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WSTÇP

Rozwój lingwistyki strukturalnej, do której niewątpliwych o- 
siągnięć należy wypracowanie ścisłych i obiektywnych metod bada
nia przede wszystkim w fonologii i składni, stosunkowo słabo 
przejawił się w dziedzinie słowotwórstwa czasowników^.

Tradycyjnym jest już w literaturze językoznawczej podział cza
sowników na dwie wielkie grupy: dewerbatywów, a więc derywatów 
odczasownikowych prefiksalnych: pisać ̂  napisać, odpisać2 i su-

1 We wszystkich pracach teoretycznych poświęconych słowotwór- 
stwu synchronicznemu operuje się prawie wyłącznie materiałem rze
czownikowym i przymiotnikowym, który szczególnie po wojnie docze
kał się oddzielnych opracowań, por. prace W. . D o r o s z e w 
s k i  e g o:,. Monografie słowotwórcze, PF XIÏI-XV, 1928-1931; 
Kategorie słowotwórcze, Sprawozdania TNW, Wydział I, Warszawa 
1946; W. P o m i a n o w s k i e j ,  Klasyfikacja rzeczowników 
odrzeczownikowych, Wrocław 1967; R. L a s k o w s k i e g o ,  
Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, t. I-II, Wrocław 
1966 i 1971; H. K u r k o w s k i e j ,  Budowa słowotwórcza 
przymiotników polskich, Wrocław 1954; S . S z l i f e r s z t e j -  
n o w e j ,  Przymiotniki dzierżawcze w języku polskim, Wro
cław 196u. Podobnie jest w tomie poświęconym słowotwórstwu: Pro
blemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka, War
szawa 1972. Dokładniejszą bibliografię zagadnienia zawierają m. 
in. artykuły R. G r z e g о г с z у к o w e j i J. P u z y n i -  
n y, Z zagadnień słowotwórstwa synchronicznego, Por. Jęz. 1959, 
z* 5-7, s. 241-253; M. H o n o w s k i e j ,  Nowe drogi polskie
go słowotwórstwa, JP LIII, 1973, s. 57-64, a także ostatnia ksią
żka tej autorki - Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchro
nicznego (w dziesięcioleciu 1967-1977), Wrocław 1979.2 Zagadnieniu prefiksacji i funkcji prefiksów poświęcone są 
prace: S. A g r e 1 1, Przedrostki postaciowe czasowników pol
skich, Materiały i Prace Komisji Językowej AU, t. XVIII, Kraków 
1918; S. S ł o ń s к i, Funkcje prefiksów werbalnych w języku 
starosłowiańskim (starobułgarskim), Warszawa 1937; А. К r u- 
p i a n k a ,  Próba logiczno-syntaktycznej klasyfikacji polskich 
czasowników przedrostkowych, Z polskich studiów slawistycznych, S. 
3, Językoznawstwo, Warszawa 1968; a także - Czasowniki z przedro
stkami przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku, Warszawa-Poz- 
nań-Toruń 1979; T, G 1 e r m a k-Z i e 1 i ń s к a, Polskie 
czasowniki przedrostkowe o znaczeniu przestrzennym i ich odpo
wiedniki w języku francuskim, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979;



fiksalnyoh: wykupić ) wkupywać, przenieść ) przenosić^ oraz de- 
nominatywów, a więc derywatów powstałych w drodze przekształcenia 
imiennych części mowy na czasownik. Podział ten jest jednak mało 
precyzyjny, i dlatego też do ostatniej z tych dwu grup zaliczana 
"często czasowniki zróżnicowane pod względem słowotwórczym bez 
dalszego ich podziału^. Były to z jednej strony <- proste czasow
niki odimienne, które pojawiły się w rezultacie usunięcia innego 
czasownika z wyrażenia dwuwyrazowego i zastąpienia go sufiksem 
werbalizującym imię: pokrywać lakierem ) lakierować, odbywać po
kutę  ̂pokutować-*. Po drugie - część czasowników mogła powstać w

W. S m i e с h; Funkcje aspektów czasownikowych we współczesnym 
języku ogólnopolskim, Łódź 1971; H. W r rt b e 1, 0 zasadach o- 
pisu słowotwórczego polskich czasowników prefiksalnych. Studia 
gramatyczne II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 105-119, 
Nie wymieniam tu monografii oddzielnych prefiksów, np. : o- // ob(e)-, 
od(e)-. po- itd. Fundamentalne znaczenie mają też dwie prace po
święcone prefiksacji w języku rosyjskim: A. B o g u s ł a w s k i ,  
Prefiksacja' czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim, Wro- 
cław-Warszawa-Kraków 1963, B. N. 0 o 1 o v i n, Slovoobrazova- 
telnaja tipologija russkich pristavoénych glagolov, "Slavjanskoje 
Jazykoznanije" 1§59.

^ Na sufiksy czasownikowe zwraca się oczywiście uwagę i w 
pracach poświęconych prefiksacji, a ponadto w monografiach: W. 
S m  i e с h, Rozwój form czasu teraźniejszego czasownika w języ
ku polskim, Łódź 1967; М. К u с a ł a, Rozwój iteratywów doko
nanych w języku polskim, Wrocław 1966, a także w oddzielnych ar
tykułach, np. B. Krei i I. Nemca o sufiksie -nąć, W, Rossowskie- 
go - o sufiksie -erować itd.

* Tak Jest w pracy I. D u l e w , i c z o w e j ,  Czasowniki 
denom.lr.alne w języku polskim i rosyjskim, Wrocław-Warszawa-Kraków- 
-Gdańsk 1981.

Ten typ czasowników denominalnych został dokładnie omówiony 
przede wszystkim przez R. G r z e g o r c z y k o w ą  w pracach: 
Czasowniki denominalne v języku staro-ęerkiewno-słowiańskim, RS 
XXVI, 1966, s. 59-71; Czasowniki odimienne we współczesnym języ
ku polskim, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969; 0 logiczno-syntaktycz- 
nej strukturze czasowników denominalnych, Por. Jęz. 1963» z. 3- 
-4, s. 103-111, a także w artykułach innych językoznawców, np. S. 
K a r o l a k ,  0 znaczeniach czasowników odimiennych, [w:] Se
mantyka i słownik, Wrocław 1972; W. Ś m i e c h ,  Przyczyny 
przechodniości bądź nieprzechodniości czasowników odimiennych bez- 
przedro3tkowych w języku polskim, RKJ ŁTN XXII, Łódź 1976; S. 
S a l  o n i ,  0 budowie słowotwórczej czasowników odimiennych, 
Por. Jęz. 1963, z. 8, s. 326-334. Bibliografię zagadnienia za
wierają także prace poświęcone czasownikom denominalnym w innych 
Językach słowiańskich, пр.: K. H e r e j-S z y m a ń s k a ,  De- 
rywacja czasowników denominalnych we współczesnym bułgarskim ję
zyku literackim, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978; N. S. A-
V i 1 o v a, Razvitije otymennogo glagolnogo slovoobrazovanija,



wyniku deprefiksacji czasownika prefiksalnego, np. żenić się, 
krzepić, prościć ,̂ Po trzecie » duża ilość czasowników odimien
nych powstała w rezultacie przekształceń Jeszcze bardziej złożo
nych, polegających na jednoczesnym dodaniu do podstawy słowotwór
czej dwu lub nawet więcej elementów, np. odgłowić, zarybić, u- 
zdrowlć, 2dzwonić się, wczytać się, napłakać się, odchamić się. 
Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcono do tej pory niewiele uwa
gi. 0 ile bowiem werbalizacja imion dokonująca się za pomocą de- 
rywacji sufiksalnej została poddana wnikliwej analizie językozna
wców, o tyle derywacja dokonująca się za pomocą jednoczesnego do
dania prefiksu i sufiksu nie doczekała się dotychczas oddzielnego 

. 7opracowania'.
W niniejszej pracy zostaną opisane synchronicznie typy prze

kształceń rzeczowników, przymiotników, przysłówków i innych czę
ści mowy w czasowniki dokonujące się w oparciu o co najmniej dwieO
operacje słowotwórcze . W tym też celu zostanie poddany analizie 
materiał języka polskiego, w tym także materiał gwarowy.

[w:] Glagol, narećije, predlogi i so juzy v russkom literatumom 
jazyke XIX w., Moskwa 1964, s. 104-130, Z. M. V o 1 о с к a j a, 
Semantiîeskaja klassifikacija i sposoby obrazovanija otymennych 
glagolov, [w:] Struktumaja tipologija jazykov, Moskwa 1966.

^ Wspomina o tym W. Ś m i e c h  w artykule: 0 pochodzeniu 
czasowników typu bierać, pisywać w języku polskim, ЛР LIII, 1973̂  
s. 192, opierając się na pràcy I, N e m с a, Genese slovanského 
systemu vidového, Praga 1958, s. 83.7 /Na potrzebę takiego opracowania^ zwrócił uwagę W. S m i e eh,
0 budowie czasowników typu odtańczyć ^odpłacić tańcem', RKJ ŁTN 
XI, Łódź 1965 i autorka niniejszej pracy w artykule: Czasowniki 
dwuformantowe z pref. wy- w języku polskim oraz wv- i iz- w 
języku rosyjskim, RKJ CTN XXII, Łódź 1976.

8 Z pojęciem "operacji słowotwórczych" kojarzy się często mo
ment diachronii jako nieodłączny element każdego procesu jednakże 
derywacja pojmowana jako model, według którego tworzy się okreś
lone kategorie wyrazowe, całkowicie mieści się, według mnie, w 
ramach synchronii. W moim rozumieniu, derywat denominalny może 
być rezultatem nie tylko afiksacji (bieda - biedowaćJ. ale także 
rezultatem innych zabiegów słowotwórczych. Porównaj także różni
ce w interpretacji formantu: J. P u z у n i n a, Typy formantów 
słowotwórczych w językach słowiańskich, Z polskich studiów sla
wistycznych, S. 5, Warszawa 1978, s. 179-188, a także B r o d o -  
w s к a-H o n o w s к a, Ewolucja metod..., s. 15-24.



Stan badań

Po raz pierwszy w polskiej literaturze językoznawczej odmień-Qność formacji wybrzeże dostrzega W. Doroszewski , dopiero jednak 
Z, Klemensiewicz3 widzi tu dokonanie się jednoczesnego procesu 
prefiksacji i sufiksacji. Podobnie w czasownikach przyswoić i (£• 
calić uznaje on istnienie współformantu przedrostkowego przy-, o^ 
i przyrostkowego -ić. Jest to pierwsza gramatyka polska, w któ
rej wspomina się o możliwości tworzenia czasowników bezpośrednio 
pd imion za pomocą równoczesnego procesu prefiksacji i sufiksa
cji. Gramatyki wcześniejsze nic na ten temat nie piszą. Podobnie 
jest w monografiach S. Słońskiego i S. Agrella^, gdyż autorzy 
tych monografii zajmują się przede wszystkim funkcją semantyczną 
prefiksów. Interesuje ich głównie to, co wyrazy znaczą, a nie to, 
jak znaczą.- -Maria Brodowska-Honowska^2, klasyfikując polskie de
rywaty, zalicza czasowniki ogołocić, usynowić do tworów przej
ściowych, gdyż według niej załamują one zasadę dwuczłonowości, 
ponieważ znaczenia tych struktur nie da się przetransponować w 
grupę dwuwyrazową, tylko należy się posłużyć omówieniem szerszym: 
ogołocić ‘uczynić całkowicie gołym'. Wielu językoznawców zajmuje 
Jednak odmienne stanowisko twierdząc, że teorię W. Doroszewskiego
o dwudzielnej strukturze rzeczowników można w pełni zastosować

* 13również do wyjaśnienia budowy czasowników . Przekształcenie po
łączeń dwuwyrazowych, np. odjąć, odciąć głowę ) odgłowić, uczynić 
zdrowym У uzdrowić polega według W. Smiecha na tym, że z czasow
nika podstawowego wchodzi w skład wyrazu pochodnego tylko prefiks,

9 D o r o s z e w s ' k i ,  Monografie słowotwórcze, PF XIII, 
S. 313.

10 Z. K l e m e n s i e w i c z ,  T. L e h  r-S p ł a w i ń- 
3 ki, S. U r b a ń c z y k ,  Gramatyka historyczna języka pol
skiego, Warszawa 1964, s. 170-172.

S. A g  r e i  1 wspomina co prawda jednym zdaniem o tym, 
t.B mnóstwo czasowników złożonych nie posiada formy niezłożonej, 
np. obezwładnić, wykorzenić. zaokrąglić, jednak nic więcej na 
ten temat nie pisze; por. J. g r e 1 1, op. cit., s. 1<.

12 M. B r o d o  w s к a-H o n o w s к a, Zarys klasyfikacji 
polskich derywatów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 56.

Pierwszy raz zwraca uwagą na ten fakt Ś m i e с h w pra
cy: Rozwój form..., s. 139, a także w późniejszych artykułach.



natomiast reszta formy podstawowej zastąpiona jest przez człon 
pełniący w połączeniu funkcję uzupełniającą1 .̂ Przyjmuję, że rów
nież czasownik ogołocić ma budowę dwuczłonową znacząc: 'uczynić 
gołym', zaś kwantyfikator "całkowicie" jest nadwyżką semantyczną 
tkwiącą w.znac2eniu prefiksu ô _. Przez "nadwyżkę semantyczną" 
rozumiem resztę poza znaczeniem wyznaczonym formą, co wynika z 
kierunku badawczego od formy ku funkcji. V ostatnim dziesięcio
leciu obserwuje się w słowotwórstwie zmianę kierunku, a mianowi
cie: od znaczenia ku formie, co można nazwać w pewnym sensie po
wrotem do ujęć leksykalnych, przed którymi bardzo ostrzegał W. Do
roszewski.

Termin derywacja prefiksalno-sufiksalna. wprowadzony pierw
szy raz przez M. Dokulila jest, według mnie, mało precyzyjny 
i zbyt pojemny semantycznie; używa się go najczęściej dla ozna
czenia różnorodnych sposobów tworzenia nowych czasowników, po 
pierwsze - takich czasowników, jak: odgłowić, uzdrowić, zalesić, 
po drugie - odchamlć się, ośmielić się, ściemnić się, w których 
obok prefiksu i sufiksu jest także i zaimek się.

Trzeba zaznaczyć, że termin derywacja prefiksalno-sufiksalna 
używany jest także w językoznawstwie polskim.

W obszernej, bo ponad stustroniccwej monografii czasowników 
denominalnych R. Grzegorczykowej jest zaledwie parę stron, na 
których zostały opisane modele prefiksalno-sufiksalne, przy czym 
autorka nie analizuje ich struktury i genezy16. Grzegorczykowa 
bada przede wszystkim proste czasowniki denominalne, tj. utworzo
ne drogą sufiksacji, zaś tylko marginalnie wspomina o możliwości 
tworzenia czasowników bezpośrednio od imion za pomocą jednoczes
nego dołączenia prefiksu i sufiksu.

Natomiast H. Satkiewicz, opisując produktywne typy słowotwór
cze współczesnej polszczyzny,' w oddzielną, niewielką zresztą gru- 
pę, wydziela czasowniki przedróstkowo-przyrostkowe, uważając, że

14 i
, w* 3 m i e с h,' 0 czasownikach Dolskich oochodnych od wyrażeń przyimkowych, RKJ ŁTN XXI, Łódź 1 7̂H, 3/ 117.1 1 9.
' /* ? 0 k ^ 1 Tvofeni slov v celtinë. I: Teorie ed-vozoyanf slov, Praga 1962, s. 129.16 _

, 7 r 2 ® g p г с z у к o w a, Cza.%ov-v.iki odimienne we współczesnym języku polskim..';, s. 89 - 100 .



jedynym sufiksem towarzyszącym prefiksacji jest suf, -i.- wy
mienny z -a-1 .̂

Najczęściej jednak, ze względu na skomplikowaną strukturę i 
znaczenie, derywaty te wyłącza się z analizy czasowników denomi
nalnych, zwracając jednak uwagę na konieczność oddzielnego Ich o- 
pracowania. Taki postulat zgłaszają autorzy prawie wszystkich 
monografii czasownikowych.

Na istnienie niektórych typów czasowników prefiksalno-sufik- 
salnych wskazują przy okazji innych badań natury ogólnej tacy 
językoznawcy, Jak A. Bogusławski, K. Wilczewska, C. Piemikar- 
sklj M. Rutkowska, J. Ząbkowska, B. Kryżan-StanoJević 1 inni1®. 
I tak A. Bogusławski i M. Rutkowska zwracają uwagę na odmien
ność rosyjskich czasowników utworzonych drogą prefiksacji i cza
sowników typus prefiks + yerbum ♦ się. Podobne spostrzeżenie w 
odniesieniu do Języka serbsko-chorwackiego poczyniła B. Kryżan- 
-Stanojeviô, która, przeprowadzając klasyfikację czasowników ru
chu w oddzielną grupę, wydzieliła tzw. czasowniki augraentatywne 
i deminutywne z obligatoryjnym elementem się.

W pracach« J, ZąbkowekieJ - o czasownikach rosyjskich i K. 
Wilczewskiej - o czasownikach polskich,- postuluje się oddzielenie 
czasowników utworzonych bezpośrednio od imion za pomocą dwu e- 
lementów, tj. prefiksu 1 sufiksu od czasowników z dodatkowym ele
mentem się łączącym się z podstawami imiennymi lub werbalnymi.

Jan Miodek , omawiając syntetyczne konstrukcje 1екзука1пе, 
czyli takie, w których dochodzi do zastąpienia połączeń dwu- lub 
kilkuwyrazowych, jednym określeniem wymienia zarówno czasowniki

wtr_______ „ . _ . 9, s. 173.
B o g u s ł a w s k i ,  op. cit.} К. W i l c z e w s k a ,  

Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń 1966; C. P i e r n i k a r s k i ,  0 dokonaności czasowników procesywnych 
(receptywnych), Por. Jęz. 1970, z. 6, s. 376-395ł M. R u t k o w s k a .  Próba porównania funkcji prefiksów werbalnych w języku 
rosyjskim i polskim (na materiale morfemów w-), "Slavia Orlen- tails" XVIII, 1969, s. 425-438j J. Z ą b k o w s k a ,  Kilka u- 
wag o prefiksalno-sufiksalnym sposobie derywacjl we współczesnym 
języku rosyjskim, "Slavia Orientalls" XVI, 1967, s. 53-56, В. К r у t a rfrS t a n o j e v i é ,  Serbsko-chorwackie czasowniki 
ruchu - problemy ich Interpretacji semantyczno-syntaktycznej, Stu
dia z filologii polskiej i słowiańskiej XVI, 1977, s. 238-245.19 J. M i o d e k, Syntetyczne konstrukcje leksykalne w ję
zyku polskim, Wrocław 1976.

słowotwórcze



biezprzedrostkowe• stad v kolejce ) kolejkować, mieszkać na wale-

Г
') wal et owad, Jak i czasowniki złożone spisać na flszkach  ̂
sfiszkować, odgrodzić płotem ) odpłotować. Interesują go prze- 
<te wszystkim odpowiednioici leksykalno-składniowe grupy wyrazo

wej i syntetyzmu^. W pracy tej czasowniki zostały podzielone 
&ie'według typów formantów słowotwórczych, ale właśnie według
Składniowych typów odpowiadających im znaczeniowo grup syntetycz
nych. Itaotliwiło to J. Miodkowi określenie składniowych funkcji 
poszczególnych członów grupy syntaktycznej. Jest to więc syntak- 
tyczna interpretacja struktur słowotwórczych, którą Jako metodę 
badawczą wprowadził W. Doroszewski i która Jest kontynuowana w 
pracach uczniów Profesora. Podobnie postępuje autorka najnowszej 
monografii poświęconej czasownikom denominalnym - I. Dulewiczowa, 
która na Jednakowej płaszczyźnie traktuje czasowniki utworzone 
tylko za pomocą dodania prefiksu, Jak l czasowniki powstałe przez 
równoczesne dołączenie prefiksu i sufiks^. Sam opis czasowników 
polskich i rosyjskich został usystematyzowany według kryterium 
formalnego; w pierwszej części pracy według formantów sufiksal- 
nych, w drugiej - według prefiksów.

Podstawy teoretyczne

1, Wyjaśnienia terminologiczne

Wstępem do badań jakiejś kategorii - morfologicznej, leksyka
lnej czy innej - winno być określenie jej zakresu, wydzielenie 
tego, co do niej należy, i usystematyzowanie tej zawartości. W 
wypadku czasowników, którymi się zajmuję, ani ich zakres, ani 
systematyka nie zostały w sposób zadowalający przedstawione; nie

20 0 nieostrej granicy terminu syntetyzm patrz; Z. К u r z o- 
w a, Recenzja książki J. Miodka, Syntetyczne konstrukcje leksy
kalne w języku polskim, JP LVII, 1977, s. 209-217. Najczęściej 
na określenie tego zabiegu spotyka się termin uniwerblzacja. sy- 
nónimiczny w ujęciu J. Miodka z syntetyzmem, jest to jednak poję
cie z zakresu leksykologii a nie słowotwórstwa, w którym mamy do 
czynienia wyłącznie z derywac ją albo kompozycją, por. P. Z w o 
l i ń s k i ,  Polsko-czeska paralela słowotwórcza, [w:] Z pro
blemów współczesnych języków i literatur słowiańskich, Warszawa 
1976, s. 78.



jasne są też problemy terminologiczne. Różni autorzy mówią więc
o czasownikach współformantowych, dwuformantowych, cyrkumfiksal- 
nych, prefiksalno-paradygmatyoznych, kompleksach czy morfemach

rnieciągłych lub rozłącznych, formantach złożonych lub mieszanych. 
Unikając zaś nazwy, podają ich strukturę, np. prefiks + imię + 
+ sufiks, prefiks + verbum + się lub określają sposób powstania 
tych czasowników jako kombinowany (por. ros. смешанный) albo 
syntetyczny, nazywając je syntetyzmami. Ta mnogość terminów wyni
ka z różnego podejścia autorów do sposobu powstania interesują
cych nas czasowników oraz z odmiennych założeń opisu słowotwór
czego. I jakkolwiek wszystkie wymienione nazwy są'mniej więcej 
synoniraiczne, to zakresy określanych nimi czasowników są jednak 
dość zróżnicowane.

W pracy będę się posługiwać terminem - czasowniki z formantera 
rozdzielonym, gdyż jest on, według mnie, najbardziej pojemny se
mantycznie; • obejmuje swoim zakresem czasowniki o bardzo zróżni
cowanej strukturze, a ponadto nie precyzuje bliżej elementu to
warzyszącego derywacji, np. zmiany paradygmatu, dodania elementu 
się, ucięcia tematu,alternacji, a także nie precyzuje rodzaju 
współformäntu. Autorka świadomie rezygnuje ze spotykanego często 
w językoznawstwie polskim terminu ** derywacja prefiksalno-sufik- 
eaina, gdyż nie jest on adekwatny w stosunku do zawartości pràcy, 
w której analizowane są nie tylko czasowniki prefiksalno-sufiksa- 
lne, ale i takie, które oprócz prefiksu i sufiksu mają także e- 
lement się.• Przez formant rozdzielony rozumiem taki formant, 
który składa się z co najmniej dwu morfemów słowotwórczych, nie 
występujących razem obok siebie, lecz rozdzielonych podstawą 
słowotwórczą. Skład morfemowy takiego formantu może być bardzo 
zróżnicowany; może to być, np. prefiks i sufiks lub prefiks, su
fiks i się lub prefiks i się.

2. Metody analizy słowotwórczej

Podstawowym celem klasyfikacji słowotwórczej jest ukazanie 
dwuczłonowych schematów formalno-pojęciowych, które są 'nadrzęd
nymi w stosunku do derywatów danego Języka i które determinują 
powstanie nowych konstrukcji. Są to tzw. typy słowotwórcze,



Przez typ. słowotwórczy rozumiem grupę czasowników posiadają
cą jednol’ity gramatycznie typ podstawy słowotwórczej, jednolito 
znaczenie słowotwórcze (strukturalne) oraz takie jïame współfor-
manty. >

I jakkolwiek zdaję sobie sprawę z trudności w przeprowadzeniu
22 ' * &ścisłych granic między synchronią i diachronią i z płynności 

granic dwudzielności wyrazów, to mimo to przyjmuję synchroniczny 
punkt widzenia. W konsekwencji uwzględniam znaczenie struktural
ne^ dające się wyodrębnić na podstawie struktury wyrazu motywo
wanego: zapełnić rybami (staw) ) zarybić, obsadzić drzewami 
(plac) ) odrzewie, przemienić branżę ) przebranżowić2 .̂

Trzeba też zaznaczyć, że nie zawsze taka parafraza słowotwór
cza jest możliwa, gdyż szereg czasowników może być utworzonych 
na podstawie samej tylko analogii do formacji już istniejących w 
języku. Tak jest np. w wypadku czasowników odskarpetczyć, od- 
spodnić, odśmleclć i innych, które zostały utworzone mimo braku 
połączeń typu: odjąć skarpetki, spodnie, śmieci. W takim wy
padku podaje się definicję semantyczną.

Czasowniki z formantem rozdzielonym mogą mleć motywację bez
pośrednią (imienną lub werbalną) i pośrednią, którą nazywam i-

J. P u z y n i n a ,  Pojęcie regularnej i nieregularnej 
konstrukcji morfemowej a fakty słowotwórcze, BPTJ XXV, i967, s. 
102; tam też bogata bibliografia na temat regularności i niere- 
gularności w słowotwórstwie, a także dyskusja z A. Bogusławskim 
na łamach Por. Jęz- w latach 1959-1960.

22 "Jeśli się nie chce dochodzić do nonsensu [...] nie można 
rozgraniczać w sposób absolutny synchronii i diachronii", por. 
G r z e g o r c z y k o w a ,  P u z y n i n a ,  op. cit., s. 251. Na
trudności w oddzieleniu synchronii i diachronii zwracają też uwa
gę inni językoznawcy, np. P. Z w o l i ń s k i ,  Wspólne ten
dencje słowotwórcze (derywacyjne) języków słowiańskich, Z pol
skich studiów slawistycznych, S. 3, Językoznawstwo, Warszawa 1968, 
s. 89-99 i W. D o r o s z e w s k i ,  Wśród słów, wrażeń i my
śli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966, s. 151.

~J Dla badań, które nie odtwarzają przebiegu procesu derywa- 
cyjnego, lecz badają tylko strukturę wyrazu tak, jak ją aktualnie 
odczuwają posługujący się językiem, L. S c h n e i d e r  pro
ponuje wprowadzić nazwę - analiza morfosemantyczna (zamiast do
tychczasowej analizy słowotwórczej), a dział językoznawstwa zaj
mujący się badaniem tego systemu nazwać morfosemantyką, por. 
Morfosemantyczna analiza wyrazu, "Slavia Orientalis“ XVI, 1967, 
s. 467-470.



ta

aienno-werbalną2\  Ten sam czasownik może być równocześnie moty
wowany kilkoma wyrazami, np. rzeczownikiem i przymiotnikiem. Zda
rza się tak w wypadku rozejścia się relacji formalnych i znacze
niowych, w wyniku czego mamy do czynienia z motywacją wielokie
runkową. I tak np. czasowniki zagęstwlć, wydelikacić (się), wy
pogodzić (się) kolejno znaczą: 'uczynić gęstym, delikatnym, po
godnym'; są więc semantycznie motywowane odpowiednim przymiotni
kiem, podczas gdy ich budowa morfologiczna wskazuje na pochodńość 
rzeczownikową. Dla celów klasyfikacji materiału przyjmuję w ta
kich wypadkach jako główną motywację semantyczną, zaś jako towa
rzyszącą - motywację morfologiczną. Taka interpretacja tych cza
sowników jest możliwa dlatego, że zarówno motywujące je przymio
tniki gęsty, delikatny, pogodny (w dwu ostatnich wypadkach byłaby 
to derywacja z ucięciem), jak i rzeczowniki - gęstwa, dellkat/fde- 
llkacik, pogoda mają właściwie takie samo znaczenie semantyczne, / 
a różnią się'tylko znaczeniem gramatycznym, por. gęsty las i 
gęstwa, delikatny człowiek i delikat//delikacik, pogodny dzień
i pogoda. Innymi słowy, mamy tu podobne relacje, jak w śmiały i 
śmiałość, miły i miłość itd. Zgodnie z tym, czasowniki: odwodnić 
‘pozbawić wody', naludnlć 'napełnić ludźmi'^ zarobaczywlć 'za
puścić robakami', umaszynowić 'zaopatrzyć w, maszyny', wyrdzawlć 
'pokryć rdzą', traktuję jako derywaty odrzeczowhikowe, mimo ist*

■ nienia odpowiednich przymiotników, tj. wodny, ludny, robaczywy, 
maszynowy, rdzawy.

Trzeba też zaznaczyć, że często Jeden czasownik może mieć kil
ka parafraz i wtedy trzeba się zdecydować na ten typ relacji, 
który pozwala zinterpretować w sposób jednolity większą liczbę 
podobnych formacji, np. , pchła: zapchlić, pluskwa : zapluskwlć, 
Więc robak: zarohaczywiĆ i wesz: zawszyć, zawszawić. Czasow- 
nik zarobaczywlć może mieć dwie parafrazy: 'zapełnić, zarazić, 
zapuścić robakami' i 'uczynić robaczywym', jednak ze względu na 
istnienie czasowników zapchlić, zapluskwlć i zawszyć przyjmuję 
'jako główną - motywację rzeczownikową, a jako towarzyszącą - mo-

Dwa rodzaje motywacji wymieniają autorki najnowszego syn
chronicznego opisu słowotwórstwa polskiego - R. Grzegorczykowa i 
J. Puzynina. 0 podwójnej motywacji derywatu i związanych z tym 
konsekwencjach diachronicznych pisały one takżę_węzęśnie£ w Por. 
Jęz. z 1960 r., s. 437, por. też В. K r e j a w JP XXXVII, 
1957, s. 268 i D о к u 1 i 1, op. cit., s. 11.



tywację przymiotnikową, por. też naludnić, odwodnić, umaszyno- 
wić, wyrdzawić.

Podobnie czasowniki: oddalić (się), przeinaczyć, wyjawić wią- 
żą się dzisiaj raczej z przymiotnikami: daleki’, inaki, jawny, zaś 
historycznie są derywatami odprzysłówkowymi, por. ses dale ) uda- 
liti,1ave) jayiti. Takie czasowniki zostają sklasyfikowane Jako 
odprzymiotnikowe, tym bardziej że w wielu wypadkach odróżnienie 
przymiotnika od przysłówka Jest niemożliwe, por. daleki lub da
leko, inaki lub inako. Jawny lub jawnie.

Za czasowniki z formantem rozdzielonym uznaję nie tylko ta
kie czasowniki, które nie mają (nie miały) odpowiedników w po
staci czasowników prostych, np. zaokrąglić, odzlamlć, umasowlć, 
ale także i takie, które co prawda mają odpowiedniki proste, lecz 
ich skomplikowana struktura semantyczna wskazuje na wykorzystanie 
czasownika wzorca, są więc one jakby podwójnie motywowane, po 
pierwsze - prefiksalnym czasownikiem wzorcowym i imieniem,po dru- 
die - czasownikiem prostym stanowiącym zwerbalizowane imię, np. 
odgruzować - odrzucić gruz lub od- + gruzować, odkurzyć - odczy
ścić coś z kurzu lub od- ♦ kurzyć, odręczyć - odjąć rękę, tj. 
dane słowo lub od- + ręczyć. W takim wypadku mamy do czynienia z 
motywacją pośrednią, tj. imienno-werbalną.

Należy też zwrócić uwagę na fakt, że niektóre derywaty cza
sownikowe mogły, jak się wydaje, powstać na zasadzie opozycji i 
że w takim wypadku mamy do czynienia tylko z wymianą prefiksów, 
por. np. odkurzyć-zakurzyć, odręczyć-zaręczyć.

W ten sposób tworzą się neologizmy analogiczne, które są re
zultatem wiernego skopiowania już istniejącego wzoru lub jednost-ЛС pA
kami wchodzącymi w skład ciągów słowotwórczych i korelacyjnych . 
Chodzi tu bowiem o powielenią składników struktur czasownikowych, 
które mogą wchodzić między sobą w proporcjonalne relacje, np.

D. B u t t l e  r, H. K u r k o w s k a ,  H. S a t к i e- 
w i с z, Kultura jeżyka polskiego, Warszawa 1973, s. 105.

"Wyraz podzielony w języku o bogatym słowotwórstwie moty
wuje się nie tylko w odniesieniu do innych form współ- lub róż- 
nofunkcyjnych, ale stanowi odcinek jakiegoś ciągu wzajemnie po
wiązanych form, należy do »rodziny słowotwórczej«, jak by rzec 
można, czego nie należy mieszać z rodziną wyrazu". В r o d o w- 
s к a-H o n o w s к a. Zarys..., s. 56# por. też artykuł J. 
W i e r z c h o w s k i e g o ,  Uwagi słowotwórczo-leksykologicz- 
ne, BPTJ XVIII, 1959, s. 223-229.



\

zasadzić : zarosnąć : zakrzewić więc zadrzewić lub rozrosnąć 
się : rożkrzewić się więc rozdrzewić się.

Podobnie, istnienie szeregu wykopać : zakopać : wkopać sta
nowi ważny czynnik przy tworzeniu i funkcjonowaniu takich forma
cji, jak wykorzenić : zakorzenić (się) : wkorzenić.

Jest to wieę zerwanie z linearnym charakterem badań śłowotwór-
27'czych uwzględniających albo formę, albo tylko treść wyrazu ,

3. Cele i metoda pracy

Celem pracy jest ukazanie w ujęciu synchronicznym związków, 
które zachodzą między czasownikiem z formantem rozdzielonym a wy
razami motywującymi we współczesnym języku polskim, w tym także 
W gwarach. Będzie więc chodziło o przedstawienie sposobów dery- 
Vacji tych czasowników, dystrybucji i znaczenia prefiksów i su- 
fiksów, a także o ukazanie relacji semantycznych zachodzących 
rtiędzy motywowanymi czasownikami i ich motywującymi podstawami.

Czasowniki z formantem rozdzielonym, jako skróty większych wy
powiedzi można uznać га Odpowiedniki rozwiniętych zdań werbalnych 
lub nominalnych, stąd zastosowanie w większości dotychczasowych 
dffcracowań interpretacji logiczno-syntaktycznej W. Doroszewskie
go. Metodę tę, w odniesieniu do analizy formacji czasownikowych 
stosują m. in. R. Grzegorczykowa, Z. Saloni i A. Krupianka.

¥ nowszych pracach analiza syntaktyczna ustępuje miejsca a- 
nälizie semantycznej, np. w pracy J. Miodka, w której przeładowa
nie semantyką wypada na niekorzyść analizy formalnej. W ramach 
ntódeli składniowych autor rejestruje odpowiedniości łeksykalno-
-akładniowe, ' nie wnikająp w kategorialne procesy słowotwórcze.

28Podobnie postępuje T. Giermak-Zielińska .
W niniejszym opisie rezygnuję z analizy syntaktycznej, poj- 

möwanej jako nadrzędne kryterium klasyfikacji, gdyż dla opraco
wania czasowników z formantem rozdzielonym wydaje mi się ona ma
ło przydatna, ponieważ funkcja syntaktyczna czasownika denomi-

27 J. W i e r z c h  o w a k i  proponuje uwzględniać jedno
cześnie i zagadnienie formy i zagadnienie treści, zgodnie z defi
nicją wyrazu jako najmniejszej znaczącej jednostki języka, por. 
H o z <vi łonowani e zasobu leksykalnego, BPTJ XXII, 1963, s. 77-87.

“ö G i e r m a k-Z i e 1 i ń s k a, op. cit.



2 оnalnego nie zależy od jego cech formalnych . Tymczasem niektó
rzy aûtorzy - zwolennicy interpretacji syntaktycznej - zaliczają 
ten sam czasownik, np. cukrować w znaczeniu 'czynić cukrem, za
mieniać w cukier' do formńcji orzecznikowych, zaś w znaczeniu 
'posypywać cukrem' do formacji dopełnlenlowo-okolicznikowych, tak 
jak byśmy tu mieli do czynienia z homonimem słowotwórczym. W rze
czywistości, czasownik cukrować ma jedną podstawę derywacyjną 
(cukier), jeden formant słowotwórczy, -ować i w obu znaczeniach 
jest tranzytywny. Wysuwając powyższe zastrzeżenia, rezygnuję z 
podziału czasowników na orzecznikowe, pośrednio-orzecznikowe i 
dopełnieniowo-okolicznikowe lub podmiotowe i przedmiotowe, któ
re to podziały występują często w opracowaniach językoznawczych, 
także i dlatego, że nie ma jednolitych kryteriów takiego podzia
łu.

Właściwości syntaktyczne czasownika są uwzględnione na niż
szym poziomie klasyfikacji, co dzieje się przy okazji stosowania 
parafrazy, a także zaznaczania tranzytywności lub intranzytywno- 
aci formacji.

Za punkt wyjścia nie biorę więc typów składniowych grup syn- 
taktycznych, 'lecz sposoby derywacjl czasowników z formantem roz
dzielonym wśród których, ze względu na skład morfemowy formantu 
wyróżniam następujące grupy:

1) czasowniki prefiksalno-sufiksalne^0: od - banaln - lćtu -
- człowlecz - yć, za - les - ić itd.,

2) czas owi i? i pref Iksalno-suf i ksalno-zalmkowe-51 : prze - jaśn -
- ić się, roz - cham - ić się, za - katarz - yć się itd.,

29 Por. dwa czasowniki : asfaltować 'pokrywać asfaltem' i bry- 
kletować 'robić brykiety' identyczne pod względem formalnym (ten 
sam typ podstawy słowotwórczej i formant), a umieszczone przez R. 
Grzegorczykową w dwu różnych typach logiczno-syntaktycznych. Za
rzuty przeciwko nieprzydatności klasyfikacji syntaktycznej do a- 
nalizy czasowników denominalnych sformułowała H e r e  j-S z y- 
m a ń s к a, op. cit., s. 19.

30 Tradycyjnie jako sufiks traktuję samogłoskę tematyczną cza
sownika -i-, ̂ -§-, itd., chociaż z punktu widzenia synchronicznego 
jest ona właściwie tylko elementem paradygmatu, stąd też derywa
cja tego typu jest często na ywana derywacją prefiksalno-para- 
aygmatyczną, por. R. G r z g о г с z у к o w a, J. P u z y- 
?oion a* . Słowotyórstwo współczesnego języka polskiego, Warszawa

,'ó-7S* ' P u z y n i n a ,  Typy formantów słowotwórczych..S • 187— 188 •
31 W języku polskim zaimek się, traktowany jako samodzielny

/



3) czasowniki prefiksalno-zaimkowe: na - chodzić się, za - 
czytać się, w - słuchać się itd.

W dwu ostatnich rodzajach derywacji się formalnie stanowi
człon zestawienia, funkcjonalnie zaś należy do formantu, a nie

32do podstawy słowotwórczej . Przyjmuję więc, że czasowniki z for
mantem rozdzielonym powstają w wyniku różnego rodzaju derywacji, 
w której mogą brać udział prefiksy, sufiksy i zaimek sij wystę
pujący w funkcji morfemu słowotwórczego.

W ramach każdego rodzaju derywacji przeprowadzam klasyfika
cję według typów słowotwórczych, która obejmuje grupy czasowni
ków o tym samym prefiksie, sufiksie i charakterze gramatycznym 
podstawy. W tak opracowanych klasach strukturalnych przeprowadzo
na zostaje analiza semantyczna czasowników. Dokonuje się tego 
powszechnie stosowaną metodą transformacji, np. odgłowić (rybę) 
'odciąć głowę rybie', zapluskwlć (mieszkanie) 'zanieczyścić mie
szkanie 'pluskwami*. W pracy cytuje się cały zebrany materiał ję
zykowy.

Dąży się do wydzielenia znaczeń szerokich, obejmujących dużą 
ilość derywatów, np. znaczenie 'usunięcie, pozbawienie tęgo, na 
co wskazuje podstawa' występujące w czasownikach z prefiksem 
od(e)-, roz(e)-, wy-; odgrzybić, odpłetwlć, odszczurzyć. roz- 
jarzmlć, rozkapturzyć, gwarowe rozlejczyć, wymóżdżyć, wylesić, 
wyryblć itd. Uwzględnia się także znaczenia wąskie, jeśli są o-

wyraz, jest zarazem współforraantem. W języku rosyjskim, w którym 
zaimek ten został unieruchomiony i przeszedł do grupy postfiksów, 
mówi się o typie prefiksalno-sufiksalno-postfiksalnym, por. Gra- 
mmatika sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka, Moskwa 1970, 
s. 287.

32 Z punktu widzenia formalnego się jest zaimkiem, funkcjo
nalnie - morfemem słowotwórczym, JesT więc pewnego rodzaju nie
konsekwencja terminologiczna w nazwie grupy: czasowniki prefik- 
salno-sufiksalne, prefiksalno-sufiksalno-zaimkowe i czasowniki 
prefiksalno-zalmkowe.j z której zdaję sobie sprawę. Należałoby ra
czej mówić o czasownikach prefiksalno-sufiksainych z obligatoryj
nym elementem się i analogicznie - o czasownikach prefiksalnych 
z obligatoryjnym elementem się. Byłyby to jednak nazwy zbyt dłu
gie. Trudno fceż nazywać się postfiksem, gdyż w języku polskim 
jest to eiemfent samodzielny, który może występować przed lub po 
czasowniku. fJa funkcję słowotwórczą si£ zwróciła uwagę W i l 
c z e w s k a ,  op. cit., s. 121-13^ В o g u s ł a w s k i ,  
op. cit., s. 72-79 i n. Por. też dyskusję Z. Saloniego z K. Wil
czewską dotyczącą traktowania się jako morfemu słowotwórczego: Z. 
S a 1 o n i, W sprawie si^, ~JP LV, 1975, s. 25-33.



ne bardzo wyraźne, np. znaczenie 'zakończenie czynności odbywają
cej się w ukryciu' występujące w czasownikach z prefiksem pod(e)—. 
podmaślić 'dać łapówkę', podpylić 'ukraść' lub znaczenie 'defekt 
w realizacji czynności, dzianiu się czego' występujące w czasow
nikach z prefiksem prze-: przegapić (okazję), przeoczyć, prze- 
ślepić.

W obrębie typu słowotwórczego zwraca się uwagę na przechod- 
niość lub nieprzechodniość czasownika, chociaż nie zawsze jest 
to możliwe do ustalenia ze względu na brak ustabilizowanych po
łączeń syntaktycznych, przede wszystkim w czasownikach w charak
terze okazjonalnym. Jak wiadomo bowiem, ten sam czasownik, zależ
nie od kontekstu, może występować bądź jako przechodni, bądź jako 
nieprzechodni.

Zawsze jest jednak zaznaczona przechodniość bądź nieprzecho
dniość czasowników odrzeczownikowych o znaczeniu 'uczynienie tym 
lub stanie się tym, jak podstawa' z suf. -ić lub -eć oraz czaso
wników odprzymiotnikowych o takim samym znaczeniu, tj. 'uczynie
nie takim lub stanie się takim, jak podstawa', np. schłoplć II 
schłopieć, zwlelmożnlć// zwlelmożnieć, oslerocić//o8lerocieć. Cza
sowniki te mają bowiem takie samo znaczenie, różnią się zaś tyl
ko tyra, że te z -ić są przechodnie, natomiast z -eć nieprzecho-» 
dnie.

Materiał językowy podawany jest w kolejności alfabetycznej, 
a poszczególne hasła zawierają następujące elementy: po pierwsze
- korelat znaczeniowy (tylko w wypadku wyrazów pozasłownikowych), 
często zbudowany w oparciu o własne doświadczenie językowe, po 
drugie - kontekst i po trzecie - źródła3 .̂ W wypadku haseł słow
nikowych zrezygnuję z tych trzech elementów opisu.

Jeśli czasownik został odnotowany tylko w źródłach gwarowychi 
cytowany jest w oddzielnej grupie znajdującej się na końcu każ
dego typu słowotwórczo-semantycznego. Natomiast w wypadku, gdy 
ten sam czasownik wystąpił również i w innych źródłach, a więc 
nie tylko w źródłach gwarowych, zostaje podany łącznie z całym 
materiałem z zaznaczeniem różnorodności lokalizacji.

^  Brak lokalizacji przy haśle oznacza, że wyraz występuje w 
Słowniku języka polskiego pod red. W. D o r o s z e w s k i e 
go. Inne źródła będą podane tylko wtedy, gdy wyraz nie został 
zanotowany w tym słowniku. W wypadku haseł słowikowych nie po
daje się pełnej lokalizacji (stronica), ponieważ są to wyrazy 
hasłowe.



W odniesieniu do materiału gwarowego starano się pominąć 
wszelkie zjawiska będące odbiciem systemu fonetycznego danej gwa
ry, chociaż nie zawsze było to możliwe3**. Nie umieszczono więc 
wszystkich zanotowanych gwarowych wariantów fonetycznych, gdyż 
dla pracy o charakterze słowotwórczym nie jest to konieczne. Tak 
więc z różnych zapisów gwarowych wybrano jeden, a mianowicie 
ten, który jest najbardziej zbliżony do języka ogólnopolskiego, 
np. okoblecić się Karł, zaskórzyć Karł, mimo istnienia warian
tów: okob'ecëc są Sycht, yokob'ic'jô s*e Szymcz, zaskufec Sycht, 
zaskóżyć Maz, które nie są już cytowane. W wypadku braku takiej 
możliwości, aby umożliwić naukową konfrontację materiału cytuje 
się go w pisowni pierwowzoru.

Jeśli czasownik występuje w różnych źródłach gwarowych, poda
je się tylko jedną jego lokalizację35, np. przykołkować Karł, 
mimo że wyraz ten notuje w monografii słowotwórstwa gwarowego 
również W, Cyran.

4. Charakterystyka materiału językowego

Zasadniczą część materiału, bo ok. 66% stanowią czasowniki 
wyekscerpowane ze Słownika języka polskiego pod red. W. Dorosze
wskiego.
• \

Z opisu słowotwórczego wyłączone zostaną czasowniki zleksy- 
kalizowane3° oraz te, które mają "podstawę słowotwórczą związa-

Istniejące słowniki gwarowe przedstawiają w tym względzie 
dużą różnorodność, bowiem w zależności od założeń metodologicz
nych ich autorów stosuje się w nich pisownię różnego rodzaju, 
np. fonetyczną, półfonetyęzną itd.

35 Lokalizację stanov/ią w kolejności: J. K a r ł o w i c z ,  
Słownik gwar polskich, t. I-VI, Kraków 1900-1911; M. S z y m 
c z a k ,  Słownik gwary Domaniewka w powiecie łęczyckim, cz. I- 
-VIII, Wrwcłav-V ars z awa- Kraków 1962-1973; 3. S y c h t a, Słow
nik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław- 
-Wnrszav/a-Kraków 1967-1976, a dopiero potem inne źródła gwarowe, 
por. też wyksz źródeł.

"Granicę systemu słowotwórczego (w opisie synchronicznym) 
Stanowi całkowita leksykalizäcja formacji, przy której staje się 
ona niepodzielnym znakiem przedmiotu myśli. Granica ta z natury 
rzeczy-jest płynna i niewyznaczałna bo uzależniona od su
bi éKtywnego czynnika świadomości". G r z e g o r c z y k o w a ,  
P u z у n i n a, 7. zagadnień słowotwórstwa..., s. 251.



Ъ7ną" . W zasięgu opisu pozostają więc tylko derywaty wykazujące 
wyraźny związek semantyczny ze znaczeniem podstawy, a więc moty
wowane, również te z "nadwyżką semantyczną", których semantyka 
jest Jednak na tyle przejrzysta, że można je zaliczyć do odpo- 
'wiedniej klasy słowotwórczo-semantycznej3®. 0 każdym z.tych de
rywatów można pov/iertzieć: posiadający związek ż tym, co oznacza 
czasownik wzorcowy.

Ponadto analizuję tylko czasowniki dokonane, gdyż w opozycji 
czasownik dokonany : czasownik niedokonany nacechowanym semanty
cznie jest człon pierwszy. Zgodnie z tym założeniem pomijam cza
sowniki typu podśpiewywać, podskakiwać, pobrzękiwać, chociaż 
można się w nich być może dopatrzyć występowania formantu roz
dzielonego, jak czyni to C. Piernikarskl^.

W wypadku braku formy dokonanej “dotwarzam" ją, zaś formę 
kontekstową podaję obok w nawiasie, np. upublicznić (upublicz- 
nlać) lub cytuję kontekst. Podobnie postępuję w wypadku, gdy w 
materiale występuje imiesłów lub rzeczownik odsłowny, np. zalo- 
dzić (zalodzenie), ulIstnie (ulistnlenle), odkrzaczyć (odkrzs- 
czane nieużytki). Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że forma oso
bowa niedokonana, imiesłów oraz rzeczownik odsłowny mogły powstać 
na zasadzie samej analogii do odpowiednich form już istniejących 
w języku, a więc niezależnie od istnienia lub braku formy doko
nanej.

Wyrazy nowo tworzone są z natury rzeczy bardzo dobrym mate
riałem do analizy słowotwórczej, ponieważ badając je chwyta się 
proces słowotwórczy niejako na żywo, w samym jego przebiegu. Od-

37 Termin "podstawa słowotwórcza związana" używany jest od da
wna w językoznawstwie rosyjskim. Do Językoznawstwa czeskiego 
wprowadził go J. Horecky, a w językoznawstwie polskim używają go 

in. autorki pierwszej synchronioanej syntezy słowotwórstwa pol
skiego - R. Grzegorczykowa i J. Puzynina.

W sprawie "nadwyżek semantycznych" por. przyp. 25, a po
nadto artykuł M. H o n o w s k i e j ,  0 pojemności znaczeniowej 
derywatów, JP XLIV, 1964, s. 194.

39 Typ pobrzękiwać tworzony Jest, wg C. Piernikarskiego, od 
analogicznych simplicjów za pomocą dwu współformantów: po- oraz 
-iwa-, czy innych odpowiedników tego sufiksu. Eto formalnego uzasa
dnienia tej tezy nadaje się szczególnie j^zyk czeski, w którym 
wiele czasowników tego^ypu nie ma morfologicznych odpowiedników 
dokonanych, np. pobrnkavat (brak *pobrnkaO, pobekavat (brak po- 
becet), por. C, P i e r n i к a r s к i, Czasowniki z prefik
sem po- w języku polskim i czeskim, Warszawa 1975, s. 72.



pada czynnik zmian znaczeniowych, wszystkie formacje mają swe 
pierwotne, etymologiczne znaczenie, wobec tego świetnie nadają 
się do analizy słowotwórczo-semantycznej. Biorąc to pod uwagę, 
uwzględniam nie tylko neologizmy słowotwórcze, zróżnicowane pod 
względem genetycznym i funkcjonalnym, ale także okazjonalizmy, 
neologizmy indywidualne, formacje potencjalne, często nie mające 
egzomplifikacjl w źródłach pisanych^0. Część z nich pochodzi z 
audycji radiowych i telewizyjnych ostatnich sześciu lat, inne zo
stały "zasłyszane" w języku potocznym. Przyjmuję więc inne kry
teria niż H. Satkiewicz^1, która badając produktywne typy słowo
twórcze współczesnego języka ogólnopolskiego eliminuje forma
cje ekspresywne, neologizmy artystyczne i środowiskowe, neologi
zmy indywidualne i okazjonalne, gdyż uważam, że pewne typy nie
produktywne w języku ogólnopolskim mogą się pojawiać w różnych 
odmianach stylowych polszczyzny.

Podobnie, nie pomijam czasowników opatrzonych kwalifilatora- 
mi: "dawny",' rtprz es tarzały", gdyż ich obecność pozwala wnikliwiej 
sprecyzować wnioski dotyczące produktywności poszczególnych ty
pów.

Jak już zaznaczyłam, podstawowy zrąb materiału stanowią cza
sowniki zebrane ze"Słownika języka polskiego" pod red. W. Doro
szewskiego. Prócz tego, materiał ogólnopolski wyekscerpowańo je
szcze z ok. 100 dodatkowych źródeł, na które złożyło się 80 pozy
cji literackich (poezja i proza), 10 czasopism i gazet (materiał 
zbierany fragmentarycznie w ciągu kilku ostatnich lat) i 10 opra
cowań językoznawczych.

Wśród utworów literackich uwzględniono dorobek artystyczny 28 
pisarzy i poetow, takich jak T. Hołuj, E. Redliński, J. Iwaszkie
wicz, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, J. Kawalec, T. Karpowicz, M. 
Białoszewski, K. I. Gałczyński, M. Wańkowicz i inni.

Zebrany w ten sposób materiał stanowi ok. 22% wszystkich cza
sowników.

/t0 Por. różnice V pojmowaniu terminów: neologizm i formacja 
potencjalna przez J. Puzyninę i B. Buttler; J. P u z y n i n a ,
0 pojęciu potencjalnych formacji słowotwórczych, Por. Jęz. 1966, 
z. 8, s. 329-338; D. B u t t l e r ,  Neologizmy i terminy pokre
wne, Por, Jęz. 1962, s. 5-6, s. 239.

^  S a t к i e V/ i с z, op. cit., s, 9 i 12.



Jeśli chodzi o materiał gwarowy, to w celu zebrania go przeg
rzano prawie trzydzieści źródeł, takich jak: słowniki i monogra
fie gwarowe, a także atlasy. Należy nadmienić, że w części z nich 
nie znaleziono żadnych przykładów, albo że były to czasowniki 
występujące również w języku ogólnopolskim.

Czasowniki występujące tylko w gwarach stanowią 12# zebrane
go materiału.



Zostaną tu opisane typy słowotwórczo-semantyczne, według któ
rych tworzą się we współczesnej polszczyźnie nowe derywaty będą
ce skrótami grupy nominalnej łgb werbalnej. Derywaty.te są u- 
tworzone za pomocą równoczesnej suflksacji i prefiksacji. Sądzę, 
że taka niezależna derywacja prefiksalno-sufiksalna jest możli
wa nawet wówczas, gdy istnieje obok czasownik bez prefiksu. Ze 
względu na niemożliwość ustalenia w' takim wypadku kierunku dery
wacji, a tym samym podstawy derywacyjnej, mówię o podwójnej mo
tywacji, tj. 'motywacji imienno-werbalnej, np. odgruzować, oszań- 
cowaś, dosocjalizować, przeczernlć1 itd.

Czasowniki prefiksalno-sufiksalne mogą być motywowane rze
czownikiem, przymiotnikiem lub innymi częściami mowy, np. zaim
kiem, liczebnikiem, przysłówkiem, wykrzyknikiem itd. W związku 
z tym wyróżniam trzy rodzaje motywacji, tj, motywację rzeczow
nikową (także rzeczownik z przyimkiem, np. dośrodkować piłkę, 
tj. dorzucić piłkę do środka), przymiotnikową i motywację innymi 
częściami mowy.

Czasowniki z pref. do-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'uzupełnienie, dodanie czego":
oTyp: do- + -lć II -yć: Modrzewić , dokarmelić Białosz M 97, 

dolestć, dosmaczyć (potrawę) Przyj 7 IV 1977, dośwletlić 'zao-

1 Ponieważ czasowniki te niczym nip różnią się od czasowników 
nie posiadających odpowiedników prostych, zostają omówione łącz
nie, por. też uwagi zawarte we Wstępie - Metody analizy słowotwór
czej.

2 Jeżeli czasownik został zanotowany w Słowniku języka poi-



\

patrzyć w dodatkowe oświetlenie', dotlenić 'dodać tlenu : Czy 
boks dotlenia? Pol 10 XI 1977, dozielenić.

Typ: do- + -ować: dorewoluc.jonizować (Judyma) Kult 45/1975, 
dosocjallzować Kult 45/1975, dowartościować: Zanussi dowarto
ściował negatywnie pojęcie osobistej kariery [•••] Kult 36/1977.

Gwary: doborovaс (piaski) 'zalesić' Sycht.
W czasownikach tych podstawy spełniają rolę zbliżoną do do

pełnienia, konkretyzując czasownik wzorcowy dosadzlć (las, bór), 
dodać (rewolucjonizmu, socjalizmu) itd.

Znaczenie: 'osiągnięcie kresu przestrzennego':
Typ: do- + -ić// -yć: dołonlć^ 'dostać się do łona, dolegać 

do łona; przybliżyć się' Leśm N 207, doręczyć 'daćn dostarczyć 
do ręki*.

Typ: do- + -ować: dośrodkować (piłkę) 'dorzucić do środka'.
W czasownikach tych zachowała się prymarna - lokalna funkcja 

prefiksu do- 'do granicy jakiegoś obszaru'. Ponieważ wymienione 
czasowniki nie mają najczęściej odpowiedniego verbum simplex, u- 
znaję je za derywaty prefiskalno-sufiksalne.

Można jednak także widzieć w tych derywatach sufiksację wy
rażenia przyirokowego, jak czyni to W. Śmiech, a nawet unlwerbl- 
zację całych fraz, jak uważa I. Dulewiczowa^.

cś------—
skiego pod red. W, D o r o s z e w s к i e g o, to nie podaję 
jego lokalizacji, także i w tym wypadku, gdy występuje on rów
nież w innych źródłach.

3 Czasowniki: dorewolucjonizować, dosocjallzować. riowarto- 
śc iować mogą być takie pojmcv;ane jako derywaty odprzyir. i o tn i к o we 
wskazujące na dodanie, zwiękczenie natężenia cechy.

ił W czasowniku, który mógł być wzorcem, tj. w dolegać 'ści
śle przywierać' przedrostek do- został v'yparty prze:-1 przy-, jf- 
ko przedrostek semantycznie adekwatniejszy. W wieku XVIIÏ zaszedł 
też proces odwrotny, który polegał ‘Па tym, że w takich czasowni
kach, jak: przydać, przypisać przedrostek przy- został Zastą
piony przez dó-. port А. К r u p i а п  к a. Czasowniki z przed
rostkami przestrzennymi w pólszcżyźnie XVIII- wieku, Warszawa- 
-Poznań-Toruń 1979, s„ 26.

W. Ś m i e c h ,  0 czasownikach polskich pochodnych od wy
rażeń przyimkowych, RKJ ŁTM XXI, Łódź 1975, s. 117-119; X. D u-
1 e w i c z o w a ,  Czasowniki denominalne w języku polskim i 
rosyjskim, Yfrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981, s. 9.5.



2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'dodanie, zwiększenie natężenia cechy':
Typ: do- + -id: dochr2eścijanlć (się)^ 'uczynid chrześci

jańskim' Skub (Kras), dopełnić, dosentymentalnid Kult 45/1975, 
doseksualnlć7 (Judyma) Kult 45/1975, doszczelnid 'uczynid szcze
lnym', dosycid ‘uczynid sytym', dotrzeźwić 'uczynid trzeźwym} 
docucid*, dowielmożnld (stę) 'uczynid wielmożnym' Skub (Kras).

Czasowniki z pref. do-, motywowane rzeczownikiem lub przymio
tnikiem, mają podobne znaczenie wtedy, gdy wskazują na uzupeł
nienie, dodanie przedmiotu lub cechy nazwanej w podstawie. Tę 
funkcję prefiksu do- można nazwad uzupełniającą. Rozwinęła się 
ona z funkcji lokalnej do- 'w kierunku granicy określonego ob
szaru' w takich czasownikach, jak: dodad, dosadzid.

Wyrazeip konotującym te czasowniki Jest przysłówek 'nieco, 
trochę'.

W czasownikach odrzeczownikowych pref. do- może ponadto wska
zywać na stosunki przestrzenne.

Wszystkie omówione czasowniki są przechodnie.

Czasowniki z pref. na-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'nałożenie, naniesienie, nasypanie na powierzch
nię czego':

Typ: na- + -id: naledzić przestarz. rząd. 'pokryć lodem', 
nanmllć 'nanieść mułu', nastalić przestarz. 'nałożyć stal na 
powierzchnię czego', nawarstwić 'nanieść warstwę'.

Gwary: nanfiv'lc 'nawieźć niwę, tj. ziemię uprawną' Sycht,

^ Derywacja z ucięciem sufiksu -skl.
7 Utrwalenie się pewnych typów struktur prowadzi do tego, że 

stają się one modelami powtarzalnymi, dającymi się kopiować au
tomatycznie. Mowe formacje mogą się motywować nie przez związek 
z określoną podstawą słowotwórczą, lecz przez powiązanie z ca
łą grupą wyrazów, stąd często w jednym zdaniu występuje kilka



namaslëc ‘nasmarować masłem', Sycht, nasłoirfic 'nanieść słomy, 
nabrudzić' Sycht, natobaèëc 'nasypać,' nabrudzić tabaką' Sycht.

Typs na- + -ować: natalkować Miod 130.

Znaczenie: 'napełnienie, nasycenie lub dodanie czegoś':
Typ: na- + -(n)ić// -yć: naludnlć, napierzyć 'napełnić pie

rzem' i 'zaśmiecić co pierzem' Dor, Karł, napowietrzyć, napurpu- 
rzyć Miod 108, narybić, napromienić (med.) nasłonecznić, naświe
tlić, nawęglić górn. 'napełnić węglem zbiorniki', nawilgocić 
'nasycić wilgocią', nawodnić6. v

Gwary: namulSëc 'napełnić muchami' Sycht.
Typ: na- + -ować: nagumować techn. 'nasycić gumą', nawlta

rninowa ć (med.).

Inne znaczenia:
Typ: na- v -ić // -yć: nabigosić rzad. może indyw. 'narobić 

bogisu', nafioczyć pot. rzad. 'nastroszyć włosy', nasępić (się) 
'nachmurzyć się jak sęp', nasobaczyć 'nawymyślać', nazwyczaić 
daw. 'nauczyć zwyczaju'.

Typ: na- -ować: nakrzyżykować 'naznaczyć kogoś krzyżem, 
tj. uczynić nad kimś znak krzyża' Miod. 90.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'nadanie cechy nazwanej podstawą':
Typ: na- + -ić: naczulić fot, 'nadać czułość na światło lub 

na jakąś barwę'; strukturalnie - 'uczynić czułym', nagłośnić, na
pełnić Dor, Karł, napuszyśclć 'uczynić puszystym' Miod. 31, na
sycić 'uczynić sytym', naWilgotnić.

Gwary: nac'eplëc 'nagrzać, uczynić ciepłym' Sycht.

Inne znaczenia:

takich ciągów słowotwórczych, np. Judyma Żeromskiego trzeba do- 
sentvmentalnić. doseksualnić, dosocjalizować i dorewolucjonizować, 
Kult 45/1975. ......... -

3 Od strony formalnej czasowniki: naludnić. nasłonecznić, na- 
wodnić nawiązują do przymiotników z -n-. zaś semantycznie do 
rzeczownikowego typu 'napełnić czym', z sufiksem -nić.



оТур: na- + -i<5 //-yć; napubllczyć 'naubliżać, naurągać w 
miejscu publicznym' Miod 133.

Gwary: nanfełgec 'naciąć miałko, tj. drobno' Sycht, nanoVlc 
'nawieźć ziemi na pole z innego pola' Sycht.

W czasownikach o znaczeniu 'nałożyć, nanieść, nasypać na po
wierzchnię' wyraźnie wyczuwana jest funkcja lokatywna na-« Pod 
wpływem typu prefiksalnego: nasmarować, napastować (podłogę), na
tłuścić powstał nowy model słowotwórczo-semantyczny: na- + rze
czownik + -ić, w którym prefiks na- wskazuje kierunek'na wierzch', 
a rzeczownik informuje nas o rodzaju materiału lub substancji, 
np. natalkować 'nasypać talku', nastalić 'nałożyć stal'.

W czasownikach o znaczeniu 'napełnić, nasycić czym' mamy za
znaczony przede wszystkim odcień intensywności, przy czym czyn
ność nie musi dotyczyć koniecznie powierzchni przedmiotu; często 
chodzi bowiem o przeniknięcie przedmiotu na wskroś, np. napro
mienić, nawilgocić i inne. Ponieważ wzorzec stanowi czasownik 
napełnić mającу postać współfunkcyjną z pref. za-, wiele cza
sowników tej grupy ma także oba warianty, por. narybić - zarybić, 
naludńić - zaludnić, nawilgocić - zawilgocić, nawodnić - zawod
nić.

Czasowniki z pref. na- tworzone od imion są nieliczne; po
dobnie jest w gwarach. 2 wyjątkiem czasownika napubllczyć 'na
ubliżać', pozostałe są przechodnie.

Czasowniki z pref. nad(e)-

Są to formacje zupełnie rzadkie, utworzone od przymiotników 
z rôvmoczesnym dodaniem suf. -i- lub -e-: nadcleńczyć daw, 
'nieco zmniejszyć, uszczuplić', nadczulić fot. 'zwiększyć czu
łość światłoczułej warstwy fotograficznej'; por. czasownik na- 
с. zul i ć o podobnym znaczeniu.

q Czasownik ten można także traktować jako odprzysłówkowy 
.'naubliżać publicznie'. Ze względu na niemożność odróżnienia w 
wielu wypadkach przymiotnika od przysłówka mówię najczęściej o 
motywacji przymiotnikowej, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy forma 
przysłówka jest odmienna od przymiotnika lub gdy semantyka dery
watu wskazuje na wykorzystanie wzorca odprzysłówkowego (por. mo
tywacja innymi częściami mowy).



Prefiks nad(e)- wskazuje na czynność o słabym nasileniu, 
polegającą na zwiększeniu lub zmniejszeniu cechy derywatu.

Czasownikiem wzorcowym jest naddać w znaczeniu współcześnie 
nzadko używanym, tj. 'dąć więcej niż trzeba, niż się należy; do
łożyć, przydać, powiększyć'.

Czasowniki z pref. niedo-

1. Motywacja rzeczownikowa

Typ: nledo- + (n)ić // -yć: nledobiałczyć med., nledokrwić, 
n i edopoli tyc zn1ć (niedopolityczniony): Kabaret Olgi Lipińskiej 
jest niedopolityczniony. Tel 28 I 1979.

Czasowniki te wskazują na zbyt mały zasób tego, co jest naz
wane w podstawie, tj. krwi, białka, polityki. Skrótowo znaczą: 
zbyt mało"*̂ .

Brak zanotowania w ^Słowniku języka polskiego* pod red, W. Do-
ifroszewskiego czasowników dobiałczyć, dokrwić, dopolitycznlć 

(chociaż potencjalnie czasowniki takie mogły występować, gdyż by
ły zgodne z semantyczno-słowotwórczym typem czasowników z for
mantem do-) pozwala dopatrywać się w derywatach: niedobiałczyć, 
niedokrwlć. niedopolitycznlć prefiksu niedo-, podstawy imiennej
i wreszcie sufiksu -(n)ić, a więc widzieć w nich rezultat dery
wacji prefiksalno-sufiksalnej.

11 *Czasowniki z pref. o-, ob(e)-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'otoczenie, pokrycie dookoła, wkoło, w sposób o- 
gólnie ogarniający całą powierzchnię':
•--------------------------- -—  i

10 J. 0 t r ę'b s к i zwraca uwagę na to, że formy z prze
czeniem powstały w poszczególnych wypadkach wcześniej aniżeli for
my bez niego. Początkowo istniała np. oboczność: niedogrzały - • 
źrzały// źrały, później dopiero pojawiła się oboczność niedojrzały 
*■ dojrzały, por. Z dziejów wyrazów polskich. Partykuła i przy- 
sloiïek 3o-, JP XLVII, 1967, s. 176-182.Л A Prefiks o- występuje dziś obocznie w stosunku do pref.



Typ: o-, ob(e> + -(n)ić // -yć: obłoclć, obrzeżyć12, oclemlć 
‘obłożyć cierniami', ocienić, oćmić przestarz. ‘otoczyć ćmą, tj. 
ciemnością', odarnić, odaszyć środ,, odrzewlć rzad. 'obsadzić 
drzewami', o,jedwabić1? rzad. 'owinąć jedwabiem', okolić, obko- 
lić daw., okrawędzlć, okropllć, okrzewlć rzad., okwlecić, olatar- 
nlć Skub. (Słow), oblodzić, omączyć, omglić, omieslęcznić (omie- 
sięczniać) 'oświetlić, okryć miesiącem, tj. księżycem' Gałcz P 
273, omszyć, obostrożyć daw. 'otoczyć ostrogiem', opajęczyć Dor, 
Sycht, oparkanlć, oparawanić rzad., operllć, opierzyć, opłocić 
rzad. Dor, Sycht, opłomienić rzad. 'ogarnąć płomieniami', opo- 
pielić daw. ’obsypać popiołem', opromienić, opryszczyć, opu- 
szyć (opuszać), opylić, obramić, obramlenić, osaczyć // osoczyć, 
obsaczyć przestarz., osidlić 'oplątać sidłami', oskorupić, o^ 
skrzydllć, osłonecznić 'oświecić, oblać słońcem', osmużyć rzad. 
'oświetlić smugą', ostalić indyw. 'otoczyć stalą', oszronić, o^ 
świetlić, otaborzyć przestarz., otarnić 'obsadzić co tarniną', 
otorbić biol. 'otoczyć torebką z tkanki łącznej', owidnokrężyć 
Skub (Koźm), owieńczyć rzad. 'okolić, otoczyć wieńcem', owłoslć 
(owłosiony, owłosienie), obwonić indyw. 'otoczyć wonią', owronić 
(owroniony) Skub (Słow), owrzodzić, ozwlerciedllć daw., ożałoblć 
rzad.

Gwary: obabullć (się) 'owinąć się jak baba' Karł, obruździć 
'otoczyć pole bruzdami' Cyr 44, opapużyć// opapuzić 'owinąć, cie
pło ubrać' Karł, Maciej, obrątfic 'obszyć brzegi materiału' Sycht, 
otSflëc 'okryć- obrusem' Sycht por. tafl&k 'obrus', owapnić 'o- 
bielić wapnem' Cyr 4'4, uof^ić 'pokryć, zanieczyścić wszami'
Szymcz, ożerdzić 'otoczyć żerdziami' Cyr 44.

Typ: o-, ob(e)- + гować: obandować sport, 'otoczyć bandą', 
obrylantować przestarz. Skub (Ujej), obulwarować przestarz. 'o-

ob(e)- (genetycznie dwa odrębne prefiksy). Na temat opozycji fo- 
netyczno-morfologicznej pref. o- i ob(e)- oraz Ich wzajemnego 
stosunku, por. monografie A. Kurpiankï"i I. Dulewiczowej, w któ
rych prefiksy te omawia się łącznie bądź oddzielnie.

12 Czasownik obrzeżyć różni się od pozostałych formacji tym, 
że m.a bardziej skondensowaną strukturę, polegającą na "wyzerowa
niu" różnych elementów. Podobnie czasownik obramić.

' Słownik języka polskiego pod red. W. D o  r'o s z e w 
s k i e g o  notuje co prawda jedwabić, ale w znaczeniu 'czynić
lśniącym jak jedwab'.



toczyć bulwarem', obunkrować, obclodować 'otoczyć ciociami'Warik 
T 13, ocienlować indyw. 'otoczyć czymś dającym cień', odarnlo- 
wać  ̂odeskować bud. 'obić deskami', ofHarować Białosz Sz 148, 
oglrlandować indyw. okotarować Miod 130, okołkować sport. obić 
kolkami (obuwie)', okołkować śród. 'obrysować kółkiem', okopco- 
wać, opalikować Miod 130, opłotować rzad., opallsadować, oprofi
lować techn., obramkować, orurować techn. osiatkować, oskórować 
'pokryć skórą', oszancować, otaborować przestarz., otamować Miod 

\ 31, otęczować rzad., owltrażować Miod 31.
Typ: o- + -ać: opasać 'owinąć pasem', opętać Dor, Karł, o- 

sldłać 'opętać'.
Wymienione czasowniki z przyrostkami -(n)lć, -ować. -ać są 

przechodnie.
Typ: o— + -eć: ogrzybieć rzad. 'okryć się, tj. pokryć grzy* 

bami', okopcieć 'okryć kopciem', omszeć 'okryć się mchem', o- 
sędzieć, oszedzieć, oszadzieć daw. 'pokryć się sadzią, tj. szro
nem'.

Czasowniki te są nieprzechodnie. s '

Znaczenie: 'zaopatrzenie, ubranie w co, nałożenie czego';
Typ: o-, ob(e)- * -(n)lć // -yć: oczeplć 'okryć, opatrzyć 

czepcem, ustroić' Dor Karł, ogumić 'zaopatrzyć pojazd, wóz w 
opony gumowe', okajdanić rzad. 'zakuć w kajdany', okapturzyc4u- 
brać w kaptur', okoralić^  'ubrać w korale' Skub (Słow), ołach- 
manlć 'okryć łachmanami', opancerzyć 'osłonić pancerzem', o- 
plerśclenić (ręce) 'okryć pierścieniami', oplandaczyć (samochód) 

' Hłas В 38, opłużyć 'zaopatrzyć w pługi do zgarniania śniegu i 
błota', osmyczyć (psa) 'wziąć na smycz' Miod 90, ostrunić rzad. 
poet, 'zaopatrzyć w struny', obsprawnić15: Ostrzegam przed ob- 
sprawnianlem córki zbyt gruntownym. Przekr 1711/1978, obumowlć 
^'połączyć siecią umów' Miod 130, ożaglić żegl. 'postawić żagle'. 
Czasownik oczeplć jest formacją dezintegralną.

Do tego typu należą też czasowniki, które co prawda history-

ЛU "Więc gdy okoralą lica swe jarzębiny, to nie są tak jas
ne jak usta tego księdza przeora". Czasownik utworzony przez J. 
Słowackiego z aluzją do koloru czerwonego - koralowego owoców 
jarzębiny.

15 Czasownik utworzony na wzór obkupić o znaczeniu 'zaopa
trzyć w sprawunki', z prefiksem ob- i sufiksem -nić.



cznie miały odpowiedniki bezprefiksalne (może w wyniku deprefi- 
ksacji ), ale pod względem struktury łączą się z czasownikami pre- 
fiksalno-sufiksalnymi. Są to: obarczyć 'włożyć komu ciężar na 
barki', objuczyć, ojuczyć, otroczyć,daw. Dor, Sycht, odłużyć, ob- 
dłużyćj * obciążyć, obarczyć długami'.

Gwary: opętlić. ‘zaopatrzyć w pętlę' Cyr 44, opłaohcld (się) 
Karł, osëkriic ‘ubrać w suknię', Sycht, obuz^ëc Sycht.

Typ: o- + -ować: ogumować, olinować, omasztować. onarzę- 
dzlować1  ̂Miod 31, opodatkować, oprzyrządować^  Miod 31, oskróto- 
wać ‘nadać skrót' Miod 70, otrzewiczkować daw. ‘obuć trzewicz
ki', owantować (owantowanie) żegl., ożaglować (ożaglowanie) żegl.

Typ: o- + -ać: okiełznać ‘założyć kiełzno', okutać ‘odziać 
kutą' Now A 52, Karł.

Gwary: obuzdac Sycht.
Czasowniki t.e są przechodnie.
Czasowniki z przedrostkiem -o, ob(e)- w znaczeniu prze

strzennym ‘dotfkoła' są podstawowym i tradycyjnym typem semantycz
nym w języku polskim.

Typowe dla znaczenia perlatywnego o-, ob(e)- są podgrupy 
czasowników wskazujących na obsadzenie, okrycie, ogrodzenie lub 
otoczenie czym. Czasowniki te stanowią wzorce dla nowych urozma
iconych leksykalnie derywatów, np. obsadzić (darnią, drzewami, 
krzewami, tarniną)) odarnić, odrzewlć, okrzewlć, otarnjć; okryć 
(mchem, grzybami, jedwabiem, szronem) ) omszyć, ogrzyblć, ojedwa
bić, oszronić; ogrodzić (parkanem, płotem, siatką, bandą) ) o- 
parkanić, opłoclć, osiatkować, obandować.

Niektóre z tych formacji miały lub mają odpowiednik prosty, 
genetycznie więc mogły być nim motywowane, np. opalisadować, o- 
szańcować, otaborować, współcześnie jednak, ze względu na wyra
zistość typu słowotwórczo-semantycznego z pref. o-^ ob(e)- w 
funkcji perlatywnej motywowane są także imieniem; w takim wypad
ku możemy mówić o motywacji imienno-werbalnej. Formacje nowsze

1 fi W. D o r o s z e v/ s к i widzi tutaj kalkę rosyjskiego 
oborudoyat1. por. 0 kulturę słowa. Poradnik językowy, t. I-II, 
Vars гада 1968, e . 33'+.

17 V/. Doroszewski oceniając poprawność językową neologizmów 
uważa, oprzyrządować za formację niefortunną, por. ibidem, t. II, 
s. 424.



posiadają Już tylko motywację imienną, np. otorbić, owłosić, o- 
bandować, okółkować i inne.

Znaczenie: 'oddzielenie, pozbawienie tego, na co wskazuje 
podstawa':

Typ: o- + ~ić//-yć: ogłowić ogr. leśn. Dor, Dej, okurzyć Dor, 
Karł, opierzyć łow., osmużyć łow. ‘ściągnąć skórę', tj. smuż'.

Gwary: obuSëc rzad. 'pozbawić ucha' Sycht.
Typ: o—^+ -ować: okorować, oskórować techn.
Czasowniki te należą do słownictwa specjalnego, a przedrostek 

o-, ob(e)- Jest w tej funkcji znaczeniowym wariantem przedrostka 
od(e)-. Produktywność tego typu jest ograniczona, gdyż znaczenie 
pozbav/ienia tego, na co wskazuje podstawa jest we współczesnej 
polszczyźnie realizowane przede wszystkim przez czasowniki z 
przedrostkiem o d ( e Są to czasowniki przechodnie.

Znaczenie: 'uczynienie tym lub takim jak podstawa; stanie
się tym lub takim jak podstawa':

Typ: + — ić// - yć; obablć: zapomną cl, obabienl chło
pi f.,.] Nov/ Pr 9, także 'oęzepić' Karł, obałwanlć rzad. prze
starz., odlablić Wlicz 137, okamienlć przestarz. rzad. ‘prze
mienić w kamień', omniszyć daw., osępić rzad.- Dor, Karł, osłu
pić, osierocić, otumanić Dor, Karł, otrupić daw., owdowić daw.

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: o; + -eć: obałwanieć rzad. przestarz., ogapieć daw. 

indyw., osępieć, osowieć, osłupieć Dor, Sycht, osierocieć prze
starz., otrupleć daw. 'zdrętwieć, stać się sztywnym', owdowieć.

Czasowniki te są nieprzechodnie.
Л fiRenata Grzegorczykowa pomija czasowniki odrzeczownikowe (z 

suf. -i_-, -e-), wspomina zaś o istnieniu modeli z podstawą przy
miotnikową (osiwieć, oćhromleć, ocalić, oślepić), równocześnie 
jednak inne czasowniki odrzeczownikowe, takie jak np. zbabieć, 
zramoleć. spróżniaczeć traktuje jako prefiksalno-sufiksalne. Wy
daje się, że właściwsze jest podejście C.-, Piernikarskiego, któ
ry wskazuje na to, że powstanie czasowników dokonanych relacyj
nych bez pośrednictwa niedokonanych jest możliwe dlatego, że

18 R. G r z e g o r c z y k o w a ,  Czasowniki odimienne we 
współczesnym języku polskim, Wroc ł aw-W ars z awa-Kraków 1969, s. 90
i 99.



istnieją wyraziste modele słowotwórcze: prefiks + temat imienny 
+ sufiks -e-, np. osierocieć, owdowieć, zgłupieć1 .̂

o
Inne znaczenia:
-Typ: с-. ob(e)- + -(n)lć//-yć: ople śnić poet. daw. 'wysła

wić pleśnią', opluskwlć 'wyzwać, oczernić' Kar 4/1975, osmyczyć, 
obsmyczyć 'ostrzyc krótko', obsobaczyć posp. 'obrzucić wyzwiska- 
mi', oszkapić posp. 'oszukać', oszwabić^0 posp. 'oszukać' Dor, 
Karł, obśllmaczyć rzad. 'pokryć śluzem'.

Gwary: ogaplgc (o roślinach) 'zwiędnąć' figi. 'posmutnieć' 
Sycht, ogrëfrëc (o koniu) 'odcisnąć sobie nogę' Sycht, omlodzió
Il omdjëc 'osłodzić miodem', 'powalać miodem' Karł, Sycht, opa- 
cholić 'ostrzyc krótko włosy jak u pachołka' Karł. Czasownik o- 
mlodzlć występuje w gwarach także w postaci z -n-, tj, omlod- 
nić (kawę) Karł, Sycht.

Sufiks. -nić został zużyty w omlodnlć ze względów fonetycz
nych, tj. aby nie dopuścić do zmian w podstawie. W nowszych pra
cach poświęconych słowotwórstwu mówi się w takim wypadku o kone-
ktywie, tj. elemencie morfologicznym, który ułatwia połączenie

21tematu słowotwórczego .
Typ: o^ + -ować: oszparować rzad. 'pozatykać szpary, u- 

szczelnić '.

^ Czasowniki proste albo nie są rejestrowane w słownikach, 
albo używane.są bardzo rzadko i to zazwyczaj w niektórych odmia
nach polszczyzny, bądź też pojawiają się wyłącznie w słownikach, 
ale bez egzemDlifikacji, utworzone czysto na zasadzie mechanicz
nej deprefiksacji, por. Q,. , P i e r n i k a r s k i ,  0 dokona- 
nosci czasowników procesywnych (recèptyvmych ), Por, Jęz. 1970, z.
6, Б. 376-335.

20 Ze wzerlędu na znaczenie pierwotne czasowniki: os zwabić i 
oszkapić można by zaliczyć do grupy: 'uczynienie takim jak pod
stawa*', gdyż oszwabić znaczyło: obciąć suknię jak Szwab, tj. ku
to, krótko. Dalej linia metąforyzacji biegła od znaczenia ob
ciąć ) obedrzeć ) ogołocić ) obrabować. Oszwabić w zn. 'obrabo- 
v/3C', uległo dalszemu przesunięciu, tj. 1 obrabować dla zysku' a 
więc oszukać, ocyganić. Dodatkowa adideacja do pogardliwego rze
czownika "Szwab“' wzmocniła ładunek ujemny czasownika (podobnie 
było z czasownikiem oszkapić ), por. S. R e с z e k, Oszwabić - 
powiastka etymologiczni"j ’’Profile" 1969, nr 5, s. 19-22.

Por. В. К r e  ja, Z zagadnień analizy słowotwórczej, 
[w;] Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersyte
cka, Warszawa 197?, s, 5 5-79 i K. N e t t e b e r g , • 0 funk
elt konektywnej przyrostków, "Scando Slavica" VII, 1961, s. 286-



Gwary: ospôdkowac 'oczyścić rośliny okopowe z korzonków i 
piasku' Sycht; strukturalnie: . 'oczyścić spódk lub spodką*.

Typ: 2^ + -eć: oczorcieć 'obrzydnąć Jak czart': Nasze wich
ry, chłody [...] mi Już do diabła oczorciały, Iwaszk S 141/III.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'uczynienie lub stanie się takim Jak podstawa':
po

Typ: o-, ob(e)- + -(n)ić//-yć: obezmocnić 'uczynić bezmo---------- -
cnym', obezprzytomnić 'uczynić bezprzytomnym*, obezsllić 'u- 
czynić bezsilnym', obezwładnić 'uczynić bezwładnym', obezwłasno- 
wolnlć 'uczynić bezwłasnowolnym', obtedzlć2^ rzad. 'uczynić bie
dnym', obłękitnić poet., ocalić, ocieplić (się) Dor, Szymcz, o^ 
cwanić posp. 'oszukać', ochromlć daw., ogłupić, ogłuszyć, ob
jaśnić, objawić, obluźnić, obłaskawić, obłatwić pot. Dor, 
Szymcz, obnażyć, oniemić, onlesmutnlć 'uczynić niesmutnym', o- 
nleprzytomnlć rzad. 'uczynić nieprzytomnym', onieśmielić 'uczy
nić nieśmiałym', opieklelnić poet., oprzytomnić rzad, osamotnić, 
asennlć: [...] i gra i śnieżek prószy za oknem, za niedużym, i 
śnieżek cię osennia. Gałcz P 362, oslwlć, osłabić, ostallć 'u- 
czynić stalowym'.Skub (UjeJ), oślepić, oswobodzić, oszallć daw. 
'uczynić szalonym', ośmielić (się) Dor, Szymcz, oświadomić daw.,

*■4---------
22 Trzeba odnotować szybkie cofanie się elementu bez- w funk- 

«Acji formantu przymiotnikowych antonimów słowotwórczych: mocny - 
bezmocny. przytomny - bezprzytomny. We współczesnej polszczyznie 
całkowicie wyparł go w tej roli morfem nie-; neologizmy przy
miotnikowe ze składnikiem bez- powstają dziś w drodze sufiksa- 
cji od wyrażeń syntaktycznych, np. bez braku ) bezbrakowy, bez 
objawów ) bezobjawowy, a nie przez prefiksację przymiotnika pod
stawowego, por. D. B u t t l e r ,  Zmiany słownikowe w polszczy
znie przełomu w. XIX i XX, Por, Jег. 1972, z. 4, s. 201.

Może pod wpływem rosyjskiego обессилеть.
24 Większosc formacji uznawanych w literaturze dotyczącej 

słowotwórstwa czasowników za odrzeczownikowe, w rzeczywistości 
posiada podstawę przymiotnikową. Fakt ten nie zawsze jest jed
nak dostrzegany, gdyż w procesie "uczasov.Tiikowienia" następuje 
tzw. dezintegracja formantu tworzącego odrzeczownikowy przymiot
nik. W rezultacie braku formalnego wykładnika czasownik zewnęt
rznie sprawia wrażenie derywatu utworzonego bezpośrednio od rze
czownika, od którego powstał przymiotnik. Najczęściej dezinte
gracji ulega przymiotnikowy sufiks -sk- (fś * -bsk-) i -n- (^ * 
-ьп-). Na zagadnienie dezintegracji formantów w językach słowiań-



oświeżyć, otępić, owidnlć przestarz., oznajomić, obznajomlć daw.,
obznajmić, oznajmić Dor, Karł. W niektórych czasownikach nastąpi- ■ 1 1 ... /ła tu dezintegracja sufiksu przymiotnikowego -n-, np. obezple- 
czyć, ohledzić.

Gwary: uodlgknyć 'trochę schudnąć' Szymcz, obüScelëc (okna) 
'uszczelnić' Sycht, derywacja z ucięciem -n.-.

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: o-, ob(e)- +• -eć; obezdomnieć indyw., obezwładnleć rzad. 

'uczynić bezwładnym', ochromleć daw., odzlwnieć indyw., oniemieć 
Dor, Karł, osamotnieć, osłabieć, osmutnleć daw., otępieć, otę- 
źać daw.

Czasowniki te są nieprzechodnie.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: o-, ob(e>- + -ić //-yć: obniżyć, oswoić.
W czasownikach odprzymiotnikowych mamy z jednej strony stare 

formacje, które genetycznie stanowią formę prefigowaną czasowni
ka prostego, który dziś nie występuję, np. ocaleć, ocalić, o- 
słabieć, lub występuje równolegle z formą prefiksalną; z drugiej 
Strony - nowe derywaty, powstające wyłącznie przez równoczesne 
dodanie prefiksu o- i sufiksu -i_ć lub -eć, np. obezprzytomnleć 
'stać się bezprzytomnym', obezwłasnowolnlć 'uczynić bezwłasno- 
wolnym', osennlć, osamotnić, opleklelnlć itd. Semantyczno-sło- 
wotwórcza struktura tych czasowników jest jednakowa, bez względu 
na ich genezę. '

Współcześnie typ czasowników z -_o- + -ić jest wypierany 
przez typ: u_- + -ić, np.- o- + bezplecz(ny) + -yć, o- + bezwłaa- 
nowoln(y) + -ić, o- + świadom(y) + -ić, o- + przytomn(y) + -ić, 
a dzisiaj: u- + bezpiecz(ny) + -yć, u- + bezwłasnowoln(y) + -ić, 
u- + śv,'ladom (y) + -ić, u- + pr-zytomn( y) + -Ić.

Produktywność słowotwórcza prefiksu o-, ob (e)- jako współ- 
formantu jest szczególnie silna w wieku XIX. Potwierdzają to ba-

, ■' r. zwróci* uwagę P. Zwoliński, zamieszczając w artykule boga- 
; il;. : 'ra fi:, na ten temat, por. P. Z w o i  i ń s к i, Wspól-

■ . ;;jf słowotwórcze (derywacyjne) Języków słowiańskich, Z 
v'' !óv/ r-lawistycznych, S. 3, Językoznawstwo, Warsza

w a  ’ .-''S - 99.



dania T. Skubalanki, która odnotowuje z poezji romantycznej, 
szczególnie Słowackiego, takie czasowniki, jak: obrylantować, 
Jedwabić, • olatamió, operllć, opierśclenić, osłonecznić, o^ 
Skrzydlić, owldnokrężyć i inne.

W języku współczesnym, szczególnie w terminologii fachowej, 
produktywność o-, ob(e)- jako jednego ze współformantów jest w 
świetle zebranego materiału bardzo duża. Inaczej uważa H. Sat- 
kiewicz, która nie wymienia ani jednej takiej konstrukcji2**, Au
torka monografii prefiksu o-, ob(e)-, - A. Krupianka - wskazuje 
zaś na trzykrotny przyrost czasowników odimiennych z pref. ô , 
ob(e)- w ciągu dwu ostatnich wieków w porównaniu ze stanem w 
wieku XVIII2 .̂

Szczególnie liczna jest grupa czasowników, w której pref. o-, 
ob(e)- wnosi znaczenie 'otoczyć czymś, pokryć wokół' lub 'zao
patrzyć w coś'. Występuje tu dużo neologizmów należących do sło
wnictwa specjalnego "lub artystycznego, np, obandować, odeskować, 
oprofilować, orurować, okółkować, oplandeczyć, oprzyrządować, o- 
masztować, ożaglować, a także obciociować, ofilarować, owitra- 
żować, ogirlandować, ostrunić.

Drugim współformantem obok o-, ob(e)- jest najczęściej su- 
fiks -ować, który w czasownikach tworzonych od rzeczowników jest 
współcześnie najproduktywniejszym sufiksem (w formacjach star
szych - sufiks -ić), por. dawniej: odarnić, ogumić,_ obramić, 
ożaglić i dzisiaj: odarniować, ogumować, obramować, ożaglować.

Funkcja perlatywna o-, ob(e)- jest więc w czasownikach
współformantowych szeroko reprezentowana, zaś ablatywność - w o
wiele mniejszym zakresie, gdyż funkcję tę przejął współcześnie*27prefiks od-, por. ogłowić : odgłowić, okorować : odkorkować .

2  ̂Trzy czasowniki z pref. -o, które autorka wymienia, a mia
nowicie: okołkować, obetonować, oznakować uważa za derywaty pow- 
stałe_ drogą prefiksacji czasownika prostego, por. H. S a t- 
k i e w i с z, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego ję
zyka ogólnopolskiego, Warszawa 1969, s. 179. Wydaje się, że tak 
znaczna różnica w poglądach na produktywność pref. o-, ob(e)- 
wynika z odmiennych założeń metodologicznych związanych z wyborem 
materiału językowego poddanego analizie.

2^ A. K r u p i a n k a ,  Formacje czasownikowe z przedrost
kiem "o- (ob-)” w języku polskim, Toruń 1969«

2^ Między przedrostkiem o-. ob(e)- i od(e)- występują jed
nak subtelne różnice polegające na tym, że. znaczenie przedrostka 
od- nie zawiera informacji o usytuowaniu elementu lokalizowane-



Zmniejszenie produktywności o-, ob(e)- nastąpiło w Jeszcze 
Jednym wypadku, a mianowicie: w znaczeniu 'uczynić (stać się) 
takim lub tym.,,' i to zarówno w czasownikach odrzeczownikowych, 
Jak -i odprzymiotnikowych. Czasowniki tego typu opatrzone są w 
słownikach kwalifikatorami "dawny" lub "przestarzały", a w nie
których z nich prefiks o-, ob(e)- został zastąpiony przez u-.

W gwarach pref. £-, ob(e)- wykazuje mniejszą produktywność. 
W większości gwarowych czasowników pref. o-, ob(e)- pełni funk
cję perlatywną.

Czasovmlkl z pref. od(e)-

1, Motywacja rzeczownikowa

Znaczenief 'usunięcie, pozbawienie tego, na co wskazuje pod
stawa';

Typ: od(e)- + -(n)ić //-yć: odchęcić przestarz., odchwaścić, 
oddłużyć28 “uwolnić z długów', oddrzewić Karp W 113, odfosforzyć 
Witk N 104, odgałęzić daw. 'pozbawić gałęzi', odgłowić techn., 
odgoryczyć spoż., odgrzybić, odkrzaczyć: [...] nieużytki - zao
rane, meliorowane' i odkrzaczane po to, aby [...] CR 23 V 1980, 
odkurzyć29, odllśclć Karp Z 21, odemgllć (odemglać). techn., od- 
mrówęzyć: Ale 1 to będzie na nic, Jeśli nie odmrówczyć sąsiadów, 
Wańk-A-P 141, odmyszyć^0, odnerwić med., odochoclć (odochacać)

go wobec Obszami, natomiast przedrostek o-. ob(e)- komunikuje, 
że ukierunkowana czynność, od granic jakiegoś lokalizatora wyko
nywana jest na większej jego przestrzeni, często przestrzeni 
wierzchniej, w każdym razie przestrzeni "ogólnie ogarniającej" 
cały lokalizator. . '

20 W XIX w. istniał homonimiczny czasownik dłużyć 'mieć u 
kogo dług' i 'czynić dłuższym', który w XX w. w wyniku dehomo- 
nimizacji, tj. tendencji do eliminowania jednostek niedostatecz
nie "opozycyjnych" został zastąpiony przez formy prefiksalne: 
zadłużyć (się) - dług i wydłużyć (się) - długi, por. D. B u  t- 
F l  e r, Procesy dehomonimizacji v/ polszczyźnle ostatniego stu
lecia, - Z polskich studiów slawistycznych, S. 5, Warszawa 1978, 
s. 9-15.

29 Pierwotnie okurzyć w znaczeniu 'pokryć kurzem'’i 'pozba
wić kurzu'.

50 W, Doroszewski oceniąjąc poprawność neologizmu odmyszać



indyw. 'pozbawić kogo ochoty', odogonić Miod 130, odoleić, od- 
pancernlć (odpancerniony) Skub (Kras), odpaźdzlerzyć (slę)^\ od- 
pchllć, odperzyć Kaw. Sza 121, odpłetwlć techn., odpowietrzyć, 
odpowlerzchnić: Odpowlerzchnij swą głowę, odpowlerzchnij swe rę
ce. Karp W 57, odproblemić Miod "90, odpromienić Skub (Śłow,KrasX 
odptaszyć (miasto) Miod 31, odpylić, odrefować mors. odrobaczyć 
med., odrybić, odrymić; I co się dało wszystko odrymlono. Przekr, 
1712/1978, odsiarczyć (odsiarczać) ehem., odskórzyć Miod 31, od- 
spodnić in,, odskarpetczyć; Wypluskamy sułtankę naszą urodziwą, 
tramwajarkę rozdzianą z munduru, odspodnioną i odskarpetczoną, 
obłuskaną i wyklepaną, in., odszczeclnić (odszczeclniać ), o ci
sze zurzyć Dor, Sycht, odśnieżyć, odśmiecić (odśmlecać): Jakie są 
drogi "odśmiecanla" z nadmiaru niepożądanych drgań. Pol 28/1976, 
odtlenlć ehem. med., odwapnić zasłysz., odwęgllć techn., odwil- 
goclć, odwłosić, odwodnić. odwonlć, odwszyć, odzlarnić, odzwy
czaić. odżelazić. odżeleźnić^]

Gwary: oddrevn'tc (o fasoli, grochu...) 'zmiękczyć, pozbawić 
twardości' Sycht, odlë^gç 'wyludnić' Sycht, odmarxVic (ogród) 
'wyrwać marchew' Sycht, odmuSgc 'wytępić muchy' Sycht, odsąSec 
'poobcinać sęki' Sycht, odsnfercëc 'odjąć śmierci, wskrzesić' 
Sycht.

Typ: od(e)- + -awlć: odwszawlć Dor, Sycht.
Typ: od(e)- + -ewić: odrdzewlć techn. 'pozbawi^ wodę rdzy'.
Typ: od(e)- + -ować: odgruzować. odkorować. odmetanować 

górn., odwlrusować, odżużlować, odżyłować.
Gwary: odborovac 'wykarczować' Sycht, odskórować 'zdjąć ko

rę " Dej, od§lëkovac 'odczyścić ze śluzu, np. ryby' .Sycht} por. 
£l§k 'śluz'.

Typ: od(e)- + -izować// -yzować: odaikoholizować Miod 130,

podkreśla jego zgodność z polskim systemem słowotwórczym, por. 
D o r o s z e w s k i ,  0 kulturę słowa..., s. 540.3*! f

M, Wańkowicz używa tego czasownika w znaczeniu przenośnym: 
To dzięki medycynie język odpaździerzył się z eufemizmów. WańkК 348. -------- ----

32 R. Grzegorczykowa widzi w czasownikach odwodnić, odżeleź- 
nic formację odprzymiotnikowe z sufiksem -ić, ale równocześnie 
np. nawodnić traktuje jako formację odrzeczownikową; mówi więc raz
o fundacji, raz zaś o motywacji, por. G r z e g o r c z y k  o- 
w a, op. cit., s. 90 i 93.



oderotyzowad, odmetaforyzować rzad., odmlnerallzować chem., od
mitologizować, odnomenklaturyzować Miod 130.

Typ* 0d(e)- + -owić; oddźwiękowić techn. 'oddzielić pomie
szczenie od dźwięków'.

Znaczenie: 'oddzielenie, odczepienie czegoś lub od czegoś';
Typ: od(e)- + -ić //-yć: odhaczyć rzad., odkotwiczyć, odtro- 

czyć.
Gwary: odszpiljć 'odpiąć, np. guzik' Karł,
Typ: od(e)- + -ować: odknagowad 'zdjąć linę z knagi' żegl., 

odkołkowąć 'zdjąć z kołka', odkrzyżować 'zdjąć z krzyża' Skub. 
(Kras), odmarlować żegl., odprzodkować 'odczepić przodek od 
działa', odtrokować rzad.

Gwary: odpalować 'odczepić od pala' Cyr 45.
Czasowniki te oznaczają najczęściej oddzielenie tego, co w 

jakiś sposób • zostało wcześniej przyłączone, por. odkotwiczyć - 
zakotwiczyć,' odhaczyć - zahaczyć, odtrocźyć - przytroczyć.

Znaczenie: 'oddzielenie, oznaczenie za pomocą czegoś':
Typ: od(e)- + -ować: odfajkować 'odnotować za pomocą zna

czka...', odptaszkować ‘odnotować stawiając ptaszka', odpłotować 
Miod 48.

Typ: od(e)- + -ić //-yć: odhaczyć * odnotować za pomocą ha
czyka',

Znaczenie: 'wykonanie, ukończenie czego':
Typ: od(e)- + -ować; odcyfrować, odkalibrować"1̂ przestarz., 

odpostaciować rzad., odwlzerunkować daw.

Znaczenie: ‘odpowiedź na czynność wcześniejszą; odpłata':
Typ: od(e)- + -nąć; odc.ytnać ' odpowiedzieć cyt, ' Skub (Zal)
Typ : od(e)- + -ić: odwzajemnić ‘odpłacić wzajemnością'; for

macja dezintegralna.
Gwary: uodmuuc'lc ‘odrobić młócką' Szymczj formacja dezinte

gralna.'
Typ: od(e)- + -ować: odszkodować daw., odwetować daw.
Typ: od (e)- + -ać.

Może wariant fonetyczny czasownika okallbrowąć.



Gwary: odśpiewać 'odpowiedzieć księdzu przy pieniach żałob
nych' Gdrn.

Inne znaczenia:
Typ: od(e)- + -(n)ić: odzwierciedlić 'odbić jak w zwiercia

dle', odszczególnlć daw. 'wyróżnić kogo lub co'.
Jednostkowe znaczenie mają też dwa czasowniki gwarowe, tj, 

odgrugëc (o koniu) 'odcisnąć sobie nogę od chodzenia po grë^ez- 
rfie ' Sycht, por. ogrufrSc; odszuflować (śnieg) 'odrzucić szuflą' 
Maciej.

Derywaty odrzeczownikowe z pref, od(e)- stanowią w pol- 
szczyźnie produktywny i wyrazisty semantycznie typ słowotwórczy. 
Przedrostek ten w znaczeniu przestrzennym ma w języku polskim 
dawną tradycję. Czasownikami wzorcowymi są najczęściej czasowni
ki: odjąć, odciąć, oddzielić zaś podstawa słowotwórcza każdora
zowo konkretyzuje je, wskazując np. na przedmiot ulegający • od
dzieleniu lub narzędzie, za pomocą którego czynność jest wykony
wana. Późniejszą chronologicznie jest grupa czasowników wskazu
jących na "odwzorowywanie, wykonywanie czegoś", która pojawia 
się w polszczyźnie po wieku XVI^*. Wszystkie czasowniki są prze
chodnie.

2. Motywacja przymiotnikowa
N

Znaczenie: 'pozbawienie, niwelacja właściwości nazwanej
przymiotnikiem':

Typ: od(e)- + -(r.)ić // -yć: odbanalnlć, odbezpieczyć, odbo- 
leśnić Gałcz P 54, odbrązowić (odbrązowienie) 'rozwiać fałszywą
legendę ' Kult 42/1979, odcleleśnić rzad., odchropawić____ - (się)
Miod 96, odcźłowieczyć, odniemczyć^, oddoraźnlć praw. Pis, 
oddrastycznić Miod 69, oddziwnić; z punktu widzenia mego
oddziwnionego kompletnie codziennego poglądu życiowego. Witk N 
247, oddźwięcznić jęz., odhwian1stycznić Miod 31, odlntelek-

34 K r u p i a n k a ,  Czasowniki z przedrostkami przestrzen
nymi..., s. 88.

^  Pod względem formalnym odnlemczyć to formacja odrzeczow- 
nikowa, jednak pod względem semantycznym - odprzymiotnikowa o zna
czeniu 'pozbawić cech niemieckich'.



tualnlć Miod 69, odintuicyjnić Miod 69, odlntymnlć (się) Miod 
34, odkonkretnlć, odkrólewszczyć (odkrólewszczony) Skub (Kras), 
odmartwlć 'sprawić, że coś przestaje być martwe' Jud (Witk), od- 
mlstycznić, odmuzealnić nauk., odnosowić jęz., odosobowić (od- 
osobowienie) 'pozbyć się cech osobowych': [...] odczuwa się zmę
czenie, myśli odosobowienie. Witk N 84, odosobiścić Miod 31, 
odpatetycznić rzad, 'uczynić niepatetycznym', odpodn1ebiennić 
jęz., odpodobnlć, odpoetyczn*ć rzad., orinolszczyć, odpolitycz
nić (odpolitycznienie wojska) Pol 48/1978, odpowszechnić Miod 
69, odpsić (się) 'pozbawić cech psich': [...] szkoda, że się nie 
odpslł. Wańk Z 76, odrealnić, odromantyczn 1 ć, odrodząjowlć
Wlicz 139, odsłowlańszczyć, odrzeczywistnić rzad., odurzędowić 
Miod 31, odwszetecznlć (drogi) Skub (Kras), odzmysłowlć, odzna- 
czeniowić 'pozbawić cech znaczeniowych' Miod 70. Czasownik od
bezpieczyć jest formacją dezintegralną.

Gwary: ■ ffdclemnlć Maciej.
Typ: od(e)- + -izować// -yzować: odakademi zować Miod 130, od

biurokratyzować , odkonwencjonalizować Miod 130, odklasycyzować, 
odpersonalizować (stosunki) zasłysz., odrelatywlzować Miod 31, 
odsemantyzować Miod 69, odsynchronizować Miod 69.

Typ: od(e)- + -ąć: odanonimować Low S 248.
Czasowniki te są przechodnie.
Derywaty odprzymiotnikowe z pref. od(e)- wskazują na uczy

nienie jakimś w wyniku pozbawienia właściwości wcześniej nabytych.
V znaczeniu tym .pref. od(e)- jest antonimiczny do pref. za-, 
przy-, u—, do-, zaś czasowniki V ten sposób utworzone oparte są 
na tych samych wzorcach, co i formacje odrzeczownikowe.

Znaczenie; 'powrót do poprzedniej jakości przez podanie ce
chy, o której nabycie chodzi':

Typ: od(e)- + -(n)lć: odchudźtć^, odmłodzić (się), odmło
dzić, odnowić, odświeżyć Dor, Szymcz.

Czasowniki te są przechodnie.

V. Doroszewski oceniając poprawność formacji nie uważa jej 
га r: iżącą, ale mało precyzyjną, por. D o r o s z e w s k i ,  0
: HT.urę .słowa..., t. I, 's. 316.

' .V przykładzie tego czasownika D. Wesołowska omawia kolej- 
',.-r i v/o przejścia od prywatywne j, oddzielającej funkcji prefiksu 

о-l (e)- (~ łac. ab-) do funkcji odtwórczej, odnawiającej (* łac..



Typs od(e)- ♦ -(ni)eć: odmłodnleć Dor, Karł.
Gwarys odsëFec (mięso, chleb) 'skruszeć 'Sycht por, seri 

'wilgotny, mokry', 'surowy".
Czasowniki te są nieprzechodnie.
Jest to nieliczna i najmłodsza semantycznie grupa czasowni

ków, wśród której występują kalki łacińskie (łac. re-)^8.

Znaczenie: 'oddalenie od granicy obszaru lub czasu; oddzie
lenie od czegoś':

Typ: od(e)- + -ić//-yć: oddalić Dor, Karł, odosobnić, odro
czyć 'odsunąć na rok'.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: od(e)- + -ić: odciebić 'odróżnić kogoś od ciebie': I 
to ciebie odclebla. Białosz W 217.

Gwary: odłorflć 'unowocześnić' Sycht; por. łonl 'zeszłego 
roku, rok temu'.

Typ: od(e)- + -ować: odszupasować rzad. 'odtransportować ko
go "szupasem"'.

Czasowniki współformantowe z pref. od(e)- są żywym typem 
słowotwórczym, szczególnie w połączeniu z sufiksem -lć//-yć, w 
mniejszym stopniu z sufiksem -ować i -izować.

Najczęściej występujący schemat znaczeniowy pozostaje taki 
sam w zakresie formacji odrzeczownikowych, Jak i odprzymiotniko- 
wych, a mianowicie: pozbawienie czego, także określonej właści
wości. Należy też zwrócić uwagę na stosunkowo dużą ilość czasow
ników gwarowych z tym prefiksem.

Halina Satkiewicz dostrzega produktywność typu tylko wśród 
czasowników odrzeczownikowych, formacje odprzymiotnikowe uważa za 
stosunkowo nieliczne-^, por. liczne neologizmy: odboleśnić, od

rę- ). por. D. W e s o ł o w s k a ,  Dlaczego się odchudzamy?, 
JP LXVII, 1967, s. 340-346.

Na różne przyczyny powstawania tej grupy czasowników zwra
ca uwagę W. Ś m i e c h  w artykule: Kształtowanie się funkcji 
semantycznych czasownikowego przedrostka od(e)- w języku ogól
nopolskim , Z polskich studiów slawistycznych, S. 3, Językozna
wstwo, Warszawa 196B, s. 43-51.

^  S a t k i e w i c z ,  op. cit., s. 174.



drastycznić, odrizlwnić, odhumanlstycznlć, odlntelektualnlć, od- 
intymnlć, odmartwić, odosoblśclć, odos obowl ęć. odpolitycznić, 
odpowszechnlć, odurzędowić i Inne, Przytoczone struktury stano
wią jakby kontaminację dwu schematów: 'czynić jakimś ' 1 'poz
bawić czego'.

Czasowniki z pref. od(e)- motywowane przymiotnikiem używane 
są szczególnie często w terminologii językoznawczej, np. oddzwlę- 
cznlć, odnośowić, odpodnietlennlć, odpodobnić, odrodząjowlć, 
odznaczeniowtć 'pozbawić cech znaczeniowych'.

Dzięki dużej wyrazistości formalnej/ł0 pref. od(e)- często 
jest używany do tworzenia neologizmów, które dzięki precyzyjności 
struktury należą najczęściej do terminologii specjalnej, por. 
odgłowić, odgrzybić, odnerwlć, odogonlć, odpłetwić, odpchllć, 
odrobaczyć, odsiarczyć, odszczurzyó, odwszyć itd.

Podobne formacje mamy i w gwarach: odmarchwlć (ogród), od- 
muszyć (pokój"), odskorować (drzewo) itd. Niektóre z tych forma
cji mogą razić zbytnią szczegółowością i w języku potocznym powo
dować nawet komizm, np. odgłowić, odogonlć, zgodne są jednak z 
systemem słowotwórczym i z ogólną tendencją panującą w różnych 
odmianach zawodowych polszczyzny, w których dąży się do formacji 
jak najbardziej precyzyjnych.

Pozostałe typy słowotwórczo-seraantyczne czasowników prefik
salno-suf iksalnych z od(e)- są mniej liczne.

Wszystkie czasowniki odrzeczownikowe są przechodnie, nato
miast wśród derywatów odprzymiotnikowych występuje kilka czasow
ników nieprzechodnich.

40 'Świadczy o tym chociażby fakt, że czasowniki z pref. o-. 
ob(c)- zostały w wielu wypadkach zastąpione przez "wyrazistsze" 
imniej homonimiczne od(e)-. np, okurzyć : odkurzyć, obłowić Г- 
: odnowić, opierzyć : odplerzyć itff̂  Dawnośc tego zjawiska za
uważy} i opisał S; S ł o n s к i, Prefiksy ob-По- i oW/o- 
w języku starobułgarskim i kilka wypadków tzw. drugorzędnej de
kompozycji w języku nowobułgarskim, L w;] Symbolae grammaticae 
TTTnonorem Toanis Rozwadowski, Kraków 1927, s. 223-226,



Czasowniki z pref. po-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'pokrycie, powleczenie czymś po powierzchni':
Typ: po- + -ić//-yć: pobllźnlć 'pokryć bliznami', Miod 90, 

pojuszyć^  'powalać juchą', posiniaczyć, posmużyć indyw. 'po
kryć smugami', pososić (ziemniaki) zasłysz., poszramlć rzad., 
'pokryć szramami'.

Typ; po- + -ować; pokoperkować ‘posypać koperkiem' Miod 32, 
poslatkować 'porysować w deseń siatki'.

Jest to najbardziej wyrazisty typ czasowników z pref. po-, 
powstały na wzór regularnego semantycznie czasownika pokryć,
gdzie go- wskazuje na czynność odbywającą się na powierzchni. 
Nowo utworzone derywaty mają charakter indywidualny i są prze
chodnie.

Inne znaczenia:
Większość czasowników współformantowych z pref. po- nie two

rzy określonego typu, który stanowiłby model dla nowych forma
cji. Znaczenie nowo powstałych derywatów zależy tylko od cza
sownika wzorcowego, którego użycie jest sprawą indywidualną, stąd 
dużo ekspresywlzmów i czasowników mających jednostkowy charak
ter.

Typ: po- + -ić//-yć; podeptaczyć ‘pospacerować deptakiem' 
Miod 95, pofortunlć 'poszczęścić', pofleclć (poflecać) 'pograć 
na flecie' Skub (Ujej), poklełbasić (się) pot. żart. 'pokręcić' 
Dor, Karł, pokrysztalić indyw. 'pozamieniać w kryształy', po
pi ęknoduszyć 'zrobić coś tak jak pięknoduch' Miod 93, poszkaplć 
(się) pot. ‘omylić się', pozęblć 'postrzępić', poturczyć daw,

Mączyńskl notuje czasownik zajuszyć, zjuszyć, brak zaś w 
Słowniku formy simpleks, co pozwala sądzić, te juszyć mogło pow
stać później w wyniku deprefiksacji, por. też Dor, tctóry notuje 
juszyć jako czasownik dawny, jednak bez żadnego cytatu.

* Słownik języka polskiego pod red. W. D o r o s z e w 
s k i e g o  notuje turczyć ale bez cytatu (na wzór niemczyć. 
polszczyc). W języku polskim czasowniki - tworzone od nazw państw, 
narodów, regionów, miast, wyznań, sekt religijnych, ugrupowań



'zrobić kogo Turkiem', ponlemczyć przestarz., poślubić 'połą
czyć ślubem'.

Gwary: pobankrocić 'zbankrutować' Plut, potabaczyć 'zażyć 
tabaki' Karł, Cyr 44.

Typ: po- + -ować: podzlurować^  'porobić dziury' Miod 32, 
podziwnować 'pobyć w Dziwnowie' Miod 34, pogłówkować 'popracować 
główką' Miod 32, pohaczkować 'porobić haczkiem' Miod 32, poha- 
lować 'powiedzieć "halo" do słuchawki' Miod 32, pokozakować prze
starz. 'powojować w kozackim wojsku', poprofesorować , rzad. 
'popracować jakiś czas jako profesor', pomarginesować^  Miod 32, 
pokawałkować 'podzielić na kawałki': [...] pokawałkował spektakl 
GR 9 IV 1980, [...] że za pół wiersza płaci się jak za wiersz war
to więc pokawałkować. Warik Z 145, poszmatkować 'poczyścić szma
tką' Miod 32, potangować 'potańczyć tango' zasłysz., powędkować 
(nad rzeką) Rad 17 II 1981.

Gwary: , pokartować 'potasować karty' Cyr 45, poszoclować 'po- 
bronować pole za pomocą szoci' Górn, poszyjkować 'pobić po szyi' 
Karł.

Typ: po- + -izować: ponoś talglzować Konw К 67. Większość de
rywatów stanowią czasowniki przechodnie, chociaż mamy tu kilka
i nieprzechodnich, np. podeptaczyć, ponośtalgizować i inne.

Typ: po- + -eć: posowieć pot., poszerszenleć, poszmacleć 
'stać się takim jak szmata' Redl К 174.

Czasowniki te są nieprzechodnie.

społecznych i politycznych mają najczęściej pref. z(e)-//s(e)-, 
podczas gdy np. w języku czeskim wyjątkowo produktywny jest w 
tej funkcji właśnie pref. po-: poameriStit, poruźtit. ponëm£lt, 
por. C.. P i e r n i k a r s k  i, Czasowniki z prefiksem po- w 
języku polskim i czeskim, Warszawa 1975.

Czasownik ten notuje również M. C h m u r  a-K 1 e к o t o- 
w a badając neologizmy utworzone przez dzieci. Możemy tu mieć 
do czynienia z analogią do czasowników dziurkować - podziurkować
o identycznej semantyce, por.- Odbicie tendencji słowotworczych 
języka polskiego w neologizmach dzieci, PF XX, 1970, s. 153-159.

1,<lf Czasowniki: poprofesorować, pokozakować mogły' też być 
utworzone na wzór: starogtować :"postarostować, fiakrówać : po- 
flakrować, sekretarzować ; posekretarzowac, gdzie pref. po- per- 
ïektywizu.je czasownik prosty i wskazuje na spędzenie jakiegoś od
cinka czasu na czynności nazwanej czasownikiem prostym.At Kondensacja wyrażenia; porobić marginesy lub na wzór ist
niejącej opozycji: kratkować : pokrątkować, kalibrować-: pokall- 
brować. cechować : pocechować, gdzie po- perfekt wizuj o sim
pleks .



Znaczenie: 'uczynienie lub stanie się takim jak podstawa':
Typ: po- + -i<5//-y<5: poclenlć rzad., podłużyć Dor, Szymcz, 

pogłośnić Białosz Sz 129, pogrubić, pojaśnić przestarz., poję- 
dmlć rzad., polepszyć (się) Dor, Karł, poluźnlć (poluźnienle): 
[...] dla niego nakazem chwili było poluźnlenie sznura. Konw Sz 
58, pomniejszyć (się) Dor, Szymcz, poniżyć, poogromnić, pooso- 
bnić, poskromić, poszczególnie daw., potanlć, poważnić daw., 
powiadomić, powiększyć (się) , poznajomić (się), pozdrowić^  
Dor, Karł,

Gwary: podrâvrîic 'popędzić konia' Sycht (od dravni 'szyb
ki').

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: po- + -eć: polepszeć rzad., poleśnleć: I coś w lesie 

raz jeszcze nie chcąc poleśnlało Leśm P 489, posmutnieć, pozim- 
nleć.

Czasowniki te są nieprzechodnie.
Być może z genetycznego punktu widzenia niektóre z wymienio

nych derywatów są prefigowaną formą czasowników prostych, które 
wyszły z użycia, np. dłużyć, lepszyć, mniejszyć, wlększyć, trud
no jednak rozstrzygnąć to w sposób jednoznaczny, gdyż wymagałoby 
to prześledzenia historii poszczególnych wyrazów.

Współcześnie czasowniki te są motywowane tylko przymiotni
kami i z opisowego punktu widzenia niczym się nie różnią od cza
sowników typu: uzwyczajnlć, upalatalnlć, czyli takich, które 
nigdy nie miały odpowiedników bezprefiksalnych.

^  Derywaty: polepszyć, pomniejszyć, powiększyć są rzadki
mi przykładami czasowników utworzonych od komparatywu.

^  Czasownik ten ma bardziej skomplikowaną strukturę semanty
czną niż pozostałe czasowniki, gdyż powstał zapewne w wyniku wer
balizacji^ struktury opisowej: powitąć życząc zdrowia, por. regu
larny semantycznie czasownik uzdrowić 'uczynić zdrowym'.



Typ: £0- + -ić: podwoić, pointymnlć 'poczytać intymnie': 
Г...1 tytuł z półgołą pięknością zdaje się zachęcać. Pointymnij-fi Omy sobie. Varfk A-P 310, ponowić 'powtórzyć na nowo', poprze- 
dzlć,' posetnić daw., potroić, powielić 'powtórzyć wiele razy', 
nowzgardllwić 'powiedzieć wzgardliwie' Miod.94.

Typ: po- + -ować.
Gwary: pobak'erovac (sfe) 'popsuć się' Szymcz, podłużkować 

'pobronować "na dłużki"' Góm.
Czasowniki te zostały utworzone od podstaw przysłówkowych i 

liczebnikowych i mają zindywidualizowane znaczenia.
W derywatach prefiksalno-sufiksalnych pierwotna funkcja lo

kalna pref, do- *w kierunku określonego obszaru' w zasadzie nie 
występuje. W czasownikach odrzeczownikowych dość wyraźnie daje 
się wydzielić’ znaczenie pokrywania wierzchniej części przedmio» 
tu za pomocą substancji lub materiału pomocniczego, chociaż czę
sto są to formacje utworzone doraźnie, np. pobllźnić, pokoperko- 
wa& 'posypać koperkiem', pososić itd. W pozostałych wypadkach 
obserwujemy dużą różnorodność odcieni znaczeniowych, wynikającą
7. indywidualnego charakteru formacji, a ponadto brak wyrazistych 
modeli słowotwórczo-semantycznych, tak jak to było np. w wypadku 
czarowników z pref. do-, od(e)-, o-, ob(e)- i innych.

Czasowniki z pref. pod(e)-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'częściowe osiągnięcie celu; nieintensywna, nie
pełna realizacja':

Typ: pod- + -ić//-yć: podbaronlć: warto odrastałki ukobie- 
cić 1 podbaronić. V'ańk Z 164, podhrabić Wańk T 20, podlndlanić

" Możliwa jest też Interpretacja: po nowemu (zrobić), a więc 
od wyrażenia przyimkowego, co jest chyba nawet bardziej zgodne z 
semantyką czasownika. Czasowniki tego typu omawia Ś m i e c h  
w artykule: O czasownikach polskich pochodnych...



(podlndianiona) Wańk А-P 340, podchmielić 'podpić', podhumorzyć 
rzad. żart. 'podpić', podochoclć,

Typs pod- + -ować: podjazzować (pod.jazzoyywać) 'dodać ele
mentów jazzu' Miod 70, podmakllować 'podmalować (oczy) robiąc 
makijaż': Za dwie godziny się strzepnę, podmaklluję (oczy). Wańk 
A 389, podrasować (podrasowany) 'podrobić na rasę'.

Typ; pod- + -izować: podarablzować: podarablzowana malarka 
Wańk A-P 462, podindianlzować: podindianlzowane Meksykanki Wańk 
T 171, podkatechyzować Miod 131.

Czasowniki: podbaronlć, podarabizować, podhrabić, podindla- 
nić//podlndlanizować zostały utworzone doraźnie przez Wańkowicza
i mają znaczenie 'podrobić, tj. upodobnić do tego, co nazwane 
Jest podstawą*.

Typ; pod- + -eć: podtatusieć pot. 'nieco Się zestarzeć' Dor 
Karł; czasownik nieprzechodni.

Znaczenie: 'zakończenie czynności odbywającej się w kierunku 
od dołu (od spodu) ku górze lub pod czymś':

Typ; pod- + -lć//-yć; podmullć 'podmyć od spodu nanosząc 
muł*, podpiwniczyć bud. 'podbudować piwnicę', podświetlić 'o- 
świetlić od dołu*, podslnlaczyć (oko).

Typ: pod- + -ować; podcyfrować 'podpisać coś swoimi inicja
łami*, podlewarować Miod 32.

Być może niektóre czasowniki, np. podmullć, podświetlić pow
stały w wyniku wymiany prefiksów za-, o- (zamulić, oświetlić) na 
prefiks pod(e)-. Wszystkie derywaty są przechodnie.

Znaczenie: 'zakończenie czynności odbywającej się w ukryciu
Typ: pod- + -ić; podmaśllć rzad. daw. 'dać łapówkę*, podpy- 

llć posp. 'podwędzić*.

2. Motywacja przymiotnikowa

Typ: pod- + -lć//-yć: podwyższyć 'podnieść czyniąc wyższym' 
Dor, Szymcz; por. wyższy.



Typs pod- + -ić.
Gwary: podyyAć Szymcz.
W swoich pracach R. Grzegorczykowa*4̂  i H. Satkiewicz'’0 no

tują tylko jeden czasownik denominalny z pref. pod-, a mianowi
cie: podpiwniczyć. Neologizmy Wańkowicza, a także czasowniki 
zanotowane przez J. Miodka wskazują Jednak na szerzenie się pref. 
pod(e)- we współczesnej polszczyźnie. Omówione czasowniki są w 
większości przechodnie, z wyjątkiem np. podtatusleć, podhumorzyć, 
podchmielić.

<51Czasowniki z pref. prze-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'przemienienie tego, na co wskazuje podstawa w 
wyniku dokonania jeszcze raz tej czynności:

Typ: prze- + -lć//-yć: przebarwić (się) Wilcz 136, przece
nić"̂ 5 Dor K, przeistoczyć, przekabacić pot. 'przeciągnąć kogo 
na swoją stronę' Wańk W 239, Karł, por. gen. 'przemienić kabat, 
tj. okrycie wierzchnie', przekopyclć 'przerobić na swoje kopyto' 
zasłysz., przeriaturzyć daw. 'zmienić naturę'.

Typ: prze- + -owić: przebranżowlć Ki2 37/1977, Miod 131.
Typ: prze- + -ować; przebranżować Kar 15/1977, przefasonować

^ G r z e g o r c z y k o w a ,  op. cit., s. 93.
S a t k i e w i c z ,  op. cit., s. 173.
Pref. prze- kontynuuje dwa prefiksy prasłowiańskie, a mia

nowicie; * oer- o znaczeniu 'ruch z jednego miejsca do drugiego'
i *nor- o znaczeniu 'ruch przez środek, wskroś czego', por. S.
S 1 o ń s к i, Funkcje prefiksów werbalnych w języku starosło
wiańskim (starobułgarskim), Warszawa 1937.

W. Doroszewski oceniając poprawność derywatów przecenić 
'obniżyć cenę' i przecena zwraca uwagę na ich niezgodność z sys
temem słowotwórczo-semantycznym języka polskiego, gdyż przecenić 
o?.nacza ocenić powyżej istotnej wartości, natomiast towar prze
ceniony, to towar objęty zniżką, por. D o r o s z e w s k i ,  0 
kulturę słowa..., t. I, s. 336.



(domek) KiŻ 32/1977, przepostaciować, przeprofilować ekon. prze- 
skalować techn., przeszczeblować Miod 91, przeszeregować środ., 
przewymiarować, przezawodować in.

Typ: prze- + -yzować: przekate^oryzować Miod 70.

Znaczenie: 'przemienienie w to, nadanie kształtu tego, na co 
wskazuje podstawa':

Typ: prze- + -(n)ić//-yć: przeaniellć (się), przeblelić
'przemienić w biel' Wilcz 139, przebóstwlć (przebóstwiony) Skub 
(Kras), Dor (rzad.), przedworzanjć "przemienić w dworzanina' 
Skub (Koi), przekościelić (przekościelony) 'przemieniony w ko
ściół* Skub (Słow), przekaclć 'przemienić w kata' Skub (Kras), 
przekrysztallć daw., przępieklelnlć 'przemienić w piekło' Skub 
(Kras), przepolaczyć daw. 'przerobić na Polaka*, przepromienić 
(przepromlenleć) indyw. 'przemienić w promień', przewłaszczyć
'przenieść prawo własności, właść', przezdrajczyć (przezdrajczo- 
ny) 'przemienić w zdrajcę.* Skub (Kras), przezłoclć 'przemienić 
w złoto' Wilcz 139.

Typ: prze- + -ać: przechwlstać (się) 'stać się zwolennikiem 
filozofii Leona Chwistka' Jud (Witk).

Typ: prze- + '-ować: przewierszować lit. 'przerobić prozę na 
wiersz' .

Typ: prze- + -owszczyć: przeźydowszczyć 'przemienić w Żyda' 
Skub (Kras); może przyr. - ić//-yć od przymiotnika żydowski.

W obu znaczeniach pref. prze- jest związany ściśle z funk
cją lokalną wskazując na przejście, przemieszczenie od jednego 
punktu na obszarze do drugiego, w rezultacie czego następuje zmia
na jakości. Czasownikami wzorcowymi są formacje przejść (od je
dnej postaci do drugiej) i przemienić (Jedną poetać na inną), np. 
przebarwić (płaszcz) ‘zmienić barwę', a więc przejść od jednej 
barwy do drugiej, przeistoczyć ‘przejść od jednej istoty, tj, 
postaci dó drugiej', przefasonować (domek) ‘przemienić jego fa
son z obecnego na inny', przezawodować (robotnika)‘przemienić je
go zawód na inny'.

W definicjach słownikowych występują określenia: inaczej, na 
nowo, jeszcze raz.

Znaczenie: ‘spędzenie czasu na czym, przebywanie gdzie jakiś 
czas 'i



Typ: prze- + -ić//-yć: przedollć 'przetrzymać dolę': Dolę 
twą skoro trzeba, wraz z tobą przedolę. Leśm P 289, przehultaić 
rzad., przełajdaczyć (noc), przepróżnlaczyć (dzień).

Typ: prze- + -ować: przedyrekto rować: Dobrze byłoby, aby 
kandydaci na dyrektorów zanim przyjmą nominację chociaż.
~1eden dzień przedyrektorował1 w jakimś dużym przedsiębiorstwie. 
GR 283/1977, przefajkować żart. 'przesiedzieć pewien czas paląc 
fajkę' Dor, przerobinsonować 'przebyć tak jak Robinson': [*••] a 
starsi państwo mają przerobinsonować w samym środku Stanów Zjed
noczonych. Wańk A 184, przeszachować daw., przeszpitalować Miod 
34, przeturystować; W tym dwudziestym roku działy się rzeczy z 
Litwą i Zaolziem, których nie mogłem przeturystować. Wańk Z 211, 
Miod 94, przewartować 'przestać jakiś czas na warcie', przewl- 
susować rzad., przezapustować indyw. 'przehulać na zapustach', 
przezebraniować (czas na zebraniu) Miod 34.

Tę funkcję pref. prze- określa S. Agrell jako perduratywną, 
tj. wskazującą na przebieg czynności ze szczególnie uwydatnionym 
początkiem i kresem. Wymienione wyżej czasowniki zostały utwo
rzone w oparciu o stare wzorce werbalne, takie jak: przeczekać, 
przespać, przebyć, przesiedzieć, przetrwać.

2naczenie perduratywne rozwinęło się na wzór analogii do 
czasowników lokalnych, w których pref, prze- wskazywał na prze
bieg zmiany miejsca ze szczególnie uwydatnionym punktem wyjścia 
(początkiem) i punktem dojścia (kresu), np. przejść, przepłynąć, 
przeo*.feść. Następnie znaczenie to zostało przeniesione na cza- 
Suwhiki nielokalne, w których również wskazywało na granicę, ale 
tyra razem granicę czasową, tj. od momentu początkowego do końca.

V czasownikach z formantem rozdzielonym nastąpił dalszy sto
pień kondensacji kilkuwyrazowej struktury analitycznej :' przepraco
wać dzień jako dyrektor ) przadyrektorować, przestać noc, godzinę, 
dwie itd. na warcie) przewartować, przepędzić jakiś odcinek 
czasu jako próżniak' ) przepróżniaczyć. Można więc mówić o dura- 
■zytwya znaczeniu, temporalnym tych formacji, które uwidacznia się 
szczególnie wyraźnie w kontekstach.

Znaczenie: 'przet-rwonienie, zmarnowanie czego':
prze- + ~ić//~yć: przefujarzyć rzad. żart. 'przepuścić 

co będąc fujarą', przełajdaczyć (pieniądze), przeweselić indyw,
' przepuścić majątek na wesołe zabawy'.



Gwary: przelaraparcić (majątek) Karł, pfelèka^ëc 'wydać pie
niądze na lekarza' SycHt, przemaszklecić 'przetrwonić na masz- 
kiecie, tj. łakocie' Karł,

Typ: prze- + -ować: przeblrbantować 'przetracić jak birbnnt' 
Miod 94, przesielankować^  indyw. żart. 'przetracić mienie'.

Gwary: przelampować i przelampkować 'przepić na lampki, tj. 
szklanki wódki', Karł; por. lampka, lampa 'szklaneczka do napo
jów'. Znaczenie to rozwinęło się w starych czasownikach, takich 
jak przegrać, przejeść, przepić, które stanowiły wzorzec dla 
nowych derywatów. Ponadto, być może oddziaływać mógł także i dru
gi wzorzec, a mianowicie: czasowniki wskazujące na spędzenie cza
su na czymś, np. przehulać (noc)— ► przehulać majątek (przez 
noc), przełajdaczyć (noc) — *■ przełajdaczyć pieniądze (przez noc). 
W czasownikach tych został początkowo sprecyzowany tylko rodzaj 
czynności, następnie zaś, podkreślony także Jej skutek.

Znaczenie: 'przedzielenie przedmiotu's
Typ: prze- + -ić//-yć; przepierzyć 'przedzielić' Dor, Karł, 

przepołowić Dor, Karł.
Typ: prze- + -ować; przeponledzlałkować (przeponiedziałkowa- 

ny) 'przedzielić poniedziałkiem': Święto - te łańcuchy świąt - w 
tym roku ze zrostami niedzielnymi, tyle że przeponiedzlałkowane. 
Białosz Sz 87.

Znaczenie: 'uintensywnienie czynności ponad jej zwykłe gra
nice, często z niekorzystnym skutkiem':

Typ; prze- + -(n)ić: przekrwić (się): Masz przekrwione po
liczki. zasłysz., przeludnić 'przepełnić ludźmi', «przepieśnić 
(przepleśniony) 'przepełniony pieśniami' Skub (Kras).

Typ:. prze- + -awić: przełzawić (przełzawiony) 'przepełniony 
łzami' Skub (Norw); być może od przymiotnika łzawy z pref, prze-
i suf.' -ić.

Typ: prze- + -yzować: przedyplomatyzować żart, 'przesadzić 
w dyplomacji', • •

Znaczenie: 'defekt w realizacji czynności, dzianiu się czego':

Być może jest to derywat motywowany przymiotnikiem.



Typs prze- + -i<S//-yćs przegapić (okazję), przeoczyć Dor, 
Szymcz, prześlepić pot. Dor, Karł.

Czasowniki te oznaczają niepostrzegalność zmysłową lub nieza
mierzone postrzeżenie czegoś.

Znaczenie; 'przeniknięcie przedmiotu, przekroczenie linii, 
przeszkody, granicy czego';

Typs prze- + -ićs prześwietlić.
Gwarys przegwoźdzlć 'przebić gwoździem' Karł.
Typ; prze- + -ećs przećzasleć 'przekroczyć jakąś granicę 

czasu's [...] akcja filantropijna byłaby przeczasiała? Wańk T 64, 
por. przeczasleć 'spóźnić się; przejść swój czas' Karł.

Inne znaczenia;
Typs prze- + —(n)lć//—yćs przemałplć (przemałplać) indyw. 

'przedrzeźniać', przekroplić 'przedestylować', przeołtarzyć
‘przeobrazić dzięki ofierze na ołtarzu' Skub (Kras), przeskrzy- 
dULś daw. 'oskrzydlić', prześmlertnlć 'przemienić przez śmierć' 
tu przen. 'zabić' Skub (Kras), z konektywem -£-.

Gwarys prepoVetftëc 'przewietrzyć się', 'wyjść na powietrze' 
Sycht.

Typ; prze- + -ować; przekreskować daw. 'przegłosować kres
kami', przemlstrzować 'przedobrzyć, zrobić tak jak mistrz' Miod 
34, przemłynkować 'przepuścić przez młynek', grzeseksować‘prze
dzielić, tj. rozdzielić według płci'; Wprawna osoba przeseksowu- 
je w ciągu 1 godziny około 13000 jednodniówek. Kult 1/1977.

Gwary; przepalować ‘przesunąć pal w inne miejsce..,', Cyr 45.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie; ‘przemienienie w wyniku nadania cech podstawowego 
derywatu'.

Typ; prze- + -lć//-yć: przebóhaterszczyć ‘przemienić w typ 
bohaterski' Miod 91, przebłędnlć ‘przemienić w coś błędnego' 
Skub (Kras), przeinaczyć ‘przemienić, czyniąc inakim (inako)' 
Por, Karł, przenarodowić daw. ‘przemienić pod względem narodo
wym', przeoryginalnić; Będziemy przeoryglnalnlall świat. Irzyk



W 351, przepolszczyć 'przełożyć na polski', 'nadać polski cha
rakter'.

Znaczenie: 'zwiększenie natężenia cechy, często z niekorzy
stnym skutkiem, nadmiernie':

Typ: prze- + -id//-yć: przechytrzyć (się), przećzemlć 'u- 
czynić zbyt czarnym' Hiod 32, przedawnić, przedłużyć (się) Dor, 
Szymcz, przedobrzyć 'zrobić zbyt dobrym, przesadzić', przedrożyć 
'przecenić, czyniąc zbyt drogim', przeduchowić, przefajnować 
środ. 'przesadzić; uczynić zbyt fajnym, tj. dobrym', przeja
skrawić, przejaśnić, przejawić 'uczynić jawnym', przemądrzyć 
'uczynić zbyt mądrym', przeplększyć przestarz. 'uczynić nadmie
rnie pięknym', por. plękry, przepolltycznlć: Nietrudno dostrzec, 
że ów obraz, który szkicuje Sandauer Jest celowo przejaskrawio
ny, przepolitycznlony. Pol. 39/1979, przewyższyć.

Typi prze- + -lzować: przelntelektualizować 'przesadzić z 
wprowadzeniem pierwiastków intelektualnych', v przepalatalizować 
Miod 70, przeseksuallzować Miod 131, przesentyraentallzować Miod 
70; derywacja dezintegralna.

Formacje te nawiązują do czasowników wskazujących na przekro
czenie linii, przeszkody, granicy czego, np. przebić, przekro
czyć, przeniknąć, przesączyć, przepełnić. W czasownikach od- 
przymiotnikowych wskazujących na uintensywnienie czynności ponad 
zwykłe granice nastąpiło przekroczenie, w sposób nadmierny, gra
nicy Ilościowej, np. przeczemlć, przejaskrawić, przepolltycz
nlć, często na zasadzie opozycji z innymi przedrostkami, por. 
uczemlć, dopolitycznić itd,

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ.: prze- + -ić//-yć.
Gwary: przebystrzyć 'przepędzić szybko, tj. bystro' Maciej.
Typ: prze- + -ać: przekłamać^  'przekazać kłamliwie' In.
Typ: prze- + -ować.
Gwary: przedarmować (dzień) 'przepróżnować, spędzić darmo' 

Karł.
54 Mechanizm powstania tego czasownika omawia W. C y r a n  

w artykule: Przekłamać, JP LX, 1980, s. 344.



Przedrostek prze- informuje o przemieszczeniu się jakiegoś e- 
lementu od jednego punktu do drugiego. Może to być punkt zloka
lizowany na danym obszarze - stąd pref. prze- w funkcji łokatyw- 
ne j, lub w czasie - stąd prze- w funkcji temporalnej.

Z funkcji lokatywnej prze- można wyprowadzić znaczenie zmia
ny, przemienienia w to, nadania kształtu tego, na co wskazuje 
podstawa. Model ten jest szczególnie produktywny przy tworzeniu 
czasowników odrzeczownikowych, por. najnowsze formacje - przefa- 
sonować, przeprofiłować, przebranżować, przeszeregować, prze
zawodować .

Czasowniki te należą najczęściej do słownictwa specjalnego, 
szczególnie technicznego.

Od podstaw rzeczownikowych dość łatwo tworzą się też czasow
niki o znaczeniu temporałnym, np. przepróżnlaczyć (niedzielę), 
przezebraniować (czas), przeszpitalować (tydzień), przedyrektoro- 
wać (dzień) *itd.

Z drugiej strony takie czasowniki, jak przesiedzieć, prze
mieś zkać, przepędzić wychodzą z użycia i są zastępowane czasow
nikami z innymi przedrostkami, np. przepędzić noc — ► spędzić noc,
lub konstrukcjami analitycznymi przesiedzieć (noc) ---► siedzieć
przez całą noc, przemieszkać (pięć lat) — »-mieszkać przez pięć 
lat55 itd.

Możemy w tym wypadku obserwować działanie w Języku dwu ście
rających się tendencji, a mianowicie: tendencji do syntetyczności 
i analityczności.

Inny produktywny typ czasowników z pref. prze- stanowią de
rywaty odprzymiotnikowe wskazujące na intensywność czynności, 
często z odcieniem: 'zbyt nadmiernie", np. przejaskrawić, prze- 
polltycznić, przeczemić.-

Trzeba też zwrócić uwagę na to, że pref, prze- jest często 
wykorzystywany przez poetów romantycznych, szczególnie Z. Kra
sińskiego, por. przebóstwlć, przebłędnlć, przekacić, przeołta- 
jrzyć, przepieklelnić, przepleśnić, prześmlertnić, przezdrajczyć 
i inne.

55 xo "wycofanie się" czasowników z prze- w funkcji temporal
nej można wytłumaczyć homonimicznością preiiksu, który równocze
śnie oznaczał prze- lokatywne i dopatrywać się w tym • przejawu 
tendencji do eliminowania jednostek niedostatecznie "opozycyj
nych", tj. zbyt mało zróżnicowanych.



Wszystkie czasowniki są przechodnie.
W gwarach pref. prze- jest rzadko wykorzystywany do tworze

nia interesujących nas czasowników.

Czasowniki z pref. przy-

1. Motywacja rzeczownikowa «

Znaczenie: 'osiągnięcie bliskości, sąsiedztwa czego':
Typ: przy- + -id: przyziemić-^ lotn. 'obniżyć lot, tj. przy

bliżyć samolot do ziemi'; może utworzone bezpośrednio od wyraże
nia przyimkowego - przy ziemi (lecieć).

Typ: przy- ♦ -owad: przydyllżansowad 'przyjechad dyliżan
sem' Mai (Chop).

Znaczenie: 'połączenie z czym w Jedną całość, umocowanie te-♦
go połączenia; przyłączenie czegoś':

Typ: przy- + -ld//-yć: przygwoździć rzad. ' przybić za po
mocą gwoździa', przyskrzynld 'przygnieść, przycisnąć co wiekiem 
skrzyni' Dor, Karł, także w zn. przenośnym 'przymknąć w skrzyni, 
tj. w więzieniu' Dor, przyszpillć 'przypiąć szpilą-' Dor, Karł, 
przytroczyć.

Gwary: prëgoz^ëc 'przybić gwoździe' Sycht, psypavy^ld'przy- 
clsnąć wiezione zboże lub siano pawęzem' Maz.

Typ: przy- + -owad: przydwlekowad indyw. ‘przybić ćwiekamiJ 
przytrokować przestarz.

Gwary: przygwoźdzlowad Cyr 46, przykołkować 'przytwierdzić 
kołkiem' Karł, przykolankować ‘przycisnąć kolankiem do ziemi' 
Karł, pśyśpllkoyać Szymcz.

Typ: przy- ■».-ad: przypasać 'przypiąć do pasa'.

Znaczenie: 'zwiększenie, uzupełnienie zasobu czego';

Także E. A. Zemskaja traktuje czasownik приземлить jako 
derywat utworzony od rzeczownika za pomocą jednoczesnego dodania 
prefiksu i sufiksu, por. E. A. Z e m s k a j a »  Sovremennyj
russkij jazyk. SlovoobrazovaniJ«, Moskwa 1973, s. 295-296.



Typt przy- ♦ -yć: przysmaczyć (potrawę) przestarz. 'przydać 
smaku potrawie'.

Znaczenie: 'częściowa, niepełna, osłabiona realizacja':
Typ; przy- + -ić; przyclenić 'przykryć cieniem', przymullć 

Dor, Karł, przypylić rzad. 'przysypać pyłem', przyniewollć prze
starz. Dor, Karł.

Być może w niektórych czasownikach mamy do czynienia z wy
mianą prefiksów odbywającą się na zasadzie stosunków proporcjo
nalnych: zakryć : przykryć więc zamulić : przymullć itd.

Typ: przy- + -ować: przystopować rzad. 'przyhamować mówiąc 
"stop"'.

Inne znaczenia;
Typ: przy- + -ić//-yć: przyzwyczaić (się), przywłaszczyć 

'przyjąć na. "właść”, tj. własność'; może także motywacja przy
miotnikiem włas(t)ny .

Typ: przy- + -ować: przypalantować posp. 'przylać komu pa
lantem'.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'częściowa, niepełna, osłabiona realizacja':
Typ: przy- + -lć//-yć: przyciszyć, przydłużyć daw., przynl- 

żyć Dor, Karł.
Renata Grzegorczykowa wśród czasowników prefiksalno-sufik- 

salnych wymienia jeszcze: przyciemnić, przybliżyć, przykróclć, 
przytępić i inne, jakkolwiek dalej zaznacza, że większość z nich 
ma oboczne czasowniki beżprefiksalne (bliżyć notuje już Mączyń- 
aki) i genetycznie są to zapewne deverbativa. Z opisowego pun
ktu widzenia można je uznać za derywaty o podwójnej motywacji, 
tj. motywacji imiennej i werbalnej.

Inne znaczenia:
Typ: przy- + -ić: przymlllć daw., przysposobić 'przyuczyć,

(,|V.i*âtcs.îovaé czyniąc sposobnym do czego'; derywacja z ucięciem

J' G r z e g o r c z y k o w a ,  op. cit., s. 94.



Gwary г przyłaskawl 6 'przytulić kogoś ' in., pfteroocn'lc 'przy
mocować' Sycht.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: przy- + -lć//-yć: przysporzyć 'przydać sporo czego', 
przyswoić 'przyjąć za swoje'.

Typ: przy- + -nąć: przytaknąć 'przyświadczyć, przywtćrzyć 
mćwiąc "tak"' Pol 26/1975, Karł.

V czasownikach prefiksalno-sufiksalnych pref. przy- występu
je rzadko i to zarówno u romantyków skłonnych do neologizowania, 
Jak i w polszczyźnie współczesnej; podobnie jest i w gwarach. 
Wiąże się to zapewne z ogólną tendencją do wypierania tego pre
fiksu, szczególnie w funkcji przestrzennej i zastępowania go 
przez pref. do-. Większość derywatów to czasowniki przechodnie.

Czasowniki z pref. roz(e)-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'rozdzielenie czegoś na części, niekiedy poczyna
jąc od środka w różne strony' :

Typ: roz(e)- ■» -ić//-yć: rozgałęzić (się), rozpołowlć, roz
proszyć (się) (uwagę) Gałcz P 228, Karł, rozpylić, rozwarstwić, 
rozwłóknić techn.

Typ: roz(e)- + -ować: rozczłonkować, rozczłonować, rozkawał
kować . roztęczować rzad. 'rozłożyć na kolory tęczy', rózwarstwo- 
wać przestarz.

Znaczenie: 'napełnienie, pokrycie czym powierzchni, często w 
różnych kierunkach':

Typ: roz(e)- + -(n)ić//-yć: rozbłękiclć daw., rozbłękltnić 
poet, 'napełnić błękitem', rozgoryczyć 'napełnić goryczą', roz- 
gwleździć//rozgwiaźdzlć (się) książk., rozllśclć (się), rozkom- 
Pleksić Konw К 167, rozkwiecić, rozochocić, rozświetlić (się).

Gwary: yostrup’lc Szymcz.



Typs roz(e)- + -yzować: rozllryzować indyw. 'nasycić, prze
poić co liryzmem'.

Znaczenie: 'zwiększenie zasięgu przestrzennego, objęcie więk
szego zakresu's

Typs roz(e)~ + -(n)lć//-yć: rozdallć rzad. 'rozprzestrzenić 
w dal*, rozkraczyć, rozkrzewlć, rozludnić daw., rozprzestrzenić 
(się) Dor, Karł, rozprzędzlć (rozprzędzać) rzad. poet, 'rozpost
rzeć, rozsunąć jak przędzę', rozslecić indyw. 'rozpostrzeć co 
jak sieć', rozwachlarzyó 'rozpostrzeć na kształt wachlarza'rzad. 
poet., rozwldnokręźyć 'rozszerzyć wkoło jak windokrąg' Skub
(Kras), rozwinogronić 'rozprzestrzenić jak winogrona' Wańk Z 
160, rozwlśllć 'rozciągnąć wzdłuż jak Wisłę ' Karp 0 196.

Gwary: rozwlechcić 'rozgłosić, rozpowiedzieć' Karł.
Typ: roz(e)- + -ować: rozplakatować, rozwachlarzować (roz- 

wachlarzowani.e słowotwórcze) zasłysz.

Znaczenies 'usunięcie, pozbawienie tego, na co wskazuje pod
stawa':

Typs roz (e)«* + -ić//-.yć: rozdnić daw. 'wyjąć dno (z becz
ki)', rozjarzmlć rzad. 'uwolnić od jarzma', rozkapturzyć 'roze
brać z kaptura' daw., rozkrochmalić pot., rozkułaczyć 'zlikwido
wać kułactwo' Miod 32, rozpierzyć ‘pozbawić piór', rozprawiсzyć 
'pozbawić prawości': [...] rozprawicza mnie ta przeklęta wojna . 
Wydrz 0 107, rozsępić rzad. 'rozchmurzyć czoło', rozślubić 'ro
zerwać ślub' Skub (Kras), roztajemnlczyć daw. 'pozbawić tajem
nicy'.

Gwary: rozbracëc (są) Sycht, rozlejczyć Cyr 44, rozpW/ąŹec 
'roztrwonić pieniądze' Sycht, rozpąpużec 'wypatroszyć np. rybę; 
wyjąć pępuch' Sycht.
- Typ: roz(e)- + -owić; rozbranżowić (sklep) Miod 34; możliwa 

jest także interpretacja odprzymiotnikov;a.
Typ: roz(e)- + -ać: rożkiełzać//rozkiełznać, rozpasać, roz

pętać.
^УР! roz(e)-.+ -owaćs rozbryłować: [...] kpię sobie z ta

kich jak ja, którzy chcieliby rozbryłować miasto. Kaw Sz 36, 
rozklinov/ać, rozkopcować, rozlejcować ‘rozwiązać lejce': Co Ja
dzia? mruknął- kobyłę rozlejcowawszy [..«]. Redl К 77.



Gwaryî rozlu&n'lovac 'rozebrać wóz, pozbawić ludni' Sycht.
Znaczenie to jest antonimiczńe względem czasowników z pref. 

Za-, natomiast synonimiczne z pref. od(e)-, por. rozkllnowaó : 
J odklinowaó : zaklinować, rozkopcowaó s odkopcować : zakopcować 
itd.

Byó może w poszczególnych wypadkach mamy tu do czynienia z 
wymianą prefiksów, najczęściej: o-, u-, za-, s_-, np. ujarzmić
i rozjarzmie; opierzyć, upierzyć i rozpierzyć; okapturzyć, za- 
kapturzyć i rozkapturzyć; okiełznać i rozklełznać; opętać, spę
tać i rozpętać.

Wszystkie omówione dotychczas znaczenia dają się łatwo wypro
wadzić z kierunkowej funkcji prefiksu roz(e)-, tj. 'z jednego 
wspólnego obszaru', natomiast różnorodność leksykalna spowodowa
na jest zróżnicowaniem semantycznym czasowników wzorcowych, ta
kich jak: rozebrać, rozdzielić, rozerwać, rozrosnąć itd.

Znaczenie: 'uczynienie tym lub takim jak podstawa':
Typ: roz(e)- + -(n)ić//-yć: rozanielić, rozbufjć Wańk Z 

160, por. bufa; rozdlamencić indyw. 'rozbłysnąć jak diament', 
rozfalbanlć Waiîk A-P 316, rozgrżywić Leśm N 13, rozjędzić (roz- 
jgdzony) indyw. 'rozłościć się jak jędza', rozkudllć, rozłabę- 
dzić ihdyw. 'rozśpiewać Jak łabędź', rozłajdaczyć rzad., rozmu- 
rawić Leśm P 222, rozpromienić, rozpróżnlaczyć, rozrublnlć indyw. 
'uczynić czerwonym Jak rubin', roztęczyć poet, 'rozjaśnić', roz- 
topolić Leśm P 170, roztumanić Miod 91, rozwlelmożyć (się) daw., 
rozwielmożnlć przestarz., rozwodnić 'rozcieńczyć wodą', rozwy
drzyć (się) Dor, Karł, rozzwierzęclć, rozżagllć 'rozpiąć jak 
żagle' Skub (Słow), rozżagwić rzad. ‘rozpalić Jak żagiew'.

Typ: roz(e)- + -ać: rozkudłać (włosy).
Typ: roz(e)- + -ować: rozamorować 'rozkochać w sobie tak 

jak Amor', roztęczować Skub (Ujej, Słow).

Inne znaczenia:
Typ: roz(e)- + -(n)lć//-yć: rozbezwstydzlć: Co tak ich roz- 

wiązło, rozbezwstydziło, rozklepało. Redl К 57, rozbliźnić (roz- 
bllźniać) indyw. 'rozjątrzyć bliznę', rozbomblć 'rozgnieść bonf- 
bami': Rozbombić - to tyle co wystrzelać i rozgrabić. Lov Dz 222, 
rozfletnić 'roznieść za pomocą fletu' Leśm P 60, rozgitarzyć Miod



134, rozgllfić archlt. 'rozszerzyć otwór przez wykonanie glifu', 
rozjuszyć, rozszczególnić daw. 'podać szczegóły'.

Gwary: rozburdosić 'rozmierzwić, np. o snopkach' Klich,por. 
burdos 'snopek prostej słomy żytniej, źle związany', yosfurmariić 
(majątek) 'roztrwonić' Szymcz, rozklamorźyć 'rozwalić, znisz
czyć' Zar; por. klamory 'stare łachy...'; rozmamczyć 'rozpiąć' 
Karł, rozpapużyć 'rozebrać, rozwinąć' Karł.

Typ: roz(e)- + -ować: rozbeatlesować (rozbeatlesowany) Miod
90, rozkartkować środ. 'rozpisać na kartkach', rozmityngować 
(rozmityngowany) Miod 98, roznegliżować rzad., roznerwować daw. 
'wytrącić z równowagi', roztotkować (roztotkowany): [•••] jesteś
my roztotkowanl. Miod 136.

Typ: roz(e)- + -eć.
Gwary: rozżitftec 'rozrzucić' Sycht; äitra 'bałaganiarz'.
Wszystkie derywaty odrzeczownikowe są przechodnie.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'uczynienie lub stanie się takim jak podstawa':
Typ: roz(e)- + -lć//-yć: rozcieńczyć, rozclepllć Dor, Karł, 

rozcudnlć (się), rozckllwić rzad., rozchciwlć, rozchyżyć Leśm 
N 204, rozdellkaclć (formacja dezintegralna), rozdłużyć rzad., 
rozgwałtownlć rzad., rozjawlć 'uczynić jawnym; . rozgłosić', roz
jaśnić, rozkudłacz'yć~* , rozleniwić, rozluźnić, rozłaknlć daw., 
por. łakny; rozmdławlć (rozmdławlać) daw., rozmuzykalnlć prze
starz., roznamlętnlć, rozogniśclć indyw*» rozogólnić, rozosob- 
nlć (się) 'uczynić osobnym', rozpleklelnlć (się) Gałcz Dz I 43, 
rozplęknlć (rozplękniony), Indyw., rozpłodnlć, rozpoetycznić: Do
cent się rozmarzył, rozpóetycznił. Pol 26/1979, ; rozpogodzić bu
czyn! ć pogodnym', rozpotężnić daw., rozpowszechnić, rozrzedzić. 
rozserdecznić daw., rozsłonecznić kslążk., rozsrebrnić indyw., 
roztkliwlć, rozwidnić (się), rozwllżyć rzad, 'rozmoczyć co', 
rozwolnić (się), rozznajomlć daw. 'uczynić’ znajomym', rozzuchwa
lić, rozeźlić pot., rozżałobnlć Leśm P 312.

Powinno być: rozkudłaclć: -cz- wtórne, może pod wpływem 
czasowników typu rozcieńczyć. Ze względu na znaczenie . derywatu 
nie wydaje się, aby mógł on zostać utworzony od rzeczownika ku
dłacz.



Gwary: rozrâdSëc 'rozcieńczyć' Sycht.
Czasowniki te są przechodnie.
Typ: roz(e)- + -(nl)eć: rozpucołowacleć Wańk Z 174, rozrze- 

dnieć, rozwlelmożnieć daw., rozwolnieć. W czasowniku: rozrzed- 
nleć mamy derywację z ucięciem sufiksu -ki.

Wszystkie derywaty są nieprzechodnie.

Znaczenie: 'pozbawienie, niwelacja właściwości nazwanej przy
miotnikiem':

Typ: roz(e)- + -ić: rozpodobnlć zasłysz.; może tylko wy
miana prefiksu w czasowniku upodobnić, por. też rzeczowniki upo
dobnienie i rozpodobnienie.

Typ: roz(e)- + -yzować: rozhermetyzować rzad. 'spowodować, 
że coś przestanie być hermetyczne'.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: roz(e)- + -ić: rozdwoić, roztroić rzad. 'rozciąć na 
trzy części', rozwielokrotnić daw. 'rozpowszechnić wielokrotnie'.

Przedrostek roz(e)- w funkcji współformantu jest używany 
dość często, szczególnie w znaczeniu lokalnym 'z jednego wspól
nego obszaru'. Może to być czynność odbywająca się od jakiegoś 
jednego punktu w kierunku odśrodkowym (ale po jednej linii) lub 
w wielu kierunkach.

Czasowniki rozpętać, rozsiodłać, rozuzdać itd., a więc o 
strukturze 'zdjąć to, pozbawić czego', genetycznie zapewne de- 
werbalne, mogły stanowić wzór dla nowych formacji, takich jak: 
rozkrochmallć, rozkułaczyć, rozbranżowlć, rozbryłować i gwaro
wych: rozlejęz^ć, rozpępuszyć- i innych. Czasowniki te są prze
chodnie.

Dość produktywny jest też przedrostek roz(e)- w połączeniu z 
pniami przymiotnikowymi, są to jednak w znacznej mierze twory 
indywidualne; przechodnie z sufiksem -ić//-yć i nieprzechodnie 
z sufiksem -(nl)eć. Typowe dla pref. roz(e)- wyrażenie czynno
ści wstępnej, wzrastającej nie występuje w czasownikach prefik
salno-suf iksalnych jako znaczenie samodzielne, lecz jedynie ja
ko dodatkowy odcień semantyczny, najczęściej przy czasownikach



tworzonych od przymiotników, np. rozjaśnić, rożnamiętnld, rozpo- 
tężnlć, roztkliwić itd.

Według T. Skubalanki w poezji romantycznej XIX w. prefiks 
roz(e)- był szczególnie często wykorzystywany do tworzenia no
wych czasowników, jakkolwiek trzeba zaznaczyć, że większość przy
toczonych przez autorkę derywatów ma oprócz tego przedrostka tak
że i inne współformanty, np. -ić i się s rozkurhanlć się, rozll- 
śclć się, rozpołudnić się, rozsllić 3ię, należy więc do innego 
typu.

Czasowniki z pref. u-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie:’ 'uczynienie tym lub takim Jak podstawa':
Typs u- + -(n)lć//-yć: uanlelić (się) książk. 'uczynić a- 

niołem', ubagnić ‘uczynić bagnem' rzad., ubaśnić (ubaśnienie) 
'uczynić takim, jak baśń', ubóstwić, uczłowieczyć (się), ugre- 
czyć: Wychodzi dama ugreczona z krakowskiej sceny przywleczona. 
Tuw К 202, uharcerzyó (uczniów) Rad 23 III 1976, uhlpopotamić 
(uhlpopotamlony) Witk N 133, ukobiecić; rodzice uradzili, że 
warto odrastałki ukobiecić. Wańk Z 164, ulwić (ulwlony) przen. 
'uczynić potężnym jak lew' Skub (Słow), umężczyźnlć Miod 70, u- 
notrdamić (unotrdamlony) Miod 34, uobywatellć, uobywatelnić
przestarz., 'uczynić obywatelem', uosobić, upostacić, upslć 
Miod 92, upotwomlć: [...] włóczy się po kraju upotwomiona Kaś
ka. Lov S 57, upupić 'uczynić z kogo głupca, tj. pupę', uskalić 
Skub (Bork), U3zatanlć (uszataniony) Skub (Kras), utrupić posp. ’u- 
czynić trupem' Dor, Karł, uwlelmożyć, uwiośnić Skub (Kras), u- 
zwlerzęclj daw., użargonić Miod 71.

Gwary; umarx^ic (są) 'uczynić cerę żółtą przez podawanie 
soku z marchwi' Sycht, ustegnlc 'uczynić Stegną, udeptać' Sycht.

Typ; Ur- + -owić; uchrystusowić Wańk К 332, uczasownikowić 
Miod 70, ugabinetowlć (klasy) zasłysz., uliczebnikowić Miod 72, 
umiastowić 'uczynić miastem, przekształcić w miasto', upodmloto- 
wlć, upostaciowlć zaszłysz., uprzemlotowlć (klasę) Kult 11/1975, 
uprzedrostkowlć Miod 71, uprzymiotnikowić, upr2ysłówkowlć Miod



72, urodząjnlkowlć Miod 71, urzeczowlć, urzeczownlkowlć, usyno- 
wlć. uw3lowlć: Socjologowie zwracają uwagę na specyficzne zjawi- 
, sko rustyfikacji, tj. "uwalowienla" niektórych dzielnic miej
skich} uzetemeaowlć 'uczynić członkiem zetemesu' Miod 33.

Typs uh + -ować; uchrystusować Skub (Kras), upostaciować, 
uprzedmlotować, u3alomonować 'uczynić kogo takim jak Salomon' 
Skub (Słow).

Typ: u- + -yzować: uplanetyzować (uplanetyzowany) Miod 72.

Znaczenie: 'ubranie, zaopatrzenie w to, ozdobienie, ustroje
nie tym, nałożenie tego, o czym mówi podstawa':

Typ: u- + -(n)ić//-yć: ubrylancić, ubukiecić rzad. 'ubrać 
bukietami', udywanić (mieszkanie) Witk N 172, ufontannlć Miod 32, 
ufraczyć (ufraczony) żart. 'ubrać we frak', ugałęzić (ugałęzle- 
nle), ugwieździć, uherblć, uiskrzyć rzad. 'usiać iskrami', u- 
jarzmlć daw., ujuczyć daw., ujedwabić daw., uklndżallć: Był 
[»..] ubrany i uklndźalony w autentyczne dary. Wańk W 144, ukl- 
rzyć daw. ‘ubrać, pokryć kirem', uklejnoclć, ukłoslć, ukorallć 
daw., ukręgosłuplć ‘zaopatrzyć w kręgosłup ideologiczny' Miod 32, 
ukwiecić, ulampić Skub (Łap), ulistnie (ulistnlenie): Bogatym 
swym ullstnlenlem osłania powierzchnię ziemi przed obfitym de
szczem. Przekr 1712/1978, ulistwlć (ullstwienle) techn., umączyć 
umięśnić: Są - na ogół - (dziewczyny) lepiej odżywione, wysporto
wane, umięśnione. Lov S 312, unerwić, uorderzyć indyw. żart., 
uorężnić (uorężnlenle) Skub (Kras), upancerzyć daw., upatynić 
‘pokryć patyną' Wańk A-P 356, up a zur z yć (upazurzony), uperllć 
poet., upierśclenlć, upierzyć Dor, Karł, uplżamić Miod 32, U; 
płetwie Miod 92* urękawlczyć (urękawiczony), urękawicznić: Wi
dać go [....] wspartego urękawlcznlonyml rękami o balustradę. 
Schulz SC 204, urękojmlć, urzęslć: Odsłaniał rąbek pawiooki i 
urzęslony. Schulz SC 125, usamogonnlć Redl A 43, uskrzydlić
książk., usłowić ‘oznaczyć słowem' Miod 71, uszablić (uszablo- 
ny) Skub (Słow), utrzewiczyć (utrzewieżony) Skub (Mick), uwach- 
larzyć Skub (Słow), uwapnlć Miod 92, uwęgllć, uwłoslć: Cała noc 
weszła w uwłosienie. Schulz SC 147, uwodornić chem. ‘działać wo
dorem', uwzrocznlć Miod 92, uwstręclć indyw., uzwoić techn., u- 
żagllć (użaglenle) żegl., użyllć (użylenie) petr.

Gwary: upchllć (upchlony) żart., usëkrfic 'ubrać męża w suk



nię, tj. zawojować go' Sycht, uszpllić 'ubrać zapinając ubranie' 
Karł, uzapaslć 'zaopatrzyć w zapasy' Karł.

Typ: u^ + -owić: ukrzesłowić (ukrze3łowiony) Miod 98, ułu- 
skowić (ułuskowienie1), uraaszynowić (roboty) rzad., unerwowić Miod 
32, upiecowić: popieranie kandydatów, często "uplecowlo-
nych". Kult 11/1975, usensowlć: Duch ludzki niestrudzony jest w 
usensowianlu rzeczywistości, Fic R 6'1, usmakowlć Miod 34, u*. 
aprzętowlć Miod 33.

Typ: u; + -ownić: useksownlć 'dodać seksu' Miod 132} może 
od potencjalnego przymiotnika seksowny z sufiksem -ić.

Typ: u^ + -ować: ubransoletować Miod 91, ubrylantować, ucu- 
krować daw., udobrodzlejstwować daw., udokumentować, uflokować 
przestarz., ufirankować indyw., ufrakować (ufrakowany) daw., u- 
garniturować Iwaszk. S III 201, uherbować przestarz., ukapeluszo- 
wać (się) Miod 92, ukapturować daw., ukarminować, ukoronkować 
daw., ukostiumować rzad., ullberlować przestarz. 'ubrać w libe
rię', ułoźyskbwać techn., umedalować 'udekorować medalem', umu- 
śllnować daw., uorderować rzad., upiegować (upiegowany) Miod 98, 
uplerścieniować (się) rzad. Dor, Sycht, upończochować (się) Miod 
92, uprzywilejować 'obdarzyć przywilejem', ustosunkować (się), 
uswastykować Miod 92, utorebkować Miod 92, użyłkować (użyłkowa- 
nie).

Inne znaczenia:
Typ: u^ + -(n)ić//-yć: udowodnić 'podać dowód czegoś', u- 

jalć (się) wulg. Dor, Cyr 44, ułapić 'ująć w łapę': Sznur uła
pią paluszyska, chwalże Pana, ziemia wszystka. Gałcz P I 319, Karł, 
uśmiercić Dor, Sycht, Karł, uświnić posp. Dor, Karł, utożsamić 
'ustalić tożsamość', uwarstwić (uwarstwienie): [...] pokazując w 
głębi coraz głębsze pokłady swego uwarstwienia. Schulz SC 129, 
uwodnić 'uczynić połączonym z wodą', uzasadnić 'umotywować po
dając zasadę czegoś', uziemić 'uczynić połączonym z ziemią', u- 
znoić 'umęczyć znojem'; może od przymiotnika znojny.

Gwary: ubfeźec 'wzmocnić brzeg sukni' Sycht, udv'érrfic 'wsta
wić drzwi' Sycht, ugllnlć (się) 'ubrudzić gliną' Karł, ugardllć 
Karł, upunkcec 'ułożyć w punktach, obmyślić' Sycht, uremrilc
(brzytew) rzad., 'poostrzyć na pasku', Sycht, uskâlëc . 'uwiesić 
skal, tj. pal na karku krowie' Sycht, utrzmlellć (slę)'uplć się' 
Karł, ir/ltZec 'upleść koszt' Sycht.



Typ: u- + -owić: ujęzykowlć rzad., 'nauczyć kogo posługiwać 
się językiem', umiejscowić 'umieścić w określonym miejscu', 
przyczynowlć~ 'uzasadnić podając przyczynę', uterenowlć środ.'u- 
czynić powiązanym z terenem', uwarstwowlć (uwarstwowlenle ), uży- 
dowlć 'umęczyć': [...] z głodu by ją powtórnie na krzyżu użydo- 
wlł. Now P 40, Sycht.

Typ: u; + -ać.
Gwary: upuśkać 'ucałować buźkę' Karł.
Typ: u- + -ować: uczłonowad 'ułożyć członami' rzad., udla- 

logować 'ułożyć w formie dialogu', ukierunkować 'nadać kieru
nek', uklasować 'podzielić na klasy' Miod 133, uplacować daw. 
'umieścić w jakimś miejscu, tj. na placu', uprofllować 'ustalić 
profil' Pis, uwarunkować 'uzależnić od określonych warunków'.

Gwary: upalować 'uwiązać u pala...' Cyr 45, usk&rcovac u- 
brudzić się, szczególnie smołą, żywicą...' Sycht, por. skore; uv*i- 
tkovac 'upleść kosz' Sycht, uvrëkovac 'spowodować chorobę u 
krowy z powodu nadmiernego karmienia Jej brukwią' Syćht, por. vrêk 
'brukiew', uwenerować ‘uczcić jak Wenerę'.

Typ: u- + -izować: udialoglzować, uhlerarchlzować 'uszere
gować'.

Typ: U2 + -eć.
Gwary: uvfê ejec 'wstawić wrota' Sycht, por. wierzeje.
Tworzenie czasowników przedrostkowo-przyrostkowych Jest w ję

zyku polskim żywym procesem słowotwórczym, co widać szczególnie 
wyraźnie w odniesieniu do sytuacji, gdy jednym z elementów two
rzących nową Jednostkę Językową jest przedrostek Ł-.

Halina Satkiewicz59 uważa, że przedrostek u- występuje w 
czasownikach desubstantywnych bardzo rzadko, a nawet ogranicza 
Jego występowanie do czterech przykładów: udlalogować, umaszyno- 
wlć, usprzętowlć i uterenowlć. W świetle zebranego materiału 
spostrzeżenie to nie znajduje potwierdzenia, chociaż nie ulega 
wątpliwości, że czasowników deadiektywnych z pref. u^ Jest o wie
le więcej niż desubstantywnych. Irena Dulewlczowa wśród wszyst
kich czasowników z pref. U7 wymienia ok. 40^ derywatów z ipotywa- 
cją rzeczownikową60. Można więc mówić o produktywności pref. u

^ S a t k i e w l c z ,  op. cit., s. 174.
60 D u l e w l c z o w a ,  op. cit., s. 123.



w połączeniu z podstawami rzeczownikowymi, przede wszystkim w dwu 
znaczeniach:

a) 'uczynienie tym lub takim Jak podstawa',
b) 'ubranie, zaopatrzenie w to, ozdobienie, ustrojenie tym, 

nałożenie tego, o czym mówi podstawa'.
Przedrostek u_- Jest małó wyrazisty semantycznie, co według 

mnie może być dodatkową przyczyną Jego dużej produktywności. W 
wielu wypadkach występuje on w czasownikach współrdzennych z 
pref. roz(e)-, o-//ob(e)-, wy-, przy czym te ostatnie czasow
niki zawierają zawsze Jeszcze dodatkową informację, są bardziej 
"konkretne" niż "ogólnikowe" czasowniki z pref. u-, por. roz
gwieździć, rozliścić, rozkwiecić, rozwachlarzyć, rozżaglić i 
ugwieźdzlć, ulistnić, ukwiecić, uwachlarzyć, użagllć, gdzie 
roz(e)- wskazuje na napełnienie, pokrycie czym powierzchni, czę
sto 'w różnych kierunkach, natomiast czasowniki z pref. u- zna
czenia wielokierunkowości nie posiadają. Z pewnością ważną rolę 
odgrywają tu'także i inne czynniki, takie Jak np. upodobanie pi
sarzy i poetów, a nawet całych epok literackich do nadużywania 
pewnych typów słowotwórczych. Zagadnienie to Jednak wykracza po
za ramy niniejszego opracowania^1.

Formacjami współrdzennymi są także czasowniki rozanielić
(się ), rozłabędzić, rozwielmożyć, rozwiosnić, rozzwierzęcić 
(się) i uanielić (się), ułabędzić, uwlelmożyć, uwiośnić, uzwie- 
rzęcić, v/ których pref. u- Jest, według mnie, mniej wyrazisty se
mantycznie niż roz(e)-.

Podobnie Jest w wypadku czasowników z pref. o-//ob(e)-, por. 
okwleclć, operllć, opierzyć, oskrzydlić, owłoslć, obrylanto- 
wać, ojedwabić, okorallć, opierścienlć, opancerzyć, ożaglić, 
które mają odpowiedniki z pref. u-.

Czasowniki z pref. o-//ob(e)- zawierają dodatkową informa
cję o sposobie czynności, tj. 'dookoła, wokoło, w sposób ogólnie 
ogarniający całą powierzchnię', której pref. u- nie ma, gdyż ty
lko ogólnie konstatuje fakt pokrywania, ozdabiania, zaopatrywa
nia w coś.

0 szczególnej produktywności w poezji romantycznej czasow
ników z pref. u- o schemacie 'zaopatrzyć w co, pokryć czym' 
świadczą lięzne neologizmy, odnotowane przez T. Skubalankę, np. 
ukoiczanić. ulampić, uszablić, uwachlarzyć, ukwiecić, uchmu-



Należy podkreślić, że w XVIII w. przedrostek u- występował
dość często w formacjach z podstawami imiennymi. Świadczą o tym
czasowniki odnotowane w jeżyku komediopisarzy XVIII w. ukoioro-- ... -

wać, usrebrzyć, ustraszyć, uzłocić .
Semantycznymi dubletami czasowników z pref. u- są dość czę

sto formacje z pref. wy-, por. ufraczyć//wyfraczyć, uorderować 
//wyorderować, uperllć//wyperllć, uflokować//wyfiokować, ukoron- 
kować//wykoronkować. W przypadku obu prefiksów mamy znaczenie: 
'zaopatrzyć, ubrać w to, co jest ukazane w podstawie', chociaż 
przy formacjach z pref. wy- jest, według mnie, dodatkowo zazna
czony odcień gruntowności lub intensywności czynności.

Synonimiczność typów słowotwórczych czasowników współforman- 
towych z pref. u—, roz(e), o-//ob(e)-, wy- była o wiele więk
sza w wieku XIX6 .̂ W wieku XX nastąpiły liczne zmiany w reparty- 
cji semantycznej wymienionych prefiksów, w wyniku czego część 
formacji należy dziś do przestarzałej warstwy słownictwa.

Prefiks dodany do podstawy rzeczownikowej oprócz dużej i- 
lości synonimów Jest często antonimiczny względem pref. od(e)-, 
który wskazuje na usunięcie, pozbawienie tego, co wcześniej zos- 
stało określone przez czasownik z pref. u-, por. uwłoslć - od
włosić, ugałęzić - odgałęzić, uwapnić - odwapnić, upłetwić - od- 
.płetwić, ulistnić - odliściĆ, uwęgllć - odwęgllć, upancerzyć - 
odpancerzyć i gwarowe - upalować - odpalować.

Pewne wątpliwości co do charakteru gramatycznego podstawy mo
gą nastręczać czasowniki z sufiksem -owić. -ować, szczególnie 
w tych wypadkach, gdy obok rzeczownika istnieje odpowiedni przy
miotnik z suf. -owy, np, Chrystus - Chrystusowy, Salomon - Sa
lomonowy, przedmiot - przedmiotowy, rzecz - rzeczowy, maszyna - 
maszynowy, miejsce - miejscowy. Cenetycznie w poszczególnych 
przypadkach możemy mieć tu do czynienia z formacjami odprzymiot- 
nikowymi, natomiast ze względu na motywację semantyczną przynaj-
rzyć i inne, por. T. S k u b a l a n k a ,  Neologizmy w pol
skiej poezji romantycznej, Toruń 1962.

2 Podaję za K r u p i  a n k ą ,  Czasowniki z przedrostkami 
przestrzennymi..., s. 142.

^  0 doraźnym i fakultatywnym charakterze prefiksów w XIX V/. 
pisali m. in. W. Doroszewski i D.- Buttler, por. W, D o r o - '  
s z e w s к i, Język T.T. Jeża (Zygmunta Miłkowskiego), Warsza
wa 1949, s. 311; B u t t l e r ,  Zmiany słownikowe w polszczyź- 
nie..., z. 5, s. 276-285.



mniej część z nich motywuje się tylko rzeczownikiem, np. umaszy- 
nowić (halę produkcyjną), tzn. ‘zaopatrzyć (halę) w maszyny"; u- 
Tilejscowić, tzn. 'umieścić w określonym miejscu'; ugablnetować, 
tzn. 'zamienić w gabinet'. W innych, motywacja przymiotnikowa 
noże być motywacją towarzyszącą motywacji głównej, tj. rzeczow
nikowej.

Podstawami rzeczownikowymi motywują się też liczne terminy 
Językoznawcze, np. uczasownlkowić, uliczebnlkowić, uprzedrostko- 
rfić, uprzymlotnikowić, uprzysłówkowić, urodzajnikowlć, urzeczo-
■/.■nlkowić.

Wszystkie czasowniki odrzeczownikowe są przechodnie.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'uczynienie takim jak podstawa':
Typ: u- + ’-(n)lć//-yć.
Czasowniki tej grupy są liczne i tworzone od różnego rodzaju 

podfetaw przymiotnikowych zarówno bezsufiksalnych, jak i sufik- 
3alnych. Najczęstszym sufiksem przymiotnikowym jest -ny lub su- 
fik.sy powstałe w wyniku jego rozszerzenia, np. -elny. -alny, 
-iwny, -otny i inne, Sufiks -ny najczęściej wchodzi w skład no
wego derywatu czasownikowego, chociaż w procesie derywacji może 
także zostać odrzucony, co zdarza się jednak o wiele rzadziej.

Derywatami utworzonymi od przymiotników z suf. -ny lub jego 
pochodnymi są czasowniki uabstrakcyjnlć (się) kslążk., uadekwat- 
nić książk., uaksamitnlć Tuw К 220, uaktualnić (się), uaktyw
nić (się), uanalitycznlć Miod 70, uarty3tycznló, uascetycznlć: 
Sie wahano się wtedy uaścetycznlać baroku klasycyzmem, Ham P 262, 
jątrakcyjnlć, ubajecznlć rzad., ubezdźwlęcznlć (się) jęz., ubez- 
Łmlennlć, ubezwładnlć (się) przestarz., ubezwłasnowolnić praw., 
jblblljnlć (ublblljnlony) Miod 34, ucieleśnić (się), ucodzlennlć 
tndyw., ucudoy.Tii6 Tuw К 166, uczujnić Miod 131, uczynnić med., 
uczytelnić rzad., udaremnić, udellkatnlć, udepresyjnić (udepre- 
ayjnlenle): W rozważaniach nad związkami pomiędzy rozwojem cy
wilizacji, 1 zjawiskiem "udepresyjnienla" społeczeństw nie należy 
zapominać [...]. Pol 42/1979, udobltnlć, udogodnić, udokładnlć 
przestarz., udosłownlć Białosz P 74, Kult 3/1975, udostępnić, u-



dostojnlć (się) przestarz., udotykalnlć Skub (Kras), udramatycz- 
nlć rzad., udrożnić med., udwuznacznlć Konw К 53, udynamlcznlć, 
udzleclnnlć (udziecInnlać) rzad., udzledzlcznlć kslążk., udzie- 
slęclokrotnlć, udziwnić kslążk., udźwlęcznlć, udźwlękoodpornić 
Miod 131, uefektywnlć; Uefektywnlenle plonów gospodarczych. Rad 
20 XI 1977, uelastycznić, uestetycznlć Miod 32, . uetycznić 
kslążk., ufamllljnić: [W "Ojcu chrzestnym"], ufamllljnlenle ma
fii służy ukazaniu możliwości jednoczesnego egzystowania jedno
stki w rćżnych hierarchiach wartości. Kult 28/1980, ufantastycz- 
nlć Miod 70, uflkcyjnlć Miod 70, ufllozoflcznlć kslążk., uflzy- 
kalnlć Miod 91, ufonetycznlć, ufrywolnlć: ...ufrywolnlć dzie
więtnastowieczną komedię francuską Lov S 200, ugenlalnlć Miod
91, ugodnlć (się), ugramatycznlć Miod 70, ugrzecznlć, uherme- 
tycznlć: Stultery mówił, że to trzeba uhermetycznlć. Gał P 60, 
uhlstorycznlć kslążk., ulnformatywnić Miod 70, uintensywnić, u- 
lntymnlć, ujaśnlć, ujawnić, ujednorodnlć, ujednostajnić, ujed- 
nocześnlć rzad., ujędrnić, ukapltallstycznlć, uklasycznlć, uko- 
mlcznlć rzad., ukonkretnić: Próbowałem je [...] ukonkretnić wśród 
ludzi [...]. Lov В 66, ukorzystnlć daw., uko3zmarnlć Miod 132, 
ukrotnlć techn., ukulturalnlć (się), ukunsztownić Miod 70, uli- 
rycznlć, ułacnlć daw., uładnlć rzad., umajestatycznlć rzad., u;; 
masywnlć rzad., umetaflzycznlć: [...] nienasycenie [...] może 
być powodem umetaflzycznlenla dowolnych sfer działalności odpo
wiedniego osobnika. Witk N 65, umężnlć daw., umlstycznlć rzad., 
umodnić, umonlstycznlć Rad 26 II 1979, umoralnić, umożebnlć
przestarz., umuzycznlć rzad., umuzykalnić, unadrzędnlć Miod 70, 
unalwnlć: Nie może łatwiej unalwnlć świata. Gombr F 41, unaocz
nić, unasiennić zootechn., unaturalnlć, unleczynnlć rzad., u- 
nledołężnlć daw., unledostępnlć rzad., unledrożnlć, unlemożeb- 
nlć przestarz., unlepodobnlć daw., unleprzytomnlć rzad,, unle- 
skończonić: I nieskończoność unieskończoniona zamiera w sobie. 
V’ltk T 250, unieśmiertelnić, unieważnić, unlewldnić (unlewld- 
nlony) Skub (Kras), uniewinnić, unlewolnlć daw., unlewyrainlć 
rzad.r uniezależnić, uniezdatnić daw., uniezdolnić daw., unowo
cześnić, unowożytnlć rzad., unowotnlć daw., uobecnić kslążk,, 
uobiektywnić rzad., uobyczajnlć daw., uodpornić rzad., uodważ-

64 Czasownik utworzony od daw. dziś gw. przymiotnika nowotny 
'nowy, świeży'.



nić: [...] lecz to jej pytanie trąciło w nim, a raczej uodważni- 
ło pewną ulcrytą sferę uczuć. Irzyk P 69, uogólnić, uostrożnlć: U- 
ostrożnili oni swoje programy albo zrezygnowali na wszystkich po
lach. Irzyk P 350, upamiętnić, upartyjnić, upatetycznić, upeł- 
noletnlć praw., upełnomocnić, upełnoprawnlć, upełnorolnić rzad., 
upórspektywlcznlć (się): [...] ogromnie się uperspektywicznlł, ale 
zarazem mimo swej uroczystości zbanalizował. Irzyk P 169, upewnić 
(sie), upieniężnlć ekon., upięknlć przestarz., uplkantnlć Miod
92, uplastycznić (się), upłodnlć rzad., upłynnić, upodatnić 
Miod 71, upodnlebiennić jęz., upodobnić (się), upodrzędnić rzad., 
upoetycznie, upolitycznić, uporządnić daw., upotocznlć rzad., 
upoważnić, upowszechnić J, upowszednić przestarz., upozytywnlć 
rzad., upraktycznlć, upożytecznić, uprawdopodobnić, , uprawnić, 
uprawomocnić praw., uprecyzyjnlć, uproduktywnić (się), uprośto* 
duszr.ić indyw., uprywatnlć, uprzeciętnić Miod 70, uprzestrzen- 
nić (uprzestrzenniony) Miod 72, uprzyjemnić, uprzystępnić, u- 
przytomnić, ■uprzyziemnlćt Wyidealizowany świat Iwy rozpadł się, 
uprzyziemnił. Lov P 29, upsychologistycznić Miod 91, upublicznić 
(upubliczniać ): [...] począł [...] upublicznlać swoje kosmiczne 
elukubracje. Kar 21/1977, urealnić, urealistycznić rzad., ure- 
llgijnić Miod 132, urentownlć, urodźinnić Miod 92, uromantycznić 
rzad., urćwnorzędnić Miod 71, urytmicznić: [...] i trzeba było 
podejść do pionu, i odchylać się odeń, i uskośnić, urytmicznić 
i unaocznić. Gałcz P 58, urzetelnić, usamodzielnić, usamoistnlć, 
usamotnlć rzad., usamowolnić, uscenicznić, uschludnić (uschlud- 
nlać) rzad., usemantycznlć Miod 71, usensacyjnlć książk., usen- 
sownić, uskośnić Gałcz P 58 uskromnić (się) rzad., uskutecz
nić przestarz., dziś żart. wiech., usłonecznić (usłonecznlenie, 
usłoneczniony), usprawnić, uspołecznić, -usposobnlć: Żywioł mo
rza uaposabniał mnl,- 4o śpiewu. Gombr В 117, usprawnić, ustate- 
cznić, ustatycznlć rzad., u3tokrotnlć, ustołecznić, usubiektyw- 
nić Miod 71, usubtelnić, usymbolicznlć indyw., uszczelnić Dor, 
Karł, usztucznić Miod 71, uśmiesznić, uświetnić, utajnić, u^ 
teatralnie, utelewjzyjnić, uteoretycznlć Miod 71, utysląckrot-

 ̂Czasownik upowszechnić jest wg W. Doroszewskiego popraw
ny i ma znaczenie: 'uczynić powszechnym' w sposób bardziej grun
towny niż to wyraża czasownik rozpowszechnić, por. D o r o s z e 
w s k i ,  0 kulturę słowa..., t. Ï, s. 615.



nić, uwcześnlć Miod 32, uwiarygodnić, uwidocznić, uwld2lalnić 
(się) rzad., uwiecznić, uwiekopomnlć daw., uwlekowiecznić daw., 
uwielmożnić daw., uwielokrotnić, uwielostronnić, uwieloznacznić 
rzad., uwierzytelnić, uwilgotnić rzad., uwi2uainić Miod 132, 
uwłasnowolnić praw., uwolnić Dor, Karł, uwspółcześnić, współ
miernie, uwspółrzędnić, uwstecznlć, uwstrętnić daw., uwydatnić, 
uwygodnić; [•••] życie było tylko uwygodnioną formą pokuty. Irzyk 
P 288, uwykwintnlć Miod 132, uwyłącznlć daw., uwyraźnić rzad., 
uwzajemnić Miod 71, uwzględnić, uzacnić (się) przestarz., uzależ
nić (się), uzalotnlć (uzalotnlać) Skub (Norw), uzamożnić daw., 
uzdatnić przestarz., uzdolnić, uzdrowotnlć, uzewnętrznić, uzgo
dnić, uzgrabnlć rzad., uznośnlć Miod 132, uzupełnić, uzwyczaj- 
nlć (się): Technika [...] się uzwyczajnla. Wańk A 386, użeglow- 
nlć, użyv;otnlć rzad., użyźnić.

