te  odsy aczami do innych gniazd, np. NA/D A ,

NA/D Y  1. [...] Zob.: NAD A , NAD Y  2., 3.; WYD A , WYD Y  1; 

ZD A , ZD Y  1; ZD A , ZD Y  2; ZD A , ZD Y , 3. Warto odno-

towa , e pod niektórymi has ami takich odes a  mo e by  kilkana cie, a nawet kilka-

dziesi t (por. np. gniazdo NA/JMOWA , NA/J ; OBE/JMOWA , OB/J ).

Gniazda czasownikowe, dla których jako centrum ustalono pary aspektowe, spra-

wia y wyj tkowe trudno ci. Konsekwentnie przyj to tu, e jako pierwszy podawany jest 

czasownik niedokonany, a w drugiej kolejno ci — czasownik dokonany. Znaczenie, ja-

kim opatrzono te has a, odpowiada zwykle pod wzgl dem aspektu cz onowi drugiemu: 

ODBIJA , ODBI  4. ‘odp yn  od brzegu’; ODE/JMOWA , OD/J  1. ‘wzi

cz  czego ’ itp. Ale s  od tego odst pstwa, np. OCIERA  SI , OTRZE  SI  2. pot.

‘nabiera  og ady’, OD/DYCHA , ODE/TCHN  2. [...] ‘doznawa  uczucia ulgi’; 

ODPOWIADA , ODPOWIEDZIE  6. ‘spe nia  okre lone warunki’; OP DZA ,

OP DZI  2. [...] ‘zaspokaja  najpilniejsze potrzeby’; OSZCZ DZA , OSZCZ -

DZI 1. ‘zbiera  pieni dze, ograniczaj c wydatki’ itp. Takich rozwi za  jest wi cej i co 

najmniej zastanawiaj , zw aszcza e w obja nieniach dotycz cych wyrazów has owych

(s. IX) brak na ten temat komentarza.

Trzeba przyzna , e mamy do czynienia z dzie em niezwyk ym. Przyj te rozwi zania 

metodologiczne u wiadamiaj  nie tylko ró ny zakres aktywno ci derywacyjnej wyrazów 

uzale niony od ich znaczenia, ale sprawiaj , e po raz pierwszy dysponujemy zarówno 

jej jednolitym opisem, jak i kompletn  analiz  struktury s owotwórczej wszystkich cz -

ci mowy, z ustaleniem jednoznacznych relacji mi dzy wyrazami pochodnymi i je mo-

tywuj cymi. Jak si  dowiadujemy ze „Wst pów”, w tomie trzecim przedstawiono 3847 

gniazd czasownikowych, zawieraj cych 35 300 derywatów, „w poszczególnych swych 

cz ciach tom 4. podaje gniazd odliczebnikowych — 26 (2921 derywatów), gniazd od-

przys ówkowych — 34 (400 derywatów), gniazd odzaimkowych — 60 (570 derywa-

tów), gniazd odprzyimkowych — 239 (2480 derywatów), gniazd motywowanych przez 

modulanty — 82 (2421 derywatów), motywowanych przez onomatopeje — 13 (63 dery-

waty), motywowanych przez wykrzykniki — 7 (12 derywatów)” (s. VII). cznie zatem 

tylko w tych dwóch ostatnich tomach zinterpretowano i uporz dkowano, niejednokrotnie 

opatruj c znaczeniami oraz kwalifikatorami, 41 675 derywatów pogrupowanych w 4308 

gniazd s owotwórczych. To ogrom budz cej szacunek pracy, mierzonej nie tylko czasem 

po wi conym analizom i ich weryfikacjom, ale i intelektualnym wysi kiem, jakiego wy-

maga y niejednoznaczne, cz sto sporne relacje, w jakie wchodz  leksemy na p aszczy -

nie semantyczno-s owotwórczej. To tak e znakomite materia y do opracowa  monogra-

ficznych, do dyskusji i dalszych bada , zw aszcza porównawczych, zarówno w zakresie 

potencji s owotwórczej poszczególnych klas leksemów w obr bie polszczyzny (por. np. 

wielk  aktywno  przyimków i modulantów, a stosunkowo skromn  przys ówków), jak 

i konfrontatywnych z innymi j zykami, zw aszcza s owia skimi.
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