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1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Stan badań

Dynamika badań słowotwórczych, głównie rzeczownika, jest mierzona za-
równo ewolucją poglądów w zakresie metod postępowania badawczego, jak i re-
zultatów w  postaci opracowań monograficznych, ujęć cząstkowych oraz wyzy-
skaniem wyników do wyjaśnienia wielu zagadnień dyskusyjnych o charakterze 
ogólniejszym, jak np. w dialektologii definiowania gwar, dialektów czy pograni-
czy językowych. 

Jednym z  najczęściej podejmowanych i  dyskusyjnych zagadnień pozostaje 
metoda analizy jednostek leksykalnych rozbudowanych morfologicznie, definio-
wania morfemów, określania ich roli w powoływaniu wyrazów w nowej funkcji 
semantycznej.

Dyskusje wokół metody w związku z próbą zdefiniowania istoty słowotwór-
stwa, wyjaśnienia samego pojęcia doprowadziły do wyraźnej polaryzacji stanowisk, 
rezultatem których jest pojęcie słowotwórstwa opisowego, zwanego synchronicz-
nym, i słowotwórstwa historycznego – mówiąc w dużym uproszczeniu – diachro-
nicznego, zwanego genetycznym. Pointę odrębnych metod wyrażają, jako motto 
wartościowej publikacji Mirosława Skarżyńskiego pt. Powstanie i  rozwój polskiego 
słowotwórstwa opisowego (Skarżyński, 1999), wypowiedzi Renaty Grzegorczyko-
wej i Jadwigi Puzyniny: „Słowotwórstwo synchroniczne opisuje relacje formalno-
-semantyczne, w jakie wchodzą derywaty względem innych wyrazów, współistnie-
jących z nimi w określonym momencie czasowym” (Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 7) oraz Witolda Doroszewskiego: „Analiza strukturalna wyrazów jest bada-
niem przede wszystkim historycznym, a jej celem jest zrekonstruowanie kolejnych 
etapów historii badanych wyrazów” (Doroszewski, 1963).

W ostatnich latach pojawiają się opinie, których autorzy formułują tezę o za-
cieraniu się ostrości opozycyjnej między podejściem synchronicznym i diachro-
nicznym. „Diachronia i  synchronia (…) to dwie wzajemnie się uzupełniające 
metody, z których pierwszą interesuje geneza i ewolucja struktury słowotwórczej, 
drugą – funkcja derywatu względem innych derywatów” (Gala, 2011: 58; por. 
też Jancenieckaja, 1979: 9–10; Niemczenko, 1984: 118; Nagórko, 1998: 165). 
Jest to odejście – jak się wydaje – od stereotypu, zasady wyłącznie synchronicznej 
albo diachronicznej (Gala, 2009: 52; 2006: 82; Grochola-Szczepanek, 2002: 23; 
Waszakowa, 2004: 67–80; Kleszczowa, 2005: 253–290 ). 
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Znaczącym krokiem ewolucji metodologicznej jest odejście od binarności 
ze szczególna rolą wykładnika derywacyjnego jako wyznacznika typologicznego, 
a zwrócenie uwagi na hierarchiczność stosunków słowotwórczych organizowanych 
wokół centrum – wyrazu niemotywowanego, prymarnie podstawowego, bezpo-
średnio bądź pośrednio motywującego pozostałe wyrazy hierarchicznie powiązane, 
o różnych stopniach pochodności (taktach derywacyjnych), tworzące gniazdo sło-
wotwórcze (por. Skarżyński, 2003: 137–155). Słowotwórstwo gniazdowe tworzy 
warunki do inkluzji znaczenia leksykalnego niesionego przez centrum ze znaczeniem 
kategorialno-strukturalnym derywatów w obrębie gniazda (Skarżyński, 2003: 52). 

Budowane na przytoczonych podwalinach metodologicznych, zdefiniowa-
nych w  połowie XX wieku, koncepcje słowotwórstwa były w  rozległej cezurze 
chronologicznej podstawą przedstawiania morfologii wyrazowej w wielu grama-
tykach języka polskiego – podręcznikach akademickich (por. Ułaszyn, 1923; Szo-
ber, 1923; Gaertner, 1931–1938; Doroszewski, 1952; Grzegorczykowa, 1998), 
monografiach polszczyzny ogólnej (por. Doroszewski, 1928: 1–261, 1929: 34–85; 
Puzynina, 1978: 98–107), monografiach pograniczy językowych (por. Laskowski, 
1966, 1971), wysp językowych (por. Dejna, 1989/1990: 19–68), monografiach 
gwarowych (por. Szymczak, 1961; Pluta, 1963, 1964; Górnowicz, 1967–1968; 
Chludzińska-Świątecka, 1972; Malec, 1976), ogólnogwarowych (por. Cyran, 
1977), w tematycznych studiach gwarowych omawiających określone kategorie 
słowotwórcze (por. Sierociuk, 1996; Szczepankowska, 1998; Sajewicz, 2002; Ja-
ros, 2009; Kowalska, 2011; Marciniak-Firadza, 2013) czy w rozprawach, artyku-
łach omawiających zagadnienia teoretyczne oraz poszczególne kwestie jednostko-
we. Przykładem niech będą liczne, wyjątkowo cenne wypowiedzi Bogusława Krei, 
opublikowane w kilku tomach (Kreja, 1996, 1999, 2000, 2002).

Z koncepcji językoznawstwa synchronicznego wywodzi się słowotwórstwo 
gniazdowe, opis modeli morfotaktycznych wybranych części mowy, głównie 
rzeczownika, przymiotnika (por. Jadacka, 2001; Gala, 2010), czasownika (por. 
Skarżyński, 2003: 137–167; Skarżyński, 2004; Białoskórska, 1999, 2000) i  li-
czebnika, przysłówka, zaimka, przyimka (Skarżyński, 2000; 2004(a)).

Struktury gniazdowe odsłaniające rolę motywacyjną wyrazu prymarnego 
w gnieździe, jego aktywność i zakres łączliwości ze strukturami rozbudowanymi 
morfotaktycznie odnajdujemy w  słownikowych opracowaniach antroponimii. 
Gniazda nazwotwórcze / nazwiskotwórcze, budowane wokół podstawy, są no-
śnikami także informacji chronologicznej, z  czego można wnosić, że gniazdo-
wość morfotaktyczna może mieć także zastosowanie w badaniach diachronicz-
nych (por. Kleszczowa, 2007: 59–72; por. też Rymut, 1999–2001).

O  ile istotą słowotwórstwa gniazdowego jest odsłanianie relacji morfologicz-
nych w  obrębie gniazda budowanego na podstawach wyrazu niemotywowanego, 
o  tyle celem słowotwórstwa typologicznego pozostaje identyfikacja finalnego wy-
kładnika derywacyjnego – typu słowotwórczego ze wskazaniem jego słowotwórczo-
kategorialnej funkcji (por. Gala-Milczarek, 2009, 2012; Gala, Gala-Milczarek, 2014).
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To uniwersalne podejście do interpretacji derywatów, osadzone w tradycji 
polskiego słowotwórstwa i  dopełnione o  zasadę geografii lingwistycznej, przy-
niosło określone rezultaty w badaniach historycznych – dialektologicznych, ono-
mastycznych; por. geneza i zasięgi rzeczownikowych sufiksów -iszcze, -sko, -isko; 
zastępowanie neutrów na -ę-, -ęcie- przez rzeczowniki męskie z  przyrostkiem 
-ak; zasięgi rzeczownikowego sufiksu -yszek, -yszka, -yszko w opozycji do -uszek, 
-yczek, -eczko; zasięgi sufiksów przymiotnikowych: -aty, -asty, -ity, -isty, -ni, -ny; 
prefiksów superlatywnych: na-, naj-; zastępowanie czasownikowych sufiksów 
-ować, -ywać przez -uwać itd. (por. Dejna, 1981, mapy: 68, 69, 73–75; Gala, 1994: 
84–99, cz. 1, mapy: 140, 142, 145, 149, 150, 151, 158, cz. 2).

1.2. Cel i założenia badawcze

Treści znaczeniowe pojęcia „słowotwórstwo” odnoszą się do dwóch składni-
ków języka – gramatyki jako zespołu środków formalno-funkcyjnych (morfolo-
gicznych) i leksyki – ogółu wyrazów istniejących w danym języku jako nośników 
określonych pojęć (Gołąb, 1968: 214, 524).

Na znaczenie kategorialnosłowotwórcze wynikające ze struktury grama-
tycznej jednostek leksykalnych i morfemów współuczestniczących w derywacji 
oddziałuje także jednostkowe znaczenie derywatu, a  nawet jego pozajęzykowa 
funkcja stymulowana warunkami kulturowymi. W następstwie tych dwóch czyn-
ników ustala się określony zasób funkcji, zwanych kategoriami słowotwórczymi.

Takie rozumienie słowotwórstwa było asumptem do podjęcia badań nad 
czynnościowym charakterem derywatów rzeczownikowych.

Celem autorki pracy jest ustalenie i określenie czynnościowego charakteru 
derywatów rzeczownikowych, tzn. określenie specyfiki relacji pomiędzy jednost-
kami derywowanymi a znaczeniami czynności. Charakter tych powiązań klasyfi-
kuje derywaty w obrębie czterech klas: 

1) deverbativa prymarne, dla których verbum stanowi formalną podstawę 
(lub jedną z  podstaw przy rzeczownikach złożonych) procesu derywacyjnego, 
a  funkcja semantyczna powołanych formacji jest rezultatem transpozycji, mu-
tacji, okazjonalnie także modyfikacji znaczenia motywującego (patrz rozdziały: 
2.1.–2.1.8., 2.2.–2.2.7.);

2) deverbativa sekundarne, w których znaczenia czynności, choć niewyra-
żone morfologicznie funkcjonują w kategoryzujących je parafrazach, określając 
relacje motywacyjne z ustalonymi dla nich formalnymi podstawami rzeczowni-
kowymi (patrz rozdziały 2.3.–2.3.20.);

3) rzeczowniki, których charakter czynnościowy wyrażają struktury rozbu-
dowane derywacyjnie, zaliczane w ujęciu typologicznym do kategorii: deminu-
tywów, feminatywów czy expresywów. Na ich czynnościowy charakter wpływa 
znaczenie leksykalne czasownika jako prymarnego wyznacznika gniazda słowo-
twórczego (patrz rozdział 2.4.); 



1. Część wstępna12

4) rzeczowniki, których czynnościowy charakter wynika z  wyłącznie for-
malnych powiązań z czasownikami ustalonymi jako podstawy generowania kolej-
nych ogniw łańcuchów słowotwórczych. Kategoryzowane jako nomina familiaria 
nie wykazują powiązań semantycznych ze znaczeniami czasowników centralnych 
(patrz rozdział 2.4.).

Przyjąć zatem należy, że przez czynnościowy charakter derywatów rze-
czownikowych rozumiemy zespół właściwości wyrażanych w  strukturze i  poza 
strukturą derywatów, obrazujących zasady funkcjonowania znaczeń czynności 
uczestniczących bezpośrednio czy pośrednio w procesie powoływania derywa-
tów rzeczownikowych. 

By zrealizować założony cel badawczy, w pracy: 
1) przeprowadzono eksplorację rzeczownikowych derywatów o charakterze 

czynnościowym ze: Słownictwa ludowego… Karola Dejny (Dejna, 1974–1985); 
2) dokonano opisu struktur derywowanych w  układzie wyżej przedsta-

wionym, tzn. a) derywatów paradygmatycznych, od podstaw czasownikowych, 
b)  derywatów pozaparadygmatycznych, pozawerbalnych, c) struktur rozbudo-
wanych w obrębie gniazda wokół centrum czasownikowego z zachowaną funkcją 
czynnościową niesioną przez czasownik; 

3) opisano mechanizmy i  procesy derywacyjne, w  następstwie których 
ustalił się czynnościowy charakter derywowanych rzeczowników; 

4) wydobyto relacje morfologiczno-leksykalne współuczestniczące w czyn-
nościowym charakterze derywatów.

1.3. Podstawa źródłowa

Jako podstawę źródłową przyjęto Słownictwo ludowe z  terenu byłych woje-
wództw kieleckiego i łódzkiego (Dejna, 1974–1985). Są to materiały gromadzone 
przez Karola Dejnę do Atlasu gwarowego województwa kieleckiego (Dejna, 1962–
1968), skartografowane oraz niewykorzystane w Atlasie… a  także eksplorowa-
ne na Kielecczyźnie i terenach przyległych przez pracowników i seminarzystów, 
niezależnie od Atlasu…, opracowane w postaci prac magisterskich. Gromadzone 
były w latach 1954–1970 i tworzą korpus leksykalny ok. 30 tys. jednostek hasło-
wych opublikowanych w 12 tomach „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN” o obje-
tości ponad 120 arkuszy, 1600 stron druku (Gala, 2010(a): 146).

Eksplorowana w drugiej połowie XX wieku leksyka pochodzi od informato-
rów urodzonych w końcu XIX wieku i na początku wieku XX. Interpretowana z po-
zycji wieku XXI nosi wyraźne znamiona danych historycznych. Pochodzi w zdecy-
dowanej większości z Kielecczyzny, dlatego w tytule pracy w odniesieniu do tego 
zespołu gwarowego przyjęto określenie „gwary północnomałopolskie i przyległe”.

Wyjątkowo obszerny zasób leksykalny nazywa Karol Dejna słownictwem 
ludowym, „to znaczy takim, które było w użyciu ludności wiejskiej, w mowie lu-
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dowej, bez rozstrzygania o jego gwarowym, innogwarowym czy ogólnopolskim 
pochodzeniu” (Gala, 2010(a): 146). Takie zbiory mogą służyć do ustalania moż-
liwie pełnego zasobu słownictwa gwarowego oraz słownikowych i  słowotwór-
czych zróżnicowań polskiego terytorium językowego (Dejna, 1974: 193). 

Przyporządkowane takim celom słownictwo zostało przedstawione w  po-
staci uporządkowanych alfabetycznie haseł w  formie podstawowej, w  pisowni 
ogólnopolskiej, z zachowaniem atrybutów mowy ludowej – leksykalnych, mor-
fologicznych i  fonetycznych, z  pominięciem właściwości systemowych ogólnie 
znanych, np. mazurzenia, odnosowienia, rozłożenia nosówek itp. 

Za hasło przyjął autor „każdą synchronicznie, dla połowy XX wieku, wyod-
rębniającą się od innych układem fonemów, strukturę morfologiczną czy funk-
cją syntaktyczną jednostkę słownikową, nie wyłączając postaci z właściwością 
fonetyczną pozasystemową, niekiedy ograniczoną do jednostkowych wyrazów, 
por. krzasło, kapalusz, czy wyrazy zmienione przez etymologię ludową” itp. 
(Dejna, 1974: 195). 

Po tytule hasłowym, opatrzonym kwalifikatorem leksykograficznym, podał 
Dejna definicję lub definicje znaczeń wyrazu, cytaty tekstowe z  zapisem fone-
tycznym i lokalizacją w terenie oraz po odsyłaczu por. odmiany morfologiczne, 
fonetyczne i synonimy jako podstawy odrębnych artykułów hasłowych.

W następstwie takich zasad wyodrębniania jednostek hasłowych został nie-
wątpliwie powiększony ich zasób, przez co uczyniony przydatnym źródłem do 
badań nie tylko określonych właściwości fonetycznych, ale przede wszystkim 
słowotwórczych, o czym przekonaliśmy się po przygotowaniu i opublikowaniu 
indeksów – alfabetycznego i  a  tergo (Gala, Frank-Rakowska, Gala-Milczarek, 
2010).

Mimo pewnych ograniczeń, np. braku definicji leksykalnych przy niektórych 
hasłach, odesłań – z zastosowaniem kwalifikatorów „ts.” – do znaczeń ogólnopol-
skich, ubogich dokumentów tekstowych ograniczonych do zapisu fonetycznego 
wyrazu, w zdecydowanej większości (szczególnie w odniesieniu do rzeczowni-
ków) wyjątkowo obszerny zbiór słownictwa ludowego opatrzony kwalifikatorami 
słowotwórczymi, stylistycznymi, definicjami znaczeniowymi haseł, weryfikowa-
nymi tekstami gwarowymi, odsyłaczami o  charakterze powiązań motywacyj-
nych, spełnia warunki źródła do badań słowotwórczych.

1.4. Założenia metodologiczne

Asumptem do objęcia cezurą historyczną słownictwa ludowego / gwarowe-
go jest wiedza o czasie jego eksploracji (druga połowa XX wieku) i wieku informa-
torów (urodzonych w końcu wieku XIX i na początku XX stulecia). Niezależnie 
od przytoczonych ram chronologicznych słownictwo gwarowe, jego struktura 
morfologiczna, jest niejednokrotnie nośnikiem cech archaicznych o trudnej do 
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ustalenia dolnej granicy chronologicznej. Dane lokalizowane w  tej przestrzeni 
historycznej poddawane interpretacji słowotwórczej skłaniają do niwelowania 
opozycji podejścia synchronicznego czy diachronicznego.

W  odniesieniu do słownictwa gwarowego, potrzeby określenia funkcji 
derywatów oraz ich charakteru, odwoływanie się do danych historycznojęzy-
kowych, porównawczo-dialektalnych wydaje się niezbędne (Reichan, 1996: 
194). Funkcja i charakter derywatów, eksponowane na gruncie słowotwórstwa 
synchronicznego, w materiale północnomałopolskim są możliwe do wydobycia 
i zdefiniowania po uwzględnieniu przytoczeń gwarowych jako nośników treści 
historycznych, weryfikowanych często historyczną, nawiązującą do etymolo-
gii, interpretacją faktów morfologicznych. Te fakty niejednokrotnie przenikają 
do aktualności w rozumieniu czasu eksploracji i je dopełniają. Materiały takie – 
derywaty żywe funkcyjnie w kulturze ludowej skłaniają do przyjęcia chronii jako 
zasady interpretacyjnej. „Chronia czy inchronia nie ogranicza cezury chronolo-
gicznej danych, nie stawia na przeciwstawnych biegunach synchronii i diachro-
nii, wydaje się przydatna w  definiowaniu słowotwórstwa gwarowego ustalo-
nego w różnych cezurach chronologicznych. Przyjmując inchronię jako zasadę 
interpretacyjną, odsłaniamy formacje z  prymarną funkcją kategorialną, które 
z perspektywy synchronicznej (idiosynchronicznej) są uznawane za zleksyka-
lizowane. Proponowana perspektywa może prowadzić do wielu rekonstrukcji 
stanu pierwotnego derywatów, co służy odtworzeniu z  miarę reprezentatyw-
nego stanu słowotwórstwa paradygmatycznego – gramatycznego, opartego na 
prymarnych relacjach między odpowiednią klasą gramatyczną wyrazów podsta-
wowych a wyrazami pochodnymi i wykładnikami derywacyjnymi” (Gala, 2011: 
62; zob. też Gala, Gala-Milczarek, 2014) a także odsłaniania etymologicznego 
czynnościowego charakteru derywatów. Świadomość in/chroniczna wydaje się 
szczególnie przydatna w odniesieniu do struktur historycznych, żywych w gwa-
rach w postaci zmorfologizowanej czy zleksykalizowanej. Mimo wyodrębnie-
nia – idąc tropem Bogusława Krei (Kreja, 1975: 120) – w derywacie ciarlica, 
cierlica wykładnika -ica od czasownika cierlić w  funkcji nazw środków czyn-
ności, interpretator nie może nie mieć świadomości, że ogniwem pośrednim 
mogła być struktura cier(d)ło, ciar(d)ło w funkcji nazwy środka czynności od 
trzeć przyjmowanego jako prymarny wyznacznik gniazda derywacyjnego, por. 
trzeć  ciar(d)ło  ciar(d)l- / cier(d)l-ica. Nośnikiem czynnościowego charak-
teru rzeczownika ciarlica, cierlica jest niewątpliwie czasownik podstawowy, jak 
i morfem -(d)l-, wtórnie dopiero także wykładnik -ica o prymarnie innej funkcji. 
Podobne takty derywacyjne wypada postrzegać w strukturach: miądlica, międlica: 
miąć  mią-dło  miądlica lub miądlić, międlić  miądlica czy prząślica, przęślica  
od prząść  (≤ * pręd-ti ≥ *prętti ≥ *pręsti : przęsdło ≥ przęsło: przęślica. Wykładnik -ica 
prymarnie neutralny czynnościowo, w  następstwie aglutynacji z  sufiksem  
instrumantalnym -dło, -sło i  w  rozszerzonej postaci z  motywacją czasow-
nikową przyjmuje rolę wykładnika czynnościowego wespół z instrumentalnym 
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jednostkowym znaczeniem wyrazów. Podobnie taką funkcję przyjmuje wykładnik 
-nica i  w  rozszerzonej postaci -anica czy -alnica w  swieranica ! swieralnica 
! swieradlnica ! swieradło ! swierać.

Przyjęcie zasad inchronii w  interpretacji słowotwórczej prowadzi także do 
wyłonienia i opisu formacji określanych z perspektywy słowotwórstwa synchro-
nicznego mianem derywatów semantycznych czy właściwych, tzn. takich, któ-
re zachowują ścisły związek semantyczny z  podstawą (por. Grzegorczykowa, 
1998: 370–372; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 21), por. obróbka, pokropek, 
drapowanie, siewca, jednacz, beczoch, gadacz, opylacz, strugacz, dziabka, wiejaczka, 
palenisko, legło, rąbalnia, spalnia, siewy, dudziarz, dworak, czapnik, czarownica, 
kierowniczka, jak i onomazjologicznych, czyli takich, które z podstawami wcho-
dzą jedynie w  asocjacyjne związki semantyczne (por. Grzegorczykowa, 1998: 
362, 370–372; Nagórko-Kufel, 1975). Tych największe nagromadzenie notuje-
my w zakresie nazw atrybutywnych subiektów czynności, por. pylica, kopciuch, 
cykacz, mlaskacz. Licznie wystepują także w kategorii nazw środków czynności 
i  określają przedmioty o  leksykalnej funkcji narzędzi, por. klapotka, kurzarka, 
drapaczka, klapacz, posmykacz itp. 

Podejście in/chroniczne skłania także do uwzgledniania w  strukturach 
odczasownikowych typu -(ił)ka, -(an)ka, -(on)ka, -(it)ka itp., szczególnie 
w  kategorii nazw rezultatów czynności, także ogniwa (takty) derywacji imie-
słowowej, por.  zgniłka ! zgniły ! zgnić, krajanka ! krajany ! krajać, trzę - 
sionka ! trzęsiony ! trząść, odbitka ! odbity ! odbić. Wariantywne interpreta-
cyjnie podstawy derywacyjne w niczym nie wpływają na zmianę funkcji derywa-
tów, zachowując ich czynnościowy charakter (por. m.in. Janowska, 2007: 28-29; 
Dokulil, 1979: 149). W tekście możliwość dwojakiej interpretacji podstaw zazna-
czono przez podanie w nawiasie morfemu jako składowej formantu, wyniesionej 
z możliwej wariantywnej podstawy derywacyjnej. Zjawisko wariantywności mo-
tywacyjnej dostrzeżono także w formacjach o paralelnych podstawach czasowni-
kowo-rzeczownikowych w derywatach typu: handlowiec ! handlować ! handel, 
druciarz ! drutować ! drut, brukowiec !brukować ! bruk. 

Obok semantyki słowotwórczej, kategorialnej, słownictwo ludowe jest 
nośnikiem semantyki leksykalnej, definiowanej w perspektywie funkcjonalnej, 
ludowej, dla XX wieku. Obie perspektywy niejednokrotnie się weryfikują, co 
uwidacznia sieć odsyłaczy czy definicji leksykalnych o  znamionach parafraz 
słowotwórczych, por. derywaty z wykładnikiem -aczka w funkcji odczasowni-
kowych żeńskich wykonawców czynności: dojaczka ‘kobieta, która doi krowy’, 
praczka ‘kobieta piorąca’, sadzaczka ‘kobieta, która sadzi kartofle’ itd., odcza-
sownikowe nazwy środków czynności: bujaczka ‘kołyska z płachty zawieszona 
w polu na żerdziach, huśtawka’, kąpaczka ‘niecka do kąpania dzieci’, odciągaczka 
‘naczynie do oddzielania słodkiej śmietany’, owijaczka ‘onuca, pas tkaniny do 
owijania stopy’, wyżymaczka ‘przyrząd do wyciskania wody z bielizny’: wyży-
mać itp.
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Podejście in/chroniczne wydaje się właściwe w  interpretacji gniazd dery-
wacyjnych. Struktura morfologiczna derywatów w  gnieździe jest niewątpliwie 
wynikiem procesów historycznych. Budowanie struktur gniazd słowotwórczych 
w  gwarach na podstawie wyłącznie motywacji, relacji motywacyjnych aktual-
nych, wzorowanych na modelach polszczyzny ogólnej i  kompetencji badacza 
wydaje się niewystarczające. Określone segmenty gniazda jako rezultat diachro-
nicznych procesów derywacyjnych, relacji motywacyjnej, są nośnikami czyn-
nościowego charakteru derywatów, pomijanego w  ujęciu typologicznym, por. 
szydełko: szydło: szyć. Struktura morfologiczna derywatu szydełko w pojęciu ogól-
nym wskazuje na deminutivum względem derywatu szydło jako nazwy środka 
czynności, pochodnej od czasownika – szyć. W  Słownictwie ludowym… hasło 
szydełko zdefiniowano jako ‘drut do robienia swetrów’. Przy haśle szydło odesłano 
kwalifikatorem ts. do znaczenia ogólnego ‘rodzaj iglicy z trzonkiem’ (Doroszew-
ski, 1958–1969). Znaczenia leksykalne obu derywatów wskazują wprawdzie na 
nazwy narzędzi służących do szycia, zespalania tkanin i pozostają w relacji mo-
tywacyjnej z czasownikiem – szyć. Zatem oba segmenty gniazda jako derywaty: 
szydło, szydełko są nośnikami czynnościowego charakteru inicjowanego przez 
czasownik jako podstawę gniazda. Na podobny charakter wskazują łączone z cza-
sownikiem dzwonić – derywaty – dzwon: dzwonek: dzwoneczek.

Chronia w interpretacji derywatów gwarowych – funkcjonujących w kultu-
rze ludowej – tworzy warunki do ich postrzegania typologicznego, kategorial-
nego oraz funkcjonalnego w  związku z  wnoszonym do derywatu znaczeniem 
realnym wyrazu podstawowego i  realnym znaczeniem samego derywatu. Służy 
odtwarzaniu procesów derywacyjnych i mechanizmów językowych funkcjonują-
cych w określonych warunkach kulturowych – w środowisku wiejskim.

Wyznacznikiem czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych 
jest głównie podstawowe verbum i jego rola w kreowaniu funkcji kategorialnej. 
Wykładniki formalne w derywacji pełnią rolę paralelną, a niekiedy drugoplano-
wą. Dlatego obserwuje się wielość wykładników derywacyjnych w ramach jednej 
kategorii, por. -anie, -enie, -cie, -ka itd. w kategorii N Acc. itp.

Obok roli wyrazu podstawowego weryfikatorem czynnościowego charakte-
ru, w  ramach kategorii słowotwórczej, jest znaczenie realne derywatu oraz po-
zajęzykowa rola desygnatu derywatem nazywana, por. kopaczka 1/ ‘kobieta ko-
piąca ziemniaki’, 2/ ‘maszyna do kopania głównie ziemniaków’. Oba derywaty są 
nośnikami czynnościowego charakteru. Specyfikacja charakteru czynności pozo-
staje na poziomie kategoryzacji słowotwórczej: 1/ – nazwa subiekta czynności, 
2/ – nazwa środka czynności.

Inne mechanizmy towarzyszą kreowaniu czynnościowego charakteru dery-
watów z derywacją pozawerbalną – pozaparadygmatyczną, przy niewyrażonym 
predykacie, głównie odrzeczownikowych, por. stolarz ‘rzemieślnik wyrabiający 
przedmioty z drewna, stoły’, rybak ‘człowiek, który łowi ryby’, młynarz ‘człowiek, 
który miele ziarno w młynie’. O charakterze czynnościowym wnioskujemy wy-
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łącznie na podstawie znaczenia realnego desygnatu i budowanej z  tym znacze-
niem parafrazy czy peryfrazy, w której zawiera się ‘wyrabianie stołów’, ‘łowienie 
ryb’, ‘mielenie ziarna we młynie’. Ustalone derywaty nazywają wykonawców 
czynności ze względu na ich rezultat, obiekt czy miejsce.

Interpretacja złożonych uwarunkowań motywacyjnych, relacji morfologicz-
nych – derywacyjnych oraz semantyki kategorialnej i  jednostkowej leksykalnej 
w  celu wydobycia i  skategoryzowania czynnościowego charakteru derywatów 
w gwarach ustalonych w przeszłości jest możliwa po uwzględnieniu metod wła-
ściwych słowotwórstwu typologicznemu, funkcjonalno-segmentalnemu (gniaz-
dowemu) oraz in/chronii. 

1.5.  Mapa objętego eksploracją obszaru

Mapa 1. Mapa objętego eksploracją obszaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów.
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1.6. Wykaz skrótów, przyjętych dla miejscowości  
objętych eksploracją

Niniejszy wykaz przejęto ze Słownictwa ludowego byłych województw kielec-
kiego i łódzkiego K. Dejny (Dejna, 1974–1985); w nawiasie podano nazwę siedzi-
by powiatu, w obrębie którego leżała wymieniona wieś.

1  Gzów skier. (Skierniewice)
1B  Byczki skier. (Skierniewice)
1G  Gągolin skier. (Łowicz)
2  Turowa Wola skier. (Skierniewice)
3  Drwalew radom. (Grójec)
4  Wilkowyja siedl. (Łuków)
5  Lisikierz siedl. (Łuków)
6  Bogusławki skier. (Rawa Maz.) 
6T  Turobowice skier. (Rawa Maz.)
7  Kozietuły radom. (Grójec)
8  Grabów Nowy radom. (Kozienice)
9  Wola Korycka siedl. (Ryki)
10  Lubochnia piotrk. (Rawa Maz.)
10M  Małecz piotrk. (Rawa Maz.)
11  Łęgonice radom. (Rawa Maz.)
12  Mikówka radom. (Białobrzegi)
12J  Jesionna radom. (Białobrzegi)
13  Łuczynów radom. (Kozienice)
13Op Opatkowice radom. (Kozienice)
13S  Samwodzie radom. (Kozienice)
14  Bazanów Stary lubel. (Ryki)
15  Dęba piotrk. (Opoczno)
15L  Libiszów piotrk. (Opoczno)
15T  Trzebina piotrk. (Opoczno)
16  Mokrzec radom. (Przysucha)
16S  Studzienice radom. (Radom)
17  Jastrzębia radom. (Radom)
18  Wola Klasztorna radom. (Kozienice)
19  Stoczki piotrk. (Opoczno)
19J  Jawór piotrk. (Opoczno)
20  Gałki radom. (Przysucha)
20B  Bolęcin radom. (Przysucha)
20J  Jelenia radom. (Opoczno)
21  Sławno radom. (Radom)
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22  Bartodzieje radom. (Zwoleń)
23  Skowieszyn lubel. (Puławy)
24  Sworzyce kiel. (Końskie)
24S Straszowa Wola piotrk. (Opoczno)
25  Skłoby radom. (Przysucha)
25B  Bryzgów radom. (Przysucha)
25P  Paruchy radom. (Końskie)
25R  Ruski Bród radom. (Przysucha)
26  Alojzów radom. (Iłża)
26K  Kajetanów radom. (Iłża)
26M  Modrzejowice radom. (Radom)
27  Chotcza radom. (Lipsko)
27N  Niwa lubel. (Opole Lubelskie)
28  Wąsosz piotrk. (Końskie)
28D  Dęba piotrk. (Radomsko)
29  Mokra kiel. (Końskie)
30  Gadka kiel. (Iłża)
30K  Koszary radom. (Iłża)
31 Janów radom. (Lipsko)
31J Jawór Solecki radom. (Lipsko)
32  Janiszkowice lubel. (Opole Lubelskie)
32K  Karczmiska lubel. (Opole Lubelskie)
33  Sarbice kiel. (Kielce)
34  Łęczna kiel. (Kielce)
34W  Wzdół kiel. (Kielce)
35  Krynki kiel. (Iłża)
36  Ciszyca tarnobrz. (Lipsko)
37  Motyczno kiel. (Włoszczowa)
38  Piekoszów kiel. (Kielce)
39  Huta Podłysica kiel. (Kielce)
40  Krzczonowice tarnobrz. (Opatów)
41  Gościeradów tarnobrz. (Kraśnik)
42  Kuczków częstoch. (Włoszczowa)
42B Budzów częstoch. (Radomsko)
43  Lipnica kiel. ( Jędrzejów)
43B  Bolmin kiel. (Kielce)
44  Szczecno kiel. (Kielce)
45  Janczyce tarnobrz. (Opatów)
46  Kichary Nowe tarnobrz. (Sandomierz)
47  Słupia kiel. ( Jędrzejów)
48  Kliszów kiel. (Pińczów)
49  Życin kiel. (Pińczów)
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50  Gnieszowice tarnobrz. (Sandomierz)
50D  Dmosice tarnobrz. (Sandomierz)
50K  Kępie tarnobrz. (Sandomierz)
51  Turbia tarnobrz. (Tarnobrzeg)
52  Przychody katow. (Olkusz)
53  Piotrkowice kiel. ( Jędrzejów)
54  Zbrodzice kiel. (Busko)
55  Kłoda tarnobrz. (Staszów)
56  Cygany tarnobrz. (Tarnobrzeg)
57  Zagorzyce kiel. (Miechów)
58  Stradów kiel. (Kazimierza)
58M  Mozgawa kiel. (Pińczów)
59  Wójcza kiel. (Busko)
60  Jaślany rzeszow. (Mielec)
61  Gwoździec tarnobrz. (Nisko)
62  Sułoszowa krak. (Olkusz)
63  Błogocice krak. (Proszowice)
63G  Grobla krak. (Bochnia)
63Ł  Łętkowice krak. (Proszowice)
64  Wola Żelichowska tarnow. (Dąbrowa Tarnowska)
65  Izbiska tarnow. (Mielec)
66  Werynia rzeszow. (Kolbuszowa)
71  Gajewniki sier. (Łask)
72  Mogilno sier. (Łask)
72D  Dobroń sier. ((Łask) 
73  Prawda piotrk. (Łódź)
74  Prażki piotrk. (Brzeziny)
75  Kozubu sier. (Łask)
75a  Sędziejowice sier. (Łask)
76  Malenia sier. (Łask)
77  Gutów piotrk. (Piotrków)
78  Lechawa-Psary piotrk. (Piotrków)
79  Chrząstawa sier. (Łask)
80  Parzno piotrk. (Bełchatów)
80a  Cisza piotrk. (Bełchatów)
81  Mąkolice piotrk. (Bełchatów)
82  Milejowiec piotrk. (Piotrków)
82a  Witów piotrk. (Piotrków)
83  Berezie Małe piotrk. (Bełchatów)
83B  Broszęcin piotrk, (Pajęczno)
83L  Lipnik sier. (Pajęczno)
84  Kamień piotrk. (Bełchatów)
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85  Gałkowice piotrk. (Piotrków)
86  Tomawa piotrk. (Piotrków)
87  Dylów Rządowy częstoch. (Pajęczno)
87S Szczyty sier. (Pajęczno)
88  Wiewiec częstoch. (Pajęczno)
88a  Wola Wiewiecka częstoch. (Pajęczno)
89  Kocierzowy piotrk. (Radomsko)
90  Wola Przerębska piotrk. (Radomsko)
90P Podstole piotrk. (Piotrków)
91 Prusicko częstoch. (Pajęczno)
92  Włynice częstoch. (Radomsko)
93  Niedośpielin piotrk. (Radomsko)
93C  Chełmno piotrk. (Radomsko)
94  Garnek częstoch. (Radomsko)
95  Budzów częstoch. (Radomsko)
95a  Polichno częstoch. (Radomsko)
95b  Grodzisko częstoch. (Radomsko)
96  Wągłczew sier. (Sieradz)
97  Braszewice sier. (Sieradz)
98  Chojny sier. (Wieluń)
98S  Strobin sier. (Sieradz)
99  Opojowice sier. (Wieluń)
100  Wierzbie częstoch. (Wieluń)
104  Dąbrowa sier. (Sieradz)
114  Zagórzyce sier. (Poddębice)
117  Kołacinek skier. (Brzeziny)
121  Gaj Płock. (Łęczyca)