Gwary: usławetnić Karł.
W procesie derywacjl sufiks -n- może zostać też odrzucony, 

por. ubezpieczyć (się), udellkacić daw., ujawlć daw. 'uczynić 
Jawnym, (jawnie)', unlebezpieczyć: [...] wezystko komplikuje się
i unlebęzpiecza [...]. Lov Dz 192, unlesposobić daw., uobyczaić 
daw., uskromlć, usposobić, upiększyć i gwarowe uzwyczaić 
(się) Karł.

Od przymiotników z przyrostkiem -owy zostały utworzone na
stępujące czasowniki: ubeatowić [...] ubeatowlł swój utwór. Rad
3 I 1978, ubezpłciowić Miod 131, ubojowić (się), ubrązowlć rzad. 
'uczynić przedmiotem kultu', udomowić, uduchowić (się), uduchow- 
nić (się) daw., udźwiękowić (film), ugroteskowić: [...] te, któ
re prowincja ugroteskowia nieco wulgarnie [...]. Lov S 87, ullo- 
ściowić rzad., ujazzowlć (się) Miod 132, ujednostkowić Miod 70, 
ukrajowić przestarz. Dor, Pis, uludowlć, umaezynowić (się), u-

* mlędzynarodowić, umłodzleżowić Miod 32, unarodowić, unaukowić, 
unosowić jęz., upaństwowić, upowieśclowlć, uprzo-raysłowló, u- 
rentowlć (przedsiębiorstwo) Miod 132, usportowić (młodzież) 
pot., ustyłowić zasłysz., uszczegółowić rzad., uśredniojęzykowić 
Miod 71, utorowić Miod 71, uwojskowić rzad., uwyrazowić Miod 71, u--

Czasownik upiększyć zachowuje współcześnie wyraźny zwią
zek semantyczny z przymiotnikiem piękny, zaś formalnie 1 У 
jest z dawnym przymiotnikiem plękry; por. być może ar.alü; : ; cio 
czasowników polepszyć, zwiększyć, umniejszyć.



wzrokowić Miod 71, uzabytkowić Miod 32, uzawodowló rzad., uzes- 
połowlć rzad., uzmysłowić daw., uzwiązkowlć Miod 33.

Niektóre czasowniki utworzone od przymiotników odrzeczowniko
wych z suf. -owy mogą w swej strukturze semantycznej nawiązywać 
także do podstawowego rzeczownika, np. vgrote3kowló 'uczynić gro
teskowym' lub 'uczynić groteską', umłodzieżowlć (się) 'uczynić 
młodzieżowym' lub 'upodobnić się do młodzieży'.

Zupełnie wyjątkowo odrzucony został suf. -owy w czasowniku - 
utrójsylablć Miod 71.

Od przymiotników z suf. -llwy utworzono derywaty unlewątpll- 
wić rzad., uobrzydllwlć: [...] uobrzydllwlenie nawet najszlachet
niejszych zajęć i rozrywek. Witk N 113, upleszczotllwić jęz., 
usprawiedliwić, uzjadllwló (u2jadliwlać ), użarliwić (użarllwlać) 
rzad.

Antonimami są czasowniki umożliwić - uniemożliwić, uszczęś
liwić - unięszczęśllwlć, uwrażliwić - unlewrażllwlć.

Przymiotniki (genetycznie imiesłowy) z suf. -ły stanowią 
podstawę derywatów uclągllć Miod 32, uczulić, udojrzallć daw., 
udorośllć rzad., unlezwyklić książk., urównoleglić Miod 71, u- 
smukllć (usmuklać) rzad., ustalić, uściślić, utrwalić, uwypuk
lić, uwznioślić, uzwlęźllć, uzwykllć (się): W "Nocach i dniach" 
[...] następuje deheroizacja i "uzwyklenle" bojowników. Kult 6/ 
/1980.

Przymiotniki z innymi sufiksami rzadko stanowią podstawę de
rywacji, por. yiclekawlć Miod 32, ujaskrawlć daw., ujednolicić, 
ukslążęclć rzad., ulepszyć^, ullteracczyć Miod 132, ułaskawić, 
ułatwić, umartwić (ząb) zasłysz., umniejszyć Dor, Karł, unieru
chomić, uoczywlstnló rzad., upospollclć daw., uprzyzwolcló rzad., 
urozmaicić, uruchomić, urzeczywlścić daw., urzeczywistnić, u; 
spółdzlelczyć, uświadomić, uśwlecczyć rzad., uszorstnić rzad., 
uwiadomić przestarz., uwldomlć daw., uWspanlallć daw., uzuch- 
wallć przestarz,

^  Większość czasowników utworzonych od przymiotników może 
być interpretowana dwojako, np. uczulić, tj. 'uczynić czułym' 
albo 'uczynić bardziej czułym', a tylko sporadycznie mamy formal
ny wykładnik comparative, por. ulepszyć lub umniejszyć.

Dawne imiesłowy zostają potraktowane tak samo Jak przy
miotniki. Z trzech czasowników: uwiadomić. zawiadomić. powiado- 
tnić Vf. Doroszewski uważa pierwszy za nieco archaiczny, drugi ne-



Gwary: uwyszyć (się) (uwyszać się) 'uczynić wyższym' Karł.
Czasownik uchrześcljanić daw. 'uczynić chrześcijańskim' można 

uznać za derywat odprzymiotnikowy lub odrzeczownikowy (derywa
cja z ucięciem).

Stosunkowo rzadko występują też czasowniki utworzone od przy
miotników bezsuflksalnych, por. ucallć 'ocalić', 'scalić*f u^ 
ciszyć (się), umallć daw., umądrzyć pot. rzad., umilić, uponu- 
rzyć rzad., utwardzić, uwłaszczyć i gwarowe udobrzyć Karł, u^ 
nleskorzyć 'uczynić nieskorym' Karł.
, Typ: u; + -aĆ: ubarokować Miod 91, ubrązować rzad. 'uczy

nić brązowym', ufllmować Miod 32, ugalować daw. 'ubrać w galowy 
strój', ugroteskować Miod 32, ujakościować Miod 70, ulazurować 
rzad., uobrazować przestarz. 'uczynić obrazowym', upowleśclować 
'nadać formę powieściową', ustopnlować 'uczynić stopniowym' Miod 
71.

Z wyjątkiem czasownika udobruchać utworzonego od przymiotni
ka dobruchny. pozostałe derywaty utworzono od przymiotników z 
suf. -owy.

Typ: u^ + -1zować//-yzować : uscenizować przestarz., uschema- 
tyzować Miod 71, uteatrallzować.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: uh + -ić: uniżyć (się), 'umieścić niżej', 'uczynić 
niższym' Dor, Karł, uprzedzić, uswolć daw. * oswoić

Przedrostek -u Jest we współczesnej polszczyźnle najczęściej 
używanym współformantem i to zarówno do tworzenia czasowników od 
podstaw substantywnych, Jak i adiektywnych. W pierwszym wypadku 
elementem towarzyszącym pi-eiiłcsowi u- są sufiksy; najczęściej 
-(n)lć, -owić, -ować, w drugim - prawie wyłącznie panuje su- 
fiks -(n)lć, który obejmuje aż 96% wszystkich czasowników z 
pniem przymiotnikowym.

Czasowników odprzymiotnikowych jest ponad dwukrotnie więcej 
niż odrzeczownikowych, nie są one jednak tak zróżnicowane seman-

utralny, spotykany w mowie potocznej, trzeci - typowy dla stylu 
urzędowego, por. D o r o s z e w s k i ,  0 kulturę słowa..., t.
I, s. 370-371.



tycznie i słowotwórczo jak derywaty odrzeczownikowe. Wszystkie 
derywaty odprzymiotnikowe pozostają w obrębie jednego schematu! 
'uczynić takim jak podstawowy przymiotnik', podczas gdy w dery
watach odrzeczownikowych panuje pod tym względem różnorodność. 
Najliczniejsze dą, dër'ÿwaty utworzone od przymiotników z suf. -ny, 
ponieważ obejmują one aż 70% czasowników odprzymiotnikowych. Czę
sta jest też w tym typie derywacja z ucięciem, szczególnie suf i- 
ksów przymiotnikowych -ny, -kl, -ski, -owy.

Jeżeli chodzi o łączliwość semantyczną, to wydaje się, że 
jest ona nieograniczona, gdyż czasowniki te powstają od różnego 
rodzaju przymiotników, np. jakościowych, relacyjnych ltd. Przy
miotniki te mogą wskazywać na cechy fizyczne, psychiczne, ab
strakcyjne i inne. Nowe derywaty są tworzone od przymiotników z 
negacją lub bez negacji, np. udrożnić - unledrożnió, udostępnić
- unledostępnlć, umożebnić - uniemożebnić, umożliwić - uniemoż
liwić, upodobnić - unlepodobnić, uprzytomnić - unieprzytomnló, 
uwolnić - uniewolnić, uzależnić - uniezależnić, uzdatnić - unie- 
zdatnlć i inne. Czasowniki utworzone od przymiotników z przed
rostkiem nie- są często opatrzone kwalifikatorem ttdawny" lub 
"przestarzały", np. uniemożliwić, Uniewolnić, unlepodobnić, u- 
nlezdatnlć. Nowe czasowniki tworzone są najczęściej od przymiot
ników, które nie mają przedrostka nie-.

Część czasowników, spośród nowo utworzonych, ma charakter 
potencjalny, doraźny, np. ubeatowić, udepresyjnić, ufamilijnlć, 
ufrywolnić, uascetycznić, uhermetycznić.

Podobnie jak w czasownikach odrzeczownikowych występuje tu 
duża liczba terminów specjalnych, np. językoznawczych: ubez- 
dźwięcznić, udźwlęcznlć, ugramatycznić, unosowić, usemantycz- 
nić, uśrednlojęzykowić itd. Wszystkie derywaty zarówno odrze- 
czownikowe, jak i odprzymiotnikowe są przechodnie.

W gwarach czasowniki odprzymiotnikowe z pref. u- w funkcji 
współformantu są nieliczne; częściej nowo tworzone derywaty moty
wowane są rzeczownikiem, np. utabaczyć, upunkclć, usuknić, uza- 
pasić, ugardllć i inne,.



Czasowniki z pref. w(e)-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenies 'włożenie, wprowadzenie, wniknięcie w to, co jest 
określone podstawą':

Typ: w(e)- + -ić//-yć: wcielić (się), wczłowieczyć (wczło- 
wleczać ) 'wcielić się w człowieka' Skub (Kras), wistoczyć indyw. 
'włączyć w istotę (czego), wkamlenlć poet, 'ucieleśnić, wyobra
zić w kamieniu', wkolelć 'wprowadzić wykolejone wagony z powro
tem na szyny', włonlć 'wprowadzić w łono', wnaturzyć indyw.
'wcielić, wprowadzić w naturę', wniebić (się) (wnieblać_____się)
'wniknąć modlitwą w niebo' Skub (T. Oliz), wpleśnlć (wpieśniony) 
'wnieść pieśnią, w pieśni' Skub (T. Oliz), wręczyć 'włożyć w rę
kę', wskrzynlć 'włożyć w skrzynię' Skub (Słow), wtajemniczyć 
'wprowadzić w tajemnicę', wtroczyć daw. 'wwiązać w troki', wtru- 
mnić indyw. 'włożyć w trumnę' Skub (Słow), wewłaszczyć 'wprowa
dzić we władanie} we włość', wziemlć (wziemiać) 'włożyć w zie- 
mię, tj. przen, zrealizować, ucieleśnić' Skub (Słow), wezwycza- 
lć//wzwyczaić (się) daw. 'wprowadzić w zwyczaj' Dor, Warch.

Podobne znaczenie mają czasowniki, które pod względem formal
nym można by uznać za derywaty odprzymiotnikowe, jednak ze wzglę
dów semantycznych należy raczej dopatrywać się tu derywacji od
rzeczownikowe j z ucięciem suf. -ość, tworzącym nazwy właściwo
ści. Za taką interpretacją przemawia - z jednej strony - seman
tyka pref. w- 'wprowadzenie, wniknięcie w głąb czegoś' - z dru
giej - duża wyrazistość i liczebność całego omawianego typu, w 
którym podstawami derywacyjnymi są rzeczowniki.

W opisany powyżej sposób utworzono, jak sądzę, następujące 
czasowniki: wcleleśnić indyw, 'wprowadzić w cielesny kształt, w 
cielesność', wprzyszlić 'wprowadzić w przyszłości' Skub (Kras), 
wsmukllć: [...] o panno wsmuklona w krzesło wiszące.- Gałcz P 31, 
wsmętnić (wsmętniony) 'wprowadzić w smętny nastrój, w smętność' 
Skub (Kras), wtkliwić (wtkliwlać) 'wprowadzić w tkliwy nastrój, 
w tkliwość', Skub (Kras).

Znaczenie: 'wprowadzenie, wniknięcie do wnętrza czego':



Typ: w(e)- + -lć: wkroplid 'wprowadzić krople', wmyclć daw. 
'przemycając wprowadzić; wcisnąć podstępnie, ukradkiem'.

Inne znaczenia:
Typ: w(e)- + -(n)lć: wmlęszczanić^  'powiedzieć Jak mie

szczanin' Miod 94, derywacja z ucięciem; wnlechętnić 'powiedzieć 
z niechęcią, tj. wprowadzić niechęć do swojej wypowiedzi' Miod 
94; może od wyrażenia przysłówkowego "powiedzieć niechętnie".

Gwary: vfemn'ic 'zbić kogo' Sycht.
Formacji z pref. w(e)- utworzonych od podstaw imiennych Jest 

niewiele, są one Jednak wyraziste pod względem słowotwórczo-se- 
mantycznym. Tworzą zwartą grupę czasowników, w których prefiks 
w(e)- pełni funkcję lokalną wskazując na ruch do środka, do we
wnątrz czegoś. Wzorcem są czasowniki dewerbalne o tym samym zna
czeniu, takie Jak: wbić, wleźć, włożyć, wniknąć, wpaść, wpro
wadzić, waadzlć itd. Te czasowniki wzorcowe łączą się najczęś
ciej z wyrażeniem przyimkowym (w, na, do) tworząc w ten sposób 
nowe ciągi słowotwórcze, np. wnaturzyć ( wprowadzić w naturę, 
wskrzynlć (włożyć w skrzynię, wtrumnlć (włożyć do trumny, wzle- 
mić ( włożyć w ziemię. Te niecodzienne i niebanalne konstrukcje 
zostały utworzone przede wszystkim przez poetów romantycznych 
(najczęściej J. Słowacki i Z. Krasiński) wykorzystujących funk
cję lokalną pref. w(e)- i oryginalne zestawienia wyrazów.

We współczesnej polszczyźnie Jest to typ nieproduktywny.

Czasowniki z pref. wy-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'nadanie kierunku z wewnątrz na zewnątrz, poza 
obręb czegoś':

Typ: wj- + -lć//-yć: wydrożyć daw. 'zboczyć, zejść z dro
gi', wykoleić (się) 'wyskoczyć z szyn, tj. z kolei, kolein', yr%-

^  W takiej formie fonetycznej cytuje ten czasownik- J. M i  o- 
d e k, por. Syntetyczne konstrukcje leksykalne w Języku polskim, 
Wrocław 1976.



łonić (się), wynaczynić (wynaczynienie, wynaczyniony) 'wylać 
krew z naczyń krwionośnych', wysiedlić (się), wyświetlić (się).

Typs wy- + -ować: wygawrować łow. 'wyjść z gawry , wyokrę- 
tować (się) morsk. 'wyrzucić z okrętu, wysadzić na ląd', wywago- 
nować rzad. 'wyładować z wagonu'.

Gwary: vypas’portovad (s‘ę) 'wyprowadzić się', 'wygonić, wy
gnać' Szymcz.

Znaczenie: 'pozbawienie, wydzielenie tego, na co wskazuje 
podstawa':

Typ: wy- + -(n)ić//-yć: wychwaśclć 'wyrwać chwasty', wyja- 
rzmlć daw. 'uwolnić z jarzma', wyjuszyć (się) daw. dziś rzad. 
'pozbawić Juchy, wytoczyć Juchę', wykrwlć daw. Dor, Karł, wj£ 
kalężyć (się) 'wyłączyć księdza ze stanu duchownego', wylesić 
'pozbawić teren lasu', wyludnić 'pozbawić ludzi', wyłuskwić daw. 
'pozbawić łuskiew', wymóżdżyć med. 'usunąć mózg', wynaturzyć
(się), wyojczyźnić (się), wypierzyć (się) Dor, Karł, wyryblć 
rzad., wyskorupić (się) rzad., wywłaszczyć, wywnętrzyć (się) 
'wyjąć, otworzyć wnętrze' Dor, Karł (genetycznie od przysłówka: 
'wyjąć z wnętrza'), wyziarnić.

Gwary: vëflaXëc 'pozbawić wnętrzności, tj. flaków' Sycht, 
wyobrożyć (psa) 'zdjąć obrożę' Karł, ygpąpusec 'wyjąć pępuch' 
Sycht.

Typ: wy- + -ać: wykiełznać//wykiełzać Dor, Karł, wypętać 
(się), wysupłać (się).

Typ: wy- + -ować: wykwitować 'pozbawić kogo własności, tj. 
kwitu', wypestkować (jabłka) Miod 132, wyskrzynkować 'wyjąć 
skrzynkę z telewizora' Miod 33.

Wszystkie czasowniki są przechodnie.
Typ: + -<nl)eć: wyludnieć 'zostać pozbawionym ludzi, lu

dności'; strukturalnie od przymiotnika ludny, natomiast motywa
cja semantyczna wskazuje na związek z rzepzownikiem; wypotnieć 
daw. 'wypłynąć z potem, w postaci potu'.

Czasowniki te są nieprzechodnie.
Większość derywatów wskazuje równocześnie na kierunek z we

wnątrz na zewnątrz, poza obręb czegoś, gdyż znaczenie to tkwi w 
konotującym podstawę derywacji czasowniku wzorcowym: wyjąć, wy
zuć, wydzielić, np. wyjąć skrzynkę ) wyskrzynkować, wyjąć pe
stki ) wypestkować, wydzielić ziarno ) wyziarnić itd.



Znaczenie? 'wyłożenie, wysłanie, wyperfumowanie tym, co jest 
określone podstawą':

Typ: wy- + -ić//-yć: wydywanlć (wydywaniony) 'wyłożyć dywa
nem', wyglinlć indyw. 'wylepić gliną', wygwieździć (się) 'po
kryć gwiazdami', wyjardleić: Dygat wyjardlejony zdąża gdzieś 
[...]. Konw К 107 (od nazwy firmy "Yardley"), wymarmurzyć.

Gwary: wymulić 'pokryć mułem' Plut.
Typ: wy- + -awlć: wyrdzawić rzad. 'pokryć rdzą'.
Typ: wy- + -owić: wywarsowić 'wyperfumować się Warsem' za

słysz.
Typ: wy- + -ować: wyfiołkować indyw. 'wyperfumować', wyrna- 

teracować daw. 'wyłożyć materacami', wyplżmować 'wyperfumować', 
wypłytować 'wyłożyć płytami' Miod 33, wypodu3zkować: Widzi się 
mieszkania, w których [./.] wszystko jest udywanione i wypodusz- 
kowane. Witk N 172, wyparkietować (pokój) zasłysz., wyposadzkować 
daw. 'wyłożyć posadzką'.

Czasowników, w których zamiast nazwy narzędzia występuje na
zwa materii pomocniczej, jest niewiele i mają one najczęściej 
charakter indywidualny. Są to czasowniki utworzone okazjonalnie 
na wzór istniejących wzorców, np. wyperfumować dla derywatów 
wyjardleić, wywarsowić, wyfiołkować, wyplżmować; wysłać, wy
łożyć dla derywatów wyparkietować, wypodus zkować, wydywanlć i 
innych.

Znaczenie: ‘'ubranie, wystrojenie, zaopatrzenie w co':
*

Typ: wy- + -lć//-yć: wyfioczyć pot., wyfraczyć; [...] o ko
tach przedzierzgających się w wyfraczonego fircyka. Now D 24, wy- 
obroczyć daw. 'zaopatrzyć w obrok'.

Typ: wy- + -ować: wybreczisować (wybrecżisowany) (!) 'ubrany 
w bryczesy' Skub (Mick), wycylindrować (wycylindrowany) rzad.żart. 
Dor, wydołeczkować (wydołeczkowany) Miod 98, wyfalbanować prze
starz., wyfiokować (się) pot., wyfiszblnować żart., wyfrakować 
przestarz., wygorsetować rzad., wyguzikować (wyguzikowany) indyw., 
wykamaszować (wykamaszowany) przestarz., wykoronkować rzad., wy- 
lokować (się) przestarz., wymonoklować Miod 92, wyorderować 
(się) rzad., wyperukować rzad.

Czasowniki te mają charakter żartobliwy lub nawet ironiczny. 
Są to formacje indywidualne o charakterze okazjonalnym.



Znaczenie: 'uczynienie tym lub podobnym do tego, na co wska
zuje podstawa':

Typ: wy- + -lć//-yć: wyanielld (się) książk. podn. 'uczynić 
podobnym do anioła', wyameryczyć 'wyjść na Amerykankę' Wilcz 136, 
wybóstwlć Skub (Kras), wyjaszczurzyć 'wytrzeszczyć oczy jak ja
szczur' Skub (Słow), wyksiężyć (się) daw. 'wyświęcić na księdza', 
wymajstrzyć rzad. 'wykonać jak majster', wyrafaelić 'uczynić po
dobnym do stylu Rafaela' Miod 92, wyraczyć (oczy) gw., wyrzeplć 
(oczy) Dor, Karł.

Gwary: wymlsić 'wykastrować, wywałaszyć, czyniąc jakby mni
chem' Karł.

Typ: wy- + -ować: wyarcydzlełować 'wyjść na arcydzieło' 
Skub (Kras), wybrązować iron. 'nadać czemu charakter brązu, tj. 
wzniosłości', wywatować 'wyliczyć, zrobić tak jak A. Wat.' Jastrz 
(irzyk).

Przekształcając te czasowniki otrzymujemy zwrot porównawczy, 
często o charakterze metaforycznym: 'uczynić takim jak' lub 'zro
bić, wykonać tak jak', np. wymajstrzyć 'wykonać tak jak majsterJ 
wyjaszczurzyć (oczy) 'wytrzeszczyć tak jak jaszczur'. Są to for
macje indywidualne o charakterze okazjonalnym.

Znaczenie: 'wykonanie, zrobienie czegoś za pomocą, przy u- 
życiu tego, na co wskazuje podstawa':

Typ: wy- + -ić//-yć: wycyrklić daw. 'wykreślić za pomocą 
cyrkla', wydźwlęczyć daw. rzad. 'wyrazić eo za pomocą dźwięku', 
wyjęzyczyć (się) pot, 'wyrazić co za pomocą języka' Dor 'wygadać 
się' Karł, wykopcić rzad. 'wyrysować kopciem', wykudllć raad. 
'wytargać za kudły' Dor, Karł, wykursywić śród. 'wyróżnić w tek
ście za pomocą kursywy', wylodzlć (wylodzony) 'wyjałowić przez 
lód', wymamczyć rzad. 'wykarmić będąc mamką', wypleśnlć (wyple- 
śnlać) indyw. 'wyrazić co pieśnią', wypromienlć daw. 'oświetlić 
promieniami', wysłowić (się) 'wyrazić co słowami' Dor, Karł, wy
tyczyć 'wyznaczyć tykami' Dor, Karł.

Gwary: wycabanić 'zwymyślać od cabanów' Karł, por. caban 
'człowiek niezgrabny, cap', wygałganić 'zwymyślać od gałganów' 
Karł.

Typ: wy- + -ować: wybambusować indyw. 'wyćwiczyć bambusem', 
wyęyrklować 'wyznaczyć cyrklem', wykadrować film 'umieścić w



kadrze', wykołkować, wyllniować rzad. 'wyznaczyć za pomocą li
nii', wymłotkować rzad. 'wytłuc młotkiem', wynawlaaować 'wyod
rębnić nawiasem' zasłysz., wypalikować 'wytyczyć palikami', wy- 
pałować 'wybić pałą' Karł, wypiąstkować sport, 'wybić pięścią 
piłkę', wypoint.ówać rzad, 'wyróżnić pointą', wyszlakować daw. 
'wykryć dzięki szlakom, tj. śladom', wy3zczegółować daw.

Typ: wy- + ^ać: wykudłać posp. 'wytargać za kudły, tj. wło
sy'.

Wszystkie wymienione czasowniki są przechodnie.

Znaczenie: 'wyznaczenie, wytworzenie tego, co określa pod
stawa':

Typ: + -ować: wymiarować śród. 'ustalić miarę czego', .
wypośrodkować 'wyznaczyć pośrodek, środek czego', wyoslować 'wy
znaczyć oś', wyskalować techn. 'wyznaczyć skalę', wytrasować 
'wytyczyć trasę'.

Znaczenie: 'wydobycie, uzyskanie, osiągnięcie czego'I
Typ: wy- + -ić: wycwanlć posp. 'wydobyć, uzyskać cwaniac

twem', wymanić ' wyciągnąć* mańką, tj. lewą ręką' Dor, Karł, por. 
zażyć z mańki; wynlewolić daw. 'wymusić niewolą', wytumanić
przestarz. 'wydobyć tumaniąc' Dor, Karł.

Typ: wy- + -ać: wykłamać 'wydobyć kłamstwem', wykłanlać 
rzad. ‘osiągnąć co ukłonami'.

Typ: wy- + -ować.
Gwary: wyklamkować 'wystarać się o co namolnymi prośbami' 

Karł, wykolendować 'uzyskać pewną sumę pieniędzy przez kolędo
wanie' Karł.

Czasowniki te powstały na wzór dewerbatywów: wydobyć, wycho
dzić, wyprosić.

Inne znaczenia:
Typ: wy- + -(n)lć//-yć: wybrzuszyć (się), wykabłączyć Miod 

S2 , wymulić 'wypłukać co w postaci mułu', wyszczególnić 'wyli
czyć wymieniając szczegóły', wywzajemnić 'odpłacić wzajemnością', 
wyzęblć przestarz. 'wyciąć w zęby^ wyzwlercledlić indyw. 'uczynić 
gładkim jak zwierciadło'.

Być może czasownik wywzajemnić powstał w wyniku wymiany pre
fiksu od(e)- w derywacie odwzajemnić.



Gwary: vëk'elbasëc ‘sprawić lanie* Sycht, wymodzlć ‘wymyślić 
coś dla mody' Cyr 44, wyrybić (kosę) ‘wykrzywić kosę jak płetwy 
ryby' Cyr 44, wyskćrzyć ‘zrobić na złość, dokuczyć' Zar, wystęg- 

. nić MAGP m. 523.
Typ: wy- + -ać: wykpać daw. ‘wyzwać od kpów'.
Typ: wy- + -ować: wykonceptować//wykonsypować ‘wymyślić kon

cept', wykolegować (się) ‘oszukać': Nie damy się nikomu wykole- 
gować zasłysz., Ale mnie wykolegowałeś. zasłysz., wyportkować 
‘wykantować, oszukać': Tak cię wyportkują, że dostaniesz niższą 
stawkę, zasłysz., wyzerować (formację) in.

Gwary: vëm'onovac ‘wymienić po imieniu, tj. mionie' Sycht, wy- 
krukować ‘wyśmiać kogoś' Karł, wyodłogować ‘zostawić pole na 
kilka lat odłogiem' Karł, vëuSkovac i veusovac ‘spoliezkować' 
Sycht, strukturalnie: ‘wybić po uszach', wyweksIować ‘wymienić 
pieniądze' Plut.

Wymienione czasowniki są przechodnie.
Typ: wy- + -eć: wykopcleć indyw. ‘zżółknąć od dymu, zrobić 

się takim jak kopeć; czasownik nieprzechodni.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: “uczynienie lub stanie się takim jak podstawa':
Typ: wy- + -lć//-yćt wyaksamitnlć, wybłękltnlć rzad., wy

cieńczyć (się) Dor, Karł, wycleplić indyw. 'uczynić ciepłym', 
wyciszyć, wyczulić (się), wydalić (się), ‘wyrzucić, usunąć da
leko', wydellkatnić, wydłużyć (się) Dor, Szymcz, wydobrzyć Dor, 
Karł, wydorośłić (wydorośleć) rzad., wygrzecznlć daw., wyjaskra
wić (się), wyjaśnić (się), wykolorowlć: [...] do ila się jesz
cze wyserdaczy, wyportczy i wykolorowi (o pogodzie). Wańk Z 160, 
wymodnlć Miod 33, wyobiić techn., wyodrębnić (się) ‘uczynić od
rębnym', wyogromnlć (się) rzad., wyolbrzymić (się), wyosobnić, 
wypełnić (się), wypięknić (się), wypotężnlć Skub (Kras), wy
próżnić (się) Dor, Sycht, wysłonecznlć (się), wysmuklić, wysub- 
telnlć (się), wysycić, (się), wyszlachetnlć, wysztywnlć (się), 
wyśleplć, wyślicznić iron., wyświeżyć (się), wyśwlątecznlć (się), 
wywyższyć (sî ę) Dor, Karł, wyzgrabnlć.

W wyniku derywacji z ucięciem -n- powstały czasowniki: wy-



dellkaclć, wyjawić 'uczynić Jawnym (Jawnie)', wyosobić (się) , 
wypogodzić (się), wyswobodzić (się).

Wymienione czasowniki są przechodnie.
Typ: wy- + -(nl)eć: wydostojnleć Miod 134, wygrzecznieć Dor, 

'wyprzystojnieć' Karł, wykułturnieć: Festiwal opolski wyelegan- 
clał i wykułturniał.- Kar 31 VII 1977, wymłodnleć rzad., wypo- 
godnleć, wyporządnleć, wyprzejrzyścleć Miod 97, wyprzyzwoicleć 
rzad., wysolldnleć: [...] prasa olsztyńska z pewnością od razu 
by wysolldnlała. Kar 5/1977, wyspokojnleć rzad., wysubtelnleć. 
wyślicznleć rzad., wyśplewnleć daw., wyzgrabnleć, wyzlmnleć
rzad.

W wyniku derywacji z ucięciem powstały czasowniki wydelika
cieć i wyelegancleć; Festiwal opolski wyeleganclał. Karł 31 VII 
1977. Możliwa Jeat także rzeczownikowa interpretacja tych dery
watów.

Wszystkie czasowniki są nieprzechodnie.
Wymienione formacje (typ: wy- + -(ni)eć) mają, według mnie, 

formant rozdzielony, gdyż ich prostych odpowiedników (bez wy-) 
nie notują słowniki języka polskiego, chociaż czasowniki takie 
mogą istnieć, przynajmniej potencjalnie.

Znaczenie: ‘pozbawienie, utracenie cechy określonej podstawą:
Typ: wy- + -ić: wyludowlć 'pozbawić cech ludowych', wyna

rodowić 'pozbawić cech narodowych'.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: wy- + -lć//-yć: wyprzedzić (się), wyźródłowlć 'wyjaś
nić źródłowo': [...] wyźrodłowi i używotni język. Leśm U 92.

Gwary: venovlc ‘wynaleźć, odkryć na nowo' Sycht.
Typ: wy- + -ować: wygwałtować rzad. ‘wymusić gwałtem,' wy- 

sztorcować rzad. ‘wysunąć sztorcem, na sztorc'.
Typ: wy- + -ać; wygalować (się) ‘wystroić się galowo'.
Czasowniki z formantem rozdzielonym, w których jednym z ele

mentów tworzących derywat jest prefiks wy-, są w języku polskim 
starym typem derywacyjnym, współcześnie nadal produktywnym zarów
no w połączeniu z pniami rzeczownikowymi, jak 1 przymiotnikowymi.



Szczególnie dużą ilością przykładów charakteryzowały się grupy, 
w których pref, wy- wnosił następujące znaczenia:

a) 'pozbawić, wyzuć z czego, wydzielić co': wyjądrzyć, wyle
sić, wyojczyźnlć, wyrybić i inne;

b) 'wykonać, zrobić’ coś za pomocą, przy użyciu tego, na co 
wskazuje podstawa: wykursywlć, wypieśnlć, wycyrklić, wykadro
wać, wymłotkować;

c) 'ubrać, wystroić się w co': wyfraczyć, wycylindrować, wy- 
guzikować, wyperukować. t

W formacjach odprzymiotnikowych pref. wy- komunikuje najczę
ściej o nabyciu jakiejś cechy lub dokonaniu się jakiegoś stanu: 
wyaksamltnić, wygrzecznić, wyosromnlć, wyporządnieć, wysubtel- 
nić, wysztywnić, wyślicznieć itd.

Należy też zwrócić uwagę na to, że znaczenia, jakie wnosi 
pref. wy- do derywatów prefiksalno-sufiksalnych, są takie same, 
jak w czasownikach utworzonych drogą tylko samej prefiksacji. 
Sufiksami, które występują Jednocześnie z wy-, są najczęściej 
-ić, -ować (rzadko -ęć) przy pniach rzeczownikowych, oraz -ić 
i -ęć przy pniach przymiotnikowych. Derywaty odrzeczownikowe są 
najczęściej przechodnie (nieprzechodnie tylko sporadycznie), na
tomiast derywaty odprzymiotnikowe są bądź przechodnie (z suf. 
-lć//-yć), bądź nieprzechodnie (z suf. -ęć).

Przedrostek w^- był często wykorzystywany przez poetów i pi
sarzy różnych epok do tworzenia neologizmów, np. wybreczysować, 
wycylindrować, wydywanlć, wyfiołkować, wyguzikować, wyglinlć, 
wyjardlelć, wyjaszczurzyć, wymonoklować, wypieśnlć, wyprzejrzy- 
ścić, wyrafaelić, wywatować (od Wata), wyźródłowlć itd. Z 
drugiej strony - znaczna część czasowników z wy- należy do słow
nictwa przestarzałego lub dawnego, np. wydrożyć, wyfalbankować, 
wyjarzmie, wyjuszyć, wykrwić, wykslężyć, wylokować, wyłuskwlć, 
wymarmurzyć, wymateracować, wyojczyźnlć, wyposadzkować, wyszla- 
kować 'wykryć dzięki pewnym śladom' i inne.

Produktywność wy- daje się zauważyć szczególnie w języku po
tocznym, np. wyelegancleć, wydostojnieć, wykolagować r wykuł- 
turnleć, wymodnlć, wypestkować, wypłytować (podłogę), wyparkie- 
tować (pokój), wyskrzynkować (telewizor), wysolidnleć, a także 
w słownictwie specjalnym, np. wygawrować, wykursywlć, wymóżdżyć, 
wyokrętować, wypląstkować, wyskalować itd.



Również w gwarach pojawiają się czasowniki prefiksalno-su- 
fikaalne z pref. wy-, których nie ma w języku ogólnopolskim,np. 
wyflaczyó, wypępuszyć, wymod2ić, wyuazkować i inne.

Czasowniki z pref. wz-. ........Д.-----

W funkcji współformantu prefiks wz- występuje zupełnie spora
dycznie, np. wznowić; czasownik utworzony od przymiotnika nowy.

Czasowniki z pref. za------....... ----JL---------=a.

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie» 'zapełnienie, zanieczyszczenie, zarażenie tym, co 
Jeafo.określone podstawą 's

Typ: za- + -(n)ić//-yć: zabiurokraclć (stosunki) ' zapełnió 
biu$ę>krac ją ' Miod 132, zaclżbić rzad. 'zapełnić ciżbą', zadżumić: 
[ • będziesz unikał jak ten zadżumlony pani swej małżonki. Now 
D З&й zaflęgmić 'zapełnić flegmą', zaglonić (zagioniony staw) 
Miod 34? zagoryczyć rzad. 'zaprawić goryczą', zagracić Dor, Karł, 
zagruźlftgzyć zasłysz., zagrzybić 'zarazić grzybem', zajagllczyć 
( za j ajç&ic zony ) rzad., zakompleksić (się), zaleszczyć 'zapełnić, 
zarybić leszczami' Rad, 17 II 1981, zaludnić “zapełnić ludźmi', 
zamuszyć 'zabrudzić przez muchy', zapaźdzlerzyć (zapaździerze
nie ), --zapchlić, zapędraczyć Mlod 33, zapluskwlć, zaplemnlć 
'wprowadzić plemnię', zapowietrzyć, zarobaczyć med. 'zakazić pa
sożytami', zarybić, zar2ęsić (się): [...] staw zarzęslony, zgnl- 
ła tjrawa. Tuw К 16, Sycht, zasłowlczyć (gaj) Miod 33, zasnoblć 
(zasnofrlony) indyw. 'zarażony, dotknięty snobizmem', zaszczurzyć 
Dor,. Śycht, zaśnlecić roln. 'zarazić zboże śniecią', zaśwletlić 
(błpnę,.-fotograficzną) 'zapełnić światłem, tj. prześwietlić', za
wilgocić,zawodnić rzad. 'zapełnić wodą', zawołczyć (zboże), 
zawonlć. rzad.-- napełnić wonią', zawszyć Dor, Karł, zażablć;

wlds<|;wewnątrz siebie swoje dzieciństwo [...] spychane w 
zażabiony, staw. - Now D 50.



Gwary: zabopcyć 'zabrudzić suchym łajnem' Szymcz, zależeć 
'zaludnić' Sycht, zapuźec 'zapełnić, zanieczyścić pugami' Sycht 
(od puga 'kleszcz owczy'), zaSlëxcëc 'zalać 5l&xtą' Sycht (od 
âlëxta 'płynna potrawa dla prosiąt, najczęściej z mleka...').

Typ: za- + -ywlć? zarobaczywić 'zapuścić gdzie robaki'5 

strukturalnie: 'uczynić robaczywym
Typ: za- + -awlć: zawszawić rzad. 'zawszyć"Dor, Szymcz.
Typ: za- + -ać: zawajdać: Żeromski zawajdany [...] Miod 98; 

od nazwiska reżysera - Wajda.
Typ: za- + -ować: zafenolować rzad. 'zanieczyścić fenolem', 

zafleczerować (ząb) 'zapełnić ząb fleczerem' Miod 33, zakomple- 
mentować (zakomplementowany) 'zarzucić komplementami' Miod 34.

Gwary: zarekovac (staw, rzekę) 'zapełnić rakami hodowlanymi' 
Sycht.

Typ: za^ + -izować: zachemizować Miod 34.
Wszystkie czasowniki są przechodnie.

Znaczenie: 'zakrycie, zalanie, zasypanie, zasadzenie czymś 
znacznej powierzchni':

Typ: zan + -ić//-yć: zabliźnić 'zasklepić bliznę, pokryć 
bliznami', zabluszczyć rzad. 'zarosnąć bluszczem', zabłocić, za
chwaścić , zaćmić ' zakryć ćmą', zadarnić, zadrzewić, zajuszyć 
'zalać juchą', zakrzaczyć rzad. zakrzewić, zakwieclć daw., za
lesić, zallśclć Miod 92, zalodzić (zalodzenie), zamączyć prze
starz., zamaślić Klek, zamglić (się), zamszyć roln. 'zarosnąć 
mchem', zamulić, zanlwlć indyw. 'pokryć niwą', aaoksykorclć 
'zasmarować oksykortem' Miod 33, zaoliwić techn. 'zalać, zanie
czyścić oliwą', zaołowić (lufę), zapajęczyć^0 rzad. 'pokryć pa
jęczyną', zaperzyć roln. 'zachwaścić perzem' Dor, Szymcz, za- 
piaszczyć, zapniaczyć 'pokryć pniakami' Miod 33, zaryżyć (zary- 
żony) Miod 98, zasadzić 'pokryć sądzą' Miod 33, zaskorupić, za- 
słomić 'pokryć słomą' Klek, zadnledzić 'zakryć śniedzią', zata- 
baczyć, zatrawlć (się) 'zarosnąć trawą' Miod 33, Karł, zatorfló 
geogr., zatumanlć rzad. 'zasłonić, zamglić' Dor, Karł, zażywi- 
czyć rzad.

Gwary: zalëpfic 'zasadzić dużo lip' Sycht, zamarxVlc (ogró-
70 Por. znaczenie tego czasownika w gwarach: 'zapleść; szcze

lnie zagrodzić płotem'; Dor Cyr Karł.



dek) 'zasiać marchew' Sycht, zaol&ëc 'zadrzewić olszyną' Sycht, 
zapaSłącec 'zachwaścić pole' Sycht; por. paźłąc 'chwast perz'.

Typ: za; + -ować: zadachować 'pokryć dachem' Miod 33, za
dami ować rzad. 'pokryć darnią', zagruzować ' zasypać gruzem', 
zaklepkować 'zakryć klepkami' Miod 48, zakopcować (warzywa) 'za
kryć kopcem', zakolcować 'pokryć kolcami' Miod 33, zakslążkować 
'zapełnić książkami' Miod 132, zazygzakować Miod 94.

Typ: za- + -awić: zamgjŁawlć (zamgławiać) leśn. 'rozpylić w 
postaci mgły'; znaczenie strukturalne 'zakryć mgłą'.

Wszystkie czasowniki są przechodnie.

Znaczenie; 'zaopatrzenie, ubranie w co, założenie czego':
Typ: za- + -ować; zabedekerować 'zaopatrzyć w bedekery' 

Miod 92, zabiletować 'zaopatrzyć kogo w bilet', zakapturować j 
daw., zakombajnować Miod 33, zamaszynować (zamaszynowanle) Dor К 
11/158, zaprotezować In.

Witold Doroszewski ocenia czasowniki zabiletować i zama
szynować jako rażące.

Gwary: zabasztować 'zaopatrzyć brzeg np. rzeki w baszty, tj, 
tamy'. Karł, jziaflrankowad 'założyć firankę, zasłonić firanką'- 
MAGP m. 398.

Typ: za- + -ić//-yć: zakapturzyć 'założyć kaptur', zaklip- 
sić 'zaopatrzyć w klipsy', zaobroczyć Miod 33, Cyr 44.

Gwary: zadnlć (beczkę) 'zaopatrzyć dnem' Karł, zajazlć (rze
kę) Cyr 44.

Wszystkie czasowniki są przechodnie.

Znaczenie; 'wykonanie, zrobienie czegoś za pomocą, przy u- 
życiu tego, ną co wskazu-je podstawa':

Typ: za- + -lć//-yć: zahaczyć 'zaczepić hakiem'j 'zamknąć na 
hak', zakluczyć^  "zamknąć na klucz' Miod 94, Cyr 44, zakobyllć 
hist, 'zagrodzić kobylicą', zakollć daw. 'zamknąć kołem', za
kotwiczyć 'zaczepić kotwicę', zakotwić bud. 'przymocować za po

71 D o r o s z e w s k i ,  0 kulturę słowa..., t* II, s.i 5о у 1 > 3.
72 Wydaje się, że czasownik ten powstał bez udziału języka 

rosyjskiego. Dane geografii lingwistycznej wyrazu (por. MAGP m. 
133) nasuwają jednak podejrzenie o możliwości wpływu języka
niemieckiego.



mocą kotew', zalufić ‘strzelić lufę na bramkę': ale zalufił! 
Miod 33, zamotyczyć środ. ‘zakopać motyką', zaoczyć ‘zauważyć 
oczyma' Leśm N 43, zapętllć ‘zawiązać na pętlę', zasuplić (się) 
indyw. Dor, zaszypllć (się) Maciej, zaszpillć daw. ‘zapiąć szpil
ką' Dor, Karł, zawęźllć rzad. ‘zawiązać na węzeł', zazębić ‘za
czepić zębami'.

Gwary: zadrewrflć ‘zatkać dziurę drewnem' Sycht, zagoityic 
‘zagłębić gwóźdź w kopyto końskie' Szymcz, zaknykcić ‘zadusić 
knykciem' Karł, zakrą^ic ‘zamknąć drzwi za pomocą krąpki' Sycht, 
por. krąpa ‘klpcek do zamykania furtki', zaplocëc ‘zagrodzić 
płotem' Sycht, zapajęczyć ‘zagrodzić płotem' Karł, za^emn’ic ‘za
wiązać rzemieniem' Sycht, zaskoblëc ‘zamknąć drzwi na skobel' 
Sycht.

Typ: za- + -ować: zaćwlekować daw. ‘zabić, zamocować ćwie
kiem', zaharpunować środ. ‘zabić harpunem', zalksować ‘zakreś
lić przez "iks"' Miod 34, zakłódkować ‘zamknąć' Miod 34, MAGP m. 
13 3, zakołkować ‘zatkać kołkiem', zakordonować ‘zagrodzić kor
donem', zaprzodkować wojsk, ‘założyć przodek do działa...', za- 
ąkoblować rzad. ‘zamknąć na skobel', zaszufladkować ‘zali
czyć...', zaszeregować.

Gwary: zaklasovac ‘zaliczyć do odpowiedniej klaay' Szymcz, 
zakluczować MAPG m. 133, zakłótować ‘zamknąć na kłódkę' MAGP ra. 
133, por. też zakłódkować, zavązłovac ‘zawiązać na węzeł' Sycht.

Typ: za- + -ać: zakciukać ‘zamęczyć wytykając kciukiem' Kar 
31 VII 1977: Zakciukali - Już nie mam siły, zapętać ‘zaplątać 
na pęta' Dor, Karł, zasupłać.

Typ: za- + -nąć.
Gwary: zahiknąć ‘zawiesić na haku', ‘zamknąć' Karł.
W niektórych czasownikach mamy znaczenie: ‘połączenie w Jed

ną całość, umocowanie tego połączenia' antonimiczne do znacze
nia: ‘oddzielenie, odczepienie czegoś (lub od czegoś)', które 
wnosi prefiks od(e)-, por. zahaczyć - odhaczyć, zakotwiczyć - od
kotwiczyć , zasupłać - odsupłać, zakołkować - odkołkować, za
przodkować - odprzodkować i inne. Czasownikiem wzorcowym Jest 
zaczepić.

Wszystkie czasowniki są przechodnie.

Znaczenie: ‘uczynienie takim Jak lub tak, Jak na to wskazuje 
podstawa; przejawienie właściwości tkwiących w podstawie':



Typ; za^ + -ić//-yć: zagabnlć ‘zamienić w bagno; uczynić 
bagnem', zaiwanlć ‘zrobić coś z zapałem, tj. tak jak "Iwan"' 
Dor, w gwarach: 'zadłużyć się' Karł, żakamienić przestarz. 'u- 
czynić takim jak kamień', zapromienić ‘zajaśnieć jak promień', 
zartęclć 'zabłyszczeć jak rtęć' Miod 94, zasępić.(się? ‘zachmu
rzyć się jak sęp', zaskalić rzad. ‘uczynić twardym jak skała', 
zastalić przestarz. 'zahartować jak stal', zaślimaczyć zamoczyć,
zamazać jak ślimak'.

Gwary: zaglździć ‘zachwaścić ziemię uprawną', por. gizda 
przezwisko Cygana' Plut, zakiełbasić ' zachwaścić ziemię upraw
ną' Plut, zamlkiclć 'skłamać jak Mikita, tj. kozioł' Karł.

Typ: za^ + -ać.
Gwary: zaborsukać//zaborciuchać 'zabrudzić, uczynić podobnym 

do borsuka' Cyr 43.
Wszystkie czasowniki są przechodnie.•
Typ: za- + -eć; zaświetleć daw. ‘zajaśnieć światłem'.
Typ: za- 4 -owleć; zabrylantowleć indyw. ‘zalśnić jak bry

lant'.
Dwa ostatnie czasowniki są nieprzechodnie.

Znaczenie: ‘uwydatnienie początku czynności, która trwa ja
kiś czas; zapoczątkowanie jej':

Typ: za- + -lć//-yć: zachęcić ‘zapoczątkować chęci', zafaj- 
czyć 'zacząć palić fajkę' Miod 132, zapleśnlć Skub (Was), zawal
czyć ‘zatańczyć walca' zasłysz., zawstęplć ‘zacząć wstęp, od 
wstępu' Miod 33.

Typ: za- + -ować: zaantyfonować ‘zacząć odmawiać antyfonę-' 
Miod 92, zakaprysować 'zacząć stroić kaprysy', zapoczątkować Dor, 
Szymcz.

Trudności interpretacyjne sprawiają czasowniki zanieprzyjaź- 
nić (zanieprzyjaźniony), zaniemówić, zaniewidzieć, w których 
prefiks za- wskazuje na inchoatywność, tj. tak jak w czasowni
kach wymienionych wyżej, a których powstanie można tłumaczyć dwo
jako; zacząć nieprzyjaźń > zanieprzyjaźnlć, zacząć być niemową 
) zaniemówić, zacząć być niewidomym ) zaniewidzieć; mogą to je
dnak być także derywaty utworzone tylko drogą prefiksacji za + nie 
+ przyjaźnić, za + nie + mówić, za + nie + widzieć.  ̂j



Znaczenie: 'zamknięcie, umieszczenie, schowanie wewnątrz 
tego, co Jest określone podstawą':

Typ: za^ + -ować: zabarkować rzad. 'załadować na barkę, u- 
mieścić na barce', zabunkrować techn. 'zamknąć w bunkrze', za- 
dzlennikować 'napisać w dzienniku', pot. Miod 34, zahangarować 
środ., zakajutować 'zamknąć w kajucie' Miod 92, zaokrętować 'za
pisać marynarza na listę załogi statku', zapudłować 'zamknąć w 
pudle, tj. w więzieniu/ Miod 134, zapułapkować 'założyć pułapkę' 
in., zapuszkować spoż. 'zamknąć w puszce', zarubrykować środ. 
'wpisać do rubryki', zawagonować 'załadować do wagonów'.

Typ: za- + -lć//-yć: zakaszubić (się), zakleszczyć techn, 
'zamknąć jak w kleszczach', zapudlić 'zamknąć w pudle, tj. w 
więzieniu' in.

Wszystkie czasowniki są przechodnie.

Znaczenie: 'wskazanie na to, że czynność odbywa się w kie
runku obszaru, który jest znacznie oddalony':

Typ: za- + -ić: zaczeluścić (się) daw. 'zaprzepaścić'; 
strukturalnie: ' zagubić się w czeluści', zagłębić (się), zaprze
paścić 'doprowadzić do zguby' Dor, Karł; strukturalnie: wpaść w 
przepaść.

Znaczenie prefiksu za-, które symbolicznie można by określić: 
'daleko, głęboko', jest szczególnie silnie egzemplifikowane przy-

П - ж

kładami z XVIII w. (i wcześniejszymi) ; współcześnie jednak jest 
to typ nieproduktywny.

Inne znaczenia:
Typ: za- + -ować; zaaferować 'zainteresować, zająć się afe

rą' Wydrz 4,338, zabonować 'zapisać bon' Miod 33, zabytować 
'stworzyć byt' Miod 92, zaniedzielować 'zabarwić niedzielą': Po
niedziałek ma cieplejsze zabarwienie jest zanledzielowany [...]. 
Białosz Sz 134, zaoctować (zaoctowanle) 'zamienić w ocet, tj. 
skwaśnieć', zaresorować 'zanudzić rozmową o resorach': Myśmy już 
tak wszystkich zaresorowall, że lepiej skończmy z tym tematem. 
Tel 6 II 1980, z arobins onować Miod 33, zaspirytusować Miod 33, 
zaprzychodować księg. 'zapisać co po stronie przychodu; zaksię-

73 K r u p i a n k a ,  Czasowniki z przedrostkami przestrzen
nymi..., s. 66-69.
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gować Jako przychód', zaustępować 'założyć ustępy' Miod 33, za
us tarkować Miod 33. (

Typ: za-; + -ić//-yd: zabombić Miod 33, zaclelić 'zapłodnić 
samicę...', zadłużyć (się) 'zaciągnąć długi', Dor, Karł, zagar- 
dllć 'zadusić ściskając gardło': Bezpośrednią przyczyną śmierci 
[...] było zadławienie przez zagardlenle. in. Cyr 44, Karł, ża
glowi ć techn. 'uformować koniec nitu w kształt główki', zaklnlć 
(zaklniony) 'zaczarować kinem': Wychodzisz zatumaniony, zasnuty, 
zaklniony [...}. Gałcz P 190, zakropllć 'zapuścić krople', ża
rn anić 'zażyć z mańki' Miod 97, zaskórzyć 'zajść za skórę' Miod 
97, 'zasłużyć sobie na karę' Sycht, Karł, zaszczenlć 'zapłodnić 
samicę...', zateatrzyć (zateatrzony) 'zaczarować teatrem' Miod 
34, zawłaszczyć praw. 'zająć na własność'.

Gwary: zakapoc'ic (ŝ ) 'prześcignąć, pokonać kogo, np. przy 
pracy', 'zawstydzić' Szymcz, zapewne od kapota w specyficznym 
znaczeniu} ' . zaognić (są) 'Ulec zaostrzeniu' 'zaczerwienić1 się' * 
Sycht, zasłowić 'zaręczyć słowem' Karł, zaspokojlc 'zapewnić 
spokój' Sycht, zarzeszyć 'zawiązać związek' Karł.

Typ: za- + -eć: zawiośnleć indyw. 'zapachnieć wiosną'.
Wymienione wyżej czasowniki mają indywidualne znaczenie, czę

sto trudne do ustalenia ze względu na brak kontekstu, np. zaspi- 
rytusować może znaczyć 'zasmarować, zapędzlować ranę spirytusem' 
lub 'zapić się spirytusem' itd., zausterkować 'zauważyć uster
kę ' lub 'zapisać coś jako usterkę' itd. Dokładne znaczenie nowejл
formacji zależy’przede wszystkim od znaczenia czasownika wzorco
wego, bez jego znajomości trudno niejednokrotnie przewidzieć zna
czenie derywatu, por. zaresorować to nie 'założyć, zaopatrzyć w 
resory' por. zamaszynować, zaprotezować, lecz 'zanudzić rozmową
o resorach'; zagardlić to nie, jak oczekiwalibyśmy, 'zachorować 
na gardło', por. zagryplć, zakatarzyć (się), tylko 'zadusić za
ciągając pętlę na gardle'.

Większość derywatów odrzeczownikowych stanowią czasowniki 
przechodnie. Formacje nieprzechodnie są bardzo rzadkie, np. za- 
śwletlsć, zabrylantowieć, zawiośnleć i inne.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'uczynienie lub stanie się takiem jak pod
stawa':



Typ; zą- + -ić//-yćt zablaławlć 'uczynić białawym' Kaw W 
166, zabłękltnić rzad., zaciszyć, zadawnlć daw., zadomowić, za- 
dowolnlć przestarz. i zadowolić (się) 'zaspokoić', strukturalnie 
'uczynić dowolnym, tj. zależnym tylko od swojej woli' (formacja 
dezintegralna), zagłuszyć, Dor,. Oóm, zamatowić Kaw V 16 6, zang^ 
dznić 'zamorzyć czyniąc nędznym' daw., zaniebieśclć, załatwić 
Dor, Szymcz, zanieczyścić Dor, Szymcz, zaobllć (zaoblenle) środ. 
'zaokrąglić',, zaokrąglić Dor, Karł, zapełnić (się), zapewnić, 
zapłodnić Dor, Karł, zaślepić Dor, Karł, zaśmlellć daw. 'uczynić 
śmiałym', zatwardzić, zawiadomić, zawlerzytelnić przestarz. 'u- 
wierzytelnić', zaznajomić, zażyźnlć daw,

W wyniku derywacji z ucięciem powstały czasowniki zapienić 
'uczynić plennym', zawęzić książk. 'uczynić wąskim, węższym' Dor, 
Szymcz.

Gwary: zaciemnić 'zasłonić czyniąc ciemnym' Karł, zaletrflc 
'zagrzać np. kawę' Sycht, zarfelusëc 'zaniedbać np. gospodarstwo', 
tj. uczynić nielusim' Sycht, (od rfelusi 'brudny, niechlujny), 
zasVêiëç 'zakonserwować potrawy w wekach, aby były świeże Sycht.

Typt za- + -wić: zagęstwlć rzad. 'uczynić gęstym*. Czasow
nik eemantyczhie motywowany jest przymiotnikiem, strukturalnie 
zaś nawiązuje wprost do rzeczownika gęstwa.

Wszystkie wymienione czasowniki są przechodnie.
Typ : 2a- + —eć: zadawnleć daw., zasłableć daw.
Czasowniki te są nieprzechodnie.

3. Motywacja innymi częściami mowy

Typ: za- + -ić//-yćt zaniżyć środ., zawyżyć środ.
Gwary: załorfic 'być zacofanym* Sycht, od łoni 'rok temu*.
Typ: za- + -eć: zacichaczeć 'wyjść, zajść kogoś cichaczem* 

Miod 94.
Typ; za^ + -kac: gwary - zacytkać 'uciszyć mówiąc "cyt" 

Karł.
Przedrostek za- jest współformantem produktywny®, szczególnie 

w niektórych typach czasowników odrzeczownikowych (ponad 180 for
macji). Dotyczy to przede wszystkim znaczenia lokalnego infor
mującego o tym, że czynność odbywa się na jakimś obszarze obej
mując kolejno swoim zasięgiem znaczną jego część, najczęściej



wierzchnią. W rezultacie tej czynności następuje zapełnieni«, 
zanieczyszczenie powierzchni, bądź jej zakrycie, zalanie, zasypa
nie, zasadzenie czymś; S. Słoński do najstarszych czasowników o 
tym znaczeniu zalicza: zakryć, zamazać, zaplwąć^ . Nowe forma
cje nawiązują także do innych czasowników z pref. za-, najczęś
ciej do takich, Jak: zasadzló, zarosnąó, zasmarować, zapełnić. 
Wykorzystując wymienione czasowniki wzorcowe tworzy się całe 
ciągi seryjne denominatywów. I tak, np, staw można zarzęsić, i 
zaglonló (na wzór zakryć)̂  a także zarybić, zaleszczyć i zażablć 
(na wzór zapełnić); pomieszczenie można zaś zagrzybić, zapchlić, 
zapluskwlć, zaszczurzyć, zarobaczywlć itd. (na wzór zapełnić); 
glebę, ziemię, można: zadarnlć//zadarniować, zachwaścić, zape
rzyć, zadrzewić, zakrzewić, zalesić, zabluszczyć, zakwleclć, 
zamszyó, zatrawić itd. (na wzór zarosnąć, zasiać, zasadzić). 
Niektóre z tych derywatów nawiązując do czasownika wzorcowego za
siać, zasadzló wskazują na świadomą i celową działalność człowie
ka, np. zadrzewić, zakrzewić, zalesić, zakwleclć - inne zaś - 
nawiązując do czasownika zarosnąć, -np.; zamszyó (glebę), zatra
wić (ogród), wskazują na to, że czynność odbywa się niejako poza 
Jego wolą i udziałem. Czasowniki z prefiksem za- odnoszą się 
często do zjawisk, czynności itd. negatywnych, np. nabycie cho
roby, zarażenie się nią, zanieczyszczenie czegoś insektami: za- 
dżuiaić, zagruźllczyć, zaflegmić,~ zarobaczyć, zajagliczyć, za- 
wszawlć itd.

Wymienione dotychczas znaczenia są antonimiczne w stosunku 
do czasowników z prefiksem od(e)-, .np. zarybić - ódryblć, za
szczurzyć - odszczurzyć, zapchlić - odpchllć, zapluskwlć - od- 
gluskwić, zaszyć - odwszyć i inne. Antonimiczność prefiksów za- 
i od(e)- występuje xeż w-innych typach słowotwórczo-semantycz- 
nych, np. wykonanie, zrobienie czegoś za pomocą, przy użyciu tego, 
na co wskazuje podstawa.

Jeżeli chodzi o czasowniki zawierające podstawę przymiotniko
wą, to śą one nieliczne, utworzone dawno; zaledwie kilka z nich 
należy do neologizmów artystycznych* natomiast wszystkie tworzą 
w zasadzie Jeden typ słowotwórczo-semantyczny.

Prefiks za- Jest produktywny również w gwarach i to w tych 
samych semantyczno-słowotwórczych typach, co i w Języku . ogólno-

^ S ł o ń s k i ,  Funkcje prefiksów werbalnych..., s. 332-334.



polskim, por. ogólnopolskie - zadrzewić,. zalesić, zasadzić i 
gwarowe - zalipić, zaolszyć, zamarchwlć} ogólnopolskie - za
chwaścić, zaperzyć i gwarowe - zapazłączyć; ogólnopolskie - za
bić, zadusić i gwarowe - zagardllć, zaknykclć; ogólnopolskie - 
zamknąć (drzwi) i gwarowe —  zakłódkować, zakluczować, zaskobllć, 
zakrąplć i zakluczyć.

Czasowniki z pref. z(e)-//s(e)-

1. Motywacja rzeczownikowa

Znaczenie: 'uczynienie tym lub takim jak podstawa; stanie 
się tym lub takim jak podstawa':

Typ: z(e)-//s(e)- + -lć//-yć: sceprzyć rzad., schłopić prze
starz. 'uczynić chłopem', scudzozlemczyć, sfrancuzić, skamle- 
nić, skatollczyć, skorallć rzad., skretynić rzad., skrysztalić 
przestarz., splołunić Skub (Ujej), spluskwić: Dystans spius- 
kwla człowieka. 'Hanf M 137, spoćuwarzyć, spoganlć, spolaczyć, 
sposążyć, spróchnlć daw. 'zamiechnić w próchno', sprusaczyć rzad., 
struplć daw. rzad. 'zamienić w trupa, tj. uśmiercić duchowo', za- 
uatrlaczyć Miod 71, zbelfrzyć: [...] banalnie zbelfrzony drobię u 
boku belfra ołrzymiego. Gombr. F 24, zbóstwlć daw., zbyczyć
Chmiel 90, zdeszczyć (zdeszczony) Miod 136, zdlabllć przestarz., 
zednlć 'zamienić w dzień' Skub (Kam), zeuropejczyć daw., zgo- 
łoborzyć rzad., zgreczyć (się) rzad., zlennić rzad., złachmanlć, 
zmotyllć (zmotylony) indyw. 'ułożyć, upiąć w kształt motyla', 
zmuzułmanlć, znlcestv/ić 'unicestwić' Skub (Ujej), zniewleśclć 
daw., zocclć Miod 34, zrycerzyć (zrycerzony). 'zamienić w ryce
rza' Skub (Słow), zsenatorzyć daw., zeskoruplć rzad. 'zamienić w 
skorupę', zesłonlmlć 'uczynić (wiersz) podobnym do poezji A.Sło
nimskiego' Jastrz (Irzyk), zeszkapić, zeszkleleclć 'zamienić w 
szkielet' Skub (T. Oliz), zeszmacić posp. 'uczynić szmatą', ze- 
szronlć rzad.,. zeszternić 'uczynić podobnym do poezji A. Ster
na' Jastrz (Irzyk), ześrednlaczyć, (ześrednlaczenie wsi) środ., 
zwęglić, zwieśniaczyć (zwieśnlaczenie miasta) Pol 23/1978, ze
zwierzęcić: Kogo w tej chwili zezwierzęcasz, drogi przyjacielu, 
Chińczyku-alkoholiku? Know К 163, zżebraczyć rzad.



Gwary: zbatfić Szymcz.
Typ; z(e)-//a(e)- + -ować; sprostytuować 'sprowadzić do po

ziomu prostytutki', spróchnicować roln. 'zamienić w próchnicę', 
zbluzować (suknię) środ. 'zrobić luźną Jak bluzka', zemerytować 
(zemerytowany) 'zrobić emerytem' Wańk 339, zgruzować rzad. 'za
mienić w gruzy', zgroteskować 'nadać charakter groteski' Miod 34 
ztnumiować rzad. 'zamienić w mumię', zrzeczownlkować rzad. 'zro
bić rzeczownikiem'.

Gwary; zgąskoyac 'stać się gąską, tj, zejść na dziady'Sycht.
Typ; z(e)- + -yflkować; zidiotyfikować 'zrobić idiotą'; On 

nas tu chciał omamić, nabujać, skorumpować, zldlotyflkować. Gałcz 
P 12.

Typ: z(e)-//s(e)~ + -izować//-yzować: sfreudyzować 'nadać 
cechy właściwe teorii Freuda' Witk N 210, skretschmeryzować 'na
dać cechy charakterystyczne dla teorii Kretschmera': Czysta, tj, 
nieuświadomiona, niemyta dusza, tj. snarc niesfreudyzowany i nla- 
skretschmeryzowany [...]. Witk N 210, zafrykatyzować (nlezafry- 
katyzowany) Miod 72, zbaudelairyzować Jàstrz (Irzyk), por. Bau
delaire; zhitleryzować, zhoracjonizować rzad. 'nadać utworowi 
cechy Horacego', zholandyzować 'nadać cechy Holendra' Wańk A-P 
224, sprozalzować rzad. 'nadać utworowi poetyckiemu cechy pro
zy', zeslawlzować książk. 'uczynić Słowianinem', zżargonlzować 
'uczynić żargonem' Miod 133.

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: z(e)-//s(e)- + -(ni)eć: scamapleć 'stać się zwolenni

kiem filozofii Rudolfa Camapa' Jud (Witk), schłopieć, sflli- 
strzeć, sfrancuzleć, skatoliczeć, skoblecieć: [»*•] rozrosła 
się ostatnio i skobieciała. Lov S 327, skołczeć Dor, Karł, sko- . 
żuszeć rzad. 'zmienić się w kożuch, tj. w stężałą masę', skrety
nieć zasłysz., skulfonieć posp. 'stać się kulfonem', skrowleć'-3 
Chmiel 90, skuropatv;ieć Witk N 142, skurtyzanieć Witk T 273, 
spanieć, spasożytnieć rzad. 'stać się pasożytem', sperzynleć 'o- 
brócić w perzynę', Skub (Kras), spierniczeć posp. 'stać się "pier
nikiem"', spiorunleć (spioruniać), spięknoduszeć Miod 96, spo- 
ganieć, spolaczeć, sposążeć daw., spykniczeć: [...] impondera-

1J Czasovmiki utworzone od nazw zwierząt zostały omówione 
przez M. C h m i e l o w i e c ,  por, Czasowniki, zwierzęce, JP 
XVI, 1936, 3. 87-90.



billa, których dawniej nie widziałem, ujrzałem nagle po przejściu
i pewnej granicy apyknlczenla. Wltk N 284, spróżnlaczeć rzad., 

spsleć//zepsieć, spurytanleć rzad., zbaranieó Chmiel 90, Karł,
* zbolszewlczeć rzad., zborsuczeć rzad. 'upodobnić się w zachowa
niu do borsuka; zdziwaczeć', zczłowleczeóI Yeti! Wiem, co ro
bię. Jeszcze do reszty nie zczłowleczałem. ŚM 41/1976,^ zgołocieć 
daw. 'stać się gołotą', zhlpochondryczeć Witk N 60, zjełopleó 
Witk N 73, złabędzleć indyw. żart. 'zamienić się w łabędzia', 
złyczeć rzad. 'stać się łykiem", zmanlaczeć rzad. 'stać się ma
niakiem', zmarmurzeć rzad., zmleszczanleć, zmlnlaturzeć Witk N 
126, zmniszeć daw., zmoskwiczeć daw., zmuleć rzad. zamienić w 
muł', zmuzułmanleć, znicestwleć Skub (Ujej), zniewieścieć, znie- 
wolnlczeć rzad., zognieć daw. 'stać się ogniem', zramoleć, zroś- 
llnniećs [...] jak Dafne zroślinnlałaś drżąca. Jasn P I 501, zru- 
tynleć rzad., zslenkiewlczeö 'stać się podobnym do Sienkiewicza' 
Miod 97, zaizerszenleć, zeszkapleć, zeszmacieć posp. 'stać się 
szmatą', zurzędnlćzeć, zwątrobieć (zwątroblenle) med., zezwie
rzęcieć, zżeleźnleć daw. 'stać się jak z żelaza'.

Gwarys zjakubleć 'zgłupieć' Karł, zmaciczećs 'rzepa albo 
grule zmacicejom i puscom kiełty w dole, mówi się o ziemniakach 
przerośniętych i niesmacznych do jedzenia' Karł, spudlec 'stać 
się brzydkim, zestarzeć się' Sycht, por. pudło wulg. 'starsza 
kobieta'.

Typs z(e)-//s(e)- + -owiećs sfljołowleć Miod 32, zmarmurowieć 
'zesztywnieć jak marmur', zwołowieć (o kobiecie) Chmiel, zzielo- 
noświątkowlećs Jestem skłonny[...] zzielonoewiątkowi&ć. Wańk A 
54.

Czasowniki te są nieprzechodnie.

Znaczenies 'napełnienie tym, nadanie tego, zaopatrzenie w 
to, co jest określone podstawą's

Typs z(e)-//s(e)- + -owaćs sprofilować 'nadać profil', spu
entować kslążk. 'skończyć puentą', ząrtretyzmować (zartretyzmo- 
wany), zdefektować Miod 34, złapówkować (złapówkowany) Miod 34, 
zniuansować (znluaniowany)s [... ] jednocześnie rżnie z życiowego 
punktu widzenia rzeczy, które wymagają bardziej reaktywnie znlu- 
ansowanych aparatów odbiorczych. Witk N 311, znałogować 'popaść 
w nałóg', znerwicować (znerwicowany) pot. 'chory na nerwicę',



zrytmowad 'nadać rytm', zrelaksować (zrelaksowany) Miod 136, 
zrewoltować (zrewoltowany) np. film, Miod 136, zwariantować Miod 
71.

Typ: z(e)-//s(e)- + -Izować//-yzować: schandryzować (schan- 
drÿzowany) Miod 34., zapaty^ować (zapatyzowany) indyw. 'napełnić 
apatią' , zemfatyzować (zemfatyzowany) Miod 72, zmetryzować
(wiersz), zneurastenizować rzad., zrytmizować.

Typ: z(e)-//s(e)- + -lć//-yć; spurpurzyć daw. 'zabarwić na 
purpurowo', zdreszczyć 'przeszyć dreszczem' Miod 34, zgoryczyć 
rzad. 'napełnić goryczą', zmrowić rzad. 'przeniknąć mrowiem', 
zobyczalć daw. 'ogładzić pod względem obyczajów', zorężyć 'uz
broić się' Skub (Słow).

G y/ary: skrok&ć 'postawić krokwie na dachu' Maz.
Czasowniki te są przechodnie.

Znaczenie: 'ogarnięcie działaniem lub procesem całego przed
miotu, pokrycie całej powierzchni albo różnych jej części':

Typ: z(e)-//s(e)- + -ić//-yć: iclenlć przestarz. 'okryć cie
niem', zgrzebienlć (zgrzebleniony) 'pokryć falami' Miod 34, zgrzy- 
wić (zgrzywiony) indyw. 'pokryć falami morskimi',' skroplić (zie
mię) Kult 3/1975, zlodzić 'pokryć lodem', zmulić 'pokryć mu
łem', zobłoczyć (zobłoczony) indyw. 'zakryć obłokiem', sposoczyć 
daw. 'splamić posoką', zeslniaczyć//zslniaczyć 'zrobić wiele 
siniaków'.

Typ: z(e)-//s(e)- + -ować: sflszkować 'spisać na fiszkach' 
Miod 34, skaskadować techn. 'uporządkować za pomocą kaskad', 
stelewizować rzad., zguzować (zguzowany) 'zająć (tkankę) przez 
guz' Miod 34.

Typ: z(e)-//s(e)- +' rlzować/Z-yzować: skutynizować (skutyni- 
zowany) bot. 'pokryć kutyną', spaletyzować techn. 'zorganizować 
transport przy użyciu palet' (transport spaletyzowany), spiro- 
technizować t 'zniszczyć za pomocą pirotechniki' Miod 133} derwa- 
cje z ucięciem; stelefonizować rzad., zetatyzować ekon. 'upań
stwowić', 'przenieść na etat', zmotoryzować (Polskę).

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: z(e)-//s(e)- + -(nl)eć: spatynieć Wańk A P 145, zlod- 

nieć 4 pokryć lodem'.
Czasowniki te są nieprzechodnie.



Znaczenie: "zespolenie w całość, zgromadzenie razem':
Typ: г(е)-//з(e)- + -ić//-yć: akawalić, spromienlć 'skupić 

promienie', sprzymierzyć rzad., stroczyć rzad. 'związać trokiem', 
zbliźnlaczyć (zbllźniaczony) miner, 'zrosnąć się razem jak bliź
niaki', zbrylić rzad. 'zbić w bryłki', zdźwlęczyć 'złączyć w 
dźwięki' Miod 91, zlstoczyć, zroczyć daw. 'ustalić termin', Lin
de w znaczeniu 'złączyć, zjednoczyć się', zrzeszyć Dor, Karł, 
zeskalić góm. techn. 'złączyć, wzmocnić, uszczelnić grunt za 
pomocą zaczynu...', zsojuszyć daw., zestalić 'zespoić, złączyć'.

Gwary: zbllźnić: 'owca lub krowa zbliźniła, tj. miała dwoje 
cieląt lub jagniąt' Karł, stowarzyć 'zgromadzić towary' Karł.

Typ: z(e)-//s(e)- + -ować: sfederować 'złączyć w federa
cję', skadrować film 'połączyć poszczególne kadry', sprzedmioto- 
wać 'połączyć dwa przedmioty' Kult 1/1975, zgettować (ludzi), 
'zgromadzić w getcie' Pol 50/1977, zlagrować Pol 50/1977, zręko- 
wać daw. 'złączyć rękę komu, tj. zaręczyć kogo z kim', zestosun- 
kować 'połączyć, związać...', zunlować daw. 'połączyć unią'.

Gwary: skłódkować 'złączyć kłódką' Cyr 46, sparować 'sko
jarzyć parę młodych' Cyr 46.

Typ: z(e)-//a(e)- + -izować//-yzować: skoallzować rzad.
'związać w koalicję', zsyndykalizować 'złączyć w syndykaty': 
Przemysł pogrzebowy jest zsyndykalizowany. Wańk A 353.

Czasowniki te są przechodnie.
Typ: z(e)-//s(e)- + -eć: skłaczeć rzad. 'zbić w kłaki'.
Gwary: zgrupleć 'ściąć się w grupy' Maciej, zmacierzeć (o 

roju pszczół) 'złączyć się z macierzą, przyłączyć się do innego 
roju' Karł.

Czasowniki te są nieprzechodnie.

Inne znaczenia:
Typ: z(e)-//s(e)- + -ić//-yć: sfajczyć gw. miejska 'spalić, 

zniszczyć pożarem' (znaczenie przenośne); sfujarzyć (sfujarzony): 
[...] dom sfujarzony przez budowlanych. Miod 136, skudlić (włosy) 
'splątać w kudły', spatałaszyć posp. 'zrobić co źle', spienię- 
żyć, zbarczyć łow. 'postrzelić ptaka w skrzydło', zbawełnlć
techn. 'rozdzielić włókno...', zdłuźyć (się) 'zadłużyć się', 
zllchwlć daw. 'zabrać za długi', zliśclć: [...] jakby ogrodnik 
zliśclł takie grona [...] za wiezionym drzewem. Karp T 53, złozlć



indyw. 'zbić', złuczyć .'zgiąć w łuk' Miod 94, zmóźdżyó: Inte
lekt nie zmóżdżył jemu pachnących złocistych tkanek. Jasn P I 
346. zoczyć Dor, Szymcz, zwiolonczellć: [...] i że to tylko tak 
wymyślono, rozfletniono i zwlolonczelono, aie cały bal to tylko 
larwa. Gałcz P. 60, zeżniwić 'zebrać jako żniwo' Skub • (Kras),P • ■ . g ,
zżeglarzyć 'balladę Mickiewicza "Świtezianka" naśladować w wier
szu pt. “Żeglarz"' Skub (Berw).

Gwary: zgałganić 'zniszczyć, przetrwonić' Karł, zgradobicić 
'zniszczyć' Maz, zjajczyć 'zapłodnić' Karł, zezduriic 'znisz
czyć' Sycht, spierunlć 'skląć wyrazem "pierun"' Cyr 44.

Typ: z(e)-//s(e)- + -czyć: zesromczyć daw. 'zhańbić'.
Typ: z(e)-//s(e)- + -ać: zdurnlać 'zwymyślać kogo od dur

niów, zbesztać', skudłać (włosy).
Typ: z(e)-//s(e)- + -ować: skliszować poligr. 'sporządzić 

kliszę', skrachować rzad. 'spowodować kràch', spastiszować 'u- 
czynić pastiszem' Miod 131, spiorunować (spirunowany) Miod 98, 
splagiować -'popełnić plagiat', splusować 'wykonać coś na plus 
(ponad plan)' Miod 34., sposlłkować 'spożyć jako posiłek' Miod 
131, spaychoanalizować 'poddać psychoanalizie' Witk N 300, za- 
kordować 'oprzeć pracę na akordzie', zalbumować rzad. 'wydać w 
formie albumu', zblatować wiech, 'zjednać sobie kogo dając blat, 
tj. łapówkę', por. nm. Blatt 'papierowe, pieniądze'; zbruderszaf- 
tować (zbruderszaftowany) Miod 98, zdysсypllnować Miod 133, ze- 
gzekutować Miod 91, zindeksować rzad. 'sporządzić indeks', zlot- 
ко wać łow. 'postrzelić ptaka w lotki', zrejentować 'spisać umo- 

ù rejenta' Miod 34, zrogować łow. 'zranić rogami', zugorować 
Miod 34, zukosować środ. 'ściąć na ukos', zusterkować 'zrobić 
usterkę' Miod 34, zezłomować Miod 34.

Gwary: sfelerować ' (się ), skorować//skórować 'obłupić z ko
ry' Cyr 46, skretować 'zryć jak to robi kret' Cyr 46, zmasuovac 
'zjeść masło' Klich.

Typ: z(e)-//s(e)- + -lzować: spluralizować Miod 72, ster- 
ainologizować Miod 70.

Prefiks z(e)-//s(e)- w funkcji współformantu używany jest 
we współczesnej polszczyźnie bardzo często. Szczególnie ciekawa 
jest werbalizacja nazwisk, najczęściej pisarzy, poetów i filozo
fów. Utworzone w ten sposób czasowniki wskazują na naśladowanie 
ich stylu pisania, sztuki poetyckiej, filozofii itd., np. scar-



napleć, sfreudyzować, zhoracjonizować, skretschmeryzować, zbau- 
delalryzować, zslenkiewlczeć, zeszternleć i inne. Równie często 
mamy do czynienia z werbalizacją nazw ludzi ze względu na ich 
wyznanie, wykonywaną pracę, poglądy i przekonania, a także po
stawy życiowe, np. skatoliczeć, spoganieć, spurytanleć, zbol- 
szewlczeć, zbelfrzyć, zmniszeć, zmuzułmanić, zniewolnlczeć. Od 
nazw mieszkańców i nazw narodowości utworzone zostały czasowniki 
sprusaczyć, sfrancuzleć, zaustriaczyć, zeuropejczyć, zgreczyć, 
2eslawlzować, zmoskwiczeć i inne. Dużo czasowników wskazuje na
nadawanie lub przybieranie cech ujemnych, co jest regułą w tzw. 
"czasownikach odzwierzęcych", np. zbyczyć, zeszkapić, zborsuczeć, 
skrowleć, skuropatwleć, spsieć//zepsleć, zbaranieć, zezwierzę
cieć, spoczwarzyć itd. Pejoratywny odcień części czasowników z 
pref. z(e)-//s(e)- wiąże się też z tym, że są one derywowane od 
podstaw, które już same mają charakter ujemny, np. sceprzyć,skre- 
tynić, spluskwlć, zeszmącić, złachmanić, skurtyzanleć, skulfo- 
nleć, zmanlaczeć, zeszmacieć i inne.

Większość czasowników odrzeczownikowych jest przechodnia z 
wyjątkiem znaczeniar 'uczynienie lub stanie się tym...', gdzie 
mamy do czynienia z czasownikami przechodnimi i nieprzechodnimi, 
mniej więcej w takiej samej proporcji.

2. Motywacja przymiotnikowa

Znaczenie: 'uczynienie lub stanie się takim jak podstawa':
Typ: z(e)-//s(e)- + -(n)lć//-yć: scalić 'uczynić całym', 

schińszczyć (się): Radio Tirana wciąż nadaje jakieś audycje po 
polsku, ale nic nie można zrozumieć, tak im się schlńszczyła pol
szczyzna.. Ham P 221, scudzoziemszczyć, skarczemnić (skarczem- 
nlac) indyw. 'uczynić karczemnym', skudłaclć//skudłaczyć, sple- 
kielnić rzad., spłycić, spokrewnić (się) Dor, Sycht, skrewnić 
daw., spotężnlć daw., spotwornlć rzad., spowolnić rzad., spo
winowacić, spowszeęhnić daw. dziś rzad., spowszednlć rzad., spo- 
żytecznlć daw.,- stechnokratycznić (stechnokratycznlony) Miod 136, 
ściszyć, zalegorycznić: [...] żeby wszystko się dało zalegorycz- 
nić przy organach fryzjera Antoine'a. Gałcz P 60, zbezecnić daw., 
zbezslinić daw., zbezwładnlć daw., zbrązowić indyw., zdłużyć 'u-



czynić długim', zdrobnić jęz., zeuropejszczyć, zgłośnić rzad., 
ągłuplć przestarz., zgłuszyć przestarz., zgrubić, zjednolicić, 
zjędrnie rzad., zlepszyć 'uczynić lepszym", zliszyć daw. 'u- 
czynić lichym', zluźnlć, zmałopolszczyć Miod 71, zmętnić, zmęż- 
nlć rzad., zmocnlć, zmogllnlć ''uczynić mogilnym'} Bladość zmo- 
gilnlła oblicza obecnych. Leśm U 239, znarodowić daw., znieczu
lić, znlepewnić daw., znleprawić przestarz., znleprzyjaźnlć daw., 
znieruchomić przestarz.* znleśmiertelnlć: ['...] i prosiła, żeby 
wierszem, żeby walcem umuzycznić Ją, rzewnie znleśmiertelnlć. 
Gałcz P 79, zobficić daw., zobojętnić przestarz., zolbrzymlć 
przestarz., zrozmalclć daw., zrubasznlć rzad., zruszczyć, zrze- 
czywistnlć daw. 'uczynić rzeczywistym', zesłabić daw., zesło- 
wlańszczyć rzad., zesłowińszczyć rzad., zeswojszczyć rzad., ze- 
sztywnić przestarz., zeświecczyć, zużytecznlć daw., zwęzić,
zwielmożnlć daw., zwiększyć, zwolnić Dor, Górn, zwulgarnlć. zwy- 
rodnić, zzjemszczyć Wilcz 139, zzuchwallć daw., zeźllć: Pewnego 
razu zeźlony brakiem żarcia dla świń nanosił im flaków. Rep 252, 
zżyźnlć.

W wyniku derywacji z ucięciem powstały derywaty: spotężyć 
daw., spotworzyć, sprozalczyć 'uczynić prozaicznym' [...] cho
ciaż ml niejeden zarzuci, że sprozalczam wszystko, Irzyk P 262, 
ścienić 'uczynić cienkim, cieńszym', zbezslllć Skub (Kras), 
zdziennikarzyć 'uczynić dziennikarskim': I tylko on wie, jak bar
dzo zdzlennlkarzył swój talent. Ham P 194, zjurzyć daw. dziś 
gwar. 'uczynić'jurnym', znlechlulć indyw., zniekształcić 'uczy
nić niekształtnym'*, zniesławić książk., zeszkarądzlć daw., zwil- 
gocjć. W cytowanych czasownikach mamy ucięcie przymiotnikowego 
sufiksu -n(y), -k(l),• -sk(l), chociaż trudno przesądzić, czy 
niektóre z nich nie powstały wprost od rzeczownika.

Gwary: zeczczyć 'zgłodnieć' Karł, zdobrzyć 'stać się do
brym' Karł, zlekclć ‘stać się lżejszym' Szymcz, zluz’rilc Szymcz, 
zmlałczyć Kuc 93, zeźodrflć 'stać się rzadszym' Dor, Szymcz.

Typ: z(e)-//s(e)- + -wić: zgęstwlć 'uczynić gęstym' struk
turalnie - może od rzeczownika gęstwa.

Typ: z(e)-//s(e)- + -czyć: znadzlemczyć 'uczynić nadziem
skim' Skub (Kras)j może powinno być znadziemszczyć, podobnie jak 
spolszczyć, zesłowlańszczyć ltd.

Typ: z(e)-//s(e)- + -izować//-yzować: zarablzować 'nadać ce-



chy arabskie', schamityzować 'nadać cechy chamickie', schaotyzo- 
vać rzad. 'uczynić chaotycznym', sfabularyzować, sfrazeologlzo- 
wać (sfrazeologlzowany) Miod 72, sfunkcjonalizować książk., zgo- 
tycyzować rzad. 'nadać cechy gotyckie', skategoryzować: Kwestio
nariusz ma skategoryzowany charakter pytań, in, sklerykąlizować 
'uczynić klerykalnym', skonwencjonalizować, skosmopolityzować
rzad., spoganizować daw., rzad., sproblematyzować Miod 70, spro- 
wlncjonalizować rzad., sprymltyzować, stypizować, zakademlzować 
książk., 'uczynić akademickim', zarytmetyzować mat. 'przedstawić 
w postaci arytmetycznej', zbanalizować: [•••] ogromnie się uper- 
spektywicznił, ale zarazem mimo swej uroczystości zbanallzował, 
Irzyk P 169, 2grecyzować rzad., zhellenizować, zhermetyzować 
techn., zldlotyzować daw., zlnfantyllzować, zitalizować, zliry
sowa ć Miod 71, zloglcyzować Miod 71, zmetaforyzować Miod 133, 
zmonologizować, zmorfologizować jęz., zmuzykallzować Miod 71, 
znaturallzować, zreglonallzować rzad., zrutenlzować, zrygoryzo- 
wać Miod 71, zsemasjologizować (zsemasjologlzowany ) Miod 72, zse- 
mltyzować rzad., zesłowacyzować rzad., zwulgaryzować.

W czasownikach z suf. -izować//-yzować mamy derywację z ucię
ciem sufiksówi, na/częściej: -n(y), -lczn(y), -k(i), -sk(l), 
-ow(y) i Innych. Część derywatów ma podwójną motywację przymiot- 
nikowo-rzeczownikową, np. stypizować 'uczynić typowym' i 'spro
wadzić do Jednego typu', zbanalizować 'uczynić banalnym' i ‘stać 
się banałem', spoganlzować 'uczynić pogańskim' i 'uczynić poga
ninem', skosmopolityzować 'uczynić kosmopolitycznym'•i 'uczynić 
kosmopolitą'.

Wszystkie czasowniki wymienione są przechodnie.
Typ: z(e)-//s(e)- + -eć: scherleć Miod 96, schińszczeć,

scnotllwieć: Ludwiczku, scotllwlałeś okropnie. Irzyk W 624, scu- 
dzieć: Brzegi z emaliowanych łęgów z pasącymi holendrami scu- 
działy. Wańk Z 227, skiepścleć pot. 'stać się kiepskim', skla- 
sycznieć Miod 134, skolorowleć: £...] wyraźnie się zmieniają, 
skolorowlell. Biał Sz 156, skonsumpcyjnieć: Wystarczy wskazać 
[...] 11 skonsumpcyjnlcnie-"-młodz 1 eży. Pol 46/1977, spierwotnleć: 
[.«,.] rodzina w tak małym kółku spierwotniona, ale zgodna. Irzyk 
P 265, spies zc zotllwi eć Miod 70, sponurzeć, sposągowleć rzad,, 
spowolnieć, sprowincjonalnieć Miod4135, sprzezroczyścleć indyw., 
sprzyzlemnleć (sprzyzlemnlenie): Wystarczy wskazać stwierdzone
przez badaczy spłaszczenie, . sprzyzlemnlenie celów życiowych częś-



ci młodzieży, Pol 46/1977, strywialnieć, zbezsllnleć, zburżua- 
zyjnleć, zdawnleć daw., zdostojnleć rzad., zdowcipnieć rzad., 
zdumnieć Skub (Słow), zdziwnleć Miod 134, zestetycznieć Miod 134, 
zgrzecznleć przestarz., zjeslenleć (2je'sleniały) indyw. 'o tra
wie, liściach: stać się jesiennymi, tj. zwiędłymi, zeschniętymi', 
zlazurowieć Miod 97, zllrycznleć Miod 34, zllszajowacleć med.
stać się liszajowatym', zelżeć Dor, Karł, zmałomównleć Miod 

34, zmłodnleć 'stać się młodym', zmożnieć, znarodowleć daw., 
znlecnleć daw., znleprzyzwolcieć Miod 97, znieszczęśliwleć rzad., 
znormalnieć Chor M 160, znosacleć daw. 'stać się nosatym', 'do
stać nosacizny', znudnleć daw., zobczeć daw, 'ulec obcym wpły
wom', zogromnleć Skub (Słow), zokrutnleć Skub (Kras), zolbrzy- 
mieć7  ̂Skub (Kaczk, Słow), zordynarnieć, zrakowacieć, zrodzln- 
nleć Miod 97, zrogowacieć, zrubasznieć rzad., zrusleć daw., zru- 
szczeć przestarz., zesceptycznieć Miod 134, zsllnleć Skub (Słow), 
zeskromnleć rzad., zesłabieć, zestrasznieć indyw., zeszkaradnieć 
przestarz., ' zeświecczeć, zuniwersalnieć Miod 97, zwieczornleć: 
Liść na dębie zwleczorniał. Leśm N 122, zwlelmożnieć daw., zwil
gotnieć, zwłóknieć, zwodnleć 'stać się wodnistym', zwolnleć, 
zewstrętnieć rzad., zewszechmocnieć Skub (Słow), zwyraźnieć Miod 
97, zezwyczajnleć Miod 134.

Gwary: zlekc*eć Tomasz, zmocnieć Karł.
Na istnienie i możliwość powstania wymienionych derywatów, 

tj. dokonanych czasowników procesywnych zakończonych na -ęć, mi
mo braku odpowiedników niedokonanych zwraca uwagę C. Piernikar-

77ski wyjaśniając mechanizm tego procesu.
Typ: z(e)-//s(e)- + -wieć: zgęstwleć daw.
Typ: zÇe)-//s(e)- + -nąć: ześwlętnąć 'stać się świętym'Skub 

(Słow).

Być może mamy tu do czynienia tylko z prefiksacją czasow
nika olbrzymieć zanotowanego również przez T. Skubalankę; mogą 
to być jednak Swa różne rodzaje derywacji niezależne od siebie.

7 7 P i e r n i k a r s k i ,  0 dokonaności czasowników..., s. 
376-305.



Typt z(e)-//s(e)- + -lć//-yći zdwoić, zdziesięclokrotnlć,
' zęstokrotnić rzad., zniżyć, zwielokrotnić.

Typ: z(e)-//s(e)- + -eć: zestokrotnleć indyw., zwielokrot
nieć.

Prefiks z(e)-//s(e)-78 jest obok pref. ur najbardziej pro
duktywnym współformantem zarówno w czasownikach odrzeczowniko- 
wych, jak i odprzymiotnikowych. Oprócz tworzenia licznych dery
watów od nazw mieszkańców i nazw narodowości (por. czasowniki 
odrzeczownikowe) tworzy także formacje, których podstawą słowo
twórczą są przymiotniki przynależnościowe tworzone od miejsca 
pobytu lub pochodzenia, np. schlńszczyć, zeuropejszczyć, zmało- 
polszczyć, zesłowiańszczyć, zarablzować, schamltyzować, zltall- 
zować, zhellenlzować, zmonologizować, zesłowacyzować i inne. W 
czasownikach odprzymiotnikowych brak derywatów od nazw własnych, 
które występowały w formacjach odrzeczownikowych, por. scamapleć, 
zslenkiewiczeć, sfreudyzować itd.

Czasowniki odrzeczownikowe są zróżnicowane pod względem se
mantycznym, podczas gdy czasowniki odprzymiotnikowe należą do 
jednego tyj*u: 'uczynić takim lub stać się takim', Ten typ se-.. 
mantyczny jest bogato egzemplifikowany także czasownikami odrze- 
czownikowymi.

Pierwotna funkcja przestrzenna prefiksu z(e)-//s(e)- do
strzeżona przez S. Słońskiego w Języku starosłowiańskim nie Jest 
typowa dla współczesnej polszczyzny7 .̂ Występuje w niewielkiej 
grupie czasowników oznaczających zespolenie w całość, zgromadze
nie razem, złączenie dwu lub więcej przedmiotów w jedną całość, 
np. zdźwlęczyć 'złączyć w dźwięk', skadrować 'złączyć poszcze
gólne kadry', sprzedmiotować 'złączyć dwa przedmioty', zgetto-

70 Na temat genezy pomieszania w języku polskim przedrostków 
(i przyimków) wywodzących się z pśł. *jbzs i oraz zróż
nicowania Słowiańszczyzny w zakresie użycia wy- i iz- zob. B. 
O s t r o m ę c k  a-F r ą с к а к ,  Rozwój funkcji czasownikowe
go prefiksu wy- w języku polskim oraz wy- i iz- w języku ro
syjskim, Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych ŁTN XXX,
2, Łódź 1976, s. 1-15.

79 °H. Satkiewicz nie notuje takich czasowników, por. S a t-
k i e V/ i с z, op. cit.



wad 4zgromadzić w getcie', zlagrować, zsyndykalizować. Czasow
niki te są całkowicie przejrzyste pod względem budowy i znaczenia
i nawiązują do starych wzorców werbalnych, takich jak: zebrać, 
ściągnąć, spleść, złączyć, sprząc itd.

Przedrostek z(e)-//s(e)- w znaczeniu przestrzennym : 'w kie
runku jednego wspólnego obszaru' jest produktywny w typie , cza
sowników z zaimkiem się.

W gwarach pref. z(e)-//s(e)- jest często używany do tworze
nia czasowników prefiksalno-sufiksalnych i to zarówno od podstaw 
rzeczownikowych, jak i przymiotnikowych.



Czasowniki prefiksalno-sufiksalno-zaimkowe, podobnie jak cza
sowniki prefiksalno-sufiksalne, tworzone są tylko' od imion. Po
nieważ najczęściej nie mają one odpowiedników w postaci czasowni
ków prostych (z zaimkiem się lub bez) ani odpowiedników przed
rostkowych bez zaimka się, należy uznaó, że współformantami są 
tu aż trzy elementy: prefiks, sufiks i zaimek się, przy czym 
prefiks i zaimek jest wzięty z czasownika wzorcowego, zaś wybór 
sufiksu zależy od znaczenia imienia. £ą to więc tzw. refleksiwa 
tantum. Olbrzymia Ich większość powstała od razu w tej formie, tj. 
z zaimkiem się, a więc z pominięciem ogniwa pośredniego, jakim 
jest analogiczny czasownik czynny. Jest więc sprawą drugorzędną, 
ęzy. ten lub inny derywat został utworzony na wzór typu umyć (ko
go) i umyć alę, tj. czy potencjalny odpowiednik czynny nie jest 
tu wykluczony.

W wielu wypadkach taki potencjalny odpowiednik czynny ist
nieje. Wynika to z nawyku i tendencji do łączenia w pary obu od
powiadających sobie postaci czasownikowych, tj. formy czynnej i 
biernej z się. Proces ten, powtarzając się w naszej świadomości 
językowej, automatycznie prowadzi do pewnego rodzaju derywacji 
wstecznej polegającej na odrzuceniu sij. Stąd w wielu wypadkach 
forma czynna jest wtórna w stosunku do czasownika z się.

Zupełnie wyjątkowo może też zdarzyć się taka eytuacja, że i- 
stnieje prosty czasownik z się, np. czuć się, pokusić się, na
tomiast czasownik przedrostkowy z się, np. wyczuć się, wypokusić 
się nie powstaje w wyniku prefiksacji czasownika prostego, lecz 
ma budowę badziej skomplikowaną, wskazującą na inny sposób dery
wacji. Znaczenie czasowników wyczuć się 'wyzbyć się czucia' i 
wypokusić się 'wyzbyć się pokus' pozwala dopatrywać się tutaj 
motywacji rzeczownikowej i wykorzystania czasownika wzorcowego — 
wyzbyć się. Są to więc, według mnie, formacje prefiksalno-sufik
salno-zaimkowe.



Czasowników prefiksalno-sufiksalno-zaimkowych* jest o wiele 
mniej niż czasowników prefiksalno-sufiksałnych, dlatego też nie 
zostaną one sklasyfikowane według typów słowotwórczo-semantycz- 
nych, lecz Jedynie według prefiksów, tym bardziej że, ich znacze
nia są zindywidualizowane. Zwrócona Jednak zostanie uwaga na 
charakter gramatyczny podstawy (podobnie Jak w czasownikach pre- 
fiksalno-sufiksalnych, chociaż Już bez graficznego wydzielenia 
rodzajów motywacji) i element sufiksalny.

Czasowniki z pref. do-

dogołębnlć się: [...] w godzinach szczytu łatwiej się u nas 
dogołębnld niż dodzwonić. Kar 9/1977, dopokolć się 'doczekać 
się pokoju' Skub (Kras), dotrupió się 'upić się' Wlicz 137, por.: 
Facet się nie-dotrupił. Wańk Z 119, dotentegować się 'dogadać 
się' Wilcz 143.

Gwary: dop'erią&ec są 'dorobić się pieniędzy' Sycht.
Z wyjątkiem czasownika dotentegować się pozostałe derywaty 

są utworzone od rzeczowników.

Czasowniki z pref. na-

naczlowieczyć się: I Jeun się dość dla świata naczłowieczył. 
Leśm P 469, naustronlć się: Leśm P 469, nanlcestwlć się: Świat 
się już dla mnie dość nanlcestwlł i naustronił. Leśm P 469, na- 
iglić się 'zaopatrzyć się w igły' Miod 90, naindyczyć się 'na
stroszyć się jak indyk', naślepić się posp. 'natrudzić się dłu
go, napatrzyć się', natwardzlć się [...] aby się nie mógł natwa- 
rdzlć, to znaczy naprężyć muskułów. Wańk Z 97.

Gwary: napaśturovac są 'najeść się do syta jak pasturz' 
Sycht, nazedo-Ac są 'napracować się jak Żyd' Sycht,

Z wyjątkiem odprzymiotnikowego natwardzlć się pozostałe cza
sowniki są odrzeczownikowe.



Czasowniki z pref. o-//ob(e)-

obabić się pot. 'ożenić się' Dor, Karł, Kuc, pchłoplć się posp. 
-'wyjść za mąż', oszalić się 'okryć się szalem' Miod 90, owęźyć 
się 'owinąć się (czymś) jak wąż' Wilcz 137, owiośnlć się indyw. 
'stać się wiośnianym' Dor z wyrażenia; okryć się wiosną.

Gwary: otjałćec są 'ożenić się' Sycht, obączkać się 'obejść 
się jak bączek' Karł, obkredować się//okredować się 'określić, o- 
brysować naokoło siebie koło kredą święconą' Karł, okoblecić się 
'ożenić się' i 'stać się kobietą' Karł, okołtunić się 'ożenić 
się (nieszczęśliwie)' Karł, por. kołtun, okoźlić się (o kozie) 
Karł, okrowić się Karł, obłachmanlć się 'obedrzeć się' Karł, o^ 
maćkać się 'obejść się jak Maciek' Karł, omężyć się Cyr 44 Karł, 
opartęzlć się 'ożenić się' Karł, opfenfą2ec są 'zarobić dużo pie
niędzy' Sycht, otaborować się 'otoczyć się taborem' Karł, oto- 
bagęc są 'pobrudzić się tabaką', 'zażyć tabàki' Sycht, Karł.

Od podstaw przymiotnikowych zostały utworzone czasowniki : 03 

bosëc są, 'zdjąć obuwie- Sycht; strukturalnie - uczynić bosym, o- 
czerstwić się 'oświeżyć się' Karł, może z pierwotnego * odczer- 
stwlć się 'pozbawić czerstwości' co zgadzałoby się z funkcją se
mantyczną pref. od(e)-; ozemrflc są 'ochłodzić się' Sycht.

W gwarach zaskakuje duża ilość czasowników prefiksalno-sufik- 
salnp-zaimkowych z pref. o-//ob(e)-, szczególnie odrzeczowniko
wych. Na wzór ogólnopolskiego ożenić się powstały czasowniki: 
obabić się, ochłopić się, okoblecić się, oblałczyć się, okołtu
nić się, omężyć się, opartęzić się i inne.

Czasowniki z pref. od(e)-

Funkcja lokalna pref. od(e)- zachowała się w czasownikachПwskazujących na oddzielanie się: odgałęzić się, odręczyć się 
żart. 'zerwać zaręczyny, tj. odjąć rękę', odwarstwić się med.

*1 Być może zaszła tu tylko wymiana prefiksów, por* zaręczyć 
się na tle istniejącej w polszczyźnie opozycji za-, do-: odkryc- 
-zakryć, odkurzyć - zakurzyć.



(o tkance) ‘oddzielić się warstwowo od sąsiadującej warst
wy... '.

Związek z czasownikami prefiksalno-sufiksalnymi wskazującymi 
na pozbycie, usunięcie czegoś (także właściwości) widać w derywa
tach: odchamić się: Wiesz, jak nazwano moje pójście do muzeum? 
Odchamianlem się [•••]• ^z A 1977/3, oddziadzić się: Już się 
nawet trochę oddziadzlłem, [...] bo śpię na sprężynowym łóżku, 
mogę sobie pojeść i mam pewną ilość własnych pieniędzy' Kaw P 
131, odfrajerzyć się Wańk T 59, odstworzyć się ‘przestać być 
stworzeniem bożym' Skub (Kras), odlodnić się ‘przestać być zim
nym jak lód' Skub (Kras), odstaroświetczyć się Miod 90.

Gwary: odnałoźec są ‘odzwyczaić się od nałogu' Sycht, odna- 
sec są ‘odwyknąć od nas' Sycht, odtaba6ëc sa ‘odzwyczaić się od 
tabaki' Sycht.

Czasowniki te mają znaczenie: ‘przestać być tym (lub takim)
■jak podstawa”, i odnoszą się tylko do ludzi. Wzorzec stanowił za
pewne czasownik odzwyczaić się (od bycia: chamem, dziadem, fra
jerem itd.).

Indywidualne znaczenie mają czasowniki: odcleśnlć się ‘od
łączyć się' Skub (Kras), odśmiechnąć się przestarz. ‘odwzajemnić 
się uśmiechem' i czasownik gwarowy odiwanić się ‘odczepić się'
Dej.

Czasowniki z pref.po-

pokrewnjć się ‘połączyć się z kimś węzłami pokrewieństwa', 
pokolońskować się Miod 91, posnobować się2, poaportować się 
Miod 131.

Gwary: pobartkować się ‘pomocować się jak Bartek' Karł, po- 
burdosić się 'pomierzwić' Klich, od "burdos" ‘źle związany sno
pek owsa', pogruplć się ‘połączyć się, zrosnąć' Karł, pokobie- 
clć się ‘stać się kobietą' Karł, pokumać się Karł, pokumotrować 
się Kaęł, poparkać się (o samicach) ‘zostać zapłodnioną, połączyć 
się w parkę', Szymcz, porękować się ‘podać sobie ręce' Karł,Cyr * 
45, posankować się ‘pojeździć sankami' Karł.

2 W wypadku czasownika "posnobować się" można mówić o moty
wacji iraienno-werbalnej, gdyż w Słowniku języka polskiego pod red.
W. D o r o s z e w s k i e g o  zanotowano także czasownik snobo- 
wać się (z Broszkiewicza i Słonimskiego).



Od przysłówków utworzono czasowniki: pocierpliwić się 'pocze
kać cierpliwie' Karł, polepić się Co sytuacji) 'poprawić się' 
Górn od comparatiwu - lepii; poranić się 'pospieszyć aię, wcześ
nie coś dokonać' Karł.

Czasowniki z pref. pod(e)-

podkatarzyć się: Miałem całą noc otwarte okno i podkatarzy- 
łem się, zasłysz., por. zakatarzyć się.

Gwary: podśaaerować se 'podpić sobie szmer, tj. wódkę' Karł.
Prefiks pod(e)- ma tu znaczenie: "nieco", "trochę^.

Czasowniki z pref. prze-

przerobaczyć się 'przemienić się w robaka' Skub (Kras), prze
poczwarzyć się Now Pr 30, przepoczwarkować się Konw К 77, prze- 
twarzyć się 'przemienić twarz' Skub (Słow). W czasownikach tych 
pref. prze- wskazuje^na przemienienie, zamianę w to (lub z te
go), na co wskazuje podstawa.

Jednostkowe znaczenia mają inne odrzeczownikowe czasowniki: 
przejęzyczyć się, przeozonować się 'przeniknąć ozonem' Miod 131.

Od podstaw przymiotnikowych utworzono: prgeteraźnlejszyć się 
(przeteraźniejszać się) (o czasie) 'przemienić się na teraźniej
szy' Skub (Kras), przewrażliwić się rzad. 'stać się nadmiernie 
wrażliwym'.

Czasowniki z pref. przy-

przygllnić się 'przyczepić się do kogoś jak glina' Miod 34, 
przyllśclć się 'przylepić się jak liść': Motyl się skrzydłem do 
malwy przyllśclł. Leśm U 118.

Gwary: przychopać się’(do dzieła) 'przyłożyć się pilnie do 
dzieła' Karł, pfenaśec są 'przywyknąć do nas' Sycht, przylislć 
aię 'przyłasić ,.ię jak lis' Karł.



Czasowniki, z pref. roz(e)-

I
Funkcja lokalna pref. roz(e)- zachowała się w czasownikach 

wskazujących na rozdzielenie czegoś na części najczęściej od jed
nego punktu wyjściowego w różnych kierunkach: rozkrzaczyć się, 
rozkonarzyó się rzad. 'rozrosnąć się w konary', rozramlenlć się 
daw., rozwidlić się. W czasownikach tych widać nawiązanie do 
typu dewerbalnegos rozejść się, rozrosnąć się. Podobnie jest w 
gwarowym czasowniku rozkostrzewić się Karł, Klich.

Od podstaw rzeczownikowych zostały utworzone także czasowni
ki wskazujące na stanie się tym lub takim, jak podstawa, często z 
dodatkowym odcieniem intensywności: rozamstrongrzyć się'*: [•»•] 
rozamstrongrzą się domy. Miod 97, (od nazwiska L. Amstronga); roz- 
chamić się indyw., rozgałganić się: Ojciec mówi do matki, że się 
rozgałganlłem. Redl L 39, rozindyczyć się pot., rozpljaczyć się, 
rozścierwlć się indyw., roztrzplotać się daw.

Gwary: rozbaranlć się Karł, rozbeczkować się (o kobiecie) 
'stać się jak beczka' Cyr 46, rozlndorzyć się Karł, rozkokoslć 
się Karł, rozkwaczyć się, rozmaicie są 'stać się rozpustnym' 
Sycht, rozpudlec śą 'stracić urodę; stać się jak pudło' Sycht, 
por. pudło 'stara kobieta'.

Jak widać, seria czasowników ekspresywnycb, motywowanych za
sadniczo nazwami osób (także w przenośni), jest bardzo bogata nie 
tylko w języku ogólnopolskim, lecz także w gwarach.

Indywidualne znaczenia oraz jednostkowe wzorce mają czasow
niki: rozdeszczyć się rzad. 'rozpadać się' Dor, Karł, rozfallć 
się (rozfalać się) 'rozejść się falami' Skub (Kras), rozgołębić 
się Wilcz 138, rozkurhanlć 3lę 'pokryć się kurhanami' Skub
(Słow), rozkurzawlć się Gałcz Dz 43, rozłunlć się indyw. poet, 
‘rozjaśnić się łuną', rozełzawlć się rzad. 'rozpłakać się do 
łez', rozmuzykować się 'rozkochać się w muzyce', rozparkować się 
indyw. 'rozłożyć się parkiem (artyleryjskim), rozplorunić się 
'rozpuścić jak pioruny' Skub (Słow), rozplosenkować się: Telewi
zja nam bowiem się rogplosenkowała. GR 176/1979, rozpieśnlć się 
(rozpleśnlać się) 'rozśpiewać się' Skub (T. Oliz), ro2plerśclenlć

W derywacie tym mamy konektyw -rz-.



się rzad., rozpłaszczyć się 'rozebrać się z płaszcza' Miod 32, 
rozpoezjować się indyw. 'zainteresować się poezją', rozpołudnić 
się indyw. 'rozjaśnić się w południe', rozpsalmlć się indyw. 
poet., 'rozśpiewać się', rozptaszyć się (rozptaszać się) Miod 96, 
rozpurpurzyć się indyw., rozręczyć się (rozręczać się) żart.
'rozerwać zaręczyny', rozsejmlkować się 'rozmiłować się w sej
miku', rozskrzydlić się poet, 'rozwinąć skrzydła', rozsłocić się 
rzad. 'rozpadać się', rozsłodyczyć się (rozsłodyczać się): Na 
sercu bóstwa, w rękach miłości, innych się krew rozsłodycza. Jasn 
P II 338, rozsteplć się ‘rozciągnąć się jak step' Wlicz 139, roz- 
śnieżyć się ‘rozpadać się' Dor, Karł, rozwleńczyć się ‘rozwinąć 
się na kształt wieńca', rozwiośnlć się poet, ‘rozmaić się wios
ną', rozwnuczyć się ‘rozrodzić się' Skub (Kras), rozezwlerzęclć 
się (rozezwlerzęcać się) ‘stać się pełnym ptaków, zwierząt' Miod 
96, rozżablć się ‘rozkrzyczeć się jak żaba' Wańk Z 154, roz- 
wstrętnić się ‘nabrać wstrętu' Skub (Kras).

Gwary: Na wzór czasowników rozdeszczyć się, rozśnleżyć się 
utworzono zapewne rozpsocić się Kuc 37; por. psota ‘słota'. In
dywidualne znaczenie ma czasownik roznaturzyć się ‘roznamiętnić 
się' Karł.

Od podstaw przymiotnikowych zanotowano tylko kilka derywa
tów: rozhojnić się 'stać się hojnym' Miod 134, rozhardzlć się, 
rozkrólewszczyć się ‘nabrać cech królewskich' Leśm Sz 73, rozsi- 
lić się ‘stać się silnym' Skub (Kras), rozserdecznlć się 'rozża
lić się' Skub (Słow), rozśwlątecznlć się indyw*

Gwary: rozcieplić się Kuc 35, rozgorszyć się 'rozłościć się
Zar.

Od przysłówka utworzono tylko jeden derywat - rozgłębić się 
(rozgłębiać się) 'rozszerzyć się' Skub (Kras).

Wśród czasowników prefiksalno-sufiksalno-zaimkowych derywaty 
z pref. roz(e)- stanowią jedną z dwu najliczniejszych grup. Dru
gim współformantem jest prawie zawsze przyrostek -(n)ić, a tyl
ko w pojedynczych derywatach występuje przyrostek -ować. Omawia
ne czasowniki nawiązują wyraźnie do typu dewerbalnego tworząc 
całe ciągi semantyczne, np. rozpadać się ) rozdeszczyć si^, roj.-

 ̂Być może mamy tu tylko do czynienia z derywacją wymb.-ntią 
przedrostków pozostających w opozycji antonimicznej : <:... '.до 
się - rozręczać się.



śnieżyć się, rozsłocić się, rozpsocić się; rozśpiewać się ) Pozy 
pieśnlć się, rozpiosenkować się, rozpsalmlć się.

Dla każdego nowo utworzonego derywatu można znaleźć wzorzec 
dewerbalny, często o jednostkowym charakterze. Ten typ tworzenia 
nowych czasowników odimiennych był szczególnie produktywny w o- 
okresie romantyzmu (szczególnie Z. Krasiński i J. Słowacki), Jak
kolwiek występuje on także i później, najczęściej w poezji: roz- 
kurzawić się, rozłunlć się. We współczesnej polszczyźnie ten typ 
jest może mniej produktywny, chociaż zupełnie przejrzysty znacze
niowo, por. najnowsze derywaty: rozpiosenkować się, rozpoezjo- 
wać się, rozptaszyć się, rozżabić się, rozzwlerzęclć się, roz
płaszczyć się, a także czasowniki gwarowe, np. rozbeczkować się, 
rozbaranić się, rozmałpić się i inne.

z Czasowniki z pref. u-

Od podstaw rzeczownikowych utworzono następujące czasowniki: 
ukołczanlć się 'uzbroić się w kołczan' Skub (Słow), upalmlć się 
'pokryć się'palmami' Skub (T. Oliz), uratować się 'ubrać się ku
pując ubranie na raty' Rad 17 X 1977, uteścić się; [..*] albo 
żeby mama miała wbrew woli uteścić się jakimś małpiszonem. Wańk 
Z 177, uzielić się Wilcz 139.

Gwary; uglinlć się 'ubrudzić się gliną', uczapllć się 'u- 
siąść niezdarnie jak czapla' Karł, ukaśkać się 'obłocić się, o- 
pić się' Karł, ukykać się 'skaleczyć się' Kuc 294; por. kyka 
'ogień'; urenfônkovac są 'upić się rem'ônkem, tj. wódką' Sycht, u- 
glurfcëc są 'ubrudzić się, usmolić się jak źluńca' Sycht, por. 
Sluńca 'kobieta nie dbająca o swój wygląd “zewnętrzny', uzlmować 
się, uzimać się 'obrazić się' Kuc 236, uzab'lc są 'ubrudzić się 
Sycht, u£edoy*ic sa 'dobrze się najeść (jak Żyd)' Sycht.

Od podstaw przymiotnikowych utworzono następujące czasowniki: 
ubezdrożyć się 'uczynić się bezdrożnym': Ubezdrożyć się muszę na 
ziemi i niebie, Leśm N 70, ugłośnlć się, ulotnić się, uniebla- 
nlć się 'stać się rajskim' Skub (T. Oliz), uśwlątecznić się (u^ 
śy.-iątecznlać się) indyw. 'uczynić się świątecznym', ' uwietrznlć 
się (uwietrznlać się) Miod 96, uwyraziśclć się; I zaraz już się 
uyryraziściły przekupki krzyczące [...] Wańk Z 246, uzręcznlć się: 
Uz.r ęcznlali się gnuśnie... Leśm N 119.



W czasownikach: ubezdrożyć się i unlebianlć 3ię mamy dery
wacie z tzw. dezintegracją formantu tworzącego odrzeczownikowy 
przymiotnik z suf. -ny, -ski5. V rezultacie braku formalnego wy
kładnika w adiektywnej bazie derywacyjnej obu czasowników spra
wiają one zewnętrznie wrażenie derywatów utworzonych bezpośred
nio od substantiwów, 6d których powstały odpowiednie przymiotniki.

Gwary: uchciwić się Karł, ulekczyó się Kuc 47, uprzećiwnió 
się 'uwziąć się i zrobió przeciwnie' Karł, użodriic są 'zobojęt
nieć w wierze, przestać darzyć kogo uczuciem' Sycht, por. źóden 
'nikt', 'obojętny w stosunku do wiary'.

Czasowniki z pref. w(e)-

Funkcja lokalna pref. w(e)- została zachowana w czasowni
kach: wgłębić się, wjeżyć się (w ziemię) 'wbić się jak jeż' 
Wilez 142, wklinić się 'wbić 3ię klinem', wsklblć się 'wejść w 
skiby' Miod 94.
" Indywidualne znaczenie i wzorce werbalne mają czasowniki: 

wdrzewlć się indyw. 'wcielić się w drzewo', wdrewnić się: Stefek 
wciela się, a raczej wdrewnla się w swoją rzeźbę, której szuka. 
Kaw W 94, wnerwić się 'wpaść w nerwy' zasłysz., wpromienlć się 
Skub (Słow), wplętnować się, wsłonecznić się Skub (Słow), wsłu- 
plć się indyw. 'wpatrzyć się Jak słup w coś', wtwarzyć się in
dyw. 'wpatrzyć się w co zwróciwszy się twarzą', weśnlć się poet, 
'wczuć się w co przez sen'. ’

W studium o neologizmach romantyków aż pięć spośród cytowa
nych czasowników wymieniono jako neologizmy utworzone przez J.
Słowackiego: wdrzewić się, wpromienlć się, wsłonecznić____ się,
wsłupić się, wtwarzyć się . Trzeba też zaznaczyć, że w omawia
nej grupie czasowników pref. w(e)- występuje łącznie z suf. ~ićj

 ̂Dezintegracja tych sufiksów występuje we wszystkich języ
kach słowiańskich, por. P. Z w o l i ń s k i ,  Wspólne tendencje 
słowotwórcze (derywacyjne) Języków słowiańskich, Z polskich stu
diów slawistycznych, S. 3, Językoznawstwo, Warszawa 1968, s. 89- 
-99.

^ T. S k u b a l a n k a ,  Neologizmy w polskiej poezji ro
mantycznej, Toruń 1962.



wyjątkowo w czasowniku y/piętnować się 'wrazić się piętnem" z 
suf. -ować.

Czasowniki z pref. wy-

Funkcja lokalna pref. wy-: 'z wnętrza na zewnątrz, poza ob
ręb czegoś" zachowała się w następujących derywatach: wybleslć 
się: Skandal z satyry się wyblesl, tj. wyjdzie jak bies. Wlicz 
142, wykłoslć się (wykłaszać się) Wilcz 136, wyłzawlć się 'wy
płakać się lejąc łzy", wymatnić się 'wyjść z matni', wyperllć 
się 'wysypać się jak perły' Skub (Słow), wypłomlenlć się (wypło- 
mieniać się) 'wynurzyć się jak płomień' Miod 94, wysferzyć się 
'wyjść ze swojej sfery', wyskrzydlić się 'wylecieć skąd za po
mocą skrzydeł' Skub (Kras), wysmużyć się 'wydobyć się w postaci
smugi'. . •/

Gwary: wykiścić się (o owsie) 'dostać kiści' Karł, wykiszkać 
się 'wyjść z choroby lub z trudnych interesów' Karł.

Znaczenie: 'pozbawienie, wydobycie się z tego, co jest uka
zane w podstawie' występuje w czasownikach: wyczuć się 'wyzbyć 
się czucia': Ja już się smucić ani cieszyć nie umiem - wyczułem 
się zupełnie - tylko wegetuję i czekam, aby się prędzej skończy
ło. Mai (Chop), wypokusić się 'wyzbyć się pokus' Wilcz 142, wy- 
polaczyć się 'przestać być Polakiem'.

W kilku czasownikach mamy znaczenie: stanie się tym lub ta
kim, jak podstawa, np. wybohaterzyć się (wybohaterzać się) Skub 
(Kras), wykoguclć się: Wykogucił się w głupią kogucią maskę. 
Schulz SC 124, wymagistrzyć się pot. Miod 33, wymałplć się(wy- 
małpiać się): Daj spokój, Willy - poskramiają go inni - nie wy-
małpiaj się* Wańk Z 238, wysiostrzyć się: Wyslostrzanle____ się
podwójnych rekinów na bęcwałowiskach wodnych [...]. Witk N 138, 
wysnobować się indyw. ,'upozować się na snoba', wyzwierzyć się 
' skierować na kogo swój gniew'.

Gwary: wyalegantować się Karł, wygachować się Karł.
Jednostkowe wzorce werbalne mają następujące czasowniki: wy- 

bnfić się: [...] sweterek wybuflł się mocno na piersiach. Redl J 
90, wyklinlć się i wykllnować się geogr. geol. 'zmaleć, zniknąć 
(o warstwach skalnych)', wyprysznlcować się indyw. 'wymyć się



pod prysznicem', wyperuczyć się 'wystroić się w perukę' Miod 92, 
wystrunić się: Wystrunlła się pr'zed nim równa, zglaj szachtowana 
stalowa waga, Wańk Z 93.

Gwary: wyŻasoyąć s‘e 'wypocząć' Maz, wygaić się 'wyłożyć 
pieniądze na zakupienie drzewa w lesie' Karł,- 'wykopycić się 'wy
wrócić się' Góm., vënozdÿëc są 'wyczyścić sobie nos' Sycht.

Od podstaw przymiotnikowych (lub odpowiadających im przysłów
ków) utworzono derywaty? wybuić się 'wyrosnąć zbyt bujnie' Miod 
34, Maz, wycwanlć się środ. 'wykręcić się od czego' i 'stać się' 
cwanym' Miod 34, wydziczyć się (wydziczać się) 'zachować się w 
dziki sposób', wygłupić się 'wyjść na głupiego', wykoś zmamić się 
(wykoszmarnlać się) indyw. 'wydać się koszmarnym', wyletnić się 
pot. 'wystroić się, ubrać się po letniemu' Dor, Karł, wynledziel- 
nlć się 'ubrać się po niedzielnemu': Niektórzy z nich są wynie- 
dzielnienl, uroczyści, w ciemnych ubraniach £•••]* Pol 24/1979, 
wynieśmiertelnić się ‘wyzwolić się od śmierci, stać się nieśmie
rtelnym' Skub (Kras, Słow), wyopaczyć się7 daw. ‘stać się opacz
nym', wypłycić się (wypłycać się) ‘stać się płytkim', wyprzyjem- 
nlć się (wyprzyjemniać się) indyw. 'stroić przyjemne miny', wy- 
rzewnić się (wyr2ewnlać się) indyw. ‘wypowiedzieć się rzewnie, 
tj. z czułością', wyuprzejmić się zasłysz., wyzłośliwlć się (wy- 
złośliwiać się) ‘robić złośliwe uwagi'.

Rzadko tylko inne części mowy niż rzeczowniki i przymiotniki 
stanowią podstawę derywacji, por. wychopić się daw. ‘wybiec, wy
lecieć szybko', wypsnąć się pot, ‘wymknąć się...' i ‘ gwarowe: 
wycnić się ‘stracić wszystko, tj. do cna', Karły wygórować się 
'wyrosnąć' Karł, wypstyjyć s‘e 'wystroić się' Maz, wyrychllć się 
'wyrwać się...' Karł.

W derywatach czasownikowych omawianego typu przedrostek wy- 
jest jednym z najczęściej używanych współformantów (obok z(e)-// 
/,/s (e)-, roz(e)-, za-). Drugim współformantem jest prawie zaw
sze przyr. -ić. Wśród derywatów czasownikowych dominują zdecydo- . 
wanie neologizmy stylu artystycznego i to zarówno z okresu ro
mantyzmu, np. wybohaterzyć się, wynieśmiertelnić się, wyperłić 
się, wyskrzydlić się, jak i z okresów późniejszych: wybufić się, 
wykośzmarnić się, wymałplć się, wyprzyjemnić się, wyrzewnić

' Derywacja z ucięciem sufiksu -n- lub wprost od przysłówka 
opak, na opak.



się, wyprysznicować się, wysloatrzyć się, wyatrunlć się i 
inne.