1.6. Wykaz skrótów występujących w tekście 

gen.  – genetivus / dopełniacz
mp.  – mapa
niem.  – niemiecki
nom.  – nominativus / mianownik
sg.   – singularis / liczba pojedyncza
pl.   – pluralis / liczba mnoga
pl.t.  – plurale tantum
por.  – porównaj
suf.  – sufiks





2. INTERPRETACJA DERYWATÓW

2.0. Zasady prezentacji formacji rzeczownikowych 
o charakterze czynnościowym

Temat rozprawy skłania do uczynienia jako podstawowego kryterium syste-
matyzujacego rodzaj relacji motywacyjno-semantycznych w derywacji struktur 
pochodnych. Na pierwszym planie zostały zamieszczone derywaty paradygma-
tyczne1 – odczasownikowe, prymarne czynnościowo (2.1.), derywaty dwuro-
dzajowe czasownikowo – rzeczownikowe (2.2.), derywaty pozaparadygmatycz-
ne – odrzeczownikowe (czynnościowo  sekundarne) (2.3.), w których strukturze 
nie wystepuje verbum, i  rzeczowniki o  pośredniej motywacji czasownikowej, 
odsłanianej w relacjach motywacyjnych kolejnych ogniw łańcucha derywacyjne-
go (2.4.).

Niższym poziomem systematyzacji jest semantyka słowotwórczo-kategorial-
na jako argument weryfikujący czynnościowy charakter derywatów i wykładni-
ków formalnych w określonej kategorii semantycznej, właściwej słowotwórstwu 
typologicznemu. Tym samym derywaty paradygmatyczne – odczasownikowe, 
prymarne czynnościowo deverbativa, dla których verbum stanowi formalną pod-
stawę, opisano w obrębie kategorii: N Acc. – nazw czynności procesów i stanów, 
N Sub. – nazw subiektów czynności procesów i stanów, N Sub.Attr. – nazw atry-
butywnych subiektów czynności, procesów i  stanów, N Instr. – nazw środków 
czynności, N Res. – nazw rezultatywnych, N Ob. – nazw obiektów czynności, 
N Loc. – nazw miejsc, N Temp. – nazw temporalnych; derywaty dwurodzajowe 
czasownikowo-rzeczownikowe zaklasyfikowano do: N Acc., N Sub., N Sub.Attr., 
N Instr., N Res., N Loc. i  N Temp.; derywaty pozaparadygmatyczne – odrze-
czownikowe (czynnościowo sekundarne) włączono w zakres wartości kategorial-
nych: N Acc.(Instr.) – nazw czynności odinstrumentalnych, N Acc.(Ob.) – nazw 
czynności odobiektowych, N Sub.(Instr.) – nazw subiektów czynności odinstru-
mentalnych, N Sub.(Ob.) – nazw subiektów czynności odobiektowych, N Sub.
(Loc.) – nazw subiektów czynności odmiejscowych, N Sub.(Temp.) – nazw 
subiektów czynności odtemporalnych, N Instr.(Sub.) – odsubiektowych nazw 
środków czynności, N Instr.(Res.) – odrezultatywnych nazw środków czynności,  

1 Derywaty paradygmatyczne patrz s. 14.
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N Instr.(Ob.) – odobiektowych nazw środków czynności, N Instr.(Mod.) – od-
sposobowych nazw środków czynności, N Instr.(Temp.) – odtemporalnych nazw 
środków czynności, N Res.(Sub.) – odsubiektowych nazw rezultatywnych, N Res.
(Ob.) – odobiektowych nazw rezultatywnych, N Res.(Mod.) – odsposobowych 
nazw rezultatywnych, N Res.(Temp.) – odtemporalnych nazw rezultatywnych, 
N Ob.(Sub.) – odsubiektowych nazw obiektów czynności, N Ob.(Loc.) – od-
miejscowych nazw obiektów czynności, N Ob.(Mod.) – odsposobowych nazw 
obiektów czynności, N Ob.(Temp.) – odtemporalnych nazw obiektów czynno-
ści; rzeczowniki o pośredniej motywacji czasownikowej, odsłanianej w relacjach 
motywacyjnych kolejnych ogniw łańcucha derywacyjnego usystematyzowano 
w obrębie wartości kategorialnych: N Fem.(N Sub.) – nazw żeńskich od meskich 
subiektów czynności, N Fem.(N Sub.Attr.) – nazw żeńskich od nazw atrybutyw-
nych subiektów czynności, N Fem.(N Ob.) – nazw żeńskich od nazw osobowych 
obiektów czynności, N Dem.(N Instr.) – nazw deminutywnych od nazw środ-
ków czynności.

Egzemplifikacja derywatów następuje w ramach funkcji kategorialnej i w ob-
szarze wykładnika formalnego. Przyjęto następujący porządek:

1) pierwszoplanowy, podstawowy składnik atrykułu hasłowego stanowi 
hasło, podane czcionką pogrubioną. Odrębne w  Słownictwie ludowym… hasła, 
uznane jako tożsame morfologicznie, derywacyjnie, por. smarczka, smarszczka, 
smarzczka, zmarszczka; mieszanka, mięszanka; wykrącak, wykręcak, wykrętak; 
zdziery, zdziory zostały podane w połączeniu szeregowym;

2) po haśle przytoczono znaczenie/a  leksykalne niesione przez wyraz ha-
słowy, które weryfikuje/ą przynależność derywatu do wskazanej kategorii słowo-
twórczosemantycznej i potwierdza/ją jego czynnościowy charakter; 

3) po dwukropku podano wyraz podstawowy dla derywatu;
4) po średniku zamieszczono przytoczenia gwarowe (w wyborze) oraz ich 

lokalizacje oznaczone numerycznie, przeniesione ze Słownictwa ludowego…;
5) na końcu wielu haseł zamieszczono odsyłacze „por.” do formacji warian-

tywnych oraz homonimicznych.
Interpretacji derywatów w  poszczególnych rozdziałach nadano charakter 

dychotomiczny. Część pierwsza jest komentarzem do części drugiej – sekwencji 
egzemplifikacyjnej.

Elementem opisu są zarówno derywaty, jak i ich warianty słowotwórcze. Po-
jęcie wariantywności słowotwórczej przyjęto za Haliną Pelcową (Pelcowa, 2001: 
74–82), Sławomirem Galą (Gala, 2014), (por. też Kurdyła, 2012). W swoim już 
ostatnim artykule poświęconym właśnie temu zagadnieniu Sławomir Gala, po-
wołując się na rozważania m.in. Haliny Pelcowej, napisał: „Tymczasem warian-
tywność czy wariant w słowotwórstwie podobnie jak w odniesieniu do innych 
składników systemu funkcjonuje w opozycji do inwariantów, a więc derywatów 
podstawowych w określonej funkcji z  ich wyznacznikami w tej funkcji. Wydo-
bycie tych relacji, opozycji jest możliwe w następstwie badań diachronicznych. 
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Poza nielicznymi kategoriami, np. nazwami instrumentalnymi z -dło, kolekty-
wami na -’e (por. Sławski, 2011: 29–195) trudno jest ustalić zasób prymarnych 
wykładników inwariantywnych. Potęguje się stopień trudności w  odniesieniu 
do słowotwórstwa gwarowego, ze względu na obowiazujące w  gwarach kryte-
rium geografii lingwistycznej. Derywaty inwariantne historycznie, o  szerokim 
zasiegu słowiańskim, neutralizują się geograficznie. Poza tym wiemy o  mniej-
szej przydatności izoform od izofon w  definiowaniu gwar, co oznacza, że za-
sięgi odrębności morfologicznych – słowotwórczych mało kiedy pokrywają się 
z  fonetyczno-fonologicznymi, podstawowymi w  wyznaczaniu gwar. Opozycje 
słowotwórcze mają charakter dialektalny, co zostało ukazane w opracowaniach 
kartograficznych (por. np. Stieber 1964–1978, t. 7, 8; Zaręba 1969–1980, t. 6, 7) 
i opracowaniach szczegółowych (Reichan 1998: 259–264). Dlatego w interpre-
tacji wariantywności słowotwórczej w gwarach przyjmuje się metodę właściwą 
badaniom socjolingwistycznym w mowie mieszkańców jednej wsi, przez przy-
wołanie informatorów różnych pokoleń, a nawet w odniesieniu do jednego in-
formatora różnych jego – wydaje się – stymulowanych pytaniami odpowiedzi. 
Wypada jednak zauważyć, że wyniki w ten sposób otrzymane dotyczą parole nie 
langue. Interpretacja zjawiska w płaszczyźnie langue skłania dialektologów do po-
szukiwania wyznaczników wariantywności na większym obszarze językowym. 
W związku z tym mówi się o wariantywności w wymiarze monogwarowym, po-
ligwarowym czy dialektalnym (Pelcowa 2001: 74–82). Takie spojrzenie wydaje 
się uzasadnione i zmierza do pewnej regularności, systemowości z wyzyskaniem 
zasad geografii lingwistycznej (Marciniak-Firadza, 2013: 188–204). (…) W ra-
mach wskazanych / w  tekście/ wyznaczników in/wariantywności przyjęliśmy 
jako nadrzędne kryterium tożsamości semantycznej – kategorialnosemantycz-
nej, a następnie weryfikującego semantykę kategorialnosłowotwórczą kryterium 
znaczenia leksykalnego.   

Kolejnym wyznacznikiem in/wariantywności uczyniliśmy tożsamość wyra-
zów podstawowych jako klas wyrazów o tej samej semantyce i tożsamości relacji 
motywacyjno-semantycznych powoływania derywatów. 

Wskaźnikiem odrębności pozostaje wykładnik morfologiczny derywatu. Nie 
podzielamy opinii, że wariantywność jest udziałem odrębności wyrazów podsta-
wowych, co spotykamy w  niektórych wypowiedziach (por. Burska-Ratajczyk 
2001: 206), uznając, że jest to zagadnienie leksykalne, a więc dotyczące synoni-
mii leksykalnej. 

Horyzontalny wymiar in/wariantywności dialektologicznej odnosimy do 
większego obszaru – zespołów gwarowych, dialektu i  ekscerpowanego obszer-
nego materiału leksykalnego, stanowiącego podstawę opisu słowotwórczego. 
Obszar ten wyznacza korpus leksykalny z północnej Małopolski, głównie z gwar 
kieleckich, opoczyńskich oraz gwar łęczycko-sieradzkich (Dejna 1974–1985)” 
(Gala 2014: 88–89, 92). Tak rozumiane struktury wariantywne wskazywano 
w obrębie wszystkich formacji poddanych w pracy interpretacji słowotwórczej.
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2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 

Jak podano w części wstępnej, interpretacja rzeczownikowych derywatów 
gwarowych przeprowadzana jest pod kątem odsłaniania ich czynościowego 
charakteru nabywanego w motywacyjnych powiązaniach ze znaczeniami czyn-
ności. Określanie specyfiki i  stopnia relacji pomiędzy formacjami rzeczow-
nikowymi a  verbum rozpocząć należy od dewerbatywów prymarnych, które 
bezpośrednio – formalnie nawiązują do definiujacych je znaczeń czynności. 
Rzeczowniki tego typu zaklasyfikowano do siedmiu karegorii słowotwórczo-
semantycznych (por. Nagórko, 2012): nazw czynności, procesów, stanów 
(N Acc.), nazw subiektów czynności (N Sub.), nazw atrybutywnych subiektów 
czynności (N Sub. Attr.), nazw środków czynności (N Instr.), nazw rezultatów 
czynności (N Res.), nazw obiektów czynności (N Ob.) oraz nazw temporal-
nych (N Temp.). W obrębie każdej z nich wyszczególniono wykładniki formal-
ne, czasownikowe podstawy słowotwórcze, określono rodzaje derywacji oraz 
wskazano struktury wariantywne. 

2.1.1. Nazwy czynności, procesów i stanów, N Acc.

Kategoria nazw czynności, procesów i stanów obejmuje wszystkie te rze-
czowniki pochodne, których semantyka wyraźnie wskazuje na kategorialne 
znaczenie czynności. Włączone zostały do niej derywaty, które w rzeczywisto-
ści pozajęzykowej odnoszą się do wykonywania czynności i tę czynność nazy-
wają.

W  gwarach klasę tę tworzą formacje transpozycyjne, tożsame znaczenio-
wo z motywującymi je czasownikami, oraz transpozycyjno-modyfikacyjne. Ich 
struktura morfemowa zasadniczo pokrywa się ze stanem współczesnym polsz-
czyzny ogólnej – zdecydowanie do najaktywniejszych należą właściwe tej klasie 
typy: -cie, np. bicie: bić, chlaśnięcie: chlasnąć, kucie: kuć, mycie: myć, par-
cie: przeć, -anie, por. biadowanie: biadować, -enie, por. bielenie: bielić (por. 
Grzegorczykowa 1998: 395), -ka, por. drzemka: drzemać, gadka: gadać, obo-
rywka: oborywać. Za liczne uznać należy także derywaty paradygmatyczne ro-
dzaju męskiego – bełkot: bełkotać, gdak: gdakać, obsiew: obsiewać, odziew: 
odziewać i  rodzaju żeńskiego na -a, por. dzięka: dziękować, krzywda: krzyw-
dzić, odpłata: odpłacać, pogrzeba: pogrzebać (por. Puzynina, 1969(a); Wa-
szakowa 1993: 42–50, 70–76). Analogie widoczne są także w  odniesieniu do 
stanu słownictwa doby staropolskiej (por. Kleszczowa, 1998: 68) oraz leksyki 
gwarowej (Chludzińska-Świątecka 1972: 189–194; Cyran 1977: 33–34; Rei-
chan, 1997; Gala-Milczarek, 2009: 19–28; Gala-Milczarek, 2009(a): 58-60). 
Poza tym w gwarach w funkcji czynnościowej wskazano sufiksy: -ba, -ica/-yca, 
-nica, -anica, -awica, -ocha, -ucha, -ega, -ęga, -i (pl.t.), -aj, -aja, -oja, -aczka, -ączka,  
-iczka/-yczka, -ajka, -ojka, -anka, -onka, -arka, -awka, -atyka, -ki (pl.t.), -ek, -onek, 
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-unek, -ynek, -atek, -ik, -isko, -la, -el, -idło, -ała, -oła, -uła, -anina, -ne, -iny/-yny (pl.t.), 
-owiny (pl.t.), -nia,-arnia, -ot, -ota, -oty (pl.t.), -awa, -iwo, -stwo, aństwo, 
-eństwo, -ostwo, -arstwo, -erstwo, -y (pl.t.).

Wykładniki derywacyjne:

-a:
Jak pisze Krystyna Waszakowa, w  stosunku do rzeczowników ogólnopol-

skich „analizowane formacje są głównie derywatami właściwymi, w  których 
znaczenie podstawowego czasownika (…) wchodzi do znaczenia derywatu jako 
jego cecha definicyjna” (Waszakowa, 1993: 70).

Za podstawy ustalone za pomocą paradygmatycznego formantu -a  na-
zwy czynności, procesów, stanów przyjmują głównie czasowniki niedokonane, 
z  przyrostkami: -a-, -i, -ota-, -owa-, por. chlapa: chlapać, krzywda: krzywdzić, 
chrapota: chrapotać, budowa: budować.

W niektórych przypadkach wskazane zostały jako podstawowe czasowniki 
dokonane o  tematach na -a-, -i-, por. pogrzeba: pogrzebać, obmowa: obmó-
wić, odpłata: odpłacić. Nie zawsze jednak traktować je należy jako wyłączne 
dla określonych derywatów, bowiem te wykazują formalne powiązania zarów-
no z dokonanymi, jak i niedokonanymi formami czasowników podstawowych, 
por. obmowa: obmówić / obmawiać, odpłata: odpłacić / odpłacać, porada: 
poradzić / poradzać, przemowa: przemówić / przemawiać. Przyjąć zatem na-
leży, że nazwy czynności to najczęściej formacje dwuaspektowe, choć niektóre 
z nich formalnie motywowane są tylko przez jedną formę aspektową czasow-
nika, np. niedokonaną, por. psota: psocić, dokonaną – pogrzeba: pogrzebać, 
zelga: zelżeć.

W gwarach za podstawy nazw czynności z formantem -a obierane są także 
czasowniki wielokrotne, np. wieja ‘zawierucha’: wiejać, zawieja: zawiejać.

Zdecydowana większość zanotowanych derywatów rzeczownikowych 
o  znaczeniach czynności formowanych jest w  oparciu o  czasowniki prefigowa-
ne wyrażające czynności zarówno dokonane, por. obmowa: obmówić, ochłoda: 
ochłodzić, opłata: opłacić, przemowa: przemówić, jak i niedokonane, por. pod-
woda: podwodzić, pogarda: pogardzać, zadyma: zadymać.

Strukturalne nazwy czynności w kulturze ludowej wyrażają: działania zwią-
zane z  życiem codziennym mieszkańców wsi, por. przymiara, włóka, obrzę-
dowością: odprawa ‘msza, nabożeństwo’, pogrzeba ‘pogrzeb’, sadza ‘zwyczaj 
obchodzony w  drugi dzień wesela’, usługa ‘służba, uczestnictwo ministrantów 
podczas mszy przy ołtarzu’, ludzkimi zachowaniami: krzywda, obmowa, przy-
wyka ‘nawyk’, psota, stanami zdrowia, por. sapa ‘katar’, zjawiskami przyrodni-
czymi, pogodowymi, np. chlapa, pluskota ‘dżdżysta pogoda, słota’, rozwilga ‘od-
wilż’, zawieja, zlewa ‘ulewa’ (por. Szymczak, 1961: 181–182; Górnowicz, 1968: 
61–62; Laskowski, 1966: 47, 57–58; Malec, 1976: 20).
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Często te same znaczenia leksykalne wyrażane przez słowotwórcze nazwy 
czynności – kształtowane od tych samych czasowników, powoływane są za po-
mocą różnych wykładników formalnych, por. -a / -aja, np. chlapa / chlapaja, 
-a / -ka, np. przymiara / przymiarka, sapa / sapka, uprawa / uprawka, włóka 
/ włoczka, zadyma / zadymka, -a / -la, np. budowa / budowla, -a / -enie, por. 
włóka / włóczenie, -a / -ota, np. sapa / sapota, -a / -ø: chrapota / chrapot, po-
grzeba / pogrzeb, rozwilga / rozwildz, ulewa / ulew, zlewa / zlew.

budowa: budować; budova 91, do budW?vy 43, bes cału budove 18, zić na budovj 
23B, por. budowla; chlapa ‘dżdżysta, brzydka pogoda’: chlapać; ,lapa 15L, 17, por. 
chlapaja; chrapota: chrapotać ‘chrapać, parskać, pomrukiwać przez sen’; ,rapota 
15L, por. chrapot; dzięka: dziękować; veKka Bogu 71, 88, Bogu veka 11, 20B, 
Bogu viKka 15L, 26K, 41, vyka Bogu 52; krzywda: krzywdzić; kRyvda 15L, 32K, 
41, 43B; mowa: mówić; mova 7, 15, 15L, 17, 25, 26K, 32K, 121, leśackd mW?va ta-
Aego ,ama 49; nauka 1/ ‘przygotowanie dzieci przez księdza do pierwszej ko-
munii, nauka katechizmu’, 2/ ‘kazanie’, 3/ ‘uczenie się, studiowanie’: nauczać;  
1/ na naWuke ,oviWo śe do kośćoWa 16S, naWuka 1B, 12J, 13, 15L, 15T, 19J, 23B, 
25P, 26K, 32K, naWuka 1G, 20J, 24S, 43, 93C, 2/ kazańe / naWuka 20J, naWuka 1B, 
25P, 3/ naWuka 24S, som nauAi, zak zapoˆegać 33, 47, do naWuAi to go ńi mo 30K; 
obmowa: obmówić; Wobmova 15L; ochłoda ‘oziębienie, spadek temperatu-
ry’: ochłodzić (się); Wo,Woda 90P; odpłata: odpłacać; WotpWata 15L; odprawa 
‘msza, nabożeństwo’: odprawiać ‘o  nabożeństwie kościelnym, zwłaszcza mszy’; 
zi otprava zes, caWum noc ś@ivazom 104; odstawa ‘dostarczanie towaru do punktu 
skupu’: odstawiać ‘dostarczać do miejsca przeznaczenia’; do dostavy burakuf 41; od-
włoka ‘odwlekanie, odkładanie’: odwlekać; bo ot odvWoAi, to bolum boAi 114; opła-
ta ‘opłata za dzierżawienie cudzej ziemi’: opłacać; WopWata virzavno 19J; pluskota 
1/ ‘dżdżysta pogoda, słota’, 2/ ‘pluskanie’: pluskotać ‘pluskać’; 1/ pluskota 74,  
2/ pluskota 15L; pociecha: pocieszać; poće,a 15L; podwoda ‘obowiązek odda-
nia konia z zaprzęgiem na żądanie władzy: podwodzić; podvoda 1G, 12J, 13Op, 
15, 15T, 19, 20J, 24, 24S, 25P, 30K, 117, pWodvoda 19J, 93; pogarda: pogardzać; 
ńi mo go f pogarve 17; pogrzeba ‘pogrzeb’: pogrzebać ‘pochować zmarlych’; 
pog_yba tako 79, por. pogrzeb; poprawa: poprawiać; ,oruze, ńi mo popravy zodny 
30K, 41; porada: poradzić ‘udzielić rady’; porada 15; przemowa ‘przemówie-
nie weselne’: przemówić; pRemovy byWy ńi,ture 32; przeprawa: przeprawiać; 
pReprava 15L; przerwa: przerwać; śCif bes pRervy ‘ulewa bezustanna’ 17, pRerva 
10M, 15L; przymiara: przymierzać; pRyHara 15L, por. przymiarka; przy-
sięga: przysięgać; pRyśeKga, zak pRed Wunto_em zWoceW kśoc stuWom i  śe zWoze-
Wo pRyśeKge, to ńi ma pReproś, URa zyv do kuńca 25P, pRyśega 15L; przywyka ‘nawyk’: 
przywykać; ta pRyvyka zes 33; psota ‘żart, figiel, kawał’: psocić; psota 15L; roz-
sada ‘rozsadzanie sadzonek’: rozsadzać; do rosady 91, por. N Ob.; roztoka ‘od-
wilż’: roztoczyć; rostoka 13Op; rozwilga ‘odwilż’: rozwilżać; roz1ilga17, por. 
rozwildz; sadza ‘zwyczaj obchodzony w drugi dzień wesela’: sadzać; sara / sare 
1B, por. N Instr; sap 1/ ‘choroba nosa i gardła u konia’, 2/ ‘trudność oddychania 
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spowodowana katarem’: sapać; 1/ sapa 15, 2/ mos sape 72G, por. sapka, sapo-
ta; ujma ‘wstyd’: ujmać ‘ujmować’; uzma 14; ulewa ‘silny, nawalny deszcz’: ule-
wać; tako Wuliva, ze śwata ńe 1idać 16S, uleva 5, 9, 11, 18, 22, 27, 27N, 29, 34W, 
35, 36, 38, 39, 41, 43B, 64, 76, 89, ul„va / ulyva 6T, Wl„va 15, Wuleva 1, 1B, 1G, 
20J, 24S, 25B, uliva 10, 12, 19, 43, 78, uCiva / ulyva 10M, uCiva 10M, 13, 19, 20, 
21, 28, 28D, 31, 37, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 50Z, 53, 54, 55, 59, 65, 71, 77, 78, 90, 
92, 93, Wuliva 30K, 32K, 121, Wuliva 12J, 13Op, 16S, 26, WuCiva 93C, 117, ul4va 4, 
14, 57, 88, 95, ulyva 56, 58, 63G, 72, 72D, 75a, 79, 82a, 83, 84, 85, 86, 87, 97, 
Wulyva 43, 61, 83B, 87S, uCyva 47, 52, 59, 63, WuCyva 62, por. ulew; uprawa: upra-
wiać; uprava źiHi 95, Wuprava 15L, por. uprawka; usługa ‘służba, uczestnictwo 
ministranta podczas mszy przy ołtarzu’: usłużyć; WusWuga Hińistrantuv beve za@
isano n ńeˆe 25P; wieja ‘zawierucha’: wiejać ‘wiać’; 1iza 87; włóka ‘bronowa-
nie ziemi’: włóczyć; brunovańe źiHi – vWuka 19J, por. włoka, włóczenie, por. też 
N Instr.; zabawa ‘zabawa z tańcami i muzyką’: zabawiać (się); my śe ńe podoba-
zum viśozse vesela ańi zabavy 15L, 25P, 28D, 30K, 104, 121, zabava 15, zdbava 20, 
29, 30, 64, zobava 1G, 15L, 25P, 104; zadyma ‘zadymka, zamieć śnieżna’: zady-
mać; zadyma 13Op, 84, zddyma 6T, 65, por. zadymka; zamieta ‘zamieć, zadym-
ka’: zamietać ‘zawiewać’; mp.2 788; zasługa ‘sukces’: zasłużyć; zasWuga 15L; za-
wieja ‘zadymka’: zawiejać; v dovńezsum źime beWy 1elg’e zo1eze 1B, 1G, 6T, 15L, 
19, 30K, 71, 72, 93, za1zeza, 13Op, 13S, zo1eza 15L, 24S, 32K, 42B, 58M, 93C, 
su za1„ze 18, zo1zeze 13S, por. N Res.; zawiewa / zawiówa ‘zadymka, burza śnież-
na’: zawiewać; za1eva 43B, mp. 785 por. N Res.; zelga ‘odwilż’: zelżeć; zelga 1B, 
1G, 15L, 32, 41, 43, 63G, 93C, 121; zgoda ‘harmonia, spokój’: zgodzić (się); 
zgoda 25P; zlewa ‘ulewa’: zlewać; zl4va 14, zleva ogromno 32, zliva 13S, 23, por. 
zlew; zwała ‘silna ulewa’: zwalać; zvaWa byWa ‘mocno padało’ 25R, por. N Res.; 
zwiewa ‘zadymka, zamieć śnieżna’: zwiewać; mp. 785, por. N Res.; żądza ‘pożą-
danie’: żądać; _unra HiWostek 17.

-ba:
Uznany dziś za nieproduktywny formant -ba (Grzegorczykowa, Puzyni-

na, 1979: 52) w  dobie staropolskiej tworzył liczne formacje o  znaczeniu nazw 
czynności (Kleszczowa, 1998: 67, Klemensiewicz, 1981: 207). Zachowany 
w  pojedynczych strukturach na gruncie gwarowym (patrz: Laskowski, 1966: 
54; Dobrzyński, 1967: 12;  Górnowicz, 1968: 68; Malec, 1976: 33–34), łączy 
się z niedokonanymi podstawami czasownikowymi na -i-/-y-, por. gańba: ganić, 
wróżba: wróżyć oraz na -a- strzelba: strzelać. Za podstawy dla nazw czynności 
z formantem ba posłużyły także czasowniki wielokrotne, por. siejba: siejać, wiej-
ba: wiejać. 

2 mp. – skrót odsyła do form zanotowanych w Atlasie gwarowego woje wództwa kie-
leckiego na wskazanych numerycznie mapach (Dejna, 1962–1968).
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W polszczyźnie ogólnej niektóre formacje na -ba bądź wyszły z użycia, np. 
kradźba, kolba ‘turniej’ (Klemensiewicz, 1981: 207), bądź zastąpione zostały de-
rywatami z formantem -enie. W gwarach struktury o znaczeniu nazw czynności 
na -ba i -enie funkcjonują paralelnie, por. gońba / gonienie, grodźba / grodzenie, 
kośba / koszenie.

gańba ‘ganienie, obmawianie kogoś’: ganić; gańba 15L; gońba ‘gonitwa, 
pędzenie’: gonić; zeby ńe byWo gońby 17, gońba ‘pędzenie bydła’ 15L, por. 
gonienie; grodźba ‘grodzenie’: grodzić, grovba 15L, por. grodzenie; groź-
ba: grozić; groźba 15, 15L, 20J; kośba ‘koszenie zboża’: kosić; koźba 14, 
15, 19, 23B, por. koszenie, kosy; prośba: prosić; proźba 15, 15L, 20J, 23B, 
26K, 43; siejba ‘siew’: siejać ‘siewać’; śezba 15L; służba 1/ ‘praca zarobkowa, 
najczęściej pomoc w  gospodarstwie, w  domu’, 2/ ‘służba wojskowa’: służyć;  
1/ Wod veśeći lod beWem na sWuźˆe 25P, sWuzba beWa seWu,aHi, sWuzba 12J, 15L,  
2/ cynnu słuzbe v3słuzuł 18; strzelba ‘strzelanie’: strzelać; na RURelˆe ‘na strze-
laniu’ 59, 71, por. N Instr.; wiejba ‘wianie zboża, oddzielanie plew od zboża’: 
wiejać ‘wiać’; 1ezba 15L; wróżba ‘przepowiadanie przyszłości, pogody’: wró-
żyć; vruzba 12J, 25P, 30K. 

-ica/-yca:
Formant ten w  tworzeniu nazw czynności wykorzystywany jest spora-

dycznie, głównie w ustalaniu derywatów odnoszących się do zjawisk przyrod-
niczych, np. kurzyca: kurzyć, mżyca: mżyć (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 79–80; Szymczak, 1961: 158). Jeden rzeczownik wyraża stan choro-
bowy – łuszczyca: łuszczyć (się). Wszystkie one kształtowane są w  oparciu 
o bezpośrednie relacje znaczeń czasowników podstawowych i motywowanych 
przez nie derywatów. Wyjątek wśród zanotowanych formacji stanowi rzeczow-
nik krwawica ‘ciężka praca’: krwawić, którego relacja ze znaczeniem podstawy 
oparta jest na metaforze.

Podstawami dla formacji z wykładnikiem -ica/-yca są czasowniki niedoko-
nane na -i-/-y-. 

Czasowniki: kurzyć, mżyć, posłużyły jako podstawy do tworzenia słowo-
twórczych nazw czynności zarówno z wykorzystaniem sufiksu -yca, jak i innych 
formantów w kształtowaniu znaczeń leksykalnych: kurzyca ‘zamieć’/ kurz-awica 
/ kurz-anka / kurzawa, mżyca ‘drobny deszcz’ / mż-ocha / mż-ączka / mż-yczka 
/ mż-anka / mż-onka / mż-awka / mż-ała / mż-oła / mż-awa.

krwawica ‘ciężka praca’: krwawić; krfa1ica 15L, por. N Res.; kurzyca 
‘zadymka’: kurzyć ‘pruszyć’; ku_yca 71, por. kurzawica, kurzanka, kurzawa; 
łuszczyca ‘choroba skóry’: łuszczyć (się) ‘o skórze’; WuRlyca 30K, Wuscyca 1G, 
19J, 93C; łyskawica ‘błyskawica, zjawisko świetlne towarzysząca wyłado-
waniom atmosferycznym’: łyskać (się) ‘błyskać się’; v nocy beWa tako Wyska-
1ica ze zaz 1B, 1G, 12, 12J, 13, 13Op, 13S, 15L, 15T, 17, 19, 19J, 20, 20J, 21, 
22, 24S, 25P, 25R, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 34W, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 50, 50Z, 
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54, 57, 58M, 59, 72D, 78, 83B, 85, 87S, 93, 93C, łyska1ica 15, 23, 26M, 27, 31J, 
43B, 57, 58, 63G, 75a, 77, 84, 87, 89; mżyca ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć, 
mp. 485, por. mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżawka, mżała, 
mżoła, mżawa.

-nica:
Udział tego formantu w  tworzeniu nazw czynności potwierdzony został 

przez dwie formacje: nawalnica / nawałnica ‘burza z ulewnym deszczem’: na-
walać; navalńica – bu_o z descym 19J, ndvalńica 25, 25R, 34W, 39, 40, 43, 44, 48, 
novolńica 24S, 58M, navaWńica 1G, 30K, 91, navoWńica 93C; obietnica: obiecać; 
po Woˆetńice lReba prentko poze,ać 17. Podstawą dla pierwszej z nich jest niedo-
konana forma czasownika, druga motywowana jest przez czasownik dokonany.