V

Czasowniki z pref. za-

Na zapełnienie, zanieczyszczenie, zarażenie tym, co jest na
zwane podstawą wskazują czasowniki» zagrypić się pot. Dor, za
katarzyć się, Dor, Szymcz, zaclepliĆ się 'zapełnić się ciepłem' 
indyw. Dor, zapryszczyć się Konw К 182. W gwarach zanotowano Je
szcze: zabłeszyć się Karł (nawiązujące do czasownika zapchlić 
się) por. błecha 'pchła', zamèvlc są 'zapełnić się mewami'Sycht, 
zamotyliczyć się 'zarazić się motylicą' Karł, zapl&elec są 'za
roić się od pszczół' Sycht, zavodrfic s'e (o owcach, królikach)

' ' 1 "■ 1 r"L 1 " /

'zdechnąć...' Szymcz, strukturalnie - 'zarazić się, zachorować 
pijąc wodę'.-.

Czynność pokrywania powierzchni nazywają czasowniki: żagwieź- 
dzlć się rzad. 'pokryć się gwiazdami' oraz gwarowe - zatrawni- 
czyć się 'pokryć się trawą, trawnikiem' Karł.

Czynność zaopatrzenia, ubrania w co, założenia czegoś, pre
cyzują czasowniki: zagetrzyć się Miod 92, zaokularzyć się Miod 
92, i gir/arowe : zapłlśóec są 'założyć płaszcz, okryć się płasz
czem' Sycht, zapł&xóec są 'okryć się płachtą' Sycht, zasaloyac są 
'założyć szal, zakryć się szalem' Sycht. Nieco inną semantykę ma 
czasownik zapieniężyć się 'przyjść do zasobu pieniędzy' Karł} 
strukturalnie; 'zaopatrzyć się w pieniądze'.

Zachowanie się jak to, na co wskazuje podstawa, określają cza
sowniki: zacietrzewić alę Dor, Szymcz, zaindyczyć się pot. Dor, 
zalndorzyć się rub. Dor, Karł, zaśllmaczyć się 'zamknąć się 
gdzie jak ślimak', zapijaczyć się 'zapić Się jak pijak'. W gwa
rach ponadto: zadupić się 'zagapić się' Karł, zagawronić się 
Karł, zadzladzlć się ' zachmurzyć się Jak stary dziad' Cyr 44, 
zakukuryczyć się 'zaperzyć się w gniewie' Karł. Wymienione cza
sowniki należą zarazem do intensiwów, Odcioń intensywności mają 
też zapewne formacje: zabełclć się ‘zapić się bełtem, tj. naj
tańszym winem' zasłysz., zaknajpować się daw., zakokalnować się 
‘zażyć kokainę w dużej ilości' Witk N 340, zapeyotlować się ‘za



żyć peyotlu' Witk N 128; od peyotl 'środek odurzający, używka', 
gwarowe - zachmielić się 'zapić się' Karł.

Funkcja inchoatywna prefiksu za- występuje w czasownikach» 
zadeazczyć się, zadżdżyć się rzad., zasłocić sl^ rzad., Dor, Maz,
2ajeslenlć się poet. Dor, Karł, a ponadto gwarowe - zaburzyć__sig
'zanieść się na burzę' zasłysz., zapsoclć się 'zanieść się na 
dłuższą psotę, tj. słotę' Kuc 37. Czasowniki nazywające zjawis
ka przyrody mają w Języku ogólnopolskim i w gwarach najczęściej 
formę nieosobową.

Odcień inchoatywny mają także 1 inne czasowniki! zalaternlć 
się 'zapalić się' Skub (Słow), zaperllć się książk. i poet, 'za
błysnąć, zajaśnieć Jak perły', zasłonecznlć się indyw. 'zajaś
nieć słońcem' Skub (Słow), zatęczyć się Wilcz 136 i zazorzyć się 
indyw. 'zajaśnieć zorzą' i gwarowe - zarunió się 'zazielenić 
się'.

Jednostkowe znaczenia mają czasowniki! zapoczwarzyć się 'za
mienić się w poczwarkę', zauporzyć się 'zaciąć się w uporze' 
Witk N 301.

Gwary: zabożyć się 'zakląć się na Boga' Karł, zadusiować się 
.'zakląć się "na mój dusiu"' Cyr 46, zababukać się 'ubrać się cie
pło' Plut, zababulić się 'ubrać się Jak babula' Karł; zagubić 
sîe 'zaplątać się' Tomasz, zap/in'dlac są 'zaplątać się w pindel, 
tj. węzeł' Sycht, zaboczyć się 'o krowie, która szykuje się do 
ataku' Plut, zacotovać ste 'zaczaić się na czatach' Szymcz, za- 
krasić się 'zaczerwienić się' Karł, zalufić się 'zaciągnąć się 
papierosem' Karł, zarosić się 'zamoczyć się' Karł.

Niejasne strukturalnie są czasowniki: zacudać się Karł i 
zacudować się 'zdziwić się bardzo' Klich, gdzie cud » dziw, por. 
zadziwić się.

Inne części mowy niż rzeczownik stanowiły podstawę derywa
tów: zaktoslć się 'zakochać się w "ktosiu"' Wilcz 143, zapstro- 
kaclć się 'stać się pstrokatym'.

W większości czasowników drugim współformantem był suf, 
-(n)lć, a Jedynie w kilku formacjach suf. -ować i ~ać; zaknajpo- 
wać się, zakokainować się, zapeyotlować się i gwarowe - zapfln1- 
dlac są.

Prefiks za- Jest Jednym z trzech prefiksów używanych naj
częściej do tworzenia czasowników prefiksalno-sufiksalno-zaimko-



wych. Duża ilość takich czasowników występuje w języku potocz
nym i w gwarach; część z nich należy do neologizmów artystycz
nych.

Czasowniki z pref. z(e)-//s(e)-

Większość czasowników prefiksalno-sufiksalno-zaimkowych z 
pref. z(e)-//s(e)- wskazuje na zamianę w to, co Jest nazwane 
podstawą lub stanie się tym. Ten typ słowotwórczo-semantyczny wy
stępuje też bardzo często w czasownikach prefiksalno-sufiksal- 
nych. Sufiksem występującym łącznie z pref. z(e)-//s(e)- jest 
najczęściej suf. -ić, rzadziej -ować i -izować.

Strukturę; pref. z(e)-//s(e)- + rzeczownik + -ić + się mają 
następujące czasowniki; skobieclć się, skogucić się Miod 96, 
skrólić się ' Skub (Słow), skuldonić się 'stać się kuldonem, tj. 
mieszczaninem', skumotrzyć się rzad. Dor, Karł, skundlić się 
rzad., sprzepaścić się Skub (Słow), spsić się Miod 96, śclara- 
szyć się 'stać się ciarachem', zbłaźnić się, zdumlć się rzad. 
zhitlerzyć się 'stać się zwolennikiem Hitlera' Miod 34, zllslć 
się: [...] myślę sobie - zlisi mi się Królik. Wańk 336, zmahome- 
cić się Wańk A 51, zmarmurzyć się, zniewolniczyć się Skub
(Kras), zregenaclć się Gałcz Dz I 199, zrzymlanić się Skub
(Kras), zesamolublć się Skub (Kras), zeschizmatyczyć się Skub 
(Kras), zsobaczyć się Wilcz 137, zsopłlć się 'zamienić się w 
sopel' Miod 91t zurzędniczyć się, zwarszawlć się: Aleś się zwar- 
szawił [...]. Iwasz S II 238, zwężyć się: Wizja Augusta Zamoj
skiego zwężonego (w tym -znaczeniu, że zmienia się on powoli w ku
pę węży żółtych w czarne paski). Witk N 139, zwldnokrężyć się 
'stać się widnokręgiem' Miod 97, zwilczyć się Chmiel 88, Karł.O -----------Gv/ary: axodaSëc są 'zajść w ciążę pozamałżeńską' Sycht, sxu- 

' xrać s?e Szymcz, skocurzyć się 'zwinąć się jak kocur' Karł, sko- 
zaczyć się. 'upaść moralnie' Karł, ąpanlć się j 'stać

Może do rzeczownika chodak 'ten, kto dużo chodzi.' użytego 
w stosunku do kobiety łatwo nawiązującej kontakty z mężczyznami. 
B. Śychta (por. źródła) nie notuje jednak takiego rzeczownika.



się panem...' Karł, zbracëc są Sycht, zmałpić się Karł, zmię- 
tllć się 'stać się miotłą' Cyr 44, 2emszyć się 'zszarzeć' Ma
ciej, znoczyć się (o nadchodzącej nocy) 'ściemnić się' Kuc, zwy
dr z yć się Karł.

Podobne znaczenie mają także czasowniki z suf. -ować, takie 
Jak: sfrajerować się posp. 'stać się frajerem, zachować się Jak 
frajer', skumotrować się 'stać się czyimś kumotrem' Miod 34, 
skumować się, skumplować się pot., skuzynować się, zbublować się 
'stać się bublem' Miod 134, zesnobować się Miod 134.

Jednostkowymi formacjami są: zmozaizować się 'stać się moza- 
istą, tj. wyznawcą religii mojżeszowej' Wańk 51 (derywacja z u- 
cięciem -ista) i zdiableć się: Zdiablejcie się czym prędzej, w 
imię najświętszych dla człowieka spraw. Jasn P II 133.

W niektórych czasownikach z pref. z(e)-//s(e)- zachowała 
się funkcja scalająca tego prefiksu: sfuzjować się 'złączyć się 
dokonując fuzji' Miod 32, stowarzyszyć się^ 'złączyć się w zwią
zek' Dor, zblokować się 'zjednoczyć się w blok' Miod 133, zgru- 
źlić-się 'zlepić się w gruzła', zhufczyć się 'złączyć się w hu
fiec' Skub (Sien), ześnieżyć się 'złączyć się w postaci śniegu' 
Wilcz 142.

Gwary: zgrup'ëç są "'zbić się w grupy' Sycht, stowarzysować 
się 'zaprzyjaźnić się, złączyć się' Karł.

Czasownikiem wzorcowym jest czasownik złączyć się.
Indywidualne znaczenie, nie dające się ująć w większe grupy 

semantyczne, występuje w czasownikach: z suf. -ić//-yć: skieł
basić się Witk J 339, zmglić się 'zajść mgłą, zamglić się', 
2niedokwasić się 'zapalić się' Skub (Słow) od niedokwas 'tlen'; 
zesamobójczyć się 'popełnić samobójstwo' Skub (Kras).

Gwary: schucić się 'nabrać ochoty' Karł, skopycić się 'po
tknąć się kopytem' Cyr 44, zrosić się 'zmoczyć się na rosie'
Karł, ześniecić się 'zarazić się śniecią' Karł, zdrożyć__(się)
'zmęczyć się podróżą' Karł, zbasić się 'przegrać w grze w koś
ci' Karł, znijaczyć się 'zepsuć się' Kuc 52; strukturalnie: stać 
się nijakim.

q Czasownik: stowarzyszyć się w języku ogólnopolskim wystę
puje przede wszystkim w znaczeniu 'złączyć się w związek' nato
miast w znaczeniu 'nawiązać przyjaźń, stać się towarzyszem' v.-y- 
chodzi z użycia. Znaczenie to zachowało się dotychczas w gwarach.



Z sufiksem -ować zanotowano następujące czasowniki: skulmi- 
nować się: [...J nieistotność skulminowała się w koszmar. Gombr 
F 75, spanikować się 'ulec panice' Rep 166, spaplerować się in
dyw. żart. 'zostać napisanym', gtelewlzorować się Miod 134, zo- 
czkować się 'porozumieć się wzrokiem' in., zósemkować się 'zgiąć 
się w ósemkę' Miod 34.

Z sufiksem -ać- tylko gwarowe spasać się 'opasać się pas
kiem' Karł, Szymcz.

Od podstaw przymiotnikowych zostały utworzone czasowniki: 
schytrzyć się Miod 96, sfikuśnić się Rep 216, spańszczyć się 
rzad. 'przejawić pańskie zwyczaje'; strukturalnie: stać się pań
skim; zbystrzyć się zasłysz., zdrożyć się 'stać się drogim'Miod 
34, znamlętnić się Skub (Kras), zniWkończenlć się Skub (Kras), 
zrównolegllć się daw., zesetnlć się Skub (Kras), zallnlć się 
Skub (Słow).

Gwary: skrajev'ic są 'porzucić rybołówstwo i zająć się pracą 
właściwą ludności lądu stałego, szczególnie rolnictwem' Sycht, 
złakusić się 'stać się łakomym' Karł, może od przymiotnika *ła- 
kusl (por. nagusi), chociaż Słownik gwar polskich nie notuje ta
kiej formy.

Derywatem o podwójnej motywacji rzeczownikowo-przymiotnikowej 
jest czasownik: zmltologlzować się 'stać się mitologicznym' i 
'stać się mitologią'.

Czasowniki odprzymiotnikowe mają znaczenie: 'stać się takim 
jak podstawa'.

Onomatopeiczną podstawę ma czasownik gwarowy: skukać się 
'schować się' Karł.

Spośród czasowników prefiksalno-sufiksalno-zaimkowych forma
cje z pref. z(е)-//з(ej-, należą do derywatów najliczniejszych. 
Szczególnie dużo jest czasowników odrzeczownikowych z tym prefi
ksem. Występują najczęściej w stylu artystycznym (liczne neolo
gizmy Z. Krasińskiego, J. Słowackiego, S. Witkiewicza, M. Wań
kowicza) 1 w języku potocznym.

Podobny stan jest w gwarach.



Dużo derywatów czasownikowych powstaje w ten sposób, że do 
czasownika prostego dodaje się równocześnie prefiks i zaimek się, 
przy czym oba te elementy pełnią funkcję współformantów, a cały 
czasownik' prosty wchodzi w skład wyrazu motywowanego, np. wczy
tać się, dodzwonić się, nachodzić się1. Takich czasowników Jest 
w Języku polskim bardzo dużo, szczególnie wśród intensiwów2 i 
dlatego w tej ostatniej grupie materiał zostanie podany tylko 
przykładowo.

Czasowniki z pref. do-

Znaczenie: 'osiągnięcie celu w wyniku długotrwałej (inten
sywnej) czynności, często z dodatkowym elementem przezwyciężenia 
trudności'»
dobadać się, dochować się, dochrapać się (stanowiska) Dor, Szymcz, 
doczytać się Dor, Szymcz, dodzwonić się, dofllozofować się Wilcz 
1 2 1, dohodować się, dogadać się, dokołatać slę> domyślić się 
Dor, Karł, domacać się Wilcz 121, Szymcz, dopukać się, dorobić 
się Dor, Karł, dorozumieć się, dosmakować się, dosłuchać sięt 
dostukać się, doszperać się Wańk A j>39, dotelefonować się, do- 
węszyć się, dowiedzieć się i inne.

1 Pomijam tu takie czasowniki, jak: pobrzękiwać, postukiwać, 
w których tylko część czasownika motywującego weszła w skład wy- 
razu motywowanego. Ten typ, jakkolwiek tworzony również w opar
ciu o podstawę werbalną, różni się w sposób zdecydowany od oma
wianych wyżej czasowników.2 Na intensiwa słowotwórcze z się zwróciła m. in. uwagę K. 
W i l c z e w s k a ,  Czasowniki zwrotne we współczesnej pol- 
szczyźnie, Topuń 1966 i A. B o g u s ł a w s k i ,  Prefiksacja 
czasownika we współczesnym języku rosyjskim, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków 1963. •



Gwary: domj^arkovad s*e 'domyślić się' Szymcz, dopytać a'e 
Szymcz i inne.

Ekspansja tego typu słowotwórczo-semantycznego jest wyjątko
wo silna. Olbrzymia ilość konstrukcji analogicznych powstała w 
wyniku analogii do czasowników dowiedzieć się i dostać się, por. 
dowiedzieć się (badając, czytając, gadając, filozofując, rozu
miejąc, słuchając, szperając, węsząc) ) dobadać się, doczytać 
się, dogadać się, dofllozofować się itd. dostać się (pukając, 
kołatając, stukając) ) dopukać się, dokołatać się, dostukać się.

Czasownik prosty, tj. bezprzedrostkowy, który staje się pod
stawą nowego derywatu precyzuje bliżej sposób osiągnięcia celu, 
który jest tylko ogólnikowo sformułowany w czasowniku wzorcowym.

Formacje analogiczne mają często synonimiczne podstawy, por. 
dodzwonić się, dotelefonować się. W gwarach ten typ jest także 
dość produktywny, być może pod wpływem języka literackiego.

Znaczenie.« 'przyczynienie sobie ujemnych skutków w wyniku 
długotrwałej (intensywnej) czynności':
dobluźnić się Schulz SC 116, doigrać się Dor, Szymcz, dowojo- 
wać się.

Gwary: dobrojfc s*e 'doczekać się złego końca' Szymcz.

Czasowniki z pref. na

znaczenie: 'zakończenie czynności wykonywanej, długo i inten
sywnie, często aż do zmęczenia, do syta':
nabaraszkować się, nabiadać się, nabiedować się, nabojować się, 
nachłeptać się Dor, Karł, nachodzić się, nachorować się, na- 
chrapać się, naczekać się, naczytać się, nacierpieć się, nadre- 
ptać się, nadumać się, nadyszeć się, nadziękować się Dor, Karł, 
nadźwigać się, nafigłować się, nafruwać się Wańk A 373, naga- 
wędzić się, nagłodować się, nagrasować się, nagwizdać się, na- 
harować się, nahulać się, nalgrać się przestarz. 'użyć do woli', 
najeść się Dor, Karł, najeździć się, najęczeć się Dor, Karł, 
nakichać się, nakołatać się, nakochać się Dor, Karł, nakombi- 
nować się, nakrzyczeć się, nakwękać się, nalamentować' się, na- 
latać się, nałazlć się, nałowlć się, nałykać się, namachać się,



namarzyć się, namedytować się, namilczeć się, namyśleć się, na- 
nosić się, napić się, Dor, Karł, napiec się, napląsać się, na- 
płakać się, napodróżować się, napokutować się, napolemlzować się 
napolitykować się, napolować się, napościć się, napracować się. 
Dor, Karłr‘ naprzykrzyć się Wilcz 140, narozmawiać się, naryczeć 
się, nasapać się, nasiedzleć się, naskakać się, naskamleć się, 
nasłużyć się, naspać się, naspacerować się Wilcz 122, naszeze-» 
blotać się, naszlochać się, naszperać się, naszukać się, natań- 
czyć się, natęsknić się, natupać się, natyrać się pot., nauja- 
dać się, nawędrować się, nawojować się, nawozić się, nazgrzy- 
tać się, naziewać się, nażałować się, nażartować się, nażerować 
się, nażyć się i inne.

Gwary: nabąbać się Karł, nabębnić się 'najeść się' Karł, na
bici ć s‘e Szymcz, nac’esać sfe 'zmęczyć się ciosaniem' Szymcz, na- 
chlać się Karł, naxl'lpac s'e Szymcz, nachłapać się Karł, nachłe- 
ptać się Karł, naxolerovaô s'e Szymcz, naćkać s'e Szymcz, na^ubać 
s'e Szymcz, nahamkać są ‘najeść się' Sycht, nagrab'ié s'e Szymcz, 
nagotovaô s'e Szymcz, nagrać s'e Szymcz, narine yć s'e Szymcz, na- 
kouatać s'e Szymcz, nauazić s'e Szymcz, nalec'ić s'e Szymcz, nanos'ic 
ste Szymcz, napaćkać się Karł, naŚyć s'e Szymcz, nawesellć się 
Karł i Inne.

Formacje o strukturze na- + verbum + się są niezwykle liczne 
i zupełnie swobodnie tworzone. Ich intensywność lub miara ilo
ściowa jest często podkreślana przez dodatkowe wskaźniki, który
mi są różne rodzaje okoliczników, np. bardzo, dużo, długo, wie
le razy, do syta, do woli itd. W zależności od semantyki pod
stawy formacje te mogą kontekstualnie wskazywać na stan zadowo
lenia wykonawcy, np. najeść się, narozmawiać się, natańczyć się, 
ale mogą też oznaczać stan odwrotny, np. narobić się, nawozić 
się, napokutować się itd. Wzorcem były zapewne czasowniki pow
stałe w wyniku prefiksacji prostego czasownika zwrotnego, np. 
nacieszyć się, namęczyć się, namordować się, napieśclć się, w 
których pref. na- podkreślał intensywność czynności.

Wyjątkowa łatwość w tworzeniu nowych czasowników^, polegaJą-

 ̂Podobnie Jest w języku serbsko-chorwackim: nastati se. na- 
mucltl se. por. В. К r y ż a n-S t a n o j e v i ć, Serbskó-
- chorwackie czasowniki ruchu - problemy ich interpretacji seman
tyczno-syntaktycznej, Studia z filologii polskiej i słowiańskiej



ca na tym, że praktycznie do każdego czasownika prostego można 
równocześnie dodać przedrostek na- i zaimek się, a otrzyma się 
czasownik o znaczeniu 'namęczyć się, nasycić się czynnością', do
prowadziła do powstania całych ciągów słowotwórczych o charakte
rze synonimicznym, np. najeść się ) nachłeptać się, nałykać się, 
napić się, nażerować się; namęczyć się ) naharować się, napraco
wać się, nasłużyć się, natyrać się"; nagadać się ) narozmawiać 
się, naplotkować się; napłakać się ) nakrzyczeć się, nalamentować 
się, naszlochać się; nachodzić się ) nadreptać się, nafruwać się, 
nalatać się, nałazić się, natupać się.

Przedrostek na- pełni w tych czasownikach funkcję augmen- 
tatywną, gdyż wskazuje na "nasycenie akcją".

W gwarach czasowniki z pref. na- i zaimkiem się są również 
częste. Notują je prawie wszystkie monografie i słowniki gwaro
we. Szczególnie dużo przytacza tych czasowników J. Karłowicz i 
M. Szymczak,, por. wykaz źródeł. Wartość semantyczna gwarowych 
czasowników z'pref. na-, pniem werbalnym i zaimkiem się jest ta
ka sama jak w języku ogólnopolskim, a różnorodność odcieni se
mantycznych wynika z większej ilości synonimicznych podstaw cza
sownikowych, często o charakterze ekspresywnym, por. czasowniki 
nazywające czynności związane z przyjmowaniem pokarmów i napojów.

Czasowniki z pref. o-//ob(e)-

Znaczenie: 'wykonanie czynności do przesady, w nadmiarze, 
powyżej granic normy':
obębnlć się rub. 'obejść się', ocyckać się rub., ochlać się 
wulg. Dor, Karł, oc'apaô się posp. Dor, Karł, obejść się, ojeść 
się Dor, Karł, obkupić się pot., opić się Dor, Karł, ożłopać się 
posp., ożreć się daw.

Swary: obasować się 'objeść się' Karł, obuchać się 'objeść 
się' Karł, uobombać ste 'objeść się' Tomasz, uobexlac s*e Szymcz, 
obęckać się Karł, obclapać się Karł, ociąćkać 3ię 'opić się'

XVI, 1977, s. 238-24b. Genezę, budowę morfologiczną i właściwo
ści składniowe polskich intensiwów z pref. •' na- omówił W. 
Ś m i e c h ,  por. Intensiwa z prefiksem'na- w Języku polskim, RKJ 
ŁTN XXIII, Łódź 1977, s. 129-134. ~



Karł, obdiudać się Karł, opaćkać się 'obejść się' Karł, opole 
się 'upić ?ię' Karł, obeżreć się Karł.

Jest to typ o ograniczonej produktywności zarówno w języku 
ogólnopolskim« Jak i ,w gwarach, związany semantycznie z synoni- 
micznymi, ą o?ęsto 1 ekspresywnymi nazwami czynności Jedzenia i 
pioia.

Znaczenie: 'oswojenie się, obeznanie, przyzwyczajenie w wy
niku wielokrotnego powtarzania czynności':
obczytać się, oczytać się, oblatać się, osłuchać się, obsłuchać 
się, ostrzelać się, obsledzleć się rzad. 'zadomowić się, przy
zwyczaić się...', otrzaskać się.

Maria Rutkowska1* uważa czasowniki obsledzieć się i ostrze
lać się za rusycyzmy i sądzi, że powstały one pod wpływem rosyj
skich czasowników: obletat’sja, obrabotat's ja. We współczesnym 
języku polskim dopatruje się tylko dwu czasowników, w których 
o-//ob(e)- wskazuje na przyzwyczajenie, przywyknięcie do czegoś 
(dawniej jeszcze obmleszkać się), podczas gdy w języku rosyj
skim czasowników tego typu jest więcej. Nie ma chyba potrzeby 
traktować tych czasowników Jako rusycyzmów, gdyż ich powstanie 
można wytłumaczyć analogią do czasowników wzorcowych: obyć się, 
obeznać się, oswoić się, które wskazują na przywyknięcie, przy
zwyczajenie się, natomiast czasownik prosty, stanowiący podstawę 
słowotwórczą, precyzuje rodzaj czynności-*. Prócz tego omawiane 
znaczenie występuje także w czasownikach bez się, np. oblatać, 
ostrzelać, otrzaskać, chociaż mogą to być formy wtórne.

Czasowniki z pref. od(e)-

Znaczenie: 'zakończenie czynności wykonywanej długo i inten
sywnie, często aż do zmęczenia, do syta':

^ M. R u t k o w s k a ,  Nie zauważone rusycyzmy (wschodnio- 
słowianizmy) semantyczne w czasownikach polskich XVTII-XX wieku, 
Z polskich studiów slawistycznych, S. 5, Warszawa 1978, s. 293- 
-299.

Za taką interpretacją przemawia także znaczenie imiesłowów, 
por. człowiek bywały, tj. oblatany, oczytany, otrzaskany, osłu
chany itd.



odcałować się, odchwalić się Mai (Chop), oddzlękować się, ode- 
spać się, odjeść się Dor, Maciej, odpatrzyć się, odpić się, od
słuchać się.

Czasowniki te mają strukturę semantyczną; nasycić się cało
waniem, chwaleniem itd. i zawsze występują z- modalnym czasowni
kiem zaprzeczonym: nie mćc (się odjeść, odcałować itd.).

Maria Rutkowska^ uważa, że udział, autorów kresowych w upow
szechnianiu tego typu semantycznego jest bezsporny, gdyż jest on 
szeroko reprezentowany w języku rosyjskim, ukraińskim i białoru
skim, a w języku polskim pojawia się dopiero w XIX w* Trzeba je
dnak zaznaczyć, że niektóre z tych czasowników występują także w 
gwarach polskich, np. odjeść się zanotowany przez J. Maciejew
skiego z ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, por. wykaz źródeł.

Znaczenie: 'odmówienie osobistego udziału, uchylenie się, wy
kręcenie się od czegoś';
odmówić się • (od obowiązku), odprzysiąc się (odprzyslęgać się) 
Dor, Karł, odrzec się, odżegnać się.

Gwary: odmyślić się 'zrezygnować z powziętego zamiaru' Góra.
Nie ma chyba powodu dopatrywać się w tych czasownikach kalek 

semantycznych z języków ruskich, jak sądzi M. Rutkowska, lecz ra
czej można tu dostrzec skrzyżowanie funkcji lokalnej od(e)- 'od 
granicy określonego obszaru' i znaczenia: 'odpowiedź, odpłata na 
czynność wcześniejszą'.

Znaczenie: ’'zrewanżowanie się lub występowanie w imię włas
nych interesów':
odciąć się, odegrać się Dor, Szymcz, odgryźć się (za krzywdę) 
Dor, Szymcz, odkuć się‘(za nędzę).

Gwary: odkłonić się (odkłaniać się) 'oddać ukłony' Karł.
Wszystkie wymienione czasowniki tworzą typy semantyczne o o- 

graniczonej produktywności, a jest to związane z charakterem se
mantycznym podstawy. v

^ R u t k o w s k a ,  op. cit., s. 296.



Czasowniki z pref. po

znaczenie: 'uwydatnienie początku czynności':
pochorować się, podźwlgać się Wilcz 124, popłakać się.

Gwary: poszlochać 3lę 'popłakać się szlochając' Karł.
Typ nieproduktywny.

Czasowniki z pref. prze

znaczenie: 'wykonanie czynności powyżej swoich możliwości 
fizycznych i granic normy':
przejeść się, przepalić aię 'wypalić za dużo papierosów', prze
pić się Dor, Karł, przepracować się.

Gwary: przegrzeszyć się 'przesadzić grzesząc' Karł.
Typ nieproduktywny.

Znaczenie: 'wykonanie czynności przez jakiś czas, z odcie
niem "dla przyjemności”, "bez trudu"':
przedrzemać się, przejechać się, przejść się, przeleżeć się 
Wilcz 131, przesiedzieć się Wilcz 131, przespacerować się, prze
spać się.

Gwary: pSemodl'lc s'e 'spędzić jakiś czas na modleniu' Szymcz. 
Wymienione czasowniki posiadają dublet czynny przechodni, np. 

przedrzemać (popołudnie), przesiedzieć (noc) itd., ale mimo te
go, ze względu na odmienność semantyczną, przyjmuję, że podstawę 
słowotwórczą czasowników typu: przedrzemać się, przespacerować 
się stanowi prosty czasownik nieprzechodni7.

Znaczenie: 'uleganie złudzeniu optycznemu lub akustycznemu'} 
przesłyszeć się Dor, Karł, przewidzieć się.

Inne znaczenia:
przebać się indyw. 'przestać się bać', przekraść się 'przedostać

Podobnie postępuje W i l c z e w s k a ,  op. cit., s. 131.



się; Zamyka drzwi, przekrada się na palcach przez sień. Wydrz 
U 115, przesiąść się, przesmyknąć się 'przedostać się' Kaw W 5.

* Czasowniki z pref. przy-

Znaczenie: 'osiągnięcie korzyści w wyniku czynności nazwanej 
w podstawie':
przygadać się, przymilić się Wilcz 140, przymówić się (do zaką- 
ski) Pol 38/1975, przypochleblć się Redl К 194, przysłużyć się.

Gwary: przyżenlć się (do gospodarstwa) 'o zięciu, który po 
ślubie mieszka u teściów' Zar.

Czasowniki z pref. roz(e)-

Znaczenie: 'wykonanie czynności od fazy początkowej poprzez 
stopniowy wzrost natężenia do pełnej intensywności':
rozbalować się, rozbeczeć się, rozbełkotać się, rozbrykać się, 
rozbrzęczeć się, rozbuchać się pot. Dor, Karł, rozbulgotać się, 
rozchlipać się Redl A 17, rozcholerować się posp., rozchorować 
się, rozchrząkać się rzad., rozćwierkać się, rozczyhitać się, 
łow., rozdokazywać się, rozdudnić się rzad., rozdyskutować się 
rzad., rozdzwonić się, rozfanatyzować się rzad., rozfanfarować 
się rzad., rozfigłować się," rozfłkać się żart., rozfllozofować 
się żart., rozflirtowaó się, rozfukać się przestarz., rozgadać 
się, rozgawędzić się przestarz., rozgaworzyć się, rozgdakać się, 
rozgderać się rzad., rozgestykulować się, rozgęgać się, rozgwa- 
rzyć się, rozgwi2dać się rzad., rozhałasować się, rozhasać się, 
rozhuczeć się, rozhukać się, rozhulać slę//rozgulać się Dor, Karł, 
rozejść się, rozjazgotać się pot., rozjęczeć się, rozkasłać się/ 
/rozkaszlać się, rozklaskać się, rozklęczeć się, rozkwlczeć się, 
roztnarudzić się rzad., rozmarzyć się Gałcz P 113, rozpachnić się 
Gałcz P 134, rozperorować się, rozpląsać się, rozpłakać się, 
rozpolować się, rozpróżnować się, rozrechotać się, rozryczeć się, 
rozsapać glę, rozsląpló się, rozskakać się, rozszemrać_____się,
rozszlochać się, rozazumleć się, rozszwargotać się, rozśwlego-



tad slę//rozświergotad się, rozświętow&ć się, rozśwlstad się 
Gałcz P 284, roztańczyć się, roztańcować Się przestarz., rozter- 
kotad się, roztętnid się, roztokowad się, roztupad się, roztyć 
się, rozwarczeć się, rozwlerzgad się, rozwrzeszczed się, rozwyd 
się, rozwzdychad się rzad., rozzbytkowąć się i inne.

Gwary: rozskfeïec są 'rozpłakać się' Sycht, rozezaled się 
Karł, rozwojowad się Karł i inne.

Wymienione czasowniki mają odcień inlcjalno-Intensywny. Sto
sunek do podstawy, ktdrą stanowi czasownik bezprzedrostkowy, moż
na określid opisowo: rozpłakał się, tj. zaczął płakać i teraz 
także płacze (coraz mocniej). Produktywnośd tego typu jest wła
ściwie nieograniczona. Nowe czasowniki tworzą się zupełnie swo
bodnie, szczególnie przy pewnych typach semantycznych podstawy, 
takich Jak np. określających rodzaj odgłosów wydawanych przez lu
dzi i zwierzęta.

Powstają ciągi słowotwórczo-semantyczne nawiązujące do cza
sownika wzorcowego. Na wzór rozgadać się powstały czasowniki: 
rozdyskutowad się, гогfanfarować się, rozfllozofować się, roz- 
gawędzld się, rozgderad się, rozgaworzyć się, rozgwarzyć się, 
rozperorować się i Inne. W odniesieniu do zwierząt: ro2gdakać się, 
rozgęgad się, rozćwlerkad się, rozczyhltad się, rozkwiczed się, 
rozrechotad się, rozświegotad się.

Czasownik rozpłakać się spowodował powstanie derywatów: roz- 
beczed się, rozjgczęd się, rozryczeć się, rozszlochad się, roz
wrzeszczed się, rozwyd się i innych.

Czasownik ro2dokazywad się stanowił wzór dla: rozflglować się, 
rozhasad się, rozhulad się, rozhałasować się, rozzbytkowad się 
itd.

W wypadku czasowników z pref. roz(e)- widad, jak silne i 
nieustanne jest działanie prawa analogii w słowotwórstwie.

Znaczenie: 'ruch odśrodkowy,rozprzestrzenienie się z jednego 
punktu na zewnątrz w różnych kierunkach':
rozbiec się Wydrz U 308, rozejśd się Dor, Karł, rozjechać się, 
rozleźć się, rozlecieć się, rozpełznąć się, rozpłynąć się Gałcz 
Dz 99, rozrosnąć się, rozskoczyd się, rozsiąśd się, rozstąpić 
się.

Typ o ograniczonej produktywności, przede wszystkim ze wzglę
du na występowanie najczęściej tylko z czasownikami ruchu, któ-



rych jest stosunkowo mało. W połączeniu z innymi podstawami 
przedrostek roz(e)- wskazuje najczęściej na intensywność czynno
ści.

Inne znaczenia»
rozmyślić się,’ rozpłaclć się przestarz. 'rozliczyć się z kim 
płacąc należność', rozwledzleć się przestarz. reg.

Czasownik z pref. u-

Znaczenie» 'zakończenie czynności wykonywanej długo i inten
sywnie, często aż do zmęczenia, do syta';
ubeczeć się rzad. 'nabeczeć się', ubiegać się pot. 'zmęczyć się 
bieganiem', uchlać się posp. Dor, Karł, uchodzić się 'dużo po
chodzić, nachpdzić się' Dor, Karł, Warch, udreptać się 'zmęczyć 
się dreptaniem', udyszeć się daw. Dor, Karł, ugadać się 'naga
dać się do woli' Dor, Karł, upłakać się pot. 'zmęczyć się płaka
niem' Dor, Karł, urobić się Wilcz 125.

Gwary* uuxofr'lc są 'nachodzić się' Warch, ududlać się 'upić 
się' Karł, ulatać się 'zmęczyć się bieganiem' Karł, upląsać się 
'natańczyć się' Karł, utąńcować się 'natańczyć się do woli' Karł, 
ujeść się 'najeść się' Maciej.

Czasowniki te są sporadyczne zarćwno w polszczyźnie ogólnej, 
jak i w gwarach; gdyż intensywność jest najczęściej wyrażana 
przez derywaty z pref. na-. Czasownikiem wzorcowym jest zapew
ne rtumęczyć się".

Czasowniki z pref. w(e)-

Znaczenie: zrobienie wyłomu w czymś traktowanym jako ca
łość w wyniku czynności długotrwałej lub intensywnej';
wcią£_3ię, wdrążyć się, wdzlobać się, wgryźć się, wjeść się4 

wkraść się, wkupić się Dor, Karł, włamać się, wemknąć się Dor' 
Karł, wpić się (palcami w coś), wprosić się Dor, Karł," werwać 
się* werżnąć się Dor, Karł, y/smakować się; W ten koniak wsma- 
kował się i wgłębił. E 51, weżreć się.



Gwary: wmówić się Karł.
Wykonana czynność ma zazwyczaj charakter ruchu dośrodkowego, 

dlatego też obiekt działania wprowadzony jest przyimkiem w(e)- 
lub rzadziej do-. Czasowniki te wyrażają ponadto intensywność 
czynności 1 najczęściej oznaczają czynności fizyczne.

Znaczenie: 'wniknięcie, wgłębienie się w coś prowadzące do 
szczegółowego poznania czegoś':
wczytać się 'wniknąć w treść dzieła czytając', wczuć się (w czy
jąś sytuację), wdumać się daw. 'wmyśleć się w co', wmodllć się 
rzad. 'wniknąć w co modląc się', wmarzyć się 'marząc wmyślić 
się w co', wmyślić się 'wniknąć w co myślą', wpracować się 
przestarz., wsłuchać się 'wniknąć w co słuchając', wżyć się 
'wciągnąć się do nowego życia' Witk N 139.

W konstrukcjach omawianego typu mamy do czynienia, podobnie 
jak w grupie poprzedniej, z funkcją lokalną w(e)-t tj. 'do śro
dka, do wewnątrz', z tym, że podstawami derywacyjnymi są tutaj 
czasowniki odnoszące się do myśli, wrażeń i uczuć 1 wskazujące 
na ześrodkowanie na czymś uwagi.

Znaczenie: 'zagarnięcie części cudzego przy pomocy czynnoś
ci, na którą wskazuje podstawa':
wgrodzlć się zasłysz.,- wkosić się (w łąkę), worać się (w pole 
sąsiada), wrąbać się (w cudzy las), wżenić się 'wejść w posiada
nie czegoś żeniąc się' Dor, Górn, Sycht.

Gwary: wcyrllć się 'wrąbać się do pańskiego lasu'.
Jest to typ ograniczony znaczeniem czasownika prostego nazy

wającego najczęściej czynności związane z pracą na roli. Ponieważ 
przykłady polskie pochodzą z utworów kresowców M. Rutkowska uwa
ża, że czasowniki te powstały pod wpływem języka rosyjskiego, za
czym przemawia także, według autorki, fakt niewystępowania ich uÛ
pisarzy z Polski centralnej . Trzeba jednak zaznaczyć, że ponie
waż czasowniki te są także w gwarach polskich, np. w dialekcie 
malborskim (Górn) oraz na Podhalu (Karł) można je uznać za wspól
ny typ słowotwórczy występujący w obu Językach niezaleznie od 
siebie.

8
jM .  R u t k o w s k a ,  Próba porównania funkcji prefiksów 

werbalnych w Języku rosyjskim i polskim (na materiale morfemów 
w— ), "Slavia Orientalis" XVIII, s. 433-434.



Czasowniki z pref. wy

znaczenie: 'zakończenie czynności wykonywanej długo i inten
sywnie, często aż do zmęczenia, do syta':
wydokazywać się 'wybawić się, wyhasać się dokazując', wydrzemać 
się 'nadrzemać się do woli, wyspać się', wyhulać się 'zabawić 
się do woli', wykrzyczeć się Dor, Karł, wylatać się 'nabiegać 
się' Dor, Szymcz, wymarudzlć się rzad., wynarzekać się rzad.4wy
żalić się', wypłakać się, wypościć się, wyprztykać się pot.'wy
dać wszystkie pieniądze', wyspać 3lę Dor, Karł, wysiedzieć się, 
wyszaleć się 'wyładować energię szalejąc', wyśmiać się 'naśmiać 
się', wyżyć się.

Gwary: wyhałasować się i wyhałaslć się Karł, yyjeść_____ s|e
Szymcz.

Czasowniki te występują najczęściej w kontekście z okolicz- 
nikiem czasu lub stopnia i miary, np. “do woli", "do syta", "ca
łą 'noc". Jest to typ mało produktywny, gdyż funkcję tę pełnią w 
języku polskim inne prefiksy, przede wszystkim pref. na-.

Znaczenie: 'odmówienie osobistego udziału, uchylenie się, wy
kręcenie się od niepożądanych ewentualności'-:
wykłamać się (od obowiązku) 'uwolnić się...', wykłaniać się ‘u- 
zyskać kłaniając się', wykpić się, wykręcić się, wyłgać się pot. 
Dor, Karł, wymigać się pot. Dor, Karł,, wymówić się, wyprosić 
się przestarz., wyprzysiąc się Wilcz 132.

Typ mało produktywny.

Znaczenie: 'skierowanie czynności ze środka na zewnątrz':
wybiadollć się 'wyżalić się, wypowiedzieć się biadoląc', wypi
sać się 'wypowiedzieć się pisząc' Wilcz 143, wyszamotać się rzad.
‘wyrwać się, wydąstać się szamocząc', wywiedzieć się 'wypytać 
się', W tym ostatnim czasowniku nastąpiła chyba tylko wymiana 
przedrostka, por. dowiedzieć się.



Czasowniki z pref, za

znaczenie: ‘zagłębienie, pogrążenie, skoncentrowanie się na 
procesie polegające na Jego intensywnym i dogłębnym poznaniu':
zaczytać się, zadellberować się 'zamyślić się', zadumać się Dor, 
Karł, "zamedytować się 'pogrążyć się w medytacji' Dor, Karł, za
myślić się, zapatrzyć się, zasłuchać się«

Czasowniki te wskazują na kompletne zaabsorbowanie wykonaw
cy procesem. Omawiane znaczenie występuje w czasownikach związa
nych z myśleniem, wrażeniami i uczuciami. Mogło ono powstać na 
wzór czasowników z pref. za- w funkcji przestrzennej 'daleko, 
głęboko', takich Jak np. zanurzyć się, zatopić się w czytaniu, 
myśleniu, medytowaniu itd.

Znaczenie: 'zakończenie czynności wykonywanej długo i inten
sywnie, często ze skutkiem ujemnym dla wykonawcy ("do zmęcze
nia" )':
zachlać się wulg. Dor, Karł, zadesperować się, zagadać się,, za- 
galopować się Dor, Szymcz, zaharować się pot., załatać się
'zmęczyć się bieganiem', zapić się pot., zapłakać się (na śmierć), 
zapracować się Dor, Szymcz, zarajcować się, zasiedzieć się Ctombr 
232, zasapać się i inne.

Część tych czasowników wskazuje na przekroczenie granicy 
czasownikowej podkreślając zbyt długi czas trwania czynności lub 
procesu, np. zagadać się, zarajcować się, zasiedzieć się, inno 
odnoszą się Jakby do granicy możliwości, wytrzymałości ludzkiej, 
np. załatać się, zapić się, zapracować się, zasapać się.

Danuta Buttler, przeprowadzając badania historyczne nad pol
szczyzną XIX 1 XX wieku, uważa, że typ czasowników, w których 
prefiks za- wskazuje na czynność odbywającą się z nadmierną In
tensywnością lub zbyt długo, uległ redukcji9.

Inne znaczenia:

9' D. B u t t l e r ,  Zmiany słownikowe w polszczyźnie prze
łomu w. XIX 1 XX. Cz. II. Budowa i znaczenie czasowników, Por. 
Jęz. 1972, z. 5, s. 276-285.



zakraść się, zarabować się g<5rn. (o stropach) 'zawalić się w wy
niku rabowania'.

Czasowniki z pref. z(e)-//s(e)-

Znaczenle: 'zakończenie czynności wykonywanej ze znacznym 
stopniem natężenia, często aż do zmęczenia':
zbeczeć się pot, 'spłakać się' Dor, Szymcz, schorować się prze
starz., zdyszeć się, zhulać się ‘pohulać bez umiaru', spłakać 
się, spracować się, stańcować się daw. dziś gw. 'zmęczyć się' 
Dor, Warch, stańczyć się, stęsknić się.

Gwary: zb'ldovać s'e Szymcz, zdolć się 'upić się' Karł, zl'lść 
s*e Szymcz, zeznojLlć sfe Szymcz.

Produktywność tego typu Jest ograniczona.

Znaczenie: 'ruch dośrodkowy, parcie do wewnątrz (kurczenie 
się) i tworzenie Jedności z wielości elementów':
zbiec się, zbić się (w gromadę) Dor, Karł, zejść się Dor, Karł, 
zjechać się, zlecieć się, zleźć. eię, zrosnąć się  ̂zstąpić się.

Znaczenie pref. z(e)-//s(e)- jest tu odwrotnością pref,
roz(e)-. W czasownikach takich, jak zbiec się, zjechać_____się,
zejść się itd. tkwią właściwie dwa znaczenia: po pierwsze 
znaczenie przestrzennego przemieszczania się do środka, po dru
gie - znaczenie • "mnogości" sprawców danej czynności. Przemiesz
czenie się z różnych obszarów w kierunku Jednego lokalizatora 
następuje dlatego, że mamy do czynienia z kilkoma sprawcami. Jest 
to stary typ słowiański, notowany Już przez S. Słońskiego10, je- ■ 
dnak dla współczesnej polszczyzny konstrukcje te nie są typowe.

Znaczenie: 'nawiązanie kontaktu, porozumienie się, uzgodnie
nie czegoś':
zdzwonić się, zgadać się,̂ zgrać się (w orkiestrze) Wilcz 133, 
zgwizdać się 'zwołać gwizdaniem' Dor, Karł, skrzyknąć się, zmó
wić się: W fabryce zmówi się pięciu ludzi {..«]• Pol 23/1975,

3. S ł o ń s k i , .  Funkcje prefiksów werbalnych w języku 
starosłowiańskim (starobułgarskim), Warszawa 1937, s. 225-253.



Karł, sprzyaląc się Wilcz 133, zszepnąć się daw. 'porozumieć 
się szeptem", zestrzelić się (wzrokiem) Wilcz 133, stariczyć się 
'skoordynować ruchy taneczne*, stelefonować się, zwąchać się Dor, 
Karł, zwołać się, zwyć się 'zwołać się wyciem' Wilcz 133, zżyć 
alę.

Gwaryi zkonwinkować 3ię 'porozumieć się' Karł.
Maria Rutkowska uważa czasowniki typu! stelefonować się, 

zdzwonlć się, za rusycyzmy. Wydaje się, że można je potraktować 
jako derywaty utworzone w wyniku werbalizacji wypowiedzenia za
wierającego czasownik wzorcowy złączyć się, zwołać się (telefo
nując, dzwoniąc ltd.), gdyż oba Języki przejawiają w takich wy
padkach podobne tendencje słowotwórcze.

1 1 R u t k o w s k a ,  Nie zauważone rusycyzmy..., s. 299.



Omówiona w niniejszej pracy derywacja czasowników, dokonują
ca się za pomocą dwu lub trzech elementów formalno-struktural- 
nych, tj. prefiksu, sufiksu, a często także i zaimka się użyte
go w funkcji współformantu, pozwala na sformułowanie pewnych 
wniosków dotyczących tej grupy derywątów oraz kilku wniosków o- 
gólnosłowotwórczych.

1. Analiza słowotwórcza

Powstawanie czasowników z formantem rozdzielonym jest jednym 
z najbardziej istotnych przejawów tendencji do oszczędności środ- 
kdw językowego wyrazu. Na czasowniki te składają się trzy zróż
nicowane pod względem rodzaju derywacji grupy: czasowniki pre- 
fiksalno-sufiksalne, prefiksalno-sufiksalno-zaimkowe i prefik- 
salno-zaimkowe. Czasowniki z formantem rozdzielonym, będąc skró
tami połączeń wyrazowych, są świadectwem tendencji syntetycznych 
występujących w języku ogólnopolskim1, a także w gwarach.

W pracy omówiono 3201 takich derywatów, z tym że około 850, 
tj. 26%, stanowiły czasowniki o charakterze zindywidualizowa
nym2, zaś 400, tj. około' 12% - 'formacje występujące tylko w gwa
rach. Możemy więc ogólnie stwierdzić, że ten rodzaj derywacji, 
tj, tworzenie derywatów za pomocą jednoczesnego dodania do pod-

‘ Tendencje przeciwne, tj. analityczne zostały omówione przez 
J. A n u s i e w i c z a  w pracy Konstrukcje analityczne we 
współczesnym języku polskim, Wrocław 1978.? Czasowniki te nie zostały zanotowane w Słowniku języka 
polskiego pod red. W. D o r o s z e w s k i e g o  (najczęściej 
pochodzą z utworów współczesnych poetów i pisarzy, z radia, te
lewizji, prasy itd.) lub są w tyra słowniku opatrzone kwalifikato
rem: "indywidualny”.



stawy słowotwórczej dwu lub trzech elementów jest często wyko
rzystywany w języku ogólnopolskim, a wydaje się, że również i w 
gwarach .

Oto przegląd poszczególnych przedrostków wraz z podanymi w 
nawiasach liczbami utworzonych derywatów (na przykładzie czasow
ników prefiksalno-sufiksalnych), por. tab. 1: u- (557), z(e)-// 
s(e)- (4 74), za- (258), o-//ob(e)- (2 22), w£- (2 1 2), od(e)- 
(170), roz(e)- (148), prze- (1 1 0 ), po- (73), na- (39), przy- 
(38), w(e)~ (2 6), pod(e)- (24), do- (22), nledo- (3), nad(e)- 
(2 ), wz- (1 ).

Jak widać, do najbardziej produktywnych przedrostków należą; 
u—, z(e)-//s(e,)-, za-, o-//ob(e)-, wy-, od(e)-, roz(e)- i 
prze-. Mniej czasowników tworzą przedrostki; po-, na-, przy-, 
w(e)-, pod(e)-, do-. Zupełnie nieproduktywne są; nledo-. 
nad(e)- i wz-.

Tworzenie czasowników od imion za pomocą jednoczesnego doda
nia prefiksu i sufiksu jest w polszczyźnie często stosowanym za
biegiem słowotwórczym. Czasowników utworzonych w ten sposób mamy 
w zebranym materiale prawie 2400 (por. tab. 1), w tym ponad 
200 to formacje gwarowe.

W gwarach najproduktywniejsze są przedrostki; za- (41), 
z(e)-//s(e)- (29), u- (24), o-//ob(e)- (22), wy- (22), od(e)- 
(16) i roz(e)- (14). Pozwala to stwierdzić, że i w  języku ogól
nopolskim, i w gwarach produktywne są te same prefiksy.

Podstawami słowotwórczymi czasowników prefiksalno-sufiksal- 
nych są najczęściej rzeczowniki (w zebranym materiale - 1417 ) . 
Są to przede wszystkim rzeczowniki rodzime niepodzielne słowo
twórczo, rzadziej rzeczowniki podzielne. Obce podstawy słowotwór
cze występują rzadko, przede wszystkim przy czasownikach z su- 
fiksem -izować, w mniejszym stopniu -ować, np, odakademi-.ować, 
uschematyzować, uscenizować, owantować, przefasonować, zafeno- 
lować.

J Sformułowania dotyczące gwar są dość ostrożne, gdyż wydaje 
się, że materiał gwarowy zebrany tylko na podstawie słowników i 
monografii jest nie w pełni miarodajny, a przede wszystkim zbyt 
jednostronny, ponieważ czasowniki z formantem złożonym pojawiają 
się najczęściej podczas dłuższych, swobodnych wypowiedzi. Trud
no jest je "wychwycić" w czasie odpowiedzi na pytania kwestio
nariusza.



Czasowniki prefik

Przyrostki Motywacje,
do- na- nad(e)- niedo- o-’//oble)- od(e)- po-

-(n)ić//-yć rzeczownik 9 25 - 3 112 70 18
przymiotnik 8 10 2 - 45 49 21
inne. - - - - 2 2 8
razejn 17 35 2 3 159 121 47

-ować rzeczownik 5 4 - - 42 26 17
przymiotnik - - - - - - -
inne - - - - 1 2
razem 5 4 - - 42 27 19

-(ni)eć rzeczownik - - - - 9 - 3
przymiotnik - - - 10 2 3
inne - - - - - -
razem - - - - 19 2 6

-izować// rzeczownik _ _ * 6 1
-yzować przymiotnik - - - - - 8 -

inne - - - - - -
razem - - - - - 14 1

Pozostałe rzeczownik - - _ _ 2 5 _

przyrost
ki

przymiotnik - - - - - 1 -
inne - - - - - - -
razem - - - - 2 6 -

Razem 22 39 2 3 222 170 73
ч

T a b e l a  1

s alno-sufiksalne
Przedrostki

pod(e)- prze- przy- roz(e)- u- w(e)- wy- wz- za- Razem

13 45 78 107 26 74 - 146 103 843
1 21 11 42 360 - 44 1 31 89 735
1 1 2 3 43 - 2 - 3 5 32

15 67 27 123 470 26 120 1 180 197 1610

5 30 9 15 43 - 61 - 59 61 377

* 1 • • — - a - - - 6

5 31 9 15 43 - 63 - 59 61 383

1 1 - 1 1 - 3 - 4 65 88

- - - 4 - - 17 - A
2 72 110

- «• - - - - - - 1 2 3
1 1 mm 5 1 - 20 - 7 139 201

3 2 Щ 1 3 - ««* - 1 27 44
. - 4 - 1 3 - - - - 39 55

3 6 г 6 - - 1 66 99

- 4 1 3 26 - 8 - 9 7 65
- - - - 11 - - - 1 4 17
- 1 1 - - - 1 - 1 - 4
- 5 2 . 3 37 - 9 - 11 11 86

24 110 38 148 557 26 212 1 258 474 2379



Przymiotniki rzadziej niż rzeczowniki stanowią bazę motywa
cyjną czasowników pref^iksalno-sufiksalnych (917 formacji ) . Naj
częściej są to przymiotniki z przyrostkiem -ny, -owy, -ski.

Czasowniki odrzeczownikowe i odprzymiotnikowe mogą powsta
wać, chociaż rzadko, w wyniku derywacji z tzw. ucięciem. W ten 
sposób są derywowane najczęściej czasowniki zawierające obce pod
stawy, np. odbiurokratyzować, przedyplomatyzować, spirotechnl- 
zować, spluralizować, stypizować, skosmopolltyzować, uhlerar- 
chizować, zmotoryzować itd. Ucięciu ulega najczęściej rzeczowni
kowy sufiks -izm, -acja, -ja, -ika oraz przymiotnikowy: -ny, 
-iczny, -ski, -ki.

Współformantami sufiksalnymi towarzyszącymi prefiksom są naj
częściej przyrostki: -(n)ić//-yć, -ować, -eć, -izować//-yzować. 
Najproduktywniejszym z nich jest przyrostek -(n)ić//-yć dodawa
ny jednakowo swobodnie do podstaw rzeczownikowych (843 czasowni
ki), jak i- przymiotnikowych (735 czasowników).* Podobnie jest z 
przyrostkiem -eć, trzecim pod względem produktywności. Przyro
stek -ować, drugi pod względem produktywności, łączy się tylko 
z podstawami rzeczownikowymi. Przyrostek -i zować//-yzować może 
się łączyć z podstawami rzeczownikowymi i przymiotnikowymi. Po
zostałe przyrostki, tj. -ać, -owić, -nąć, -awić, -wić, -czyć 
rzadko występują w funkcji współformantu. Przyrostki: -kać, 
-owieć. -ewić, -owszczyć, -ownić, -ywić wystąpiły tylko w po
jedynczych derywatach czasownikowych.

Wyjątkowo też tylko podstawę derywacji może stanowić inna 
część mowy niż rzeczownik i przymiotnik: przysłówek, zaimek, li
czebnik, wykrzyknik.

Czasowniki prefiksąlno-sufiksalne tworzą się najczęściej we
dług następujących typów' skowotwórczych:

A. Od podstaw rzeczownikowych: 
o-//ob(e)~ + -(n)ić//-yć, 
o-//ob(e)- + -ować, 
od(e)- + -(n)ić//-yć, 
prze- + ~(n)lć//-yć, 
roz(e)- + -(n)lć//-yć> 
vh + -(n)ić//-yć,

B. Od podstaw przymiotnikowych!

u- + -ować,
wy- + -(n)ić//-yć,
wy- + -ować,
za- + -(n)ić//-yć,
za- + -ować,
z(e)-//s(e)- + -eć



o-//-ob(e)- + -(n)ió//-yć, wy- + ~(n)lć//-yć,
od(e)- + -(n)lć//-yć, - z(e)-//з(e)- + -(n)lć//-yć,
roz(e)- + -(n)ić//-yć, 2(е)-//з(e)- + -eć,
Ü; + -(n)lć//-yć, .

Najproduktywniejszym typem słowotwórczym jest Jednak wśród 
derywatów odrzeczownikowych typ: za- + -(n)ić//-yć, a wśród de
rywatów odprzymiotnikowych: + -(n)ić//-yć.

W czasownikach prefiksalno-sufiksalnych mogą się pojawiać 
dublety sufiksalne, lecz Jest ic\ .niewiele, przy czym są one naj
częściej rezultatem występowania sufiksu -I7 (w derywatach 
starszych) oraz sufiksu -owa- (w derywatach nowszych)} rzadziej 
występuje kolejność odwrotna, np. odarnlć 1 odami ować, ogumić i 
ogumować, ożaglić i ożaglować i inne.

Wszystkie derywaty czasownikowe tworzone od przymiotników na
leżą właściwie tylko do dwu typów semantycznych, a mianowicie: 
'uczynienie lub stanie się takim jak podstawa' i 'pozbawienie, 
niwelacja cechy nazwanej podstawą'.

Wśród derywatów odrzeczownikowych panuje olbrzymie zróżnico
wanie semantyczne, co wiąże się przede wszystkim z różnorodno
ścią czasowników wzorcowych oraz ze zróżnicowaniem semantycznym 
podstaw, np. przedrostek roz(e)-, wy-, za- i inne.

Współformantem, obok prefiksu i sufiksu, może byó także ele
ment "się", por. czasowniki prefik3alno-sufiksalno-zaimkowe, np. 
oddziadzić się, owlośnlć się, rozpiosenkować się, wynledzielnić 
się, zalatari^ić się. W pracy omówiono 386 takich czasowników, 
co pozwala stwierdzić, że produktywność pozostałych współforman- 
tów, tj. prefiksów 1 sufiksów jest podobna jak w czasownikach 
prefiksalno-sufiksalnych, por. tab. 2. Nowe czasowniki są naj
częściej tworzone według następujących typów słowotwórczych: 

roz(e)- + rzeczownik + -(n)lć//-yć + się,
• za- + rzeczownik + -(n)lć//-yć + się,

2(e)-//s(e)- + rzeczownik + -(n)lć//-yć + się, 
v/y- + rzeczownik + -(n)lć//-yć + się.
Czasowniki prefiksalno-sufiksalno-zaimkowe są przeważnie zin

dywidualizowane, występują najczęściej w stylu artystycznym, 
przy czym dają się wyraźnie wyodrębnić dwa okresy największej 
produktywności tych formacji^, a mianowicie: okres romantyzmu,

^ Podobnie uważa A. Krupianka, która stwierdza: "...prefik-



Czasowniki prefikealno-

T a b e l a

,sufiksalno~zaimkowe

rostki

pod(e)- prze- 2 Ш - roz(e)- u- w(e)~ wy- wz- za- Щ ) - 1 1s(o)- Razem

1 4 4 46 8 12 25 - 49 54 243
- . 2 - 8 ' 12 1 12 55
- - - 1 - «M 3 1 - 9

1 6 4 55 20 12 42 - 51 66 307

1 1 - . 6 3 1 6 - 6 18 52
- - - - - - - • - ■ -
- •m - - - . r 1 - - «W 1

1 1 - 6 3 1 7 •m 6 18 53

- m m 3 4 - 3 - 3 4 20

- - - - - - - - 1 1
- - 1 - - - 1 •w 1 5

- 1 3 f 4 - 4 - 3 6 26

2 7 5 64 27 13 53 - 60 90 386



np. odstworzyć się Skub (Kras), odlodnić się Skub (Kras), roz- 
kurhanlć się Skub (Słow), wsłonecznić się Skub (Słow) i współ
czesności, np. rozgałganló się (Redl L 39), uteścić się (Wańk Z 
177), wymałpić się (Wańk Z 238), zwarszawlć się (ïwaszk S II 
238), oddzladzić się (Kaw P 131). Około 1/3 derywatów prefiksal
no-suf iitsalno- zaimkowych stanowią czasowniki występujące tylko w 
gwarach, np. doplenlęźyć się 'dorobić się pieniędzy', oblałczyć 
się 'ożenić się', rozpsocić się 'rozpadać się', uchciwić się, 
wynozdrzyć się 'wyczyścić sobie nos' i inne.

W trzeciej z omawianych grup, tj. w czasownikach prefiksalno- 
-zaimkowych najproduktywniejszymi prefiksami są: na-, roz(e)- i 
do-, np. dogadać się, napłakać się, rozdokazywać się, zupełnie 
nieproduktywne są prefiksy po- i przy-, pozostałe zaś mają pro
duktywność ograniczoną. W rozprawie wymieniono ponad 400 takich 
czasowników, z tym że w zakresie intensiwów, np. z prefiksem do-, 
na-, roz(e)-., zacytowano tylko część materiału'’.