-anica:
W  nazwie – kłosowanica wyrażającej ‘niedokładne młócenie, pobieżną 

młockę owsa lub żyta dla konia’: kłosować, kWosovańica 11, por. kłosówka, kło-
sowianka, kłosowanina, kłosowanie formant -anica wydaje się wzmacniać pejora-
tywną funkcję semantyczną podstawy – kłosować, która wyraża czynność mniej 
dokładną, niestaranną. To samo znaczenie leksykalne od czasownika – kłosować 
kształtowane jest w gwarach m.in. z wykorzystaniem formantów: -ka, por. kło-
sówka, -anka, por. kłosowianka, i -anina, por. kłosowianina, któremu przypisy-
wana jest w procesie tworzenia struktur transpozycyjnych także funkcja mody-
fikacyjna – stylistyczna „nadaje wyrazom odcień lekceważenia’ (Ułaszyn, 1923: 
229), podobną funkcję przypisać należy sufiksowi -anica.

-awica:
Nazwy z  formantem -awica wyrażają głównie zjawiska pogodowe. Jedynie 

dychawica to potoczne określenie astmy, utworzone ze względu na towarzyszące 
chorobie objawy – ciężki, głośny oddech – dychanie (por. Szymczak, 1961: 158; 
Pluta, 1964: 27; Górnowicz, 1966: 49; Malec, 1976: 32).

Formacje pochodne za podstawy przyjmują niedokonane formy czasowni-
ków o tematycznych: -a-, -y-. 

Dla rzeczowników: kurzawica ‘zadymka’, pluskawica ‘słota, plucha, brzyd-
ka, dżdżysta pogoda’ w  gwarach odnotowane zostały formacje wariantywne 
o wykładnikach: -yca, por. kurzyca, -anka, por. kurzanka, -awa, por. kurzawa, -ø, 
por. plusk.

błyskawica ‘świetlne rozbłyski towarzyszące burzy’: błyskać; bWyska1ica 6T, 
10M, 15L, 30K, 32K, 41, 50Z, 91, 92; dychawica ‘astma’: dychać; dy,a1ica 15, 
15L; kurzawica ‘zadymka’: kurzyć; ku_a1ica 77, 82a, por. kurzyca, kurzanka, ku-
rzawa; pluskawica ‘słota, plucha, brzydka, dżdżysta pogoda’: pluskać; pluska1ica, 
por. plusk; ślizgawica ‘gołoledź, oblodzenie gruntu’: ślizgać (się); śCizga1ica 1G, 
30K, 34, ślizga1ica 13Op, 15, 15L, 19J, 20J, 24S. 
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-ocha:
Formant ten w procesie derywacji nazw czynności nie tylko przekształca 

podstawowe czasowniki w formy nominalne, ale dodatkowo wprowadza do 
nowo powstałych formacji ładunek stylistyczny „od stosunku niechętnego 
poprzez rubaszność i  żartobliwość” (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 90, 
por. też Szymczak, 1961: 153; Bąk, 1968: 86; Malec 1976: 61–62). Łączy 
się z czasownikami niedokonanymi nieprefigowanymi o tematach na: -i-/-y-, 
por. świędzić, mżyć -ną-, por. pragnąć oraz wielokrotnym prefiksalnym, por. 
popijać. 

Czasowniki: mżyć, pragnąć w  gwarach biorą udział w  tworzeniu formacji 
wariantywnych dla omawianych, por. mżocha / mż-yca / mż-ączka / mż-yczka 
/ mż-anka / mż-onka / mż-awka / mż-ała / mż-oła / mż-awa, pragniocha / pra-
gni-ączka / pragni-enie.

mżocha ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; mzo,a  83, 86, 91, por. mżyca, 
mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżawka, mżała, mżoła, mżawa; popijo-
cha ‘popijanie, pijatyka’: popijać; po@izo,a 15; pragnocha ‘pragnienie’: pragnąć; 
pragno,a 15, por. pragniączka, pragnienie; świędzocha ‘świerzb’: świędzić ‘swę-
dzić’; tako świnro,a vyliźe 83L.

-ucha:
Formant -ucha w gwarach tworzy dwa derywaty – zawierucha, zawijucha 

w o tym samym znaczeniu leksykalnym ‘zamieć śnieżna’ motywowane różnymi 
czasownikami – dokonanym – (za)wrzeć i wielokrotnym – zawiejać.

zawierucha ‘zamieć śnieżna’: zawrzeć, *wrzeć [Brückner, 1993, s.v. zawiew-
ka]; za1eru,a 1G, 12J, 15, 15T, 27, 30K, 76, 77, 78, 86, 88, 92, 93C; zawijucha 
‘zamieć śnieżna’: *zawiejać [Brückner, 1993, s.v. wiać]; za1izu,a 15L.

-cie:
Formant -cie uznawany jest za typ regularny (Grzegorczykowa, 1998: 395) 

i  jako jeden z  podstawowych (obok -anie, -enie) wykładników czystej transpo-
zycji (Grzegorczykowa, 1998: 393, Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 263, por. 
też Szymczak, 1961: 179; Laskowski, 1966: 40–45; Mrózek, 1970: 197; Malec, 
1976: 34–35) w  zakresie tworzenia słowotwórczych nazw czynności. Jedno-
cześnie traktowany jest jako typ kategorialny – właściwy prymarnie wyłącznie 
tej kategorii (por. Kleszczowa, 1998: 68). W polszczyźnie poświadczony przy-
kładami picie, poszycie (wiek XIV), opisany został jako formant produktywny 
w nielicznej stosunkowo grupie czasowników, por. picie, bicie, bycie, życie, ukrycie, 
wzięcie, rozdęcie (Klemensiewicz, 1981: 207).

Formant -cie przekształca w rzeczownikowe nazwy czynności podstawy cza-
sownikowe (dokonane i niedokonane) na -ną-, por. ciągnięcie: ciągnąć, wylę-
gnięcie: wylęgnąć, podstawy rdzenne samogłoskowe, por. kucie: kuć, pokrycie: 
pokryć, a także spółgłoskowe, por. darcie: drzeć, zawarcie: zawrzeć.
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Tylko dla jednego derywatu rznięcie ‘ból żołądka’ w gwarach zanotowano 
formację wariantywną, por. rzn-isko. 

bicie: bić; a koˆeta HetWe do ˆićo sykuze 11, 12J, 15, 15L, 16S, 91; ciągnię-
cie: ciągnąć; śikofka do vody ćuKńińćo 11; darcie: dar-, drzeć; darće 11, 32B, 43, 
darće na psote 83L; kucie ‘obróbka żelaza’: kuć; kuće 15L; kwitnięcie: kwitnąć; 
do kwitńińćo _yta 91; mycie: myć; myće 15L, 15T, myćo gen. sg. 15T, 23B, 26K, 41; 
ogarnięcie ‘ubieranie’: ogarnąć; Wogarńińće 37, Wogarńiće 43, por. N Instr.; parcie: 
par-, przeć; parće 15L; picie ‘spożywanie płynów’: pić; na veselu beve @iće 16S, 
@iće 11, 13S, 17, 23, 32K, 39, 43, 64, por. N Ob.; pojęcie ‘rozumienie’: pojąć; 
mo pozeńće 17, mo talint do fRysAego, mo do tego pozyńće 104, pW?iće 43, pRes po-
zeća 34W, ńi ma pozećd 56, 59, pozdńćo 5; pokrycie: pokryć; do pokryćo 13S, por. 
N Res.; przegięcie ‘brak umiaru w jakim zachowaniu’: przegiąć; pRe)zeńće 17; 
przejście: przejść; pReńśće 44, 71, por. N Loc.; przyjęcie ‘zatrudnianie’: przyjąć; 
pRizeńće 5; rozcięcie: rozciąć; rosćińće 114, rośćeće 14, 23, 34W; rznięcie: rznąć; 
_ńeńće 25B, _ńeće 15T, 24S, _ńińće 93C, zńińće 93, por. rznisko; snucie ‘nawija-
nie przędzy na snowadlę’: snuć; snuće 1G, 19J, 37; szycie: szyć; syće 15L, 34W, 
por. N Instr.; ścięcie 1/ ‘skrócenie, usunięcie’, 2/ ‘ścięcie głąba czyli święto plo-
nów po zebraniu buraków i kapusty’: ściąć; 1/ pńok po śćeću 30, 2/ śćińće gWomba 
71; ujęcie ‘schwycenie’: ująć; do uzeńća dvu, za_em 17; ukrycie: ukryć; Wukryće 
15L; umarcie: umar-, umierać; Wumarće 25P, do umarćd 49, umarćo 11; umycie: 
umyć; do Wumyćo 12J, 20J, 23B, Wumyćd 43; użycie: użyć; ńe dWo Wu_yćd 24; wicie 
‘zwijanie’: wić; 1iće cevek 19J, 1iće 15L, 13S; wycie: wyć; vyće 15L, bydCi ryk i vyće 
71; wyciśnięcie ‘zabieg zmierzający do wydalenia choroby’: wycisnąć; vyćiśńeće 
,oroby 25P; wylęgnięcie ‘wyklucie’: wylęgnąć; pW? vylegńeću 43; wzięcie ‘wnie-
bowzięcie’: wziąć; vźińće NazświntRy Maryzi Panny 104, vźińće 15L; zajęcie: zająć 
(się); zazeće 63, zazyće 52, zazeńće 17, zazańćd ńi ma 24; zaklęcie 1/ ‘czynność 
zaklinania’, 2/ ‘magiczna formuła wywołująca rzekomo nadprzyrodzone skutki’: 
zaklinać; 1/ zakleće 25P, 2/ mCiko zaˆirazum z dzabWym stycnoś, vyma1azum za-
Aeź zakCińća 19J; zamknięcie: zamknąć; zamkńeće 63, por. N Instr.; zatarcie : za-
trzeć, zatar-; zatarće 15L; zatchnięcie ‘astma’: zatchnąć (się) ‘zasapać się, stracić 
oddech’; zat,ńeće 61; zawarcie ‘zamknięcie’: zawar-, zawrzeć ‘zamknąć’; zavarće 
15L; zaziębnięcie ‘zaziębienie’: zaziębnąć; zdźebńeće 34W; zdarcie ‘zniszcze-
nie’: zdar-, zedrzeć; ńe dWo zdarća 31J; zdęcie ‘wzdęcie; choroba krowy wywo-
łana spożyciem koniczyny’: zdąć ‘wzdąć’; zdyńće 1G; żęcie ‘ścinanie zboża’: żąć; 
zeńće 30K, zeće 15, 15T, zyńće 1B, 12J, 19J, 28D, 42, 93, _yńće 93C, zjńće 13Op. 

-ega:
Formant -ega tworzy tylko jeden rzeczownik o wartości kategorialnej nazw 

czynności – robiega ‘partacka robota’: robić; roˆega 15L, por. N Sub.Attr.
Za podstawę przyjmuje niedokonaną formę czasownika, którego znaczenie 

poza transpozycją podlega modyfikacji. Powołana formacja dodatkowo informu-
je o właściwościach nazywanej czynności.
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-ęga:
Uznany za mało produktywny formant -ęga (Ułaszyn, 1923: 229) w pol-

szczyźnie ogólnej jest wskazywany w trzech derywatach odczasownikowych: 
łazęga, mordęga, włóczęga (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 113). W  gwa-
rach znajdujemy potwierdzenie jednego z nich – mordęga / mordęka ‘cier-
pienie, bardzo wytężona praca, kłopoty życiowe’: mordować (się) ‘męczyć’;  
mordega 13S, 15, 15L, mordeKga 9, mordyKga 88, mordeka 50K, takom 
mordeKke zadaCi 25.

Utworzony został od czasownika niedokonanego, nieprzechodniego.

-i (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -i (Waszakowa, 1993: 101–102) tworzy pluralia 

tantum od niedokonanych form czasowników na -a-, jedną podstawą jest czasow-
nik prefiksalny.

przebiegi ‘wybieg, podstęp’: przebiegać; moR pReˆe)i 90; targi ‘ciarki’: tar-
gać ‘trząść’; tor»i ˆerom 20.

-aj: 
Formant wskazano w  derywatach: (na) sprzedaj ‘na sprzedaż’: sprzedać; 

spRedoz 25P, 52, na spRedaz 73, 75, 82a, na spReddz 61, na spRedez 15L, 71B, 72, 
por. sprzedanie; sprzężaj ‘praca przy użyciu swego konia i konia drugiego gospo-
darza’: sprzęgać; spRęzdz 49. 

Zgodnie z zanotowanym w gwarach znaczeniem, rzeczownik sprzeżaj za-
klasyfikowano do kategorii nazw czynności. Przyjmując jednak definicje słow-
nikowe 1/ ‘konie, bydło robocze do zaprzęgu, zaprzeg, konie, bydło robocze 
razem z wozem, z pługiem, do którego są zaprzężone’, 2/ ‘para wołów, jarzmo 
wołów’, 3/ ‘pańszczyzna odbywana końmi, inwetarz, konie’ (Karłowicz, 1900–
1927) formację można interpretować zarówno jako: nazwę czynności ‘praca 
przy użyciu swego konia i konia drugiego gospodarza’, ‘pańszczyzna odbywana 
końmi’, nazwę obiektu czynności ‘konie, bydło robocze do zaprzęgu, zaprzeg, 
konie, bydło robocze razem z  wozem, z  pługiem, do którego są zaprzężone’, 
‘para wołów’, ‘inwetarz, konie’ a  nawet jako nazwa środka czynności ‘jarzmo 
wołów’. 

Formacje powołano w  oparciu o  czasowniki o  tematach na -a-, dokonany 
– sprzedać i niedokonany – sprzęgać. 

-aja:
Występuje tylko w  jednym derywacie ukształtowanym w  oparciu o  nie-

dokonaną formę czasownika – chlapaja ‘słota, plucha’: chlapać; ,lapaza 95, 
por. chlapa.

Odpowiednik formacji, oparty na tej samej podstawie słowotwórczej, omó-
wiony został w ramach nazw czynności na -a, por. chlapa. 
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-oja:
Formant w tej funkcji kategorialnej potwierdzony został tylko w derywacie 

– machloja ‘oszustwo’: machlować ‘oszukiwać’; ma,loza 25P, por. machlojka. 
Ustalono go w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -owa-. O ekspre-
sywnym charakterze derywatu decyduje zarówno znaczenie czynności motywu-
jącej, jak i sam formant. W tej samej funkcji w gwarach wskazano nazwę o wy-
kładniku -ojka, por. machlojka.

-ka:
Dość liczną grupę w obrębie namina actionis stanowią formacje z sufiksem 

-ka, por. (Cyran, 1960: 183; Szymczak, 1961: 133–134; Pluta, 1964: 12; Laskow-
ski, 1966: 47–49;  Dobrzyński, 1967: 17; Górnowicz, 1967: 26; Bąk, 1968: 87; 
Mrózek, 1970: 190; Malec, 1976: 56). Na gruncie polszczyzny ogólnej przypisu-
je się większości z nich charakter potoczny bądź środowiskowy (patrz Grzegor-
czykowa, 1998: 396–397). 

W gwarach nazwy czynności kształtowane są w oparciu o czasowniki wyraża-
jące czynności związane głównie z kulturą rolną, np. hodówka: hodować, kłosów-
ka ‘niedokładne młócenie’: kłosować, młocka: młócić, oborywka ‘pielenie’: obo-
rywać, orka: orać, oraz codziennymi obowiązkami, zachowaniami, np. drzemka: 
drzemać, gadka ‘rozmowa’: gadać, poniewierka: poniewierać (się), poprawka: 
poprawiać, przekrętka ‘sposób wiązania hustki pod brodą’: przekręcać, przepier-
ka ‘pranie drobnych części odzieży’: przepierać, przeprowadzka: przeprowadzać, 
przymiarka: przymierzać, sprzeczka: sprzeczać (się). Sporadycznie derywaty 
funkcjonują jako nazwy: 1/ stanów chorobowych, por. drapka ‘świerzb’: drapać, dy-
gotka ‘gorączka z dreszczami’: dygotać, osypka ‘ospa’: osypać, sapka ‘katar’: sapać, 
szczykutka ‘czkawka’: szczykutać, wysypka: wysypać, 2/ zwyczajów, np. dożynka 
‘uroczystość kończąca żniwa’: dożynać, wykopka ‘uroczystość z tańcami na zakoń-
czenie zbioru ziemniaków’: wykopać, wysieczka ‘dożynki’: wysiekać, 3/ zjawisk po-
godowych, np. siewka ‘drobny deszcz’: siewać, zadymka ‘zamieć śnieżna’: zadymać. 

Dla większości derywatów wskazane podstawy mają formę niedokonaną, 
wśród nich są także czasowniki prefiksalne, por. chrypka: chrypać, drapka: dra-
pać, drzemka: drzemać, obrzucka ‘wstępne czynności tynkowania ścian’: ob-
rzucać, podbierka ‘wybieranie ziemniaków przed kopaniem’: podbierać, pod-
kładka ‘podorywka’: podkładać, podrzutka ‘podorywka’: podrzucać, rozganka 
‘orka rozpoczynana po bokach zagonu, kończona na jego środku’: rozganiać.