Czasowniki' prefiksalno-zaimkowe w większości wypadków wska
zują na zakończenie czynności wykonywanej długo, ze znacznym 
stopniem natężenia, często aż do zmęczenia, "do syta", "do prze
sady", powyżej możliwości fizycznych i granic normy. Znaczenie 
to może występować w czasownikach z prefiksami: do-, na-, o-// 
oMe)-, od(e)-, prze-, roz(e)-, u-, w-, wy-, za-, z(e)-// 
s_(e)-, przy czym towarzyszy im zawsze element "się". Najwięcej 
czasowników intensywnych mamy w następujących typach słowotwór
czych:

do- + czasownik + się, 
na- + czasownik + się, 
roz(e)- + czasownik + się.
Trzeba też zaznaczyć',, że wśród czasowników omawianego typu 

inne znaczenia, np. ruch dośrodkowy lub odśrodkowy, uwydatnienie

salne konstrukcje odimienne nie byty znamienne dla polszczyzny 
XVIII w. Prawdziwy ich rozwój przypada dopiero na XIX w. dzię
ki poezji romantycznej. Drugim okresem szczególnego rozwoju pre- 
fiksalnych konstrukcji odimiennych jest polszczyzna współcze
sna...", por. A. K r u p i a n k a ,  Czasowniki z przedrostka
mi przestrzennymi w polszczyźnie XVIII wieku, Warszawa-Poznań- -Toruń 1979, s. 154.5 Z tego też względu nie podaje sie danych ilościowych doty
czących udziału poszczególnych prefiksów w procesie derywacji.



początku czynności itd. występują rzadko i tylko w niewielkiej 
liczbie derywatów.

2. Sposoby powstawania czasowników 
z formantem rozdzielonym

Pojawienie się czasownika z formantem rozdzielonym jest prze
ważnie poprzedzone występowaniem peryfrastycznej formy wypowie
dzi funkcjonującej w tekście, bądź tylko w świadomości użytkow
ników języka polskiego, często równolegle z powstającym derywa
tem. To, o czym mówimy, co jest nazwane imieniem, najczęściej 
rzeczownikiem lub przymiotnikiem, dzięki dodaniu przedrostka i 
przyrostka ulega uprocesowieniu, np. uczynić (kogoś) harcerzem 
) uharcerzyó, uczynić (kogoś) wrażliwym ) uwrażliwić. Przyrostek 
zmienia rzeczownik lub przymiotnik w czasownik, natomiast przed
rostek modyfikuje znaczenie nowej formacji wskazując na stosunki 
przestrzenne, temporalne, ilościowe i inne.

Znaczenie derywowanej nazwy jednowyrazowej jest najczęściej 
sumą znaczeń czasownika wzorcowego i podstawy słowotwórczej. 
Czasownik wzorcowy stanowi niejako punkt wyjścia całego szeregu 
innych derywatów wzorowanych na nim, zachowujących jego prefiks, 
a »/prowadzający nową podstawę, którą jest najczęściej rzeczownik 
lub przymiotnik, W czasownikach z formantem rozdzielonym występu
je więc zjawisko automatycznego niejako powielania czasownika- 
-wzorca, ponieważ wchodzi on w skład parafrazy słowotwórczej, 
której drugim członem jest przeważnie imię. I tak, na wzór cza
sownika zapełnić (staw) zostały utworzone derywaty: zaglonić, za
leś zczyć , zarybić, zarzęslć, zażablć i inne. Na wzór czasow
nika zarazić urobiono formacje: zagrzybić, zaśnlecić, zawoł- 
czyć; czasownik rozpadać się (o deszczu) był podstawą derywatów: 
rozdeszczyć się, rozsłoclć się i gw. rozpsoclć się. Derywaty te 
mogły powstać dlatego, że istniał czasownik wzorcowy i że cza
sownik ten razem z rzeczownikiem lub przymiotnikiem tworzył gru
pę syntaktyczną, która mogła ulec skondensowaniu tworząc jeden 
wyraz. Utworzone w ten sposób czasowniki, będąc nazwami jednowy- 
razowymi są zarazem ekwiwalentem grupy syntaktycznej, która sta
nowi ich bazę motywacyjną. Możemy więc powiedzieć; otoczyć (o



gród) parkanem lub oparkanlć (ogród), doaadzić drzew (w ogro
dzie) lub dodrzewić (ogród). W ten sposób powstaje zdecydowana 
większość czasowników z formantem rozdzielonym.

Oprócz tego istnieje jednak sporo nowych czasowników, które 
nie mają odpowiadającej im wielowyrazowej grupy motywacyjnej, 
np. odskarpetczyć, odspodnlć, wylesić. Czasowniki te mogą pow
stawać dlatego, że w świadomości użytkowników języka utrwalił 
się model słowotwórczy, w którym, np. odskarpetczyć, odspodnlć i 
wylesić łączy się z całą serią derywatów, w których pref. od(e)- 
i wy- wskazuje na usunięcie, pozbawienie tego, na co wskazuje 
podstawa. Nowe czasowniki są więc powoływane do życia niezależ
nie od tego, czy istnieje dla nich oparcie w grupie syntaktycz- 
nej, czy też nie istnieje. Powstałe w ten sposób neologizmy ana
logiczne jako zgodne z istniejącymi modelami nie budzą zastrze
żeń co do swojej poprawności, są jasne, zrozumiałe i precyzyj
ne6.

W niektórych czasownikach z formantem złożonym możemy, jak 
sądzę, mieć do czynienia z samą tylko wymianą prefiksów, np. za
mulić przymullć, ponieważ w czasownikach wzorcowych istnieje 
identyczna opozycja, tj. zakryć : przykryć. Podobna wymiana pre
fiksów zaszła być może w szeregu czasowników gwarowych: przypa- 
lować 4—> upalować •*-*■ odpalować na zasadzie analogii do przywią
zać : uwiązać : odwiązać, por. też zaręczyć •*-*■ odręczyć •«-»■ roz- 
ręczyć, okapturzyć •«->• zakapturzyc ч-» rozkapturzyć i inne.

3. Funkcja 1 rola czasownika wzorcowego

Czasownik wzorcowy jest niezwykle ważnym elementem w proce
sie derywacji czasowników. Świadczy o tym fakt, że wtedy, gdy 
mamy kilka czasowników wzorcowych (o podobnym znaczeniu, takiej 
samej podstawie słowotwórczej, lecz różnych przedrostkach) roz
szerza się "rodzina słowotwórcza", gdyż nowe czasowniki nawią-

£
nieznajomość modelu spowodowała pojawienie się wielu ra

żących lub nieprecyzyjnych czasowników, takich jak np. oprzyrzą- 
iować, przecenić, zabiletować, zamaszynować i innych,“przeciw^
• któryrc "ostro występował ¥7 D o r o s z e w s k i ,  .por. 0

i-i.. - ’ V słowt*. Poradnik językowy, Warszawa 1968, t. I, s. 336, 
t. I I ,  б . 156,  158 i r..



żują także do tych różnych form prefiksalnych czasowników wzorco
wych. Tak więc istnienie dwu czasowników wzorcowych: zapełnić : 
napełnić pozwala na powtarzalność modelu w derywatach: zarybić : 
naryblć. zaludnić : naludnlć, zawilgocić : nawilgocić, zawod
nić : nawodnić. Model okryć ‘: zakryć powtarza się w całej serii 
derywatów analogicznych: odarnić : zadarnlć, okrzewić : zakrze
wić, ogrzybić : zagrzybić, ośnieżyć : zaśnieżyć, odrzewić : za
drzewić. V takim wypadku mamy do czynienia ze splotem szeregu 
czynników, które mogły wpłynąć na powstanie tych derywatów. Trud
no właściwie rozstrzygnąć, czy decydującym momentem było istnie
nie parafrazy, czy obecność czasowników wzrocowych z różnymi pre
fiksami.

Dzięki czasownikom wzorcowym powstają całe serie czasowników 
analogicznych, co widać szczególnie wyraźnie w tekstach najnow
szych, gdzie w jednym zdaniu występuje kilka takich derywatów, 
np. Judyma Żeromskiego trzeba dosentymentalnić, doseksualnić, 
dosocjallzować i dorewolucjonlzować. Kult 45/1975, Wychodzisz 
zatumanlony, zasnuty, zaklnlony. Gałcz P 190, Był [...] ubrany i 
uklndżalony w autentyczne dary. Wańk W 144, Wystarczy wskazać 
stwierdzone przez badaczy skonsumpcyjnlenle, spłaszczenie, sprzy-1 
zlemnlenle celów życiowych części młodzieży. Pol 46/1977, W ten 
koniak wsmakował się i wgłębił. E 51, Stefek wciela się, a ra
czej wdrewnla w swoją rzeźbę, której szuka. Kaw W 94, Docent się 
rozmarzył, rozpoetycznił. Pol 26/1979.

Trzeba też zaznaczyć, że czasownikami wzorcowymi są najczę
ściej stare deverbativa, które tworzą liczne związki wyrazowe. 
Wiele z nich wykazuje tendencję do stopniowej leksykalizacji, w 
związku z czym mogą one występować w znaczeniach abstrakcyjnych. 
Najczęściej powtarzającymi się w tej funkcji są czasowniki: 

ciąć (od-, wy-, s—, przy-), 
dać (do-, od-, wy-, roz-, przy-, z-), 
dzielić (od-, wy-, prze-, roz-),
Jąć (od-, wy-, przy-, za-),
jechać (do-, przy-, od-, wy-, w-, z-),
kryć (od-, przy-, na-, po-, za-),
pełnić (do-, wy-, na-, s-),
sadzić (na-, od-, ob-, roz-, w-, wy-, 2a~).



Czasowniki te należą do najstarszej warstwy leksykalnej pol
szczyzny.

Czasowniki z formantem rozdzielonym są najczęściej bardzo 
precyzyjne pod względem znaczenia, zdarza aię jednak, że bez 
znajomości czasownika wzorcowego znaczenie derywatu jest niejas
ne, np. czasownik zaresorować mógłby oznaczać: 'założyć resory' 
jednakże redaktorzy audycji telewizyjnej (z dn. 6 II 1980) uży
li go w znaczeniu: 'zanudzić (telewidzów) rozmową o resorach'; 
podobnie zagardlić mogłoby oznaczać: 'zachorować na gardło', w 
rzeczywistości jednak znaczy: 'zadusić ściskając gardło'. Bywa 
tak w wypadku okazjonalizmów tworzonych zupełnie doraźnie 1 przy
padkowo i wówczas tylko kontekst czy konsytuacja informuje nas o 
znaczeniu, dlatego też takie czasowniki funkcjonują w tekście 
często na zasadzie cytatu. Ich odrębność, rozbijająca spójność 
tekstu, jest zaznaczona przez cudzysłów lub użycie słów wyjaś
niających: . ?czyli", "to jest", "to znaczy" i innych, np. Jakie 
są drogi "odśmiecanla11 z nadmiaru niepożądanych drgań. Pol 28/ 
/1976; Rozbombić - to tyle co wystrzelać i rozgrabić. Lov Dz 
222; Socjologowie zwracają uwagę na specyficzne zjawisko rusty- 
fikacji, tj. "uwsłowienia11 niektórych dzielnic miejskich. Dorj 
W rozważaniach nad związkami pomiędzy rozwojem cywilizacji i 
zjawiskiem "udepresyjnlenia" społeczeństw nie należy zapominać 
Pol 42/1979.

Frekwencja takich czasowników jest zazwyczaj bardzo niska, 
gdyż są to twory indywidualne i okazjonalne.

. 4. Zakres występowania czasowników 
z 'formantem rozdzielonym

Czasowniki z formantem rozdzielonym występują w różnych od
mianach stylowych języka ogólnopolskiego, zwłaszcza w jego od
mianie mówionej, a także w gwarach. Najczęściej pojawiają się 
one w języku potocznym, często w żargonie lub gwarze środowisko
wej, a więc tam, gdzie tendencje do skrótu i ekspresji wypowiedzi 
są wyraźniejsze. Czasowniki te nie zawsze są akceptowane przez 
normę poprawnościową, gdyż często przyjmują cechy wulgaryzmów



lub powodują komizm i zbytnią familiarność"^, np. odogonić, roz- 
krochmalić się, urękawlcznić, zaustępować i inne.

Część czasowników z formantem rozdzielonym jest rezultatem 
świadomej działalności artystycznej, przede wszystkim poetyc
kiej, por. liczne neologizmy: olatarnlć Skub (Słow), rozwidno- 
krężyć Skub (Kras), odllśclć- Karp Z 21, odmrówczyć (sąsiadów) 
Wańk A-P 141, przeponiedziałkować (święta) Biał03z Sz 87, u- 
kobiecló (odrastałki) Wańk Z 161.

Czasowniki utworzone w ten sposób są bardzo oryginalne, gdyż 
łamią ustalone związki frazeologiczne. Werbalizacji ulegają tak
że zwroty metaforyczne, np. omiesięcznić 'oświetlić, okryć mie
siącem, tj. księżycem', opajęczyć 'otoczyć płotem, tak jak pa
jęczyną', zaskórzyć 'mocno dokuczyć, tj. zajść jakby za skórę'. 
Szczególnie dużo neologizmów artystycznych jest w czasownikach 
prefiksalno-sufiksalno-zaimkowych. m

Trzecią odmianą stylową polszczyzny, która charakteryzuje 
s'ię używaniem czasowników z formantem rodzielonym jest styl na
ukowy i terminologia specjalna. W tym wypadku nie chodzi o eks
presję, ale o dokładność i precyzję terminu, a także o wygodę w 
posługiwaniu się nazwą krótszą, np. osmużyć łow., okorować techn., 
odgłowió techn., oddoraźnić praw., rozwłóknić techn., ułożysko- 
wać techn., unosowić jqz., wymóżdżyć med., zabunkrować techn. i 
inne.

Czasowniki z formantem rozdzielonym występują także w gwa
rach polskich, a reguły ich tworzenia są takie same jak w języ
ku ogólnopolskim (por. tab. 3), np. gw. namuszyć i og. poi. na- 
ryblć; gw. obuszyć i og. poi. ogłowlć; gw. odmarchwić i og. 
poi. odchwaścić; gw. rozlejczyć, rozpienlężyć i og, poi. roz- 
Jarzmić; gw. zallpić, zamarchwlć, zaolszyć i og. poi. zakrze
wić itd.

Czasowniki z formantem rozdzielonym stanowią w polszczyinie, 
szczególnie współczesnej, produktywny rodzaj derywacji. Nie Jest 
to jednak proces charakterystyczny tylko dla współczesnego ję
zyka polskiego, lecz proces stary, o którego dawności świadczą

*7 Cechy te wg Z. K u r z o w e j  świadczą o tym, że mamy 
do czynienia z syntetyzmem, por. Recenzje i sprawozdania, JP LVII, 
1977, s. 209-217.



Czasovmlki występujące tylko w gwaracb

Przedrostek
I.

Czasowniki
prefiksalno-
-sufiksalne

II. 
Czasowniki 
prefiksalno- 
-sufiksalno- 
-zaimkowe

III. 
Czasowniki 

prefiksalno- 
-zaimkowe

Razem

do- 1 1 3 5
na- 8 2 24 34
nad(e)- - - - -
niedo- - - - -
o-//ob(e)- . 22 17 11 50
od(e)- 16 4 2 22
po- 8 12 1 21
pod(e)- 1 1 - 2
prze- 10 - 2 12

przy- 8 3 - 11
roz(e)- 14 13 3 30

Hr 24 14 6 44
w(e)- 1 - 2 3
wy- 22 • 12 3 37
wz(e)« - - - - ..

za- 41 30 - 71
z(e)-//
s(e)- 29 24 5 58

Razem 205 133 62 400



takie czasowniki, jak: ożenić (się) i pokrzepić (się), których 
odpowiedniki proste, tj. żenić (się) i krzepić (się) są chrono-

Ôlogicznie późniejsze

O tym, że jest to stary typ słowiański wspominatakż® I* 
N 2 m e с w pracy:, Genese slovanskeho systemu vidoveho, Praga 
1958, s. 83 i W. Ś m i e с h w artykule: 0 pochodzeniu cza
sowników typu bierać, pisywać w języku polskim, cJP Liii iУУ5, 
s. 192.
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wa 1970. r

- M. Hłasko, Baza Sokołowska, [w:] Opowiadania, 
Warszawa 1976.

- M. Hłasko, Pierwszy krok w chmurach. Opowiada
nia, Warszawa 1957.

- T. Hołuj, Raj, Warszawa 1972.
- T, Hołuj, Róża i płonący las, t. I, Warszawa 

1974.
- Pojedyncze przykłady z literatury.
- K. Irzykowski, Nowele, Stanisławów 1906.
- K. Irzykowski, Pałuba, Warszawa 1957.
- K. Irzykowski, Wiersze i dramaty, Kraków 1977.
- J. Iwaszkiewicz, Sława i chwała, t. I-III, War
szawa 1956-1962.

- M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje, t. I-II, 
Warszawa 1974.

- M. Pawlikowska-JaAporzewska, Wiersze, Warszawa
1967.

- A. Jastrzębski, Uwagi o słownictwie Karola I- 
rzykowskiego, Por. Jęz. 1951, s. 12-14.

- I. Judycka, Neologizmy Stanisława Ignacego Wi
tkiewicza, Por. Jęz. 1950, s. 24-25.

- "Karuzela“, tygodnik łódzki; pojedyncze nume
ry.

- J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I-VI, 
Kraków 1900-1911.

- T. Karpowicz, Obrócone światło, Warszawa 1972.
- T. Karpowicz, Trudny las, Warszawa 1964.
- T. Karpowicz, Wiersze wybrane, Wrocław 1969.
- T. Karpowicz, Znaki równania, Warszawa 1960.
- J. Kawalec, Oset, Warszawa 1977.



Kaw P 
Kaw S z 
Kaw Sza 
Kaw T 
Kaw W 
KiŹ

Klek

Klich

Konw К

Kuc

Kult

Leśm К

Leśm N 
Leśm P
Leśm Sz 
Leśm U

Lov В

Lov Dz

Lov L 
Lov P 
Lov S 
Łop 0

Maciej

MAGP

J. Kawalec, Przepłyniesz rzekę, Warszawa 1973. 
J. Kawalec, Szukam domu, Warszawa 1968.
J. Kawalec, Szara aureola, Katowice 1973.
J. Kawalec, Tańczący jastrząb, Warszawa 1972. 
J. Kawalec, Wezwanie, Warszawa 1968.
"Kobieta i Życie", tygodnik warszawski; poje
dyncze numery.
M. Chmuria-Klekotowa, Odbicie tendencji słowo
twórczych języka polskiego w neologizmach dzie
ci, PF XX, 1970, s. 153-159.
E. Klich, Narzecze wsi Borki Nizińskie, Kraków 
1919.
T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa
1976.
M. Kucała, Porównawczy słownik trzech wsi ma
łopolskich, Wrocław 1957.
"Kultura", tygodnik społeczno-kulturalny; poje
dyncze numery.
B. Leśmian, Klechdy sezamowe, Warszawa-Kraków
1950.
B. Leśmian, Napój cienisty, Warszawa 1936.
B. Leśmian, Poezje геЬгапе, Warszawa 1957.
B. Leśmian, Szkice literackie, Warszawa 1959.
B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, Warsza
wa 1962.
J. Lovell, Bal się nie udał czyli Rétif kra
kowski, Kraków 1978.
J. Lovell, Dziewczęta płaczą nadaremnie, Kra
ków 1962.
J. Lovell, Losy nie darowane, Warszawa 1969.
J. Lovell, Piekło mężczyzn, Warszawa 1977.
J. Lovell, Dziewczyny i sex, Warszawa 1970.
T. Łopalewski, Góra dawnych Bogów i inne opo
wiadania, Warszawa 1977.
J. Maciejewski, Słownik ohełmińsko-dobrzyński, 
Toruń 1969.
Mały atlas gwar polskich, Wrocław-Warszawa-Kra- 
ków 1957-1970.



Mal ( Chpp)

Maz

Miod

Mroż D 
Mroź 0 
Now A

Now D 
Now 0

Now P 
Now Pr 
Pis

Piw P

Plut

Pol
Przekr 
Przyj 
Rad 
Redl A 
Redl J

Redl К 
Redl L 
Redl Z 
Rep

Schulz К 
Schulz S

Schulz SC

- J. Mally, 0 języku listów Chopina, Por. Jęz.
1951, s. 7-12.

- J. Mazur, Gwary okolic Biłgoraja, cz. 2, Fle
ksja, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

- J. Miodek, Syntetyczne konstrukcje leksykalne 
w Języku polskim, Wrocław 1976.

- S. Mrożek, Dwa listy, Kraków 1974.
- S. Mrożek, Opowiadania, Kraków 1974.
- T. Nowak, A Jak królem, a jak katem będziesz, 
Warszawa 1977.

- T. Nowak, Diabły. Dwunastu, Kraków 1977.
- T. Nowak, Obcoplemienna ballada. Opowiadanie, 
Warszawa 1977.

- T. Nowak, Psalmy, Kraków 1974.
- T. Nowak, Prorok, Warszawa 1977. \ *
- W. Pisarek, Słownik języka niby-polskiego, czy
li błędy językowe w prasie, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków-Gdańsk 1978.

- M. Piwowski, Przepraszam, czy tu biją?, "Dia-
- log" 1975, nr 1.
- F. Pluta, Słownictwo Dzierżysławic w powiecie 
prudnickim, Wrocław 1973«

- “Polityka", tygodnik; pojedyncze numery.
- "Przekrój", tygodnik, pojedyncze numery.
-  "Przyjaciółka", tygodnik; pojedyncze numery.
- Audycje radiowe.
- E. Redliński, Awans, Warszawa 1975.
- E. Redliński, Ja w nerwowej sprawie, Warszawa 

1969. ’
- E. Redliński, Konopielka, Warszawa 1973.
- E. Redliński, Listy z Rabarbaru, Warszawa 1967.
- E. Redliński, Zgrzyt, Warszawa 1971.
- Klucze do zdarzeń. Wybór reportaży z Polski i- 
o Polsce, Warszawa 1976.

- B. Schulz, Kometa, Kraków 1957.
- B. Schulz, Sanatorium pod klepsydrą, Kraków 
1957. •

- B. Schulz, Sklepy cynamonowe, Kraków 1957.



SM

Sycht

Szymcz

Tel
Tomasz

Tuw К 
Tuw W 
Wańk A 
Wańk A-P 
Wańk К

-Wańk S 
Wańk T 
Wańk Z 
Warch

Wilcz

Witk J

Witk N

Witk T

Wydrz С 
Wydrz 0

Wydrz P 
Wydrz U

- T. Skubalanka, Neologizmy w polskiej poezji 
romantycznej, Toruń 1962.

- "Świat Młodych", pismo dla młodzieży; pojedyn
czy numery.

- B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kul
tury ludowej, t. I-VII, Wrocław—Warszawa—Kra
ków 1967-1976.

- M. Szymczak, Słownik gwary Domaniewka w po
wiecie łęczyckim, cz. I-VIII, Wrocław-Warszawa- 
-Kraków 1962-1973.

- Audycje telewizyjne.
- A. Tomaszewski, Gwara Łopienna i okolicy w pół
nocnej Wielkopolsce, Kraków 1930.

- J, Tuwim, Kwiaty polskie, Warszawa 1977.
- J. Tuwim, Wiersze zebrane, Warszawa 1975.
- M. Wańkowicz, W pępku Ameryki, Warszawa 1976. 

Atlantyk-Pacyfik, Kraków 1975. 
Karafka la Fontaine'a, Kraków

- M. Wańkowicz,
- M. Wańkowicz, 
1972.

- M. Wańkowicz,
- M. Wańkowicz,
- M. Wańkowicz,
- S. Warchoł,

Na tropach Smętka, Warszawa 1974. 
Tędy i owędy, Kraków 1974.
Ziele na kraterze, Warszawa 1976. 

Gwary dawnej Ziemi Stężyckiej, Wro-

we współcze-
cław-Warszawa-Kraków 1967.

- K. Wilczewska, Czasowniki zwrotne 
snej polszczyźnie, Toruń 1966.

- S. J. Witkiewicz, Janulka, córka Fizdejki, [ws] 
Dramaty, t. II, Warszawa 1972.

- S. J. Witkiewicz, Narkotyki - Niemyte dusze, 
Warszawa 1975.

- S. J. Witkiewicz, Tumor Mózgowicz, [w;] Dramaty, 
t. I, Warszawa 1972.

- A. Wydrzyński, Ciudad Trujillo, Warszawa 1977.
- A. Wydrzyński, Odwrócone niebo. Opowiadania, 
Katowice 1962.

- A. Wydrzyński,
- A. Wydrzyński,

1973.

Ptaki z sadzy, Warszawa 1962. 
Umarli rzucają cień, Warszawa



Zar - A. Zaręba, Słownik Starych Slołkowlc w powie
cie opolskim, Kraków 1960. 

zasłysz - Czasowniki usłyszane i zanotowane w trakcie
różnych rozmów.

U w a g a !  Oprócz podań ycń*‘wyżej źródeł przejrzano także 
szereg nie wymienionych w spisie monografii gwarowych, w których 
nie znteleziono jednak interesujących nas czasowników. Są to na
stępujące prace:

P. Bąk, Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim, Wrocław-
- Vf ars zawa-Kraków 1968. *

W. Cyran, Gwary polskie w okolicach Siedlec, Łódź 1960.
W. Dobrzyński,' Gwary powiatu niemodlińskiego, cz. II,- Wro

cław 1967.
P. Gołąb, Gwara Schodni i okolicy, Wrocław 1955.
H. Gruchmanowa, Gwary Kramsk, Podmokli i Dąbrówki w woje

wództwie zielonogórskim, , Zielona Góra 1969.
M. Gruchmanowa, Gwary zachodniej Wielkopolski, Poznań 1970.
M. Kamińska, Gwary Polski centralnej, Wrocław-Warszawa-Kraków

1968.
F. Pluta, Dialekt głogówecki, cz. II, Wrocław 1964.
Z. Sobierajski, Gwary kujawskie, Poznań 1952.
B. Sychta, Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej, t. 

I-II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980.
M. Szymczak,- Gwar>a Domaniewka i wsi okolicznych w powiecie 

łęczyckim, Łódź 1961.
Z. Zagórski, Gwary Krajny, Poznaiń 1964.

✓



ПОЛЬСКИЕ ГЛАГОЛЫ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ФОРМАНТОМ 
(резюме)

Настоящая монография "Польские глаголы с разделительным 
формантом" (z formantem rozdzielonym) состоит из трех осно
вных частей: введения, анализа языкового материала и резю
ме. К диссертации приложены три таблицы Представляющие продук
тивность отдельных префиксов, суффиксов и целых словообразова
тельных моделей. Во вступлении автор монографии представляет ис
торию вопроса и методологию работы, дает также дефиницию терми
на "разделительный формант". Глаголами с разделительным формантом 
автор считает префиксальные глаголы, у которых нет бесприставоч
ных эквивалентов, и которые образовались в итоге вербализации 
словосочетаний, напр. odgłowić, zarybić, . uzdrowić, zdzwonić 
się, wczytać się, odchamić się. И так, разделительный • формант 
это такой формант, который состоит по меньшей мере из двух мор
фем не выступающих слитно, рядом, но разделенных словообразова
тельной основой.

Главную часть материала образуют глаголы выписанные из "Сло
варя польского языка" под редакцией в. Дорошевского (65%); ос
тальные глаголы (23%) были собраны из 100 добавочных источников, 
в состав которых входит: 80 литературных произведений (поэзия и 
проза), 10 журналов и газет, 10 лингвистических работ, и кроме 
того материал теле- и радиопередач. Автор настоящей диссертации 
использовал еще 30 диалектных источников, а именно словарей, мо
нографий и атласов (12% материала). Таким образом анализ был 
проведен на основании богатого и разнообразного материала, охва
тывающего 3201 дериватов, среди которых 850 глаголов это глаголы 
индивидуального характера, и 400 - глаголы диалектные.

Проводя синхронный анализ собранного материала автор работы 
выделяет три способа деривации глаголов:

1) глаголы префиксально-суффиксальные, значит такие, которые



образовались в результате одновременного присоединения к слово
образовательной основе, чаде всего именной, префикса и суффикса, 
напр, za - les - ić, u - człowjecz - yć, od - banaln - ić;

2) глаголы префиксально-суффиксально-постфиксальные, в кото-
- - i

рых формант состоит из трех морфем, т. е. и» префикса, суффикса 
и "się", напр. prze - jagn - ić się, roz - cham - jć s’lę, za
katarz - yć się;

3) глаголы префиксально-постфиксальные, в которых словообра
зовательной основой является простой глагол, а формантом - пре
фикс и местоимение (постфикс) się, напр. na. - chodzić - się, 
za - czytać - się, w - żenić - się.

Вышеуказанные три типа глаголов с разделительным формантом 
отвечает трем основным частям монографии. В пределах каждого от
дельного способа деривации была проведена классификация по стру- 
ктурно-семантическим типам, которая охватывает группы глаголов с 
тем же префиксом, суффиксом, грамматическим характером основы и 
структурным значением. Это значение подано в словообразующей па
рафразе, напр, zapełnić rybami (staw) ) zarybić, obsadzić drze
wami (plac) ) odrzewić.

Анализ собранного материала позволяет прийти к следующим вы
водам: 1

1. Образование глаголов с разделительным формантом является 
одним из наиболее существенных признаков стремления к экономно
сти оредств языкового выражения, значит к сокращениям, к синте
тическим формам.' Это старый процесс,- срав. ożenić (się), po
krzepić , характерный и для других славянских языков и необыкно
венно продуктивный в современном польском языке и в диалектах.

2. Глаголы эти выступают чаще всего в разговорном языке, ча
сто в жаргоне или в профессиональном диалекте, напр. odpolitycz
nić (wojsko), ogumić (pojazd), przeszpitalować (tÿdzierî), uhar- 
czerzyć (klasę). Второй языковой областью является научный стиль 
И специальная терминология, напр. oddoraźnić praw., odgłowić
tech., unosowić jęz., wymdżdżyd med. Третьей стилевой разнови
дностью польского языка, которая характеризуется употреблением- 
глаголов с разделительным формантом является художественный стиль, 
напр, olatarnlć, rozwidnokrężyd, przeponledziałkować (święta). 
Этот способ образования новых глаголов выступает тоже й в поль
ских диалектах, напр, namuszyć (nawpuszczać much), odmarchwić (wy
rwać marchew), zallplć (zasadzić lipami).



3. Появлению глагола с разделительным формантом чаше всего 
предшевствует наличие перифрастической формы высказывания, дей
ствующей в тексте или только в сознании потребителей польского 
языка,' часто параллельно с возникапщим дериватом. Суффикс прев
ращает тогда имя существительное, имя прилагательное, реве дру
гую часть речи в глагол, а префикс изменяет значение новообразо
вания, указывая на пространственные, временнные, количественные 
и другие отношения. Рассматриваемые глаголы могли возникнут по
тому, что существовал образцовый глагол, и что этот глагол вме
сте с именем существительным или прилагательным создавал синтак
тическую группу (был мотивирующей основой), которая подверглась 
конденсации, создавая одно слово. Так по образцу глагола zapełnić 
(staw glonami, rybami, rzęsą, żabami, leszczami) возникли дери
ваты - zaglonić, zarybić, zarzęslć, zażablć, zaleszczyć. По об
разцу глагола zarazić, образовались глаголы - zagrzybić, zaśmie
cić, zawołczyć и другие.

4. Часто новые глаголы могут возникать независимо от того, 
существует ли для них база в синтактической группе, напр, odskar
petczyć, odspodnić, wylesić. Эти глаголы могли образоватся потому, , 
что существует продуктивная словообразовательная модель, в 
которой префикс od(e-) i wy- указывает на отстранение, лишение 
того, на что показывает основа. Таким образом возникают целые 
серии дериватов (аналогичные неологизмы), напр. Judyma Żerom
skiego trzeba dosentyroentalnić, doseksualnić, dosocjalizować i 
dorewolucjonizować. Docent się rozmarzył, rozpoetycznił.

5. Образцовыми глаголами чаще всего являются старые deverba- 
tiva, которые образуют многие словосочетания, напр, ciąć, dać, 
dzielić, jąć, jechać, pełnić, sadzić, kryć и другие.

6 . Некоторые глаголы с разделительным формантом отличаются 
небольшой частотностью, так как являются они индивидуальными и 
случайными образованиями. Их отличие нарушает связность текста, 
что обозначается кавычками или употреблением пояснительных слов 
"или", “то есть", "это значит" и других, напр. "Socjologowie 
zwracają uwagę na specyficzne zjawisko rustyfikacji, tj. saiwsio- 
wienia* niektórych dzielnic miejskich".



Indeks zawiera wszystkie czasowniki cytowane w pracy. Lokali
zacja informuje o miejscu występowania czasownika. Układ indeksu 
według przedrostków ma na celu ułatwienie poszukania czasownika 
gwarowego, np. uostrupió będzie umieszczone pod przedrostkiem 
roz(e)-{ uofsfoć pod przedrostkiem o-//pb(e)- itd. Czasowniki 
opatrzone gwiazdką są "dotworzone" na podstawie zanotowanego cza
sownika niedokonanego, formy imiesłowu lub rzeczownika odsłowne- 
go. . .

do-

dobadać się 121, 122 
dobluźnić się 122 
doborovac 23 
dobroiić s'e 122 
dochować się 121 
dochrapać się 121 
dc„hrześcijanić(się) 24 
doczytać się 121, 122 
dodrzewió 22, 146 
dodzwonić się 121, 122 
dofilozofować się 121, 122 
dogadać się 121, 122, 144 
dogołębnić się 106 
doho*ować się 121 
doigrać się 122 
dokarmelić 22 
dokołatać 121, 122 
dolesić 22 
dołonić 23

domacać się 121 
do® i ark ować s'e 122 
domyślić się 121 
dopełnić 24 
dop'en'ąXec są 106, 144 
dopokoić się 106 
dopolitycznić 53 
dopukać się 121, 122 
dopytać ste 122 
dorewolucJonizować 23» 147 
doręczyć 23 
dorobić się 121 
dorozumieć się 121 
doseksualnić 24, 147 
dosentymentalnić 24, 147 
dosłuchać się 121 
dosmaczyć 22 
dosmakować się 121 ».
dosocJallzować 23, 147 
dostukać 3ię 121, 122 • 
dosycić 24



doszczelnić 24 
doszperać się 121 
dośrodkować 23 
dośwletlić 22 
dotelefonować 3ię 121, 122 
dotentegować się 106 
dotlenić 23
dotrupić się 106 v
dotrzeźwić 24 
dowartościować 23 
dowęszyć się 121 
dowiedzieć się 121, 122, 132 
dowielmoźnić (się) 24 
dowojować się 122 
dozlelenić 23

na-

nabaraszkować się 122 
nabąbać się 123 
nabębnić się 123 
nabiadać się 122 
nabiedować się 122 
nab'ij'ić s'e 123 

nabigosić 25 
nabojować się 122 
nacierpieć się 122 
nac'esaö s'e 123 
nac'eplëc 25 
nachlać się 123 
nâ l'ipaö s'e 123 
nachłapać się 123 
nachłeptać się 122, 123, 124 
nachodzić się 16, 121, 122, 124 
na^olerować s'e 123 
nachorować się 122 
nachrapać się 122

naczekać się 122
naczłowieczyć się 106
naczulić 25, 26
naczytać się 122
naćkać s'e 123
nadreptaó się 122, 124
nadumać się 122
nadyszeć się 122
nadziękować się 122
nadźwigać się 122
na^ubać s'e 123
nafigłować się 122
nafioczyć 25
nafruwać się 122, 124
nagadać się 124
nagawędzić się 122
nagłodować się 122
nagłośnić 25
nagotovać s'e 123
nagrab'ić s'e 123
nagrać s'e 123
nagrasować się 122
nagumować 25
nagwizdać się 122
nahamkac są 123
naharować się 122, 124
nahulać się 122
naigrać się 122
naiglić się 106
naindyczyć się 106
naiinęyć s'e 123
najeść się 122, 123, 124
najeździć się 122
najęczeć się 122
nakichać się 122
nakochać się 122
nakołatać się (nakouatać s'e) 122,



nakombinować się 122 
nakrzyczeć się 122, 124 
nakrzyżykować 25 
nakwękać się 122 
nalamentować się 122, 124 
nalatać się 122, 124 
nalec'i<5 s‘e 123 
naledzić 24
naludnić 12, 13, 25, 26, 147 
nałazić się (nauazlć s'e) 122, 

123, 124 
nałowić się 122 
nałykać się 122, 124 
namachać się 122 
namarzyć się 123 
namaślec 25 ' 
namedytować się 123 
namęczyć się 123, 124 
nairfałiec 26 
namilczeć się 123 
namulić 24
narauszyć (namulec) 25, 149 
namyśleć się 123 
nanicestwić się 106 
nariivïc 24
nanosić się (nanosić s'e) 123
nanovlc 26
napaćkać się 123
napaśturovac są 106
napełnić 25, 147
napić się 123, 124
napiec się 123
napierzyć 25
napląsać się 123
naplotkować się 124
napłakać się 5, 123, 124, 144
napodróżować się 123
napokutować się 123

napolemizować się 123 
napolitykować się 123 
napolować się 123 
napośoić się 123 

napowietrzyć 25 
napracować się 123, 124 
napromienić 25, 26 
naprzykrzyć się 123 
napubliczyć 26 
napurpurzyć 25 
napuszyńcić 25 
narobić się 123 
narozmawiać się 123, 124 
narybić 25, 26, 147, 149 
naryczeć się 123 
nasapać się 123 
nasępić (się) 25 
nasiedzieć się 123 
naskakać się 123 
naskamleć się 123 
nasłonecznić 25 
nasłomic 25 
nasłużyć się 123, 124 
nasobaczyć 25 
naspać się 123 
naspacerować się 123 
nastalić 24, 26 
nasycić 25
nńszczebiotać się 123 
naszlochać się 123, 124 
naszperać się 123 
naszukać się 123 
naślepić się 106 
naświetlić 25 
natalkować 25, 26 
natariczyć się 123 
natęsknić się 123 
natobaSëc 25



natupać się 123, 124 
natwardzić się 106 
natyrać się 123, 124 
naujadać się 123 

, nauatronić elf 106 
nawarstwić 24 
naweselić się 123 
nawędrować elf 123 
nawęglić 25 
nawilgocić 25, 26, 147 
nawilgotnić 25 
nawltaminować 25 
nawodnić 25, 26, 147 
nawojować alf 123 
nawozić elf 123 
nazgrzytać się 123 
naziewać się 123 
nazwyczaić 25 
nażałować się 123 
rtażartować się 123 
nażerować się 123,- 124 
nażyć się 123 
nazëdovic są 106

nad(e)-

nadcieńczyć 26 
nadczulić 26

nledo-

niedobiałczyć 27 
niedokrwić 27 
^niedopolitycznlć 27

o-//ob(e)~ 

obabić się 28, 107

obabić 31 
obabulić (się ) 28 
obalwanieć 31 
obałwanić 31 
obandować 28, 30, 31* 35 
obarczyć 30 
obasować się 124 
obączkać elę 107 
obciapać się 124 
obciociować 29, 35 
obczytać//oczytać 125 
obdudać się 125 
obdłużyć//odłużyć 30 
obezmocnić 33 
obezdomnieć 34 
obezpieczyć 34 
obezprzytomnić 33 
obezprzytoonieć 34 
obezsilić 33 
obezwładnić 33 '. ■ 
obezwładniać 34 
obezwłasnowolnić 33, 34 
obeżreć się 125 
obębnić się 124 
obęckać się 124 
obiedzić 33, 34
obiałczyć (ob'ał6ec są) 107, 144 
objaśnić 33 
objawić 33
objeść się//ojeść się 124 
objuczyć//ojuczyć 30 

obkolić//okoUć 28 
obkredować się//okredować się 

107
obkupić się 124 
oblatać się 125 
oblodzić 28



obluźnić 33 
obłachmanić się 107 
obłaskawić 33 
obłatwlć 33 
obłękitnić 33 
obłocić 28 
obnażyć 33 
obniżyć 34 
obosëc są 107 
obostrożyć 28 
obramić 28, 35 
obramienić 28 
obramować 35 
obramkować 29 
obrąb'ic 28 
obruździć 28 
obryłantować' 28, 35, 66 
obrzeżyć 28
obsaczyć//osaczyć//osoczyć
28

obsiedzieć się 125 
obsłuchać się//osłuchać się 

125
obsmyczy<5//osmyczyć 32 
obsobaczyć 32 
obsprawnić 29 
oblcelec 34 
obślimaczyć 32 
obuchać się 124 
obulwarować 28 
obumowić 29 
obunkrować 29 
obuszyć (obusëc) 31, 149 
obuzdać 30 
obuzjëc 30 
obwonić 28
obznajmić//oznajmić 34 
obznaJomić//oznajomić 34

ocalić 6, 31, 33, 34 
ocaleć 34 
ociaćkać się 124 
ocieniować 29 
ocienić 28 
ocieplić (się) 33 
ociernić 28 
ocwanić 33 
ocyckać się 124 
ochlać się 124 
ochłopić się 107 
ochromieć 31, 34 
ochromić 33 
oczepić 29 
oczerstwić się 107 
oczorcieć 33
oczytać się//obczytać się 125 
ocaplëc 32 
oćmić 28
odarnić 28, 30, 35, 141, 147 
odarniować 29, 35, 141 
odaszyć 28 
odeskować 29, 35 
odiablić 31 
odłużyć//obdłużyć 30 
odrzewić 11, 28, 30, 147 
odziwnieć 34 
ofilarować 29, 35 
ogapieć 31 
ogirlandować 29, 35 
ogłowić 31
ogłowić//odgłowić 35, 149 
ogłupić 33 
ogłuszyć ‘33 
ogołocić 6, 7
ogrë^ëc//ogrujëc//#odgru^ëc 32, 
39

ogrzybić 30, 147



ogrzybieć 29 
ogumić 29, 35, 141 
ogumować 30, 35, 141 
ojedwabić 28, 30, 35, 66 
ojeść się//objeść 124 
oJuczyć//objuczyć 30 
okajdanić 29 
okamienić 31 
okapturzyć 29, 59, 146 
okiełznać 30, 59 
okobiecić eif 18t 
okolić//obkolić 28 
okołkować 29 
okołtunić się 107 
okopcieć 29 
okopcować 29 
okoralić 29, 66 
okorować 31* 149 
okorować//odkorować 35 
okotarować 29 
okoźlić się 107 
okółkować 29, 31, 35 
okrawędzić 28
okredować eię//obkredować się
107

okroplić 28 
okrowić się 107 
okrzewić 28, 30, 147 
okurzyć 31 
okutać 30 
okwiecić 28, 66, 
olatarnić 28, 35, 149 
olinować 30 
ołachmanić 2^ 
omaćkać się 107 
omasztować 30, 35 
omączyć 28 - 
omężyć się 107

omglić 28 ■ _ ,
*omiesięcznić 28, 149 
omiodnić 32 
omIodzić//onfojec ' 32 
omniszyć 31 
omszyć 28, 30 

omszeć 29 
onarzędziować 30 
oniemieć 34
oniemić 33 
oniepraytomnić 33 
oniesmutnić 33 
onieśmielić 33 
opacholić 32 
opaćkać się 125 
opajęczyć 28, 149 • 
opalikować 29 
opalisadować 29,- 30 
opancerzyć 29, 66
opapużyć//opapuzić 28 
oparawanić 28 
oparkanić 28, 30, 146 
opartęzić się 107 
opasać 29 
operlić 28, 35, 66, 
opętać 29, 59 
opętlić 30 
opić się 124 
opiekielnić 33, 34 
op'eriązec są 107 
opierścienić 29, 35, 66 
opierzyć 28, 31 * 59, 66 
opieśnić 32 
oplandeczyć 29, 35 
opluskwić 32 
opłachcić (się) 30 
opłocić 28, 30 
opłomienić 28



opłotować 29
opłużyć 29
opodatkować 30

opoić się 125
opopielić 28
oprofilować 29, 35
opromienić 28
opryszczyć 28
oj?rzytomnlć 33, 34
oprzyrządować 30, 35, 146
*opuszyć 28
opylić 28
orurować 29, 35
osaczyć//obsaczyć//osoczyć 28
osamotnić 33, 34
osamotnieć. 34
osennić 33,' 34
osëkn'ic 30
osędzieć//oszedzieć//oszadzieć
29

osępić 31 

osępieć 31 
osiatkować 29, 30 
osidlić 28 
obidłać 29 
osierocić 17, 31 
osierocieć 17, 31, 32 
osiwić 33 
oskorupić 28 
oskórować 29, 31 
oskrótować 30 
oskrzydlić 28, 35, 66 
osłabić 33 
osłabieć 34 
osłonecznic 28, 35 
osłuchać się//obsłuchać się 
125 

osłupić 31

osłupieć 31 
osmutnieć 34 
osmużyć 28, 31, 149 
osmyczyć 29 
osowieć 31' 
ospódkować 33 
ostalić 28, 33 
ostrunić 29, 35 
ostrzelać się 125 
oswobodzić 33 
oswoić 34
oszadzieć//oszedzieć//osędzieć
29

oszalić się 107 
oszalić 33 
oszaiicować 29, 30 

oszedzieć//oszadzieć//osędzieć
29

oszkapić 32 
oszparować 32 
oszronić 28, 30 

oszwabić 32 
oślepić 31, 33 
ośmielić (się) 7, 33 
ośnieżyć 147 
oświadomić 33, 34 
oświetlić 28, 47 
oświeżyć 34 
otaborować 29, 30 

otaborować się 107 
otaborzyć 28 
otamować 29 
otamić 28, 30 
otâflëc 28 
otęczować 29 
otępieć 34 
otępić 34 
otężeć 34



otobacëc aą 107 
otorbić 28, 31 

otroczyć 30 
,otrupieć 31 
otrupić 31 
otrzaskać się 123 
otrzewiczkować 30 
otumanić 31 
*owantować 30, 137 
owapnić 28 
owdowieć 31* 32 
owdowić 31 
owężyć się 107 
owidnokrężyć 28, 35 
owidnió 34 
owieńczyć 28 
owiośnić się 107, 141 
owitrażować 29, 35 
*owłosić 28, 31» 66 
*owronić 28 
owrzodzić 28 
ozëmnic aą 107 
oznajmić//obznajmić 34 
oznajomić//obznajomić 34 
ozwierciedlić 28 
ożaglić 29, 35, 66, 141 
•ożaglować 30, 35» 141 
ożałobić 28
ożenić się 107, 151
ożerdzić 28 
ożłopać się 124 
ożreć się 124 
uobombać se 124л
uobe^lać se 124 
uoc'ii)knyć 34 
uofsić 28

od(e)~

odakademizować 40, 137 
odalkoholizować 37 
odanonimować 40 
odbanalnić 15, 39 
odbezpieczyć 39, 40 
odbiurokratyzować 40, 140 
odboleinić 39, 41 
odborovac 37 
odbrązowić 39 
odcałować się 126 
odciąć się 126 
odciebić 41 
odcieleinić 39 
odciemnić 40 
odciećnić się 106 
odcyfrować 38 
odcytnąć 38 
odchamić się 5» 7» 108 
odchęcić 36 
odchropawić (się) 39 
odchudzić 40 
odchwalić się 126 
odchwaścić 36, 149 
odczłowieczyć 39 
oddalić (się) 13, ,41 
oddłużyć 36 
oddorafnić 39, 149 
oddrastycznić 39, 42 
oddrevrttc 37 
oddrzewić 36
oddziadzić się 108, 141, 144 
oddziękowaĆ się 126 
oddziwnić 39, 42 
oddiwięcznić 39, 42 
oddźwiękowić 38 
odegrać się 126 
*odemglić 36 
oderotyzować 38



odespać się 126 
odfajkować 38 
odfęsfgrzyć 36 
odfrajerżyć się 108 
odgałęzić (się) 36, 67, 107 
odgłowić//ogłowić 35 
odgłowić 5, 6, 7, 16 36, 42, 

149
odgpryczyć 36 
odgruzować 13, 37 
odgruęeć//ogru$ec 39 
odgryźć aię 126 
odgrzybić 16, 36, 42 
odhumanistycznić 39, 42 
odhaczyć 38, 87 
odintelektublnić 40, 42 
odintuicyjnić 40 
odintymnić (się) 40, 42 
odiwanić się 108 
odjeść się 126 
odkalibrować 38 
odklasycyzować 40 
odklinować 59 
*odkłonić się 126 
olknagować 38 
odkołkować 38, 87 
odkonkretnić 40 
odkonwencjonałizować 40. 
odkopcować 59 
odkorować//okorować 31 
odkorować 37 
odkotwiczyć 38, 87 
*odkrółewszczyć 40 
odkrzaczyć 19, 36 
odkrzyżowąć 38 
odkuć aię 126 
odkurzyć 13, 36, 107 

ł odlë^ëc 37

odllścić 36, 67, 149 
odlodnić się 108, 144 
odłoriić 41
odmarchwić (odmar^vic) 37, 42, 
149

odmarlować 38 
odmartwić 40,- 42 
odmetaforyzowaó 38 
odmetanować 37 
odmineralizować 38 
odmlstycznić 40 
odfflitilogizować 38 
odmłodnlć 40 
odmłodnieć 41 
odmłodzić (się) 40 
odmówić się 126 
odmrówczyć 36, 149 
odmuszyć (odmusëc) 37, 42 
odmuzealnić 40 
odmyszyć 36 
odmyślić się 126 
odnałozec są 108 
odnasec są 108 
odnerwić 36, 42 
odniemczyć 39 
odnomenklaturyzować 38 
odnowić 40 
odnosowić 40, 42 
*odochocić 36 
odogonić 37, 42, 149 
odoleić 37 
odosobiścić 40, 42 
odosobnić 41 
*odosobowić 40 
odosobowieć 42 
odpalować 38, 67, 146 
odpancerzyć 67 
*odpancernić 37



odpatetycznić 40 
odpatrzyć się 126 
odpaździerzyć 37 
odpchlić 37, 42, 92 
odpersonalizować 40 
odparzyć 37 
odpić się 126 
odpluskwić 92 
odpłetwić 16, 37, 42, 67 
odpłotować 9, 38 
odpodobnić 40, 42 
odpodniebiennić 40, 42 
odpoetycznić 40 
odpolitycznić 40, 42 
odpolszczyć 40 
odpostaciować 38 
Odpowietrzyć 37 
pdpowierzchnić 37 
odpowszechnić 40, 42 
odproblemić 37 
odpromienić 37 
odprzodkować 38, 87 
*odprzysiąc się 126 
odpsić (się) 40 
odptaszkować 38 
odptaszyć 37 
odpylić 37 
odrealnić 40 
odrefować 37 
odrelatywizować 40 
odręczyć (się) 13, 107, 146 
odrobaczyć 37, 42 
odroczyć 41 
, odrodząjowić 40, 42 
odrdzewić 37 
odromantycznić 40 
odrybić 37, 92 
odrymić 37

odrzec się 126 
odrzeczywistnić 40 
odsącec 37 
odsemantyzować 40 
odsërec 41 
•odsiarczyć 37, 42 
•odskarpetczyć 11, 37, 146 
odskórować 37, 42 
odskćrzyć 37 
odsłowiańszczyć 40 
odsłuchać się 126 
odsm'ercëc 37 
•odspodnić 11, 37, 146 
odstaroświetczyć się 108 
odstworzyć się 108, 144 
odsupłać 87 
odsynchronizować 40 
odszczurzyć 16, 37, 42, 92 
odszczególnić 39 
*0d3zczecinić 37 
odszkodować 38 
odszpilić 38 
odszuflować 39 
odszupasować 41 
odslëkovac 37 
*odśmiecić 11, 37, 148 
odśmiechnąć się 108 
odśnieżyć 37 
odśpiewać 39 
odświeżyć 40 
odtabacëc są 108 
odtlenić 37 
odtroczyć 38 
odtrokować 38 
odurzędowić 40, 42 
odwapnić 37, 67 
odwarstwić się 107 
odwetować 38



odwęglió 37. 67 
odwilgocić 37 
odwirusować 37 
odwizerunkować 38 
odwłosić 37, 67 
odwodnić 12, 13, 37 
odwonić 37 
odwszawić 37 
odwszyć 37, 42, 92 
odw3zetecznić 40 
odwzajemnić 38, 80 
odziarnić 13, 37 
odzmysłowić 40 
odznaczeniowić 40, 42 
odzwierciedlić 39 
odzwyczaić ‘(się) 37, 108 
odżelazić//odżeleźnić 37 
odżużlować 37 
odżyłować 37 
uodmuucić 38

po-

pobakerovac (se) 46 
pobankrocić 44 ’ 
pobartkować się 108 
pobliźnić 43, 46 
poburdosić się 108 
pocienić 45 
pocierpliwić się 109 
pochorować się 127 
podeptaczyć 43, 44 
podłużkować 46 
podłużyć 45 
podrâvnic 45 
podwoić 46 
podziurować 44 
podz iwnować 44

podźwigać się 127 
*poflecić - 43 
pofortunić 43 
pogłoćnić 45 
pogłówkować 44 
pogrubić 45 
pogrupić się 108 
pohaczkować 44 
pohalować 44 
pointymnić 46. 
pojasnić 45 
pojędrnić 45 
pojuszyć 43 
pokartować 44 
pokawałkować 44 
pokiełbasić (się) 43 
pokobiecić się 108 
pokoloóskować się 108 
pokoperkować 43, 46 
pokozakować 44 
pokrewnić się 108 
pokrzepić (się) 151 
pokrysztalić 43 
pokumać się 108 
pokumotrować się 108 
polepić się 109 
pólepszeć 45 
polepszyć (się) 45, 71 
poleśnieć 45 
*poluźnić 45 

v pomarginesować 44
pomniejszyć (się) 45 
poniemczyć 44 
poniżyć 45 
ponostalgizować 44 
ponowić 46 
poogromnić 45 
poosobnić 45



poparkać się 108 
popięknoduszyć 43 
popłakać się 127 
poprofesorować 44 
poprzedzić 46 
poranić się 109 
porękować się 108 
posankować się 108 
posetnić 46 
posiatkować 43 
posiniaczyć 43 
poskromić 45 
posmutnieć 45 
posmużyć 43 
posnobować się 108 
pososić 43, 46 
posowieć 44 
posportować się 108 
poszczegćlnić 45 
poszerszenieć 44 
poszkapić (się) 43 
poszlochać się 127 
poszmacieć 44 
poszmatkować 44 
poszociować 44 
poszramić 43 
poszyjkować 44 
poślubić 44 
potabaczyć 44 
potangować 44 
potanić 45 
potroić 46 
poturczyć 43 
poważnić 45 
powędkować 44 
powiadomić 45, 72 
powielić 46 
powiększyć (się) 45

powzgardliwić 46 
pozdrowić 45 
pozębić 43 
pozimnieć 45 
poznajomić (się) 45

pod(e)-

*podarabizować 47 
podbaronić 46, 47 
podcyfrować 47 

••podchmielić 47, 48 
pohrabić 46, 47 
podhumorzyć 47, 48 
*podindianić 46 
*poindianizować 47 
*podjazzować 47 
podkatarzyć się 109 
podkatechyzować 47 
podmakilować 47 
podmaślić 17, 47 
podmulić 47 
podochocić 47 
podpiwniczyć 47, 48 
podpylić 17 
^podrasować 47 
podsiniaczyć 47 
podśmerować se 109 
podświetlić 47 
podtatusieć 47, 48 
podwyższyć 47 
podvyzic 47

prze-

przeanielić (się) 49 
przebać się 127 
przebarwić (się) 48,



przebielić 49 
przebirbantować 51 
przebłędnić 52, 54 
przebohaterszczyć 52 
*przeb<5stwić 49, 54 
przebranżowić 11, 48 
przebrahżować 48, 54 
przebystrzyć 53 
przecenić 48, 146 
przechwistać (się) 49 
przechytrzyć (się) 53 
przeczasieć 52 
przeczernić 53, 54 
przedarraować 53 
przedawnić 53 
przedłużyć (się) 53 
przedobrzyć 53 
przedolić 50 
przedrożyć 53 
przedrzemać się 127 
przeduchowić 53 
przedworzanić 49 
przedyplomatyzować 51» 140 
przedyrektorować 50, 54 
przefajkować 50■ 
przefajnować 53 
przefasonować 48, 49, 54, 

137
przefujarzyć 50 
przegapić 17, 52 
przegrzeszyć się 127 
przegwoździć 52 
przehultaić 50 
przeinaczyć 13, 52 
przeintelektualizować 53 
przeistoczyć 48, 49 
przejaskrawić 53, 54 
przejaśnić (się) 15, 53

przejawić 53 
przejechać się 127 
przejeść się 127 
przejęzyczyć się 109 
przekabacić 48 
przekacić 49, 54 
przekategoryzować 49 
przekłamać 53 
przekopycić 48 
*przekościelić 49 
przekraść się 127 
przekreskować 52 
przekroplić 52 
przekrwić (się) 51 
przekrysztalić 49 
przelampkować 51 
przelampować 51 
przelamparcić 51 
przeleżeć się 127 
przeludnić 51 
przełajdaczyć 50, 51 
*przełzawić 51 
*przemałpić 52 
przemaszkiecić 51 
przemądrzyć 53 
przemistrzować 52 
przemłynkować 52 
przenarodowić 52 
przenaturzyć 48 
przeoczyć 17, 52 
przeołtarzyć 52, 54 
przeoryginalnić 52 
przeozonować się 109 
przepalatalizować 53 
przepalić się 127 
przepalować 52 
przepić się 127 
przepiekielnić 49, 54



przepierzyć 51 
*przepieśnić 51( 54 
przepiększyć 53 
przepoczwarzyć się 109 
przepoczwarkować się 109 
przepolaczyć 49 
przepolitycznić 53. 54 
przepolszczyć 53 
przepołowić 51 
*przeponiedziałkować 51, 149 
przepostaciować 49 
przepracować się 127 
przeprofilować 49, 54 
*przepromienić 49 
przeprćżniaczyć 50, 54 
przerobaczyć się 109 
przerobinsonować 50 
przeseksualizować 53 
przeseksować 52 
przesentymentalizować 53 ' 
przesiąść się 128 
przesiedzieć się 127 
przesielankować 51 
przeskalować 49 
przeskrzydlić 52 
przesłyszeć się 127 
przesmyknąć się 128 
przespać się 127 
przespacerować się 127 
przeszachować 50 

przeszczeblować 49 
przeszeregować 49, 54 
przeszpitalować 50, 54 
prześlepić 17, 52 
prześmiertnić 52, 54 
prześwietlić 52 
•przeteraźniejszyć się 109 
przeturystować 50

przetwarzyć się 109 
przewartować 50 
przeweselić 50 
przewidzieć się 127 
przewierszować 49 
przewisusować 50 
przewłaszczyć 49 
przewrażliwić się 109 
przewymiarować 49 
przewyższyć 53 
przezapustować 50 
przezawodować 49, 54 
*przezdrajczyć 49, 54 
przezebraniować 50, 54 
przezłocić 49 
przeżydowszczyć 49 
psemodïic s'e 127 
prelekarëc 51 
prepovetrëc 52

przy-

przybliżyć 56 
przyciemnić 56 
przycienić 56 
przyciszyć 56 
przychopać się 109 
przyćwiekować 55 
przydłużyć 56 
przydyliżansować 55 
przygadać się 128 
przyglinić się 109 
przygwoździć 55 
przygwoździować 55 
przykolankować 55 
przykołkować 18, 55 
przykrócić 56 
przylisić się 109



przyliścić się 109 
przyłaskawić 57 
przymllić 56 
przymllić się 128 
przymówić się 128 
przymullć 56, 146 
przyniewollć 56 
przynlżyć 56 
przypalantować 56 
przypalować 146 
przypasać 55 
przypochlebić się 128 
przypylić 56 
przyskrzynlć 55 
przysłużyć się 128 
przysmaczyć- 56 
przysporzyć 57 
przysposobić 56 
przystopować 56 
przyswoić 6, 57 
przyszpilić 55 
przytaknąć 57 
przytępić 56 
przytroczyć 38, 55 
przytrokować 55- 
przywłaszczyć 56 
przyziemić 55 
przyzwyczaić (się) 
przyżenić się 128 
prëmocnic 57 
prënasëc są 109 
prëgoz^ëc 55 
p2ypavyzić 55 
ps ysp'ilkovać 55

roz(e)-

rozamorować 59

rozamstrongrzyć się 110 
rozanielić (się) 59, 66 
rozbalować się 128 
rozbaranić się 110, 112 
*rozbeatlesować 60 
rozbeczeć się 128, 129 
rozbeczkować się 110, 112 
rozbełkotać się 128 
rozbezwstydzić 59 
rozbiec się 129 
*rozblifnić 59 
rozbłękicić 57 
rozbłękitnić 57 
rozbombić 59, 148 
rozbracëc są 58 
rozbranżowić 58, 61 
rozbrykać się 128 
rozbryłować 58, 61 
rozbrzęczeć się 128 
rozbuchać się 128 
rozbufić 59 
rozbulgotać się 128 
rozburdosić 60 
rozcieńczyć 60 
rozciepłić (się) 60, 111 
rozckliwić 60 
rozcudnić (się) 60 
rozchamić się 15, 110 
rozchciwić 60 
rozchlipać się 128 
rozcholerować się 128 
rozchorować się 128 
rozchrząkać się 128 
rozchyżyć 60 
rozczłonkować 57 
rozczłonować 57 
rozczyhitać się 128, 129 
rozćwierkać się 128, 129



rozdalić 58 
rozdelikacić 60 
rozdeszczyć się 110, 111, 

145
rozdiamencić 59 
rozdłużyć 60 
rozdnić 58
rozdokazywać się 128, 129,

144
rozdrzewić się 14 
rozdudnić się 128 
rozdwoić 61
rozdyskutować się 128, 129 
rozdzwonić się 128 
rozejść się 110, 128, 129 
rozełzawić się 110 
rozeźlić 60 
rozfalbanić 59 
*rozfalić się 110 
rozfanatyzować się 128 
rozfanfarować się 128, 129 
rozfigłować się 128, 129 
rozfikać się 128 
rozfilozofować się 128, 129 
rozfletnić 59 
rozflirtować się 128 
rozfukać się 128 
rozgadać się 128, 129 
rozgałęzić (się) 57 
rozgałganić się 110, 144 
rozgawędzić się 128, 129 
rozgaworzyć się 128, 129 
rozgdakać się 128, 129 
rozgderać się 128, 129 
rozgestykulować się 128 
rozgęgać się 128, 129 
rozgitarzyć 59 
rozgliflć 60