Niektóre nazwy czynności formowane są w oparciu o czasowniki dokona-
ne, np. nagonka: nagonić, odwrocka: odwrócić, osypka: osypać, przeróbka: 
przerobić, przymówka: przymówić, rozgonka: rozgonić, wykopka: wykopać, 
wymłocka: wymłócić, wyprządka: wyprząść, zagadka: zagadnąć ‘zapytać’, za-
gonka: zagonić. Funkcja semantyczna wielu z nich kształtowana jest niezgodnie 
z aspektem podstawy, por. nagonka ‘naganianie zwierzyny na polowaniu’: nago-
nić, odwrotka ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwrócić, przeróbka ‘przerabianie 
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czegoś’: przerobić, przymówka ‘przygadywanie się o coś’: przymówić, rozgon-
ka ‘orka rozpoczynana po bokach zagonu, kończona na jego środku’: rozgonić, 
wymłocka ‘młocka’: wymłócić’, wyprządka ‘wspólne przędzenie’: wyprząść, za-
gonka ‘orka od środka’: zagonić. 

Dla jednego derywatu podstawę stanowi czasownik wielokrotny – siewka: 
siewać.

N Acc. z formantm -ka motywowane są przez czasowniki na -a-, por. chry-
pać, -i-/-y-, por. młócić, włóczyć, -owa-, por. hodować, -ówa-, por. podorówać, 
-ywa-, por. podorywać.

Struktury wariantywne kształtują formanty: -a: przymiarka / przymiara, 
sapka / sapa, uprawka / uprawa, zadymka / zadyma, zawiówka / zawiewa, 
-anica: kłosówka / kłosowanica, -aczka: pokładka / pokładaczka, szkutka / 
szkutaczka, -anka: orka / oranka, podkładka / podkładanka, pokładka / pokła-
danka, -awka: szkutka / szkutawka, -ek3: dożynka / dożynek, odziewka / odzie-
wek, sparka / sparek, wyżymka / wyżynek, -ki (pl.t): dożynka / dożynki, orka / 
orki, wyżymka / wyżynki, -anina: kłosówka / kłosowanina, orka / oranina, -nia: 
hodówka / hodownia, -anie: kłosówka / kłosowanie, oborywka / oborywanie, 
orka / oranie, ozbiórka / ozbieranie, podorywka / podorywanie, polówka / 
polowanie, rozganka / rozganianie, zbierka / zbieranie, -enie: młocka / młóce-
nie, włoczka / włóczenie, -ota: sapka / sapota, -ø: odwrocka / odwrot, pokład-
ka / pokład, rozgonka / rozgon, zbierka / zbier, zgonka / zgon.

W leksyce gwarowej funkcjonują struktury na -ka powoływane od różnych 
podstaw słowotwórczych a  o  tym samym znaczeniu leksykalnym, np. ‘uroczy-
stość kończąca żniwa’ to dożynka: dożynać, wysieczka: wysiekać oraz wyżym-
ka: wyżymać; ‘płytka orka, oranie ścierni’ wyrażana jest przez derywaty: pod-
rzutka: podrzucać, pokładka: pokładać, a ‘czkawka’ nazywana jest szczykutką: 
szczykutać, zgutką: zgutać (patrz wariantywności leksykalne, Pelcowa, 1994, 
1995).

chrypka ‘chrypliwy głos’: chrypać ‘mieć chrypkę’; ,rypka 14, 15L, 57; do-
żynka ‘uroczystość kończąca żniwa’: dożynać; do_yKka 93C, do_yKka / do_yKAi 
75a, por. dożynki, dożynek; drapka ‘świerzb’: drapać; drapka 20; drzemka: drze-
mać; t_4mka 15, d_ymAi nom. pl. 73; dygotka ‘gorączka z dreszczami’: dygotać 
‘trząść się’; źimno tłuce, dygotAi 63G; furmanka 1/ ‘wożenie drzewa’, 2/ ‘powoże-
nie końmi’, 3/ ‘obowiązkowy, nakazany przez urząd czy wojsko wyjazd wozem 

3 Uwagi o wariantywnym udziale formantów -ka, -ek w powoływaniu nazw czynności 
za W. Doroszewskim wyraził Z. Klemensiewicz (Klemensiewicz, 1981: 208). Istotna jest 
przy tym także zmiana rodzaju gramatycznego formacji wariantywnych -ka /-ek, uwaga 
ta dotyczy także struktur powołanych w wyniku derywacji paradygmatycznej (por. -ø) 
i  występujących w  pl.t. ustalanych przez formant -ki. W  ich wypadku dochodzi także 
zmiana liczby.
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konnym’: furmanić ‘powozić końmi’; 1/ furmaKka 1G, 2/ furmaKka 1G, por. fur-
manienie, 3/ i nakozaWy žeby ,Wop ze,oW z ńimy na furmanke 11, na furmaKke acc. 
sg. 34; gadka ‘rozmowa’: gadać; gdtka 49, gotka 1B, 15, 15L, 15T; hodówka ‘ho-
dowla’: hodować; ,odufAi nom. pl. 57, por. hodownia; kłosówka ‘niedokładne 
młócenie, pobieżna młocka owsa lub żyta dla koni’: kłosować, kWosufka 15, 30, 
por. kłosowanica, kłosowianka, kłosowanina, kłosowanie; młocka / młotka / 
młócka ‘młócenie zboża’: młócić; po ńeveli roˆimy mWocke 1B, 1G, 10, 10M, 12J, 
13Op, 14, 15L, 15T, 19, 19J, 20, 24S, 25R, 30K, 32K, 72D, 83L, 86, 93, 93C, 
mWecka 59, młocka 15, 25B, młocka / młotka 15, mWocka / mWucka 93, mWocka 61, 
do młocAi 45, mWucka 34, 34W, 117, por. młócenie; nagonka ‘naganianie zwierzy-
ny na polowaniu’: nagonić; z  nagonkom 15; nauczka ‘przykład’: nauczyć; na-
Wucka 15L; nawyczka ‘przyzwyczajenie, nałóg’: nawykać; tako navycka zes, na-
Wuk 17; oborywka ‘oborywanie pługiem pola’: oborywać; WobWoryfka 62, por. 
oborywanie; obróbka ‘uprawianie ziemi’: obrobić; Wobrupka 12J, 15, 15L; 
obrywka ‘pielenie’: obrywać ‘pielić’; po vzezśću lnu WopyWWo śe go; tero mu1i śe Wobryfka 
83L; obrzucka ‘wstępne czynności tynkowania ścian’: obrzucać; do ob_ucAi vapno 
90P; odwrocka / odwrotka ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwrócić; Wodvrocka 80, 
/ Wodvrotka 9, por. odwrot; odziewka ‘ubieranie’: odziewać ‘ubierać’; na ovefke 
acc. sg. 11, por. odziewek; orka / órka 1/ ‘drugie oranie, pod siew’, 2/ ‘oranie’: 
orać; 1/ orka źimovo 6T, 28D, 36, Worka do 1iR,u 12J, 30K, 35, 58, 62, 63G, 71, 
83L, 93C, gWymboko Worka 87S, 2/ Worka do śrotka, sAiby zgańo śe do śrotka 30K, / 
urka 13S,75a, 84, 91, 92, 97, Wurka 2, 13Op, 14, 19, 42B, 72D, 73, 77, 80, 83, 94, 
98, 99, 100, Wurka 1B, 15, 19J, 25B, 32K, 93, 104, 114, por. oranka, orki, oranina, 
oranie; osypka ‘choroba – odra’: osypać; Wosypka 15L; ozbiórka ‘rozbiórka’: 
ozbierać ‘rozbierać’; Wozˆurka 15L, por. ozbieranie; ozgrzewka ‘rozgrzewka’: 
ogrzewać ‘rozgrzewać’; Wozg_efka 15L; ozorywka ‘jeden ze sposobów orania 
pola’: ozorywać; Wozoryfka 25R, WozWoryfka 12J, 59, WozWoryfka 24S; ozrywka ‘roz-
rywka’: (r)ozrywać (się) ‘bawić’; Wozryfka 1, 64; ozwałka ‘orka na dwie części’: 
ozwalać; WozvoWka 15L; pocierka ‘obróbka lnu na cierlicy’: pocierać; poćirka 
42B, por. N Instr.; podbierka ‘wybieranie ziemniaków przed kopaniem’: podbie-
rać; podˆerka 15L, por. N Instr.; podkładka ‘podkładanie, podorywka, oranie 
ścierni’: podkładać; podWo_yć muRe – potkWatka 78, potkłdtka 15, potkłatka 14, 30, 
pWotkłdtka 24, potkłotka 15, 20, 88, potkWatka 32, potkłotka 15L, 19J, 24S, 28D, 86, 
93C; pWotkłWtka 24, por. podkładanka, por. też N Instr.; podkrzeska ‘obcinanie 
gałęzi’: podkrzesywać ‘obcinać gałęzie’; potkReske roˆo 49; podorówka ‘podo-
rywka, płytkie oranie po ścięciu zboża’: podorówać ‘podorywać’; 
podorufka – pWytko śe Wo_e, HaWko 104, podorufka 27, 28, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 
80, 81, 83B, 84, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 98S, 99, 104, podWorufka 50, 50Z, 72D, 93, 
podWorufka 10, 42B, 43, 49, 53, 82, 83, 83L, 85, 92, 94, 95, 100, podWorufka / pW?d-
Werufka 43, pWodW?rufka 43B, pWodWorufka 93, pWodWorufka 42, 52; podorywka 
‘płytka orka po żniwach, oranie ścierni’: podorywać; podoryfka 1, 2, 6, 6T, 7, 11, 
12, 13Op, 17, 35, 58M, 75a, 76, 81, 89, 117, podWoryfka 15T, 19, 26, 34W, 40, 58, 
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87, 93, 93C, 94, podWoryfka 1B, 1G, 6T, 12J, 15L, 19J, 25B, 30K, 57, 72D, 87S, 
93C, 114, 121, pWotoryfka 13, podorifka 5, 9, 15T, 18, pWodWoryfke zr>ˆić 44, por. 
podorywanie; podrzutka ‘podorywka, oranie płytkie ścierni’: podrzucać; pod - 
_utka 15L; pokładka ‘płytkie oranie ścierni’: pokładać; pokWatka 19, 51, 56, 60, 
65, 66, pokWotka 28, por. pokładaczka, pokładanka, pokład; polówka ‘polowa-
nie’: polować; polufka 25R, por. polowanie; poniewierka ‘tułaczka’: poniewierać 
(się); pońe1erka 15L, pońe1irka 23B, 26K, 32K, 45; poprawka: poprawiać; 
poprofka 15L; powłoczka ‘bronowanie’: powłóczyć; povWocka 86, povłocAi nom. 
pl. 76; pożyczka: pożyczać; pozycka 13S, 15L; przebierka ‘selekcja, wybór’: 
przebierać; pReˆirke roˆiv v lasa, 19, 82, pReˆ„rka 1, por. N Res.; przecinka ‘prze-
cinanie młodego lasu’: przecinać; pRećiKka 15T, 19, 49, 86, 88, por. N Loc.; prze-
krętka ‘sposób wiązania chustki pod brodą’: przekręcać; pRekrentka 34W; prze-
pierka ‘pranie drobnych części odzieży’: przepierać; zutro URa zroˆić  
pRe@irke 16S; przepowiadka ‘przepowiastka’: przepowiadać ‘głosić, obwiesz-
czać, opowiadać’ [Bańkowski, 2000]; to tako fazna pRepo1atka byWa 104; prze-
prowadzka: przeprowadzać (się); pReprovocka 15L; przeróbka ‘przerabianie 
czegoś’: przerobić; pRerupka 15L; przymiarka: przymierzać; pRyHarka 15L, por. 
przymiara; przymówka ‘przygadywanie się o coś’: przymówić (się); pRymufka 
15L, 82; przypowiastka ‘przepowiednia pogody’: przypowieścić [Bańkowski, 
2000]; ńiktury gospodo_ zno fRysAe pRypo1estAi i  1e, zako 
beve pogoda. ¤ag zaskuWAi lotazom vysoko, beve pogoda 25P; rozbiórka: rozbierać; 
tylko by na rozˆurke 104; rozganka ‘orka rozpoczynana po bokach zagonu, koń-
cząca się na jego środku, gdzie powstaje bruzda’: rozganiać; rozgaKka 92, 100, por. 
rozganianie; rozgonka ‘orka rozpoczynana po bokach zagonu, kończąca się na 
jego środku, gdzie powstaje bruzda’: rozgonić; rozgoKka 28D, 
rozguKka – rozgańo śe na boAi 83L, 87S, por. rozgon; rozorywka ‘oranie od brze-
gów zagonu do środka, gdzie tworzy się bruzda’: rozorywać; rozoryfka 31J, roz-
Woryfka 1G, 114; rójka ‘rojenie się pszczół, zakładanie nowego roju’: roić (się); 
ruzka 12J; rzynka ‘bicie w skórę’: rzynać ‘często lub stale rznąć’; dostanom Wod Wozca _
yKke 25P; sapka ‘katar’: sapać; sapka me v nośe WopanovaWa 1B, 15, por. sapa, sa-
pota, por. też N Instr.; schadzka ‘spotkanie potajemne mężczyzny żonatego 
z mężatką’: schadzać się ‘spotykać się’ [Boryś, 2006, s.v. schadzka]; s,ocka 15L; 
siewka 1/ ‘drobny deszcz, mżawka’, 2/ ‘sianie zboża’: siewać ‘padać (o deszczu), 
siać’; 1/ mp. 485, 2/ śefka 15L, por. N Instr; składka ‘zbieranie pieniędzy’: skła-
dać; skWotka 15L; sparka / spierka ‘stan pogody, kiedy jest gorąco i parno’: spa-
rzać ‘psuć się, butwieć pod wpływem wilgoci’ [Boryś, 2006, s.v. przeć II]; sparka 
75a, 86, sporka – deRlovo i goronco 76, 77, 79, 83, / s@irka, goronc 87, por. sparek; 
sprzątka ‘sprzątanie’: sprzątać; spRontka Rła 90; ; sprzeczka ‘ostra wymiana słów, 
kłótnia’: sprzeczać (się); spRecka 15L, spRycka, do sondu Wo spRycke će zaskarze 
72D; stawka ‘pobór do wojska’: stawić (się); stofka 83B; szczykutka ‘czkawka’: 
szczykutać ‘czkać’; scykutka 24, 24S; szkutka ‘czkawka’: szkutać ‘czkać’; 
myncy go skutka 16S, skutka, zgutka 81, skutka 10M, 11, 12J, 13Op, 15L, 16S, 19, 



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 39

20, 20J, 23, 25B, 25P, 26M, 30K, 32, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 89, 114, 117, 121, por. 
szkutaczka, szkutawka; tańcówka ‘potańcówka, tańce’: tańcować; 
muzyka i  tańcufka 104; ucieczka ‘uciekanie, umykanie’: uciekać; Wućecka 15L; 
uprawka ‘uprawa’: uprawiać; uprafka pola 78, do WuprafAi 19, por. uprawa; włocz-
ka / włóczka ‘włóczenie, bronowanie’: włóczyć; vłocka 9, vWocka 10M, 28D, 30K, 
60, 71, 72D, 73, 77, 83, 91, 93, 95, por. N Instr., / vłucka 45, por. włóka, włócze-
nie; wycieczka ‘wyprawa’: wyciekać ‘wypływać, wybiegać’ [Boryś, 2006, s.v. wy-
cieczka], wychodzić; tako vyćecke śmi Hzeli 5; wykopka ‘uroczystość połączona 
z tańcami na zakończenie zbioru ziemniaków’: wykopać; URa iś na vykopke 72D, 
vykopka ‘zabawa po kopaniu kartofli’ 78, 79, 84, 86; wymłocka ‘młocka’: wymłó-
cić; po vymłocce 90; wyorywka ‘oranie drugi raz, pod zasiew’: wyorywać; mp. 
631; wyprządka ‘zbiorowe przędzenie’: wyprzęd-, wyprząść; vypRontka 78; wy-
sieczka ‘dożynki’: wysiekać; vyśecka 84, 91; wysypka ‘skórny objaw chorobowy’: 
wysypać; vysypka 46; wyżerka ‘jedzenie dobrych rzeczy’: wyżerać; 
ale byWa f śweta vyzerka 15T; wyżymka / wyżynka ‘dożynki, uroczystości rolnicze 
z okazji zakończenia zniw’: wyżynać; vy_ymka 92, 94, vyzymka to ve dvo_e 82a, 86, 
90, 93, 95, 95b, vy_ymka 94, / vy_yKka, vyśecka 84, na vyzyKke ńeślimy 1ińce 42B, 
83, vyzynka 10M, vyzyKka 19, 20, 24, 43B, 76, 77, 78, 85, 87, 89, 98S, 99, por. 
wyżynek, wyżynki; zadymka ‘zamieć śnieżna’: zadymać; zadymka pod 1ecur śe 
zroˆiWa 30K, zadymka 1G, 28D, 41, 72D, zddymka 6T, 20, 43, 43B, 63G, zodymka 
12J, 15L, 32K, 58M, 87S, por. zadyma; zagadka ‘niewiadoma, łamigłówka’: zagad-
nąć ‘zapytać’ [Boryś, 2006, s.v. zagadka]; zagatka 17, 104; zagonka ‘orka do środ-
ka’: zagonić ‘orać do środka’; na kozdym skWave zezd zagunka 117; zawieszka ‘za-
wieszenie, np. wyroku sądowego’: zawiesić; v za1esce loc. sg. 20J, por. zawieszenie, 
por. też N Instr.; zawiówka ‘zamieć śnieżna’: zawiewać; mp. 785, por. zawiewa; 
zbierka / zbiórka ‘zbieranie czegoś, np. chrustu’: zbierać; zˆerka ‘zbieranie chru-
stu’ 6, / zˆurka [chrustu] 34W, na zˆzurke acc. sg. 14 por. zbieranie, zbier; zgadka 
‘rozmowa’: zgadać (się); zagby pRyRWo do zgotAi albo do @isańa 104; zgonka ‘oranie 
rozpoczynane od zaorania na środku bruzdy’: zgonić; zguKka 15L, na zgoKke orać  
90, 92, na zgonce i v bruźve był 88, por. zgon; zgutka ‘czkawka’: zgutać ‘czkać, mieć 
czkawkę’; zgutka 28D, 42B, 71, 72D, 72a, 79, 83, 83B, 83L, 86, 87, 87S, 89, 90, 91, 
92, 93, 93C, 95; zmyłka ‘pomyłka’: zmylić ‘pomylić’; zmeWka 15L; zwózka ‘zwo-
żenie siana lub zboża do stodoły’: zwozić; zvuska 15, 15L, 15T, 19, 19J, 24S,  
25B, 30K, 72D, 83L, 93, 93C.

-aczka:
Jak podają Renata Grzegorczykowa i  Jadwiga Puzynina, nazwy czynności 

z  formantem -aczka w  polszczyźnie ogólnej wystepują sporadycznie. Autorki 
zwracają uwagę na ich potoczny, regionalny a nawet wulgarny charakter (Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 130). Natomiast w zakresie tworzenia rzeczowni-
ków odsłownych uznać go należy za wybitnie gwarowy (patrz Rusek, 1957: 279, 
patrz też Szymczak, 1961: 137; Laskowski, 1966: 49–52; Malec, 1976: 21–22).
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Formant jest wykorzystywany do powoływania: nazw prac polowych, por. 
odwracaczka ‘drugie oranie, pod zasiew’, pokładaczka ‘płytkie oranie ścierni po 
żniwach’, zganiaczka ‘orka rozpoczynająca się od zasypywania skibami bruzdy 
pośrodku’, nazw codziennych czynności gospodarskich, por. palaczka, traczka 
‘praca przy rznięciu drzewa na deski’, a także nazw chorób, zachowań ze stanem 
zdrowia związanych, por. padaczka, szkutaczka ‘czkawka’.

Ustalone podstawy czasownikowe na gruncie gwarowym służą powołuwa-
niu formacji wariantywnych o sufiksach: -ka, por. pokładaczka / pokładka, szku-
taczka / szkutka, -anka, por. odwracaczka / odwracanka, pokładaczka / pokła-
danka, zganiaczka/ zganianka, -awka, por. szkutaczka / szkutawka, -anie, por. 
odwracaczka / odwracanie, -enie, por. palaczka / palenie, -idło, por. żeniaczka / 
żenidło, -ø, por. palaczka / pal, pokładaczka / pokład.

Struktury na -aczka kształtowane są w  oparciu o  czasowniki niedokonane 
o tematach na: -a-, -e-, -i-.

odwracaczka ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwracać; odvracacka 37, 
Wodvracacka 59, por. odwracanka, odwracanie; padaczka ‘epilepsja’: padać; 
padacka 1B, 1G, 6T, 12J, 15L, 19J, 30K, 93, 117, padocka 93C, cWo1ek f padacce 
_uco śe zag Wopetany 25P; palaczka ‘palenie’: palić; palocka 71, por. palenie, pal; 
pokładaczka ‘płytkie oranie ścierni po żniwach’: pokładać; pokWadacka 37, 
54, pokładacka 33, pWokWadacka 59, por. pokładka, pokładanka, pokład; sracz-
ka ‘rozwolnienie’: srać; ńe @iz vody, bo dostańes sracAi 16S, sracka 12J, 25P, 86; 
szkutaczka ‘czkawka’: szkutać ‘czkać’; skutacka 15, por. szkutka, szkutawka; 
traczka ‘praca przy rżnięciu drzewa na deski’: tr-, trzeć; tracka; ,ovi na tracke 
1B, 25B, 30K, por. N  Instr., N  Res.; wyjazdka ‘wyjazd’: wyjeżdżać; vyzastka 
‘krótki wyjazd, przejażdżka’ 15L 72D; zganiaczka ‘orka rozpoczynająca się od 
zasypywania skibami bruzdy na środku pola’: zganiać; zgańacka 19J, zgańacka / 
zgańuKka 87S, por. zganianka, por. też N Instr.; żeniaczka ‘ożenek, zawieranie 
związku małżeńskiego’: żenić (się); za,ćaWo mu śe zeńacAi 1B, 25P, 71, z4ńacka 
15, zynacka 15L, por. żenidło.

-ączka:
Rzeczowniki z formantem -ączka funkcjonują w gwarach jako nazwy stanów, 

chorób, zjawisk pogodowych. Motywowane są głównie przez czasowniki nazy-
wające typowe dla ustalanych stanów objawy, por. drżączka ‘dreszcze z zimna’: 
drżeć, pragniączka: pragnąć, trzęsiączka ‘malaria’: trząść (się). 

Ich podstawami są czasowniki: atematyczny, por. trząść (się) oraz o  tema-
tycznym: -a-, por. spać, -e-, por. drżeć, -y-, por. mżyć, -ną-, por. pragnąć. 

Wariantami formalnymi dla omawianych derywatów są struktury kształtowa-
ne przez sufiksy: -yca, -ocha, -anka, -onka, -iczka/-yczka, -awka, -ała, -oła, -enie, -awa, 
patrz odsyłacze przy mżączka, trzęsączka.

drżączka ‘dreszcze z  zimna’: drżeć; drzoncka 19J, 81; mżączka ‘drobny 
deszcz, mżawka’: mżyć; mzocka 15L, mzuncka 1B, por. mżyca, mżocha, mżan-
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ka, mżonka, mżyczka, mżawka, mżała, mżoła, mżawa; pragniączka ‘pragnienie’: 
pragnąć; pragńocka 34W, 72D, pragńoncka do mCika kfaśnego 71, por. pragnocha, 
pragnienie; śpiączka ‘stan odrętwienia, sen’: śpi-, spać; ś@oncka 1G, 83L, ś@uncka 
19J, ś@ocka 15L; trzęsączka ‘malaria’: trząść (się); UResocke pRenosom kumory 25P, 
por. trzęsiczka, trzęsawka.

-iczka/-yczka:
Formant wyodrębniono w  dwóch rzeczownikach odczasownikowych: 

mżyczka, trzęsiczka wskazanych w  materiale jako struktury paralelne dla for-
macji z sufiksem -ączka. Podstawami dla omawianych derywatów są czasowniki 
niedokonane: atematyczny, por. trząść oraz o temacie na -y-, por. mżyć.

mżyczka ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; mzycka 24S, 88, m_ycka 86, por, 
mżycz, mżocha, mżączka, mżanka, mżonka, mżawka, mżała, mżoła, mżawa; trzę-
siczka ‘febra’: trząść (się); lR4śicka – śedym tygWodńi lR6sWo 104, por. trzęsączka, 
trzęsawka.

-ajka:
Formant występuje w  jednym derywacie o strukturze niedokonanej wyni-

kającej z prefigowanej formy czasownika podstawowego: pograjka ‘zabawa mu-
zyczna’: pograć; pograzka 25R.

-ojka:
Rzeczownik – machlojka ‘krętactwo, oszustwo’: machlować ‘oszukiwać’; 

ma,lozka 15L, por. machloja – podano w omówieniu jako wariant strukturalny 
nazwy derywowanej za pomocą formantu -oja, por. machloja. Formacje powoła-
no w oparciu o czasownik niedokonany na -owa-.

-anka:
Formant występuje w 16 derywatach, głównie wyrażających czynności zwią-

zane z uprawą roli, por. obganianka ‘oborywanie pługiem pola’: obganiać, od-
wracanka ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwracać, oranka ‘oranie pod zasiew’: 
orać itd. Dwa rzeczowniki kurzanka, mżanka nazywają zjawiska pogodowe. 
Nazwy: dłubanka, kłosowianka – nacechowane ekspresywnie – przejmują od 
motywujących je czasowników pejoratywną funkcję semantyczną – dłubać ‘pra-
cować bez celu’, kłosować ‘pobieżnie, niestarannie młócić’.

Znaczenie realne rzeczownika pocieranka ‘porównanie grania do oczysz-
czania włókna na cierlicy’ ukształtowana została w wyniku przenośnego użycia 
znaczenia czasownika motywującego – pocierać. 

W polsczyźnie ogólnej nazwom czynności o wykładniku -anka przypisywa-
ny jest bądź środowiskowy charakter, por. nazwy zabaw typu: chowanka, hulanka 
(patrz Bąk, 1968: 87; Malec, 1976: 27), bądź formacje te są interpretowane jako 
przekształcenia transpozycyjno-modyfikacyjne o  zmienionej (skonkretyzowa-
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nej) względem czynności motywującej funkcji semantycznej, np. łapanka, nie 
w ogóle ‘łapanie’, ale ‘łapanie ludzi podczas okupacji w celu wywiezienia’ (Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 133–134). 

Obok struktur na -anka w gwarach funkcjonują nazwy o strukturach warian-
tywnych z  sufiksami: -yca, por. kurzanka / kurzyca, mżanka / mżyca, -anica, 
por. kłosowianka / kłosowanica, -awica, por. kurzanka / kurzawica, -ocha, por. 
mżanka / mżocha, -ka, por. kłosowianka / kłosówka, podkładanka / podkład-
ka, pokładanka / pokładka, -aczka, odwracanka / odwracaczka, pokładanka 
/ pokładaczka, zganianka / zganiaczka, -ączka, mżanka / mżączka, -yczka, por. 
mżanka / mżyczka, -onka, por. mżanka / mżonka, -awka, por. mżanka / mżaw-
ka, -ała, por. mżanka / mżała, -oła, por. mżanka / mżoła, -anina, por. dłubanka 
/ dłubanina, kłosowianka / kłosowanina, -anie, por. dłubanka / dłubanie, kło-
sowianka / kłosowanie, obganianka / obganianie, odwracanka / odwracanie, 
rozegnanka / rozegnanie, -awa, por. kurzanka / kurzawa, mżanka / mżawa, -ø, 
por. pokładanka / pokład.

Podstawami omawianych formacji są zasadniczo czasowniki niedokonane, 
także prefiksalne, należące do typu z tematycznym: -a-, -owa-.

dłubanka ‘praca bez celu’: dłubać; dWubunka, dWubunAi gen. sg. 17, por. dłu-
banina, dłubanie; kłosowianka ‘niedokładne młócenie, pobieżna młocka owsa 
lub żyta dla koni’: kłosować, kłoso1uKka 15, por. kłosowanica, kłosówka, kłoso-
wanina, kłosowanie; kurzanka ‘zadymka’: kurzyć; mp. 785, por. kurzyca, ku-
rzawica, kurzawa; mżanka ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; m_oKka 92, por. 
mżyca, mżocha, mżączka, mżyczka, mżonka, mżawka, mżała, mżoła, mżawa’; 
obganianka ‘oborywanie pługiem pola’: obganiać ‘oborywać’; obgońinka 10, por. 
obganianie; odwracanka ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwracać; Wodvracanka 
26, 50, 61, WodvrdcaKka 64, WodvracaKka 34, 34W, 38, 39, 49, WodvracaKka 50Z, 
WodvracaKka – podWo_e śe i śe Wodvraco, zagby dru)i ras podWorufka byWa 83L por. od-
wracaczka, odwracanie; oranka ‘oranie drugie pod zasiew’: orać; mp. 631, por. 
orka, oranina, oranie, por. też N Loc.; pocieranka ‘gra na instrumencie podobna 
do odgłosu oczyszczania włókna na cierlicy’: pocierać; poćeranka 50D; podkła-
danka ‘podorywka, oranie ścierni’: podkładać; potkWadanka 21, 22, 26, 31, 51, 
pWotkWadaKka 34, 39, pWotkWadanka 31J, potkładanka 23, 36, potkWaddnka 23, por. 
podkładka; pogadanka ‘rozmowa’: pogadać; na taAe pogadaKAi 104; pokładanka 
1/ ‘płytkie oranie ścierni’, 2/ ‘głębsze drugie oranie’: pokładać; 1/ pokładanka 27, 
41, pokWadaKka 34W, 38, 62, pokłddanka 64, p<kWadanka 61, 2/ pW?kładaKka 43B 
por. pokładka, pokładaczka, pokład; przeoranka ‘drugie oranie pod zasiew’: prze-
orać; pReWoroKka 30; przeorywka ‘oranie od środka’: przeorywać; pReoryfka 81; 
rozegnanka ‘oranie od środka pola’: rozegnać; rozegnaKka 19, por. rozegnanie; 
uprawianka ‘oranie drugie, pod zasiew’: uprawiać; upra1aKka 44; zganianka 
‘orka rozpoczynająca się od zasypywania skibami bruzdy na środku pola’: zganiać; 
zgańuKka / zgańacka 87S, por. zganiaczka.
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-onka:
Formant występuje wyłącznie w formacji – mżonka ‘drobny deszcz, mżawka’: 

mżyć; mzunka 1B, por. mżyca, mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżawka, mża-
ła, mżoła, mżawa. Podstawą dla niej jest czasownik niedokonany o temacie na -y-. 

-arka:
Derywat: murarka ‘murowanie, czynność wykonywana zawodowo przez mu-

rarza’: murować; murarka / mularka 32K powstał w oparciu o niedokonaną pod-
stawę czasownika na -ować. Podstawa rzeczownikowa – murarz – włącza derywat 
do kategorii nazw czynności odsubiektowych formowanych przez sufiks -ka. 

-awka:
Tworzy derywaty należące do dwóch klas semantycznych: nazw chorób, zja-

wisk atmosferycznych (patrz Reichan, 2007).
Formalnie derywaty kształtowane są od czasowników niedokonanych z te-

matycznym -a, podstawą dla rzeczownika siejawka jest czasownik wielokrotny 
– siejać.

Przy rzeczownikach czkawka i  czykawka, szczykawka, szkutawka oraz 
szykawka przyjęte zostały różne formy fonetyczno-morfologiczne czasowników 
– czkać, szczykać ze względu na ich strukturalny udział w kształtowaniu rzeczow-
ników pochodnych.

Nazwy: mżawka, szczykawka, szkutawka zastępowane są w gwarach dery-
watami o wykładnikach: -yca, -ocha, -ka, -aczka, -ączka, -yczka, -anka, -onka, -ała, 
-oła, -ota.

chrychawka ‘kaszel’: chrychać ‘kasłać’; ,ry,ofka 1B; czkawka: czkać; 
ckafka 19J, ckdfka ‘He śe@e, pocknęło mńe’ 63G, ckofka 6T, ćkofka 28D, lkafka1G, 
por. czykawka; czykawka ‘czkawka’: czykać ‘czkać’; mp. 477, por. czkawka; 
mżawka ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; m_afka 28D, 31J, 32, 71, 73, mzafka 1B, 
1G, 13Op, 19J, 25R, 78, 90, mzofka 19, 93, 93C, m_ofka 6T, 114, 121, por. mżycz, 
mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżała, mżoła, mżawa; siejawka 
‘drobny deszcz, mżawka’: siejać; śizofka 83B; skurzawka ‘zawieja śnieżna’: sku-
rzać; sku_ofka 15L; szczykawka ‘czkawka’: szczykać ‘czkać’; scykofka 41, 58M, 
71, por. szczykota; szkutawka ‘czkawka’: szkutać ‘czkać; mp. 477, por. szkutka, 
szkutaczka; szykawka ‘czkawka’: szykać ‘czkać’; mp. 477; trzęsawka ‘drżenie, dy-
gotanie malaryczne’: trząść (się); UR6sofka 83L, por. N Sub. Attr.

-atyka:
Występuje tylko w rzeczowniku: ganiatyka ‘uganianie się, bieganie’: ganiać; 

guńatyka 11. Derywat przejmuje niedokonane znaczenie czynności motywujące-
go go czasownika. Nie bez znaczenia zapewne w kształtowaniu ekspresywnego 
charakteru derywatu pozostaje formant.
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-ki (pl.t.):
Formant tworzy odczasownikowe pluralia tantum, głównie od podstaw nie-

dokonanych, także prefigowanych, m.in. łechotki ‘łaskotki’: łechotać, dosieczki 
‘dożynki’: dosiekać. Niektóre strukturą nawiązują do dokonanych, prefiksalnych 
form czasowników podstawowych, np. odkopki ‘uczestniczenie w kopaniu cu-
dzych ziemniaków’: odkopać, wykopki: wykopać. Zasadniczo derywaty zacho-
wują zgodność aspektową ze znaczeniami czynności je motywujących. Wyjątko-
wo nazwa dorżynki, mimo że wyraża czynność niedokonaną kształtowana jest 
w oparciu o czasownik dokonany. 