*rozgłębić się 111 
rozgołębić się 110 
rozgorszyć się 111 
rozgoryczyć 57 
rozgrzywić 59 
rozgwałtownić 60 
rozgwarzyć się 128, 129 
rozgwieździć//rozgwiaździć (się)

57, 66 
rozgwizdać się 128 
rozhałasować się 128, 129 
rozhardzić się 111 
rozhasać 3ię 128, 129 
rozhermetyzować 61 
rozhojnić się 111 
rozhuczeć się 128 
rozhukać się 128 
rozhulać się//rozgulać się 128,

129
rozindorzyć Się 110 
rozindyczyć się 110 
rozjarzmić 16, 58, 59, 149 
rozjaśnić 60, 62 
rozjawić 60 
rozjazgotać się 128 
rozjechać się 129 
rozjęczeć się 128, 129 
*rozjędzić 59 
rozjuszyć 60
rozkapturzyć 16, 58, 59, 146.
rozkartkować 60
rozkasłać się//rozkaszlać się

128
rozkawałkować 57 
rozkiełzać//rozkiełznać 58,
59

rozklamorzyć 60 
rozklaskać się 128



rozklęczeć się 128 
rozklinować 58, 59 
rozkokosić się 110 
rozkompleksić 57 
rozkonarzyć się 110 
rozkopcować 58, 59 
rozkostrzewić się 110 
rozkraczyć 58
rozkrochmalić (się) 58,61,149 
rozkrólewszczyć się 111 
rozkrzaczyć się 110 
rozkrzewić (się ) 14, 58 
rozkudlić 59 
rozkudłać 59 
rozkudłaczyć 60, 61 
rozkułaczyć '58 
rozkurhanić się 62, 110, 144 
rozkurzawić się 110, 112 
rozkwaczyć się 110 
rozkwiczeć się 128, 129 
rozkwiecić 57, 66 
rozlejcować 58 
rozlejczyć 16, 58, 61, 149 
rozlecieć się 129 
rozleniwić 60 
rozleźć się 129 
rozliryzować 58 
rozliścić (się) 57, 62,. 66 
rozludnić 58 
rozluSniovac 59 
rozluźnić 60 
rozłabędzić 59, 66 
rozłajdaczyć 59 
rozłaknić 60 
rozłunić się 110, 112 
rozmałpić się (rozmalp’ic są) 110 

112

rozmamczyć 60 
rozmarudzić się 128 
rozmarzyć się 128, 147 
#rozmdławić 60 
*rozmityngować 60 
rozmurawić 59 
rozmuzykalhić 60 
rozmuzykować się 110 
rozmyślić się 130 
rożnamiętnić 60, 62 
roznaturzyć się 111 
roznegliżować 60 
roznerwować 60 
rozochocić 57 
rozogniścić 60 
rozogólnić 60 
rozosobnić (się ) 60 
rozpachnić się 128 
rozpapużyć 60 
rozparkować się 110 
rozpasać 58 
rozpełznąć się 129 
rozperorować się 128, 129 
rozpępuszyć (rozpąpuśec) 58, 61 
rozpętać 58, 59, 61 
rozpiekielnić (się) 60 
rozpieniężyć (rozpenązec) 58 
rozpierścienió się 110 
rozpierzyć 58, 59 
*rozpieśnić się 110, 112 
*rozpięknić 60 
rozpijaczyć się 110 
rozpiosenkować się 110, 112,

141
rozpiorunić się 110 
rozplakatować 58 
rozpląsać się 128



rozpłacić ui.ą 130 
rozpłakać się 128, 129 
rozpłaszczyć się 111, 112 
rozpłodnić 60 
rozpłynąć się 129 
rozpodobnić 61 
rozpoetycznić 60, 147 
rozpoezjować się 111, 112 
rozpogodzić 60 
rozpolować się 128 
rozpołowić 57 
rozpołudnić się 62, 111 
rozpotężnić 60, 62 
rozpowszechnić 60 
rozprawiczyć 58 
rozpromienić 59 
rozproszyć (się) 57 
rozprćżniaczyć 59 
rozpróżnować się 128 
rozprzestrzenić (się) 58 
*rozprzędzić 58 
rozpsalmić się 111, 112 
rozpsocić się 111, 112, 144,

145
•rozptaszyć się 111, 112 
rozpucołowacieć 61 
rozpudlec są 110 
rozpurpurzyć się 111 
rozpylić 57 
rozramienić się 110 
rozrechotać się 128, 129 
*rozręczyć się 111, 146 
rozrosnąć się 110, 129 
rozrubinić 59 
rozryczeć się 128, 129 
rozrzednleć 61 
rozrzedzić 60 
rozMdïëc 61

rozsapać się 128 
rozserdecznić (się) 60, 111 
rozsejmikować się 111 
rozsępić 58 
rozsiąpić się 128 
rozsiąść się 129 
rozsiecić 58 
rozsilić się 62, 111 
rozskakać się 128 
rozskoczyć się 129 
rozskrzydlić się 111 
rozskreSec są 129 
rozsłocić się 111, 112, 145 
•rozsłodyczyć się 111 
rozsłonecznić 60 
rozsrebrnić 60 
rozstąpić się 129 
rozstępie się 111 
rozszaleć się 129 
rozszczególnić 60 
rozszemrać się 128 
rozszlochać się 128, 129 
roszumieć się 128 
rozszwargotać się 128 
rozsitrec 60 
rozścierwić się 110 
rozślublć 58 
rozśnieżyć się 111, 112 
rozświątecznić się 111 
rozświętować się 129 
rozświegotać się//rozświergota 
się 128, 129 

rozświetlić (się) 57 
rozświstać się 129 
roztajemniczyć 58 
roztańczyć się 129 
roztańcować się 129 
rozterkotać się 129



roztęczować 57, 59 
roztoczyć 59 
roztętnić się 129 
rotkliwić 60, 62 
roztokowad się 129 
rotopolić 59 
*roztotkować 60 
roztroid 61 
rotumanid 59 
roztupać się 129 
roztyd się 129 
roztrzepiotać się 110 
rozwachlarzyć 58, 66 
*rozwachlarzowad 58 
rozwarczeć się 129 
rozwarstwować 57 
rozwarstwid 57 
rozwidlid się 110 
rozwidnić (się) 60 
rozwidnokrężyć 58, 149 
rozwiedzied się 130 
rozwierzgad się 129 
rozwiłżyd 60 
rozwiechcid 58 
rozwielokrotnid • 61 
rozwielmożnied 61 
rozwielmożnid 59 
rozwielmożyd (się) 59, 66 
rozwieńczyd się 111 
rozwinogronid 58 
rozwiośnić (się) 66, 111 
rozwidlić 58 
rozwłóknić 57, 149 
rozwnuczyd się 111 
rozwodni6 59 
rozwojować się 129 
rozwolnied 61 
rozwolnić (się) 60

rozwrzeszczeć się 129 
rozwstrętnić się 111 
rozwyd się 129 
rozwydrzyć (się) 59 
rozwzdychać się 129 
rozzbytkować 129 
rozznajomić 60 
rozzuchwalić 60 
*rozzwierzęcić (się) 59, 66, 

111, 112 
rozżabid się 111, 112 
rozzaglić 59, 66

- rozżagwić 59 
rozżałobnić 60 
uosfurman'ic 60 
t̂ os trupi ć 57

u-

uabstrakcyjnie (się) 68 
uadekwatnid 68 
uaksamitnić 68 
uaktualnid (się) 68 
uaktywnić (się) 68 
uanalitycznić 68 
uanielić (się) 62, 66 
uartystycznić 68 
uascetycznić 68, 74 
uatrakcyjnić 68 
ubagnić 62 
ubajecznić 68 
ubarokować 73 
*ubaśnić 62 
ubaatowid 71, 74 
ubeczeć się 130 
ubezdrożyć się 112, 113 
ubezdźwięcznlć (się) 68, 74 
ubezimiennić 68



ubezpieczyć (się) 34, 71 
ubezpłciowić 71 
ubezwładnić (się) 68 
ubezwłasnowolnić 34, 68 
*ubiblijnić 68 
ubiegać się 130 
ubojowić (się) 71 
ubóstwić 62 
Ubransoletować 64 
ubrązować 73 . 
ubrązowić 71 
ubrylancić 63 
ubrylantować 64 
ubfeźec 64 
ubukiecić 63 
ucalić 73 
uciąglić 72 
uciekawlć 72 
ucieleśnić (się) 68 
uciszyć (się) 73 
ucodziennić 68 
ucudownić 68 
ucukrować 64 
uchciwić się 113, 144 
uchlać się 130 
uchodzić się 130 
uchrystusowić 62 
uchrystusować 63 
uchrześcijanić 73 
uczaplić się 112 
uczasownikowić 62, 68 
uczernić 53 
uczłonować 65 
uczłowieczyć (się) 15, 62 
uczujnić 68 
uczulić 72 
uczynnić 68 
uczytelnić 68

udaremnić 68 
udelikatnić 68 
udelikacić 71 
*udepresyjnić 68, 74, 148 
udialogować '65 
udialogizować 65 
udobitnić 68 
udobrodziejstwować 64 
tudobruchać 73 
udobrzyć 73 
udogodnić 68 
udojrzalić 72 
udokładnić 68 
udokumentować 64 
udomowić 71 
udoroślić 72 
udosłownić 68 
udostępnić 68, 74 
udostojnić (się) 68 
udowodnić 64 
udotykalnić 69 
udramatycznić 69 
udreptać się 130 
udrożnić 69, 74 
uduchowić (się) 71 
uduchownić (się) 71 
ududlać się 130 
udynamicznić 69 
udyszeć się 130 

udywanić 63 
udwuznacznić 69 
udvernic 64 
*udziecinnić 69 
udziedzicznić 69 
udziesięciokrotnić 69 
udziwnić 69 
udźwięcznić 69, 74 
udźwiękowić 71



udźwiękoodpornlć 69 
uefektywnić 69 
uelastycznić 69 
uestetycznić 69 
uetycznić 69 
ufarailijnić 69, 74 
ufantastycznić 69 
ufikcyjnić 69 
ufilmować 73 
ufilozoficznić 69 
uflokować 64, 67 
ufirankować 64 
ufizykalnić 69 
ufonetycznić 69 
ufontannić 63 
*ufrac2yć 63, 67 
*ufrakować • 64, 
ufrywolnić 69, 74 
ugabinetować 68 
ugabinetowić 62 
ugadać się 130 
ugalować 73 
*ugałęzić 63, 67 
ugardlić, 64, 74 
ugarniturować 64 
ugenialnić 69 • 
uglinić (się) 64, 112 
ugłośnić się 112 
ugodnić (się) 69 
ugramatycznić 69, 74 
*ugreczyć 62 
ugroteskowić 71, 72 
ugroteskować 73 
ugrzecznić 69 
ugwieździć 63, 66 
uharcerzyć 62, 145 4 
uherbić 63 
uherbować 64

uhermetyoznić 69, 74 
uhierarchizować 65, 140 
*uhipopotamić 62 
uhistorycznić 69 
uilościowić 71 

, uinformatywnić 69 
uintensywnić 69 
uintymnić 69 
uiskrzyć 63 
ujaić (się) 64 
ujakośclować 73 
ujarzmić 59, 63 
ujaskrawić 72 
ujaśnlć 69 
ujawnić 69 
ujawić 71 
ujazzowić (się) 71 
ujednocześnić 69 
ujednolicić 72 
ujednorodnić 69 
ujednostkowlć 71 
ujednostajnić 69 
ujedwabić 63 
ujeść się 130 
ujędrnić 69 
ujęzykowić 65 
ujuczyć 63
ukapeluszować (się) 64 
ukapitalistycznić 69 
ukapturować 64 
ukarminować 64 
ukaśkać się 112 
ukierunkować 65 
*ukindżalić 63, 147 
ukirzyć 63 ~ 
uklasować 65 
uklasycznić 69 
uklejnoclć 63



ukłosić 63 
ukoblecić 62, 149 
ukołczanić się 112 
Ukomicznić 69, 
ukonkretnić 69 
ukoralić 63 
ukoronkować 64, 67 
ukorzystnić 69 
Ukostiumować 64 
ukoszmarnić 69 
ukrajowić 71 
ukręgosłupić 63 
ukrotnić 69 
*ukrzesłowić 64 
uksiążęcić 72 
ukulturalnić (się ) 69 
ukunsztownić 69 
ukykać się 112 
ukwiecić 63, 66 
ulampić 63, 66 
ulatać się 130 
ulazurować 73 
ulekczyć się 113 
ulepszyć 72 
uliberiować 64 
uliczebnikowić 62, 68 
ulirycznić 69 
*ulistnić 19, 63, 66, 67 
*ulistwić 63 
uliteracczyć 72 
ulotnić się 112 
uludowić 71 
*ulwić 62 
ułabędzić 66 
ułacnić .69 
uładnić 69 
ułapić 64 
.ułaskawić 72

ułatwić 72 
ułożyskować 64, 149 
*ułuskowić 64 
umajestatycznić 69 
umalić 73 
umar^vic (są) 62 
umartwić 72 
umasowić 13 
umasywnić 69
umaszynowlć 12,13, 64, 65,68,71
umączyć 63
umądrzyć 73
umedalować 64
*umetafizycznić 69
umężczyźnić 62
mężnie 69
umiastowić 62
umiejscowić 65, 68
umiędzynarodowić 71
*umięśnić 63
umilić 73
umistycznić 69
umłodzieżowić 71, 72
umniejszyć 71, 72-
umodnić 69
umonistycznić 69
umoralnić 69
umożebnić 69, 74
umożliwić 72, 74
umuślinować 64
umuzycznić 69
umuzykalnić 69
unadrzędnić 69
unaiwnić 69
unaocznić 69
unarodowić 71
unasiennić 69
unaturalnić 69



unaukowić 71 
unerwić 63 
unerwowić 64 
unlebezpieczyć 71 
uniebianić się 112, 113 
unieczynnlć 69 
uniedołężnić 69 
uniedrożnić 69, 74 
uniedostępnić 69, 74 
uniemożliwić 72, 74 
uniemożebnić 69, 74 
unlepodobnić 69, 74 
unieprzytomnić 69, 74 
unieruchomić 72 
*unieskończonić 69 
unleskorzyć -73 
uniesposobić' 71 
unieszczęśliwić 72 
unieśmiertelnić 69 
unieważnić 69 
uniewątpliwić 72 
*uniewidnić 69 
uniewinnić 69 
uniewolnić 69, 74 
uniewrażliwić 72 
uniewyraźnić 69 
uniezależnić 69, 74 
uniezdatnić 69, 74 
uniezdolnić 69 
uniezwyklić 72 
uniżyć (się) 73 
unosowić 71, 74, 149 
*unotrdamić 62 
unowocześnić 69 
unowotnić 69 
unowożytnić 69 
uobecnić 69

uobiektywnić 69 
uobrazować 73 
*uobrzydliwió 72 
uobyczajnić 69" 
uobyczaić 71 
uobywatelió 62 
uobywatelnić 62 
uoczywistnić 72 
uodpornić 69 
uodważnić 69 
uogólnić 70 
uorderzyć 63 
uorderować 64, 67 
*uorężnić 63 
uosobić 62 
uostrożnić 70 
upalatalnlć 45 
upalmić się 112 
upalować 65, 67, 146 
upamiętnić 70 
upancerzyć 63, 67 
upaństwowić 71 
upartyjnić 70 
upatetycznić 70 
upatynić 63 
*upazurzyć 63 
*upchlić 63 
upełnomocnić 70 
upełnoletnić 70 
upełnoprawnić 70 
upełnorolnić 70 
uperlić 63, 67 
upersjrektywicznlć (się) 70 
upewnić (się) 70 
*upiegować 64 
upieniężnić 70 
upierścienić 63



uplericienicwać (się) 64 
upierzyć 59, 63 
upieszczotliwić 72 
upięknić 70 
upiększyć 71 
upikantnić 70 
upiżamić 63 
upląsać się 130 
uplacować 65 
*uplanetyzować 63 
uplastycznić (się) 70 
*uplecowić 64 
upłakać się 130 
upłetwić 63, 67 
upłodnić 70 
upłynnić 70 
upodatnić 70 
upodmiotowić 62 
upodniebiennić 70 
upodobnić 61, 70, 74 
upodrzędnić 70 
upoetycznić 70 
upolitycznić 70 
uponurzyć 73 
uporiczochować (się) 64 
uporządnić 70 
upospolicić 72 
upostaciować 63 
upostaciowić 62 
upostacić 62 
upotocznić 70 
upotwornić 62 
upozytywnić 70 
upożytecznić 70 
upoważnić 70 
upowiedoiować 73 
upowieściowić 71 
upowszechnić 70 
upowszednić 70

upraktycznić 70 
uprawdopodobnić 70 
uprawnić 70 
uprawomocnić 70 
uprecyzyjnić 70 
uproduktywnić (się) 70 
uprofilować 65 
uprostodusznić 70 
uprywatnić 70 
uprzeciętnić 70 
uprzeciwnić się 113 
uprzedmiotowić 62 
uprzedmiotować 63 
uprzedrostkowić 62, 68 
uprzedzić 73 
uprzemysłowić 71 
*uprzestrzennić 70 
uprzyczynowić 65 
uprzyjemnić 70 
uprzymiotnikowić 68 
uprzysłćwkowić 62, 68 
uprzystępnić 70 
uprzytomnić 34, 70, 74 
uprzywilejować 64 
uprzyziemnić 70 
uprzyzwoicić 72 
upsić 62
upsychologistycznić 70 
*upublicznić 19, 70 
upunkcić (upunkcëc') 64, 74 
upupić 62 
upuikać 65 
uratować się 112 
urealnić 70 
urealistycznić 70 
urellgijnić 70 
uremonkovać są 112 
urentowić 71 
urentownlć 70



*urękawicznić 63, 149 
*urękawlczy<5 63 
urękojmić 63 
urobić się 130 
urodząjnikowić 63, 68 
urodzinnić 70 
uromantycznić 70 
urozmaicić 72 
urównorzędnić 70 
urównoleglió 72 
uruchomić 72 
urytmicznić 70 
urzeczowić 63 
urzeczownikowić 68 
urzeczywiścić 72 
urzeczywistnić^ 72 
urzetelnić 70 
*urzęsić 63 
ujemnie 64 
usalomonować 63 
usamogonnić 63 
usamodzielnić 70 ' 
usamoistnić 70 
usaraotnić 70 
usamowolnić 70 • 
useksownić 64 
usensacyjnić 70 
*usensowić 64 
useneownić 70 
usemantycznić 70, 74 
usëknic 63 
uscenizować 73, 137 
uscenicznić 70 
uschematyzować 73, 137 
*ucchludnić 70 
uskalić 62 
uskâlëc 64 
uskośnić 70

uskdrcovac 65 
uskromić 71 
uskromnić (się) 70 
uskrzydlić 63 
uskutecznić 70 
*usłonecznić 70 
usławetnić 71 
usłowić 63 
usmakowić 64 
*usmuklić 72 
uspławnić 70 
uspołecznić 70 
usportowić 71 
usposobić 71* 
usposobnić 70 
uspółdzielczyć 72 
usprawiedliwić 72 
usprawnić 70 
usprzętowić 64, 65 
ustalić 72 
ustatecznić 70 
ustatycznić 70 
ustegnić 62 
ustokrotnić 70 
ustołecznić 70 
ustopniować 73 
ustosunkować (się) 64 
ustylowić 71 
usubiektywnić 70 
usubtelnić 70 
usuknić 74 
usynowić 6, 63 
usymbolicznić 70 
uswastykować 64 
uswoić 73 
*uszablić 63, 66 
*uszatanić 62 
uszczegółowić 71



uszczelnić 70 
uszczęśliwić 72 
uszorstnić 72 
uszpilić 64

- usztucznić 70 
uslun'cëc są 112 
uściślić 72 
uśmiercić 64 
uśmiesznić 70 
uśredniojęzykowić 71, 74 
uświadomić 34, 72 
*uświątecznić się 112 
uświecczyć 72 
uświetnić 70 
uświnić 64 
utabaczyć 74 
utajnić 70 
utaócować się 130 
uteatralizować 73 
uteatralnlć 70 
utelewizyjnić 70 
uteoretycznić 70 
uterenowić 65 
uteścić się 112, 144 
utorebkować 64 
utorowić 71 
utożsamić 64 
utrójsylabić 72 
utruplć 62 
utrwalić 72 
*utrzewiczyć 63 
utrzmielić (się) 64 
utysiąckrotnić 70 
utwardzić 73 
uwachlarzyć 63, 66 
uwapnlć 63, 67 
*uwarstwić 64 
*uwaratwowić 65

uwarunkować 65 
uwcześnić 71 
uwenerować 65 
uwęglić 63, 67 
uwiadomić 72 
uwiarygodnić 71 
uwidocznić 71 
uwidomić 72 
uwidzialnić (się) 71 
uwiecznić 71 
uwiekopomnić 71 
uwiekowiecznić 71 
uwielmożnić 71 
uwielmożyć 62, 66 
uwielokrotnić 71 
uwielostronnić 71 
uwieloznacznić 71 
*uwietrznió się 112 
uvefejec 65 
uwierzytelnić 71 
uwiośnić 62, 66 
uwilgotnić 71 
uv'itSëc 64 
uvitkovac 65 
uwizualnić 71 
*uwłosić 63, 67 
uwłasnowolnić 71 
uwłaszczyć 73 
uwodnić 64 
uwodornić 63 
uwolnić 71, 74 
uwojskowić 71 
uvrëkovac 65 
uwrażliwić 72, 145 
*uwsłowić 63, 148 
uwspanialić 72 
uwspółcześnić 71 
uwspółmiernić 71



uwspółrzędnić 71 
uwstecznić 71 
uwstręcić 63 
uwstrętnić 71 
uwydatnić 71 
*uwygodnić 71 
uwykwintnić 71 
uwyłącznić 71 
uwypuklić 72 
uwyraziścić się 112 
uwyrazowić 71 
uwyraźnić 71 
*uwyszyć (się) 73 
uwzględnić 71 
uwzajemnić 71 
uwzrocznić .63 
uwzrokowić 72 
uwznioślić 72 
uzabytkowić 72 
uzacnić (się) 71 
uzależnić (się) 71, 74 
*uzalotnić 71 
uzamożnić 71 
uzapasić 64, 74 
uzasadnić 64 
uzawodowić 72 
uzdatnić 71, 74 
uzdolnić 71 
uzdrowić 5, 6, 7 
uzdrowotnić 71 
uzespołowić 72 
uzetemesowlć 63 
uzewnętrznić 71 
uzgodnić 71 
uzgrabnić 71 
uzielić się 112 
uziemić 64 
uzimać się 112

uzimować się 112 \ 
*uzjadliwić 72 
uzmysłowić 72 
uznoić 64 
uznośnić 71 
uzręcznić się 112 
uzuchwalić 72 
uzupełnić 71 
uzwiązkowić 72 
uzwierzęcić 62, 66 
uzwięźlić 72 
uzwoić 63 
uzwyczaić (się) 71 
uzwyczajnić.(się) 45, 71 
uzwyklić (się) 72 
u2ab'ic są 112 
*użaglić 63, 66 
użargonić 62 
*użarliwić 72 
uźedovic są 112 
użeglownić 71 
uSodnic są 113 
użydotfić 65 
*użyllć 63 
*użyłkować 64 
używotnić 71 
użyźnić 71 
uuxo^ić są 130

w(e)-

wciąć się 13О 
wcieleśnić 75 
wcielić (się) 75, 147 
wcyrlić się 131 
#wczłowieczyć 75 
wczuć się 131 
wczytać się 5, 121, 131



wdrążyć się 130

wdrewnić (się) 113, 147
wdrzewić się 113
wdumać się 131

wdziobać się 130

wemknąć się 130
werwać się 130

werżnąć się 130

weśnić się 113
wewłaszczyć 75
wezwyczaić//wzwyczaić się 75
weżreć się 130
wgłębić się 113, 147
wgrodzić się 131

wgryźć się 130

wistoczyć 75
wjeść się 130

wjeżyć się 113
wkamienić 75
wklinić się 113
wkoleić 75
wkorzenić 14
wkosić się 131
wkraść się 130
wkroplić 76
wkupić się 130

włamać się 130

włonić 75
wmarzyć się 131
wmięszczanić 76

wmodlić się 131
wmówić się 131
wmycić 76

wmyślić się 131
wnaturzyć 75, 76

wnerwić się 113
*wniebić (się) 75
wniechętnić 75

worać się 131 
wpić się 130 

*wpieśnić 75 
wpiętnować się 113» 114 
wpracować się 131 
wpromienić się 113 
wprosić się 130 
wprzyszlić 75 
wrąbać się 131 
wręczyć 75 
vremnic 76 
wskibić się 113 
wskrzynić 75, 76 
wsłonecznić się 113, 144 
wsłuchać się 16, 131 
wsłupić się 113 
wsmakować (się) 130, 147 
wsmętnić 75 
*wsmuklić 75 
wtajemniczyć 75 
*wtkliwić 75 
wtroczyć 75 
wtrumnić 75, 76 
wtwarzyć się 113 
*wziemić 75, 76 
wzwyczaić (się)//wezwyczaić 
wżenić się 131 

wżyć się 131

*y-
wyaksamitnić 81, 83 
wyalegantować się 114 
wyameryczyć 79 
wyanielić (się) 79 
wyarcydziełować 79 

wybambusować 79 
wybiadolić się 132 
wybiesić się 114



wybłękitnić 81 
wybohaterzyć Bię 114, 115 

wybóstwić 79 
wybrązować 79
*wybrecżisować zob. wybreczy- 

aować 78, 83 
wybrzuszyć (się) 80 
wybufić się 114, 115 
wybuić się 115 
wycabanić 79 
wycieńczyć (się) 81 
wyciepłić 81 
wyciszyć 81 
wycnić się 115 
wycwanić (się) 80, 115 

*wycylindrawać 78, 83 
wyeyrklić 79, 83 
wycyrklować 79 
wychopić się 115 
wychwaścić 77 

wycasovać se 115 
wyczulić (się) 81 
wyczuć się 105, 114 
wydalić (się) 81 
wydelikacić (się.) 12, 82 

^wydelikacieć 82 
wydelikatnić 81 
wydłużyć (się) 81 
wydobrzyć 81 
wydokazywać się 132 
#wydołeczkować 78 
*wydoroślić 81 
wydostojnieć 82, 83 
wydrożyć. 76, 83 
wydrzemać się 132 
*wydymanie 78, 83 
*wydziezyć się 115 
wydźwięczyć 79

wyelegancieć 82, 83 

wyfalbanować 78 
wyfalbankować 83 

wyf^oczyć 78 
wyfiokować (się) 67, 78 
wyfiołkować 78, 83 
wyfiszbinować 78 
wyflaczyć (vëflaSëc) 7 7, 84 
vefla2ec//wyflaczyć 77, 84 
wyfraczyć 67, 78, 83 
wyfrakować 78 
wygachować się 114 
wygaić się 115 

wygalować (się) 82 
wygałganić 79 
wygawrować 77, 83 
wyglinić 78, 83 
wygłupić się 115 
wygorsetować 78 

wygórować się 115 
wygrzecznić 81, 83 

wygrzecznieć 82 
*wyguzikować 78, 83 
wygwałtować 82 
wygwieździć (się) 78 
wyhałasić się 132 
wyhałasować się 132 
wyhulać się 132 

wyjardleić 78, 83 
wyjarzmić 77 , 83 
wyjaskrawić (się) 81 
wyjaszczurzyć 79, 83 
wyjaśnić (się) 81 
wyjawić 13, 82 
wyjądrzyć 83 
wyjeść się 132 
wyjęzyczyć (się) 79 

wyjuszyć (się ) 77, 83



wykabłączyć 80 
wykadrować 79, 83 
*wykamaszować 78 
vëkelbasëc 81 
wykiełznać//wykiełzać 77 
wykiszkać się 114 
wykiścić się 114 
wyklamkować 80 
wyklinić się 114 
wyklinować się 114 
wykłaraać 80, 132 
wykłaniać (się) 80, 132 
*wykłosić się 114 
wykogucić się 114 
wykolegować (się) 81, 83 • 
wykoleić (się) 76 
wykolendować 80 
*wykolorowić 81 
wykołkować 80
wykonceptować//wykoncypować 81 
wykopcić 79 
wykopcieć 81 
wykoronkować 67, 78 
wykopycić się 115 
wykorzenić 14 
*wykoszmarnić (się) 115 
wykpać 81 
wykpić się 132 
wykręcić się 132 
wykrukować 81
wykrwić 77, 83 
wykrzyczeć się 132 

wyksiężyć (się) 7 7, 79, 83 
wykudlić 79 
wykudłać 80 
wykułturnieć 82, 83 
wykursywić 79, 83 

, wykwitować 77

wylatać się 132 
wylesić 16, 77, 83, 146 
wyletnić się 115 
wyliniować 80 
*wylodzić 79 
wylokować (się) 78, 83 
wyludowić '82
wyludnieć 77 
wyludnić 77 
wyłgać się 132 
wyłonić (się) 77 
wyłzawić 3ię 114 
wyłuskwić 77, 83 
wymagistrzyć się 114 
wymajstrzyć 79 
*wymałpić się 114, 115, 144 
wymamczyć 79 
wymanić 80 
wymarmurzyć 78, 83 
wymarudzić się 132 
wymateracować 78, 83 
wymatnić się 114 
wymiarować 80 
wymigać się 132 

wymisić 79 
wymłodnieć 82 
wymłotkować 80, 83 

wymodnić 81, 83 
wymodzić 81, 84 
wymonoklować 78, 83 

wymówić się 132 

wymóżdżyć 16, 77, 83, 149
vëmonovad 81 
wymulić 78, 80 
*wynaczynić 77 
wynarodowić 82 
wynarzekać się 132 

wynaturzyć (się ) 77



wynawlasować 80 
*wyniedzielnić się 1 1 5* 141 
*wynieśmiertelnić się 115 
wyniewolić 80 
vënovic 82
wynozdrzyć się (vënozdfëc są) 

115, 144 
vënozdfëc są//wynozdrzyć się 

115, 144 
wyoblić 81 
wyobroczyć 78 
wyobrożyć 77 
wyodłogować 81 
wyodrębnić (się) 81 
wyogromnić (się) 81*83 
wyojczyźnić’ . 77, 83 
wyokrętować 77, 83 
wyolbrzymić (się) 81 
wyopaczyć się 115 
wyorderować (się ) 67, 78 
wyosiować 80 
wyosobić (się) 82 
wyosobnić 81 
wypalikować 80 
wypałować 80 
wyparkietować 78, 83 
wypaśportovać (sę) 77 
wypełnić (się) 81 
wyperlić (się) 67, 114, 115 
wyperuczyć się 115 
wyperukować 78, 83 
wypestkować 77, 83 
wypępuszyć//vepąpuśec 77, 84 
wypętać (się) 77 
wypiąstkować 80, 83 
wypierzyć (się) 77 
*wypieśnić 79, 83 

( wypięknić (się) 81

wypisać się 132 
wypiżmować 78 
wypłakać się 132 
*wypłomienić się 114 
*wypłycić się 115 
wypłytowaó 78, 83 
*wypodus zkować 78 
wypogodnieć 82 
wypogodzić (elę) 12, 82 
wypointować 80 
wypokusić się 105, 114 
wypolaczyć się 114 
wyportkowaó 81 
wyporządnieć 82, 83 
wyposadzkować 78, 83 
wypoicić się 132 

wypośrodkować 80 
wypotężnić 81 
wypotnieć 77 
wypromienić 79 
wyprosić się 132 
wypróżnić (się) 81 
wyprysznicować się 114, 116 
wyprzedzić (się) 82 
wyprzeJrzyścieć 82, 83 
wyprztykać się 132 
*wyprzyjemnić się 115 
wyprzysiąc się 132 
wyprzyzwoicieć 82 
wypsnąć się 115 
wypstycyć se 115 
wyraczyć 79 
wyrafaelić 79, 83 
wyrdzawić 12, 13, 78 
wyrybić 16, 77, 81, 83 
wyrychlić się 115 
wyrzepić 79 
*wyrzewnić się 115



wysferzyć się 114 
wysiedlić (się) 77 
wysiedzieć się 132 
wysiostrzyć się 114, 116 
wyskalować 80, 83 
wyskorupić (się) 77 
wyskćrzyć 81 
wyskrzydlić się 114, 115 
wyskrzynkować 77, 83 
wysłonecznić (się) 81 
wysłowić (się) 79 
wysmuklić 81 
wysmużyć się 114 
wysnobować się 114 
wysolidnieć 82, 83 
wyspać się 132 
wyspokojnieć 82 
wystęgnić* 81 
wystrunić się 115, 116 
wyaubtelnić (się) 81, 83 
wysubtelnieć 82 
wysupłać (się) 77 
wyswobodzić (się) 82 
wysycić (się) 81 
wyszaleć się 132 
wyszamotać się 132 
wyszczególnić 80 
wy3zezegółować 80 
wyszlacbetnić 81 
wyszlakować 80, 83 
wÿsztorcowaô 82 
wysztywnić (się) 81, 83 
wyślepić 81 
wyślicznieć 82, 83 
wyślicznić 81 
wyśmiać się 132 
wyśpiewnieć 82

wyświątecznić (się) 81 
wyświetlić (się) 77 
wyświeżyć (się ) 81 
wytrasować 80 
wytumanić 80 
wytyczyć 79 

, wyuprzejmić się 115 
wyuszkować//veuSkovać 81, 84 
vëuSovac 81 
wywagonowaó 77 
wywarsowić 78 
wywatować 79 
wywekalować 81 
wywiedzieć się 132 

wywłaszczyć 77 
wywnętrzyó (się) 77 
wywyższyć (się) 81 
wywzajemnić 80 
wyzerować 81 
wyzębić 80 
wyzgrabnieć 82 
wyzgrabnić 81 
wyziarnić 77 
wyzimnieć 82 
*wyzłośliwić się 115 
wyzwierciedlić 80 
wyzwierzyć się 114 
wyźródłowić 82, 83 
wyżyć się 132

wz-

wznowió 84 

za-

zaaferować 89 
zaantyfonować 88



zababukać się 117 
zababulić się 117 
zabagnić 88 

zabarkować §9 
zabasztować 86 

zabedekerować 86 

zabełcid się 116 
zabiaławić 91 
zabiletować 86, 146 
zabiurokracić 84 
zabluszczyć 85, 92 
zabliźnić 85 
zabłeszyć się 116 
zabłękitnić 91 
zabłocić 85 
zaboczyć się. -117 
zabombić 90 
zabonować 89 
zabobcyć 85
zaborsukać//zaborciuchać 88

zabożyć się 117
zabrylantowieć 88, 90
zaburzyć się 117
zabunkrować 89, 149
zabytować 89
zacichaczeć 91
zacielić 90
zaciemnić 91
zacieplić 3ię 116
zacietrzewić się 116

zaciszyć 91
zaciżbić 84
zacotovaè s'e 117
zacudać się 117
zacudować się 117
zacytkać 91
zachemizować 85
zachęcić 88

zachlać się 133 
zachmielić się 117 
zachwaścić 85, 92, 93 
zaczeluścić (się) 89 
zaczytać się 16, 133 
zaćmić 85 
zadwiekowad 87 
zadachować 86 

zadarnid 85, 92, 147 
zadamiować 86, 92 
zadawnied 91 
zadawnić 91 
zadeliberować się 133 
zadesperować się 133 
zadeszczyć się 117 
zadłużyć (się) 90 

zadnić 86 

zadomowić 91 
zadowolić (się) 91 
zadowolnić 91 
zadrevnic 87
zadrzewić 14, 85, 92, 93, 147 
zadumać się 133 
zadupić się 116 
zadusiować się 117 
zadziadzić się 116 
zadziennikowad 89 
*zadżumid 84, 92 
zadżdżyd się 117
zafajczyd 88 

zafenolowad 85, 137 
zafirankowad 86 

zafleczerowad 85 
zaflegmid 84, 92 
zagadać się 133 
zagalopować się 133 
*zagardlić 90, 93, 148 
zagawronid się 116



zagetrzyć się 116 
zagęstwić 12, 91 
zagiździć 88 

, *zaglonić 84, 92, 145 
zagłębić (się) 89 
zagłowić 90 
zagłuszyć 91 
zagoryezyć 84 
zagonie 87 
zagracić 84 
zagruzować 86 

zagruźliczyć 84, 92 
zagrypić (się) 90, 116 
zagrzybić 84, 92 145, 147 
zaguźiić s'e 117 
zagwiefdzić się 116 
zahaczyć 38, 86, 87 
zahlknąć 87 
zahangarować 89 
zaharować się 133 
zaharpunować 87 
zaiksować* 87 
zaindyczyć się 116 
zaindorzyć się 116 
zaiwanić 88 

*zajagliczyć 84, 92 
zajazić 86 

zajęsienić się 117 
zajuszyć 85 
zakajutować 89 
zakamienić 88 

zakapocić (s'e) 90 
zakaprysować 88 

zakapturzyc 59, 86, 146 
zakapturować 86

zakciukać 87 
zakiełbasić 88 

*zakinić 90, 147 
zaklasovać 87 
zaklepkować 86 

zakleszczyć 89 
zaklinować 59 
zaklipsić 86 

zakluczyć 86, 93 
zakluczować 87, 93 
zakłódkować 87, 93 
zakłótować 87 
zaknajpowaó się 116, 117 
zaknykcić 87, 93 
zakobylić 86

zakokainować się 116, 117 
zakolcować 86 

zakolić 86 

zakołkować 87 
zakombajnować 86 

zakompleksić (się) 84 
*zakomplementowaó 85 
zakopcować 59, 86 

zakordonować 87 
zakotwić 86 

zakotwiczyć 38, 86, 87 
zakorzenić (się) 14 
zakraść się 134 
zakrasić się 117 
zakrąpic 87, 93 
zakropiić 90 
zakrzaczyć 85
zakrzewić 14, 85, 92, 147, 149
zaksiążkować 86 

zaktosić się 117
zakaszubić (się) 89 zakukuryczyć się 116
zakatarzyć (się) 15, 90, 109, » zakurzyć 13, 107 

116 zakwiecić 85, 92



załatać się 133 
zalatamić się 117, 141 
zalesić 7 , 15, 85, 92, 93 
zaleszczyć 84, 92, 145 
zaletnic 91 
zalë|ëc 85
załipić (zalepić) 85, 93 
zaliścić 85 
*zalodzić 19, 85 
zaludnić 26, 84, 147 
zalufić 87 
zalufić się 117 
załatwić 91 
zalon'lc 91 
zamanić 90

zamarchwić (zamar^vic) 85, 
93, 149 

zamaślić 85
*zamaszynować 86, 90, 146 
zamatowić 91 
zamączyć 85 
zamedytować się 133 
zam'ev'ic są 116 
zamglić (się) 85 
*zaragławić 86 

zamikicić 88 
zamotyliczyć się 116 
zamotyczyć 87 
zamszyć 85, 92 
zamulić 47, 56, 85, 146 
zamuszyć 84 
zamyślić się 133 
zanlebieścić 91 
zanieczyścić 91 
*zanied2ielować 89 
zaniemówić 88 
*zanieprzyjaźnić 88 
zaniewidzieć 88

zan'elusëc 91 
zanędznić 91 
zaniwić 85 
zaniżyć 91 
*zaoblić 91 
zabbroczyć 86 

*zaoctować 89 
zaoczyć 87 
zaognić (są ) 90 
zaokrąglić 13, 91 
zaokrętować 89 
zaoksykorcić 85 

zaokularzyć się 116 

zaoliwić 85
zaolszyć (zaolJśec) 86 , 93, 149'
zaołowić 85
zapajęczyć 85, 87
zapatrzyć się 133
*zapaździerzyć 84
zapazłączyć 86, 9^
zapchlić 12, 84, 92, 116
zapełnić (się) 91, 147
zaperlić się 117
zaperzyć 85, 92, 93
zapeyotlować się 116, 117
zapewnić 91
zapędraczyć 84
zapętlić 87
zapętać 87
zapiaszczyć 85
zapić się 133
zapieniężyć się 116
zapieśnić 88
zapijaczyć się 116
zapindlac są 117
zaplemnić 84
zapienić 91
zapluskwlć 12, 16, 84, 92



zaplâx2ec są 116 
zaplâscëc są 116 
zapłakać się 133 
zapłocec 87 
zapłodnić 91 
zapniaozyć 85 
zapoczątkować 88 

zapoczwarzyć się 117 
zapowietrzyć 84 
zapracować się 133 
zapromienić 88 
2aprotezować 86, 90 
zapryszczyć się 116 
zaprzepaścić 89 
zaprzodkować 87 
zaprzychodować 89 
zapsocić się 117 
zapstrokacić się 117 
zapscelëc są 116 
zapudlić 89 
zapudłować 89 
zapułapkować 89 
zapuszkować 89 
zapuSec 85 
zarabować się 134 
zarajcować się 133 
zarekovac 85 

zaresorować 89, 90, 148 
zaręczyć 1 3, 107, 146 
zarobaczywić 12, 85, 92 
zarobaczyć 84, 92 
zarobinsonować 89 
zarosić się 117 
zartęcić 88 
zarubrykować 89 
zarunić się 117 
zarybić 5, 1 1 , 26, 84, 92, 

145, 147

*zaryżyć 85 
zarzeszyć 90 
*zarzęsić (się) 84, 92, 
zaremnic 87 
zasadzić 85, 92 
zasapać się 133 
zasępić (się) 88 

zasiedzieć się 133 
zaskalić 88

zaskoblić (zaskoblëc) 87 
zaskoblować 87 
zaskorupić 85 
zaskćrzyć 18, 90, 149 
zasłabieć 91 
zasłocić się 117 
zasłomić 85 
zasłonecznić się 117 
zasłowić 90 
zasłowiczyć 84 
zasłuchać się 133 
*zasnobić 84 
zaspirytusować 89, 90 
zaapokojic 90 
zastalić 88 

zasuplić (się) 87 
zasupłać 87 
zaäalovac są 116 
zaszczenić 90 
zaszczurzyć 84, 92 
zaszeregować 87 
zaslë)fcëc 85 
zaszpilić 87 
zaszufladkować 87 
zaszyplić 87 
zaślepić 91 
zaślimaczyć 88, 116 
zaśniecić 84, 145 
zaśniedzić 85



zaśnieżyć 147 
zaśmii lić 91 
zaśwlotleć 88, 90 
zaświ;?tlić 84

I I. V « л _zasvetiec 91 
zataMęzyć 85 
*zateatrzyć 90 
zatęczyć się 117 
zatorfić 85 
zatrawić (się) 85, 92 
zatrawniczyć się 116 
zatumanić 85, 147 
zatwardzić 91 
zausterkować 90 

zaustępować 90, 149 
zauporzyć się 117 

zawagonować 89 
*zawajdać 85 
zawalczyć 88 

zavązłovac 87 
zawęzić 91 
zawęźlić' 87 
zawiadomić 72, 91 
zawierzytelnić 91 
zawilgocić 26,- 84, 147 
zawiośnieć 90 
zawłaszczyć 90 
zawodnić 26, 84, 147 
zavodn‘ić s'e 116 
zawalczyć 84, 145 
zawonić 84 
zawstępić 88 
zawszawić 12, 85, 92 
Zawszyć 12, 84, 92 
zawyżyć 91 
zs-.ębić 87 
zaznajomić 91 
■Zc. :orzyć się 117

zazygzakować 86 

*zażabić 84, 92, 145 
zażywiczyć 85 
zażyźnić 91

s(e)-//z(e)-

scarnapieć 94, 98, 103 
scalić 99 
sceprzyć 93, 99 
senotliwieć 101 

scudzleć 101 

scudzozieraczyć 93 
scudzoziemszczyć 99 

schamityzować 101, 103 
*schandryzować 96 
schaotyzować 101 

scherleć 101 

schińszczeć 101 
schińszczyć (się) 99, 103 

schłopić 17, 93 
schłopieć 17, 94 
sxodacëc są 118 
schorować się 134 
schucić się 119 
s^uxrac s'e 118 
schytrzyć się 120 

sfabularyzować 101 

sfajczyć 97 
sfederować 97 
sfelerować (się) 98 
sfijołowieć 95 
sfikuśnić się 120 

sfilistrzeć 94 
sfiszkować 9, 96 
sfrajerować się 119 
sfrancuzić 93 
sfrancuzieć 94, 99



*sfrazeologizować. 101 

sfreudy2ować 94, 99, 103 
*sfujarzyć 97 
s funkc j onalłzować 101 

sfuzjować się 119 
skadrować 97, 103 
skamienić 93 
*skarczemnić 99 
skaskadować 96 
•skategoryzować 101 

skatoliczeć 94, 99 
skatoliczyć 93 
skawallć 97 
skiełbasić się 119 
skiepścieć 101 

sklasycznieć 101 
sklerykalizować 101 

skliszować 98 
skłaczeć 97 
skłódkować 97 
skoalizować 97 
skobiecieć 94 
skobiecić się 118 
skocurzyć się 118 
skogucić się 118 
skolorowieć 101 

akołczeć 94 
skonsumpcyjnieć 101 

*skonsumpcyjnić 147 
skonwencjonalizować 101 

skopycić się 119 
skoralić 93 
skorować//skórować 98 
skosmopolityzować 101, 140 
skozaczyć się 118 
skożuszeć 94 
skórować//skorować 98 
skrachować 98

skrajevic są 120 
*skretschmeryzować 94, 
skretować 98 
skretynić 93, 99 
skretynieć 94 
skrewnić 99 
skrokf'ić 96 
skroplić 96 
skrowieć 94, 99 
skrćlić się 118 
3krysztalić 93 
skrzyknąć się 134 
skudlić 97 
skudłać 98 
skudlac i ć//skudłac z yć 
skukać się 120 
skuldonić się 118 
skulfonieć 94, 99 
skulminować się 120 
skumotrować się 119 
skumotrzyć się 118 
skuroować się 119 
skumplowaó się 119 
skundlić się 118 
skuropatwieć 94, 99 
skurtyzanieć 94, 99 

. *skutynizować 96 
skuzynować się 119 
•spaletyzować 96 
spanie się 118 
spanikować się 120 

spanieć 94 
spańszczyć się 120 

spapierować się 120 

sparować 97 
spasać się 120 
spasożytnieć 94 
spastiszować 98



spatałaszyć 97 
spatynieć 96 
sperzynieć 94 
spętać 59 

spiekielnić 99 
spieniężyć 97 

spiemiczeć 94 
*spierwotnieć 101 

spierunić 98 
spieszczotliwieć 101 

spięknoduszeć 94 
spiołunić 93 
*spiorunieć 94 
*spiorunować 98 
spirotechnizować 96, 140 
splagiować. 98 
spluralizować 98, 140 
spluskwić 93, 99 
splusować 98 
spłakać się 134 
spłycić 99 
spoczwarzyć 93, 99 
spoganieć 94, 99 
spoganić 93 
spoganizować 101 
spokrewnić (się) 99 
spolaczyć 93 
spolaczeć 94 
sponurzeć 101 

sposągowieć 101 

sposążeć 94 
sposążyć 93 
spoeiłkować 98 
sposoczyć 96 
spotężnić 99 
spotężyć 100 

spotwornić 99 
epotworzyć 100

spowinowacić 99 
spowolnić 99 
spowolnieć 101 

spowszechnić 99

spowSfzednić 99'.i
spożytecznić 99 
spracować się 134 
spoblematyzować 101 

sprofilować 95 
spromienić 97 
sprostytuować 94 
sprowincjonalnieć 101 
sprowincjonalizować 101 

sprozaizować 94 
sprozaiczyć 100 

spróchnicować 94 
spróchnić 93 
sprćżniaczeć 31» 95 
sprusaczyć 93fą 99 
sprymityzować 101 

sprzedmiotować 97, 103 
sprzepascić się 118 
sprzezroczyścieć 101 

sprzymierzyć 97 
sprzysiąc się 135 
*sprzyziemnieć 101 

spsić się 118 
spsieć//zepsieć 95, 99 
spsychoanalizować 98 
spudlec 95 
spuentować 95 
spurpurzyć 96 
spurytanieć 95, 99 
*spykniczeć 94 
stańcować się 134 
stańczyć się 134, 135 ^ 
*stechnokratycznić 99 
stelefonizować 96



stelefonować się 135 
stelewizować 96 
stelewizorować się 120 
sterminologizować 98 
stęsknić się 134 
stowarzyć 97 
stowarzysować się 119 

stowarzyszyć się 119 
stroczyć 97 
strupić 93
strywialnieć 102 

stypizować 101, 140 
ściaraszyć się 118 
ściemnić się 7 
ścienić 100 
ścienić 96 
ściszyć 99 
*zafrykatyzować 94 
zakademi zować 101- 
zakordować 90 
zalbumować 98 
zalegorycznić 99 
*zapatyzować 96 
zarabizować 100, 103 

*zartretyzmować 95 

zarytmetyzować 101 
zaustriaczyć 93, 99 

zbab'ic 94 
zbanalizować 101 

zbaranieć 95, 99 
zbarczyć 97 
zbasić się 119 
zbaudelairyzować 94, 99 
zbaweinić 97 
zbeczeć się 134 
*zbelfrzyć 93, 99 
zbezecnić 99 
zbezailić 100

zbezsilnić 99 
zbezsilnieć 102 

z bezwładnie 99 
zbić się 134 
zbiec się 134 
zb'idovać śle 134 
zblatować 98 
*zbliźniaczyć 97 
zbliźnić 97 
zblokować się 119 
zbluzować 94 
zbłaźnić się 118 
zbolszewiczeć 95, 99 
zborsuczeć 95, 99 
zbóstwić 93 
zbracëc są 119 
zbrązowić 99 
*zbruderazaftować 98 
zbrylić 97 
zbublować 4ię 119 
zburżuazyjnieć 102 

zbyczyć 93, 99 
zbystrzyć się 120 

zczłowieczeć 95 
zdawnieć 102 

zdefektować 95 
*zdeszczyć 93 
zdiablić 93 

zdiableć się 119 
zdłużyć (się) 97, 99 
zdobrzyć 100 
zdoić się 134 
zdostojnieć 102 

zdowclpnieć 102 
zdreszczyć 96 
zdrobnić 100 i ' ; 
zdrożyc się 119 
zdrożyć się 120



zdurniać 98 
zdurnić się 118 
zdumnieó 102 

zdyscyplinować 98 
zdyszeć się 134 
zdwoić 103 

zdziennikarzyć 100 

zdziesięciokrotnić 103 

zdziwnieć 102 

zdzwonić się 5, 134, 135 
zdźwięczyć 97, 103 
zeczczyć 100 

zednić 93 
zegzekutować 98 
zejść się 134 
zelżeć 102 • 
zemerytować 94 

*zemfatyzować 96 
zemszyć się 119 
zesnobować się 119 
zepsieć//spsieć 95, 99 

zesamobćjczyć się 119 
zesamolubić się 118 
ze^ceptycznieć 102 

zeschizmatyczyć. się 118 
zesetnić się 120 

zesiniaczyć//zsiniaczyć 96 
zeskalić 97 
zeskorupić 93 
zeskromnieć 102 

zeslawizować 94, 99 
zesłabieć 102 

zesłabić 100 

zesłonimić 93 
zesłowacyzować 101, 103 

zesłowińszczyć 100 

zesłowiańszczyć 100, 103 

zesroroczyć 98

zestalić 97 
zestetycznieć 102 

zestokrotnieć 103 
zestokrotnić 103 

zestosunkować 97 

zestrasznieć 102 

zestrzelić się 135 
zeswojszczyć 100 

zesztemić 93 
zeszternieć 99 
zeszkapić 93, 99 
zeszkapieć 95 
zeszkaradzić 100 
zeszkaradnieć 102 

zeszkielecić 93 
zeszmacić 93, 99 
zeszmacieć 95, 99 
zeszronić 93 
zesztywnić 100 

ześniecić się 119 
ześnieżyć się 119 
*ześredniaczyć 93 

zeświecczyć 100 

zeświecczeć 102 

zeświętnąć 102 

zetatyzować 96 
zeuropeJczyć 93, 99 
zeuropsjszczyć 100, 103 
zewstrętnieć 102 

zewszemocnieć 102 

zezdunic 98 
zezłomować 98 
zeznoiić se 134 
zezwierzęcić 93 
zezwierzęcieć 95, 99 
zezwyczajnieć 102 

zeźlić 100 

zeżniwić 98



zezodnić 100 
zgadać się 134 
zgałganić 98 
zgąskovac 94 
zgettować 97, 103 
zgęstwić 100 
zgęstwieć 102 
zgłośnić 100 
zgłupić 100 
zgłuszyć 100 
zgołoborzyć 93 
zgołocieć 95 
zgoryczyć 96 
zgotycyzować 101 
zgrać się 134 
zgradobicić 98 
zgrecyzować 101 
zgreczyć (się) 93, 99 
zgroteskować 94 
zgrubić 100 
zgrupieć 97 
zgrupec są 119 
zgruzować 94 
zgruźlić się 119 
*zgrzebienić 96 
zgrzecznieć 102 
*zgrzywić 96 
*zguzować 96 
zgwizdać się 134 
zhermetyzować 101 
zhellenizować 101, 103 
zhipochondryczeć 95 
zhitleryzować 94 
zhitlerzyć się 118 
zholandyzować 94 
zhoracjonizować 94, 99 
zhufczyć się 119 
zhulać się 134

zidiotyfikować 94 
zidiotyzować 101 
zindeksować 98 
zinfantylizować 101 
zistoczyć 97 
zitalizować 101, 103 
zjajczyć 98 
zjakubieć 95 
zjechać się 134 
zjednolicić 100 
zjełopiać 95 
*zjesienieć 102 
zjędrnić 100 
zjurzyć 100 
zkonwinkować się 135 
zlagrować 97, 104 
zlazurowieć 102 
zlecieć się 134 
zlekc'eé 102 
zlekcić 100 
zlennić 93 
zlepszyć 100 
zleźć się//zl'iić s‘e 
zlichwić 97 
zlirycznieć 102 
zliryzować 101 
zliścić 97 
zlisić się 118 
zliszajowacieć 102 
zliszyć 100 
zlodnieć 96 
zlodzić 96 
zlogicyzować 101 
zlotkować 98 . 
zluinić 100 
złabędzieć 95 
złachmanić 93, 99 
złakusić się 120



*złapówkować 95 
złozić 97 
złuczyć 98 
złyczeć 95 . 
zmaciczeć 95 
zraacierzeć 97 
zmahomecić się 118 
zmałomównieć 102 
zmałopolszczyć 100, 103 

zmałpić się 119 
zmanlaczeć 95, 99 
zmarmurowieć 95 
zmarmurzeć 95 
zmarmurzyć się 118 
zmasuovad 98

л

zmetaforyzować 101 
zmetryzować 96 
zmętnić 100 
zmężnić 100 . 
zmglić się 119 
zmiałczyć 100 
zmieszczanieć 95 
zmiętlić się 119 
zminiaturzeć 95 
zmitologizować się 120 
zmłodnieć 102 
zmniszeć 95, 99 
zmoCnić 100 
zmocnieć 102 
zmogilnić 100 
zmonologizować 101, 103 
zmorfologizować 101 
zmoskwiczeć 95, 99 
zmotoryzować 96, 140 
*zmotylić 93 
zmozaizować się 119 
zmożnieć 102

zmówić się 134 
zmóżdżyć 98 
zmrowić 96 
zmumiowaó 94 
zmulić 96 
zmuleć 95 
zmuzułmanić 93, 99 
zmuzułmanieć 95 
zmuzykalizować 101 
znadziemczyć 100 
znałogować 95 
znamiętnić się 120 
znarodowić 100 
znarodowieć 102 
znaturalizować 101 
^znerwicować 95 
zneurastenizować 96 
znicestwić 93 
znicestwieć 95 
zniecnieć 102 
zniechluić 100 
znieczulić 100 
zniedokwasić się 119 
zniekształcić 100 
zniepewnić 100 
znieprawić 100 
znieprzyjaźnić 100 
znieprzyzwoicieć 102 
znieruchomić 100 
znieskończenić się 120 
zniesławić 100 
znieszczęśliwieć 102 
znieśmiertelnić 100 
zniewieścięć 95 
zniewieścić 93 
zniewolniczeć 95„ 99 
?niewolniCzyć się 118 •



znijaczyć się 119 
*zniuansować 95 
zniżyć 103 
znoczyć się 119 
znosacieć 102 
znormalnieć 102 
znudnieć 102 
zobczeć 102 
zobficić 100 
*zobłoczyć 96 
zobojętnić 100 
zobyczaić 96 
zoccić 93 
zoczyć 98 
zoczkować się 120 
zognieć 95 
zogromnieć 102 
zokrutnieć 102 
zolbrzymić 100 
zolbrzymieć 102 
zordynarnieć 102 
zorężyć 96 
zósemkować się 120 
zrakowacieć 102 
zramoleć 31, 95 
zregenacić się 118 
zregionalizować 101 
zrejentować 98 
*zrelaksować 96 
^zrewoltować 96 
zrękować 97 
zroczyć 97 
zrodzinnieć 102 
zrogować 98 
zrogowacieć 102 
zrosić się 119 
zrosnąć się 134 
zroślinnieć 95 
zrozmaicić 100

zrćwnoleglić się 120 
zrubasznić 100 
zrubasznieć 102 
zrusieć 102 
zruszczeć 102 
zruszczyć 100 
zrutenizować 101
zrutynieć 95 
*zryęerzyć 93 
zrygoryzowąć 101 
zrytmizować 96 
zrytmować 96 
zrzeczownikować 94 
zrzeczywistnić 100 
zrzeszyć 97 
zrzymianić się 118 
*zsemasjologizować 101 
zsemityzować 101 
zsenatorzyć 93 
zsienkiewiczeć 95, 99, 103 
zsilnieć 102 
zsilnić się 120 
zsiniaczyć//zesiniaczyć 96 
zsobaczyć się 118 
zsojuszyć 97 
zsoplić się 118 
zstąpić się 134 
*zsyndykali zować 97,- 104 
zszepnąć się 135 
zszerszenieć 95 
zugorować 98 
zukosować 98 

^  zuniować 97
zuniwersalnieć 102 
zurzędniczeć 95 
zurzędniczyć się 118 
zusterkować 98 
zużytecznić 100 
zwariantować 96



zwarszawić się 118, 144 zwolnieć 102
zwąchać się 135 zwodnieó 102
*zwątrobieć 95 zwołać się 135
zwęglić 93 zwołowieć 95
zwęzić 100 zwulgamić 100
zwężyć się 118 zwulgaryzować 101
zwieczomieć 102 zwyć się 135
zwielmożnić 17, 100 zwydrzyć się 119
zwielmożnieć 17, 102 zwyraźnieć 102
zwielokrotnić 103 zwyrodnić 100
zwielokrotnieć 103 zzielonoświątkowieć 95
*zwieśniaczyć 93 zziemszczyć 100
zwiększyć 71, 100 zzuchwalić 100
zwidnokrężyć się 118 zżargonizować 94
zwilczyć się 118 zżebraczyć 93
zwilgocić TOO zżeglarzyć 98
zwilgotnieć 102 zżeleźnieć 95
*zwiolonczelić 98 zżyć się 135
zwłóknieć 102 zżyźnić 100
zwolnić 1Q0

/ 'Ж х
А.- м Лfi- w

n-J



SPIS TREŚCI

Wstęp...............................................  3
Stan badań ............................. . '6
Podstawy teoretyczne ............. .................  9

1. Wyjaśnienia terminologiczne.... ..... ...... . 9
2. Metody analizy słowotwórczej ......... .......  10
3. Cele i metoda pracy ............. . 14
4. Charakterystyka materiału językowego ......... 18

I. Czasowniki prefiksalno-sufiksalne ................ . 22
II. Czasowniki prefiksalno-sufiksalno-zairakowe ........ Ю 5
III. Czasowniki prefiksalno-zaimkowe ............. . 121
Wnioski................ ................... 136

1. Analiza słowotwórcza............ . 136
2. Sposoby powstawania czasowników z formantem 

rozdzielonym......................... . 145
3. Funkcja i rola czasownika wzorcowego .........  146
4. Zakres występowania czasowników z formantem 

rozdzielonym ...... ........ .................  148
Wykaz cytowanej literatury ...... ....... ........ . 152
Skróty źródeł ............................. ..........  157

Польские глаголы с разделительным формантом (резюме) ... 163
Indeks omówionych czasowników........... ..... . ■ 166