Część nazw tworzona jest na zasadzie czystej transpozycji znaczenia moty-
wującego, por. łechotki, prządki, wykopki, wypominki. Jego zmiana dokonuje 
się w derywatach: dorżynki, dosieczki, dożynki, wyżynki – są to nazwy uroczy-
stości, czy odkopki – forma odpracowania długu.

Niektóre znaczenia leksykalne wyrażane w formie plurale tantum, w gwarach 
występują także jako formacje singularne z wykładnikami: -ka i -ek, por. dożynki / 
dożynka / dożynek, wypominki / wypominek, wyżynki / wyżymka / wyżynek.

dorżynki ‘uroczystość rolnicza z  okazji zakończenia żniw’: dorżnąć;  
dor_yKAi, pympek 75a; dosieczki ‘dożynki, uroczystość rolnicza z okazji zakończe-
nia żniw’: dosiekać; dośecAi 91; dożynki ‘uroczystość kończąca żniwa’: dożynać; 
v drugo nevele do_ynAi f KRy_ano1ica, 30K, do_ynAi 6T, 26K, 28D, do_yKAi 1G, 
19J, 20J, 25B, 43, 73, 94, dWo_ynAi 31J, dozyKAi 1G, 15L, 15T, 19, 24S, 72, 91, 93,  
por. dożynka, dożynek; łechotki ‘łaskotki’: łechotać ‘łaskotać’; We,otAi 12J; ocha-
rużki ‘ogarnięcie, porządki’: ocharużyć ‘doprowadzić do porządku, posprzątać, 
oczyścić, ogarnąć’; Wo,arusAi 61; odkopki ‘uczestniczenie w  kopaniu cudzych 
ziemniaków’: odkopać; śe ,oviWo na WotkopAi 104; prządki ‘wspólne przędzenie 
lnu czy wełny’: przęd-, prząść; pRontAi beWy na kfardom ześiń abo v źime 25K, por. 
N Sub., N Instr.; wypominki ‘wymienianie przez księdza z ambony w dzień za-
duszny nazwisk osób zmarłych’: wypominać; URa zapWaćiv za vypuHinAi 16S, 41, 
104, vypuHiKAi 25P, por. wypominek; wyżynki ‘dożynka’: wyżynać; vyzyKAi 57, 
79, vyzynAi 20J, por. wyżymka, wyżynek.

-ek:
Wśród N Acc. derywowanych formantem -ek zauważyć można takie, które 

tworzą określone klasy semantyczne (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
170), np. nazwy czynności związanych z  codziennymi obowiązkami, także go-
spodarskimi, np. obrządek ‘codzienne prace związane z  hodowlą bydła’: ob-
rządzać, wyrobek ‘zdobywanie środków utrzymania’: wyrobić, obyczajowością 
i  kulturą ludową, np. dożynek ‘uroczystość kończąca żniwa’: dożynać, pocho-
wek ‘pogrzeb’: pochować, nazwy stanów, w tym również zjawisk pogodowych, 
np. przymrozek ‘niewielki mróz’, przystanek ‘postój’: przystanąć, sparek ‘stan 
pogody, kiedy jest gorąco i parno’: sparzać.
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Podstawami dla omawianych formacji są czasowniki zarówno dokonane 
prefiksalne, jak i niedokonane o tematach na -a-, por. pochować, -i-, por. ożenić, 
-ną-, por. przystanąć. Derywaty najczęściej zachowują aspektowe znaczenie wła-
ściwych dla nich podstaw słowotwórczych. Wyjątek stanowią: dorobek ‘dora-
bianie się, gromadzenie majątku’: dorobić (się), wyrobek ‘zdobywanie środków 
utrzymania’: wyrobić, zarobek ‘zarabianie’: zarobić. Nie możemy jednak wyklu-
czyć dla nich jako równorzędnych podstaw o strukturze czasowników niedoko-
nanych: dorabiać (się), wyrabiać, zarabiać.

Z  reguły są to derywaty ustalone w  procesie czystej transpozycji, zmiana 
funkcji semantycznej względem podstawy dokonała się w  nazwach: dożynek 
‘uroczystość kończąca żniwa’, pokropek – w znaczeniu ‘lichy pogrzeb’, wyżynek 
‘dożynki’.

Jak podaje Zenon Klemensiewicz (Klemensiewicz, 1981: 208), formant -ek, 
jako starszy, od XIX w. był wypierany w  tworzeniu nazw czynności przez -ka. 
W gwarach formacje na -ka funkcjonują jako warianty słowotwórcze derywatów 
z sufiksem -ek, por. dożynek / dożynka, odziewek / odziewka, sparek / sparka, 
wyżynek / wyżymka. Poza tym w roli formacji wariantywnych występują rze-
czowniki z formantami: -ik, por. przymrozek / przymrozik, -unek, por. pocho-
wek / pochowunek, -ki (pl.t.) np. dożynek / dożynki, wypominek / wypominki, 
wyżynek / wyżynki, -anie np. odziewek / odziewanie, oprzątek / oprzątanie, -ø, 
por. pochowek / pochów, zmiączek / zmiącz.

Jako wykładnik nazw czynności -ek notowany jest zarówno w polszczyź-
nie ogólnej (por. Doroszewski, 1928: 32–48; Gaertner, 1934: 293; Grzegor-
czykowa, 1998: 395, 397; Kleszczowa, 1998: 66–67), jak i w gwarach (por. 
Szymczak, 1961: 123–124; Laskowski, 1966: 49; Bąk, 1968: 87; Malec, 
1976: 38).

dorobek ‘dorabianie się, gromadzenie majątku’: dorobić (się); zest na doropku 
11, por. N Res.; dożynek ‘uroczystość kończąca żniwa’: dożynać; mp. 486, por. 
dożynka, dożynki; obrządek ‘codzienne prace gospodarskie związane z hodowlą 
bydła’: obrządzać; s samem Wob_ontAem zzle to s,ovi 30K, Wob_odek 15, 24S, Wob_
undek 17, Wob_undek 15L, 19J, zzde do Wob_otku 25R; odziewek ‘ubieranie’: odzie-
wać ‘ubierać’; na ovefke acc. sg. 11, por. odziewka, odziewanie, por. też N Instr.; 
oprzątek ‘zespół czynności przy karmieniu i pielęgnowaniu zwierząt’: oprzątać 
‘karmić i pielęgnować zwierzęta’; opRontek 117, WopRontek 1G, 93, 93C, WopR<ntek 
1B, WopRdtAi nom. pl. 45, por. oprzątanie; ożenek ‘zawieranie związku małżeń-
skiego’: ożenić (się); Wozenek 15L; pochowek / pochówek ‘pogrzeb, zazwy-
czaj mniej uroczysty’: pochować; po,uvek 15, 76, por. pochowunek, pochów; 
podskubek ‘podcinanie gałęzi’: podskubać; potskubek 15L; pokropek 1/  ‘li-
chy pogrzeb’: pokropić; pokropek 4; przymrozek ‘niewielki mróz’: przymrozić; 
pRymrozek 12, 15, 15L, 25P, pRymrozeg v mazu ńe ze dobry 16S, por. przymrozik; 
przystanek ‘postój’: przystanąć; na @e,otAi Rli s pRysteKkem 17, por. N Loc.; spa-
rek ‘stan pogody, kiedy jest gorąco i parno’: sparzać ‘psuć się, butwieć pod wpły-
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wem wilgoci’ [Boryś, 2006, s.v. przeć II]; spdrek po descyku 34W, 39, sporek 20, 38, 
57, 95, por. sparka; uczynek ‘postępek’: uczynić; Wucynek 15L; upadek: upadać; 
stoW Hi śe upadek ‘upadłem’ 83L; wychowek ‘wychowanie’: wychować; vźena [ją] 
na vy,ovek 88, 92; wypadek: wypadać ‘zdarzać się’; vypodek 15L, 43B; wypo-
minek ‘opłata całoroczna za wyczytywanie nazwiska zmarłego w czasie mszy’: 
wypominać; vypuHinek 25P, por. wypominki; wyrobek ‘zdobywanie środków 
utrzymania’: wyrobić ‘pracować’; vyrobek 25P; wysiłek: wysilać (się); vyśiWek 
15L; wyżynek ‘dożynki’: wyżynać; vyzynek 25, 43, 50Z, 53, 58M, 64, por. wy-
żymka, wyżynki; zarobek ‘zarabianie pieniędzy’: zarobić; zdrobek 34W, 40, 43, 
zorobek 15, 32K, ,oviv na zarobek 15, 15L, 41, 46; zmiączek ‘odwilż’: zmiękać; 
mp. 623, por. zmiącz.

-onek:
Formant ten występuje w derywacie transpozycyjnym – przypatronek ‘przy-

glądanie się’: przypatrować (się) ‘przypatrywać się’: vźińi du_o luvi na pRypatronek 
104, powołanym od podstawy niedokonanej na -ować.

-unek:
Formant -unek nazwy czynności tworzy w  derywacji polegającej na trans-

pozycji znaczeń czasowników podstawowych – głównie prefiksalnych doko-
nanych, na -ować. Ustalone derywaty na ogół nie przejmują aspektu podstawy, 
niektóre postrzegane są jako dwuaspektowe (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 175–177), por. poczęstunek: poczęstować, pomiarkunek ‘rozwaga, opa-
nowanie’: pomiarkować, spróbunek: spróbować. Znaczenie dokonane podstawy 
przeniesione zostało z podstawy do derywatu wyprowadzunek ‘wyprowadzenie 
z domu’: wyprowadzić.

Nazwy kształtowane na podstawie czasowników bezprefiksalnych na -ować, 
-uwać, jak np. rachunek: rachować, robunek: rabować, rachunek: rachuwać, ra-
tunek: ratować, rudunek: rudować przejmują funkcję semantyczną podstawy 
wraz z jej niedokonanym aspektem.

Słowotwórcze warianty formacji z wykładnikiem -unek kształtowane są przez 
formanty: -ek, -ø, por. pochowunek / pochowek / pochów, -ne, por. poczęstu-
nek / poczęstne. 

myślunek: myśleć; myślunek 3; obstalunek ‘zamówienie, zlecenie’: ob-
stalować; Woptalonek 34, WopstaloKAi nom. pl. 44; pocałunek: pocałować; poca-
Wunek 87S; pochowunek ‘pogrzeb’: pochować; po,ovunek 14, por. pochowek, 
pochów; poczęstunek: poczęstować; poc6stunek 12J, pocestunek 18, pocjstunek 
32K, por. poczęstne; pomiarkunek ‘rozwaga, opanowanie’: pomiarkować ‘zro-
zumieć, dojść do wniosku’; Hiz poHarkunek i  zuś ńe ,loz ty vody 1B; rabunek 
‘kradzież’: rabować; rab<nek 40; rachunek ‘podliczanie, liczenie’: rachuwać 
‘rachować’; ra,onek 15, 46, 50K, 55, 64, ra,unek 10, 10M, 15L, 20, 20J; ratu-
nek: ratować; rat<Kku gen. sg. 34W, 50Z, 59, ratunek 13S, 26K; rudunek ‘kar-
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czunek’: rudować ‘karczować’; rudunek 75a; spróbunek ‘spróbowanie’: spró-
bować; na sprubunek 86; szacunek ‘poważanie’: szacować ‘szanować, poważać, 
czcić kogoś’ [Boryś, 2006]; sacunek 15L, 20J; szacunek ‘szacowanie, określanie 
wartości materialnej’: szacować ‘określać wartość, podawać cenę czegoś; oceniać 
rozmiary, jakość czegoś’ [Boryś, 2006]; na sacunek źeHa 17; szlachtunek ‘zabi-
janie świń’: szlachtować ‘zabijać świnie’; śla,tunek 15; wyprowadzunek ‘wypro-
wadzenie z domu’: wyprowadzić; vyprovarunek 23.

-ynek:
Formant wyodrębniony został w  derywatach o  tym samym znaczeniu lek-

sykalnym, kształtowanym w  oparciu o  różne postaci prefiksalne czasownika  
* poczywać [Bańkowski, 2000].

odpoczynek: odpoczywać; Wotpocynek 12J, 13Op, Wotpocynek 15; spoczy-
nek: spoczywać ‘odpoczywać’; spocynek 20J, śudmy viń do spocynku 32.

-atek:
Tworzy jedną nazwę czynności - wydatek ‘wydawanie pieniędzy’: wydać; 

mo za duzo vydatkuf 17, dla której podstawę stanowi czasownik prefiksalny do-
konany.

-ik:
Nazwa – przymrozik ‘niewilki mróz’: przymrozić; pRymroźik 15L, por. przy-

mrozek – wyraża ten sam stan pogodowy, co derywowany od tej samej podstawy 
rzeczownik – przymrozek. Formacje powołano w oparciu o czasownik dokona-
ny, prefiksalny, o temacie na -i-.

-isko:
Formant, obok podstawowego zanczenia lokatywnego, kształtował także na-

zwy czynności (Sławski, 1974: 96). Jak podaje Franciszek Sławski: „Początkowe 
-i- w -isko, -iRle powstało w oparciu o nierzadkie podstawy czasownikowe o tema-
cie na -i- : typ lovi-sko, lovi-Rle: loviti. Punktem wyjścia słow. [słowotwórczych] 
tworów dewerbalnych (sekundarnych, pierwotne były denominalne) stały się 
formacje, w  których obok pierwotnej podstawy imiennej współistniał obocz-
nie czasownik, a więc typ lov}: lovisko, loviRle: loviti, lo_e: lo_isko, lo_iRle: lo_iti” 
(Sławski, 1974: 96–97), (por. Dobrzyński, 1967: 17; Laskowski, 1971: 59; patrz 
N Loc., s. 262–264).

Występuje w dwóch derywatach: osiedlisko ‘wprowadzenie się do nowego 
domu’: osiedlić (się); Wośedlisko 15L, por. osiedliny; rznisko ‘rznięcie, bóle żołąd-
ka’: rznąć; _ńiska nom. pl. 61, por. rznięcie. Powstały w wyniku czystej transpozy-
cji, a tym samym przejęły wszystkie znaczenia podstaw. Ich struktura odpowia-
da formom aspektowym czasowników motywujących – dokonanego – osiedlić 
(się), niedokonanego – rznąć.
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Wariantami słowotwórczymi nazw czynności z formantem -isko są rzeczowniki 
z wykładnikami: -iny (pl.t.), por. osiedlisko / osiedliny, -cie, por. rznisko / rznięcie.

-la:
Derywat – budowla ‘stawianie budynku’: budować; na budovlom 15, por. 

budowa – za podstawę przyjmuje czasownik niedokonany na -ować. Strukturą 
wariantywną dla formacji z sufiksem -la w gwarach jest rzeczownik z formantem 
-a, por. budowa.

Jednostkowy wykładnik z -la wydaje się historycznego pochodzenia fone-
tycznego, jako rezultat l epentetycznego ≤ -wj- (≥ wl). Ze względu na dawność 
procesu i jego zmorfologizowanie możemy mówić o wykładniku sufiksalnym -la.

-el:
Formant ustalono w  derywacie – kąpiel ‘mycie się’: kąpać; ko@el 15L, 48, 

64, ko@yl 64, k<@el 25R, kum@el 17, por. kąpanie. Podstawę transpozycji stano-
wi czasownik niedokonany na -ać. W gwarach nośnikiem tego samego znaczenia 
leksykalnego jest kształtowany w oparciu o tę samą podstawę rzeczownik z for-
mantem -anie.

-idło:
Derywat – żenidło ‘żeniaczka, ożenek’: żenić (się); _eńadWo 13Op, por. że-

niaczka – w gwarach funkcjonuje jako wariant słowotwórczy rzeczownika – że-
niaczka (patrz -aczka, s. 39–40).

-ała: 
Formant -ała kształtuje w gwarach wariantywne formacje o jednym znacze-

niu leksykalnym ‘drobny deszcz’ i  wspólnej podstawie słowotwórczej – mżyć. 
Pozostałe derywaty o tej samej funkcji kategorialnosemantycznej podano w od-
syłaczch po haśle – mżała ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; mp. 485, por. mżyca, 
mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżawka, mżoła, mżawa.

-oła:
Formant powołuje nazwę – mżoła ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; mzoła 19, 

por. mżyca, mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżawka, mżała, mża-
wa. Jej podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -y-, wykorzystywany 
w gwarach wielokrotnie w kształtowaniu struktur wariantywnych wyrażających 
ten sam stan pogody ‘drobny deszcz’, patrz: mżyca, mżocha, mżączka, mżyczka, 
mżanka, mżonka, mżawka, mżała, mżawa.

-uła:
Rzeczownik – świstuła ‘zadymka śnieżna’: świstać ‘o silnym wietrze’; świstu-

Wa, ale zadrapuze ta świstuWa 72D – nazywa stan określany ze względu na towarzy-



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 49

szące mu zjawisko akustyczne. Podstawę zatem stanowi czasownik dźwiękona-
śladowczy, o formie niedokonanej, na -a-.

-anina:
Ukształtowane od podstaw czasownikowych na -a-, -owa- za pomocą for-

mantu -anina rzeczowniki należą przede wszystkim do klasy derywatów transpo-
zycyjno-modyfikacyjnych, w których przyrostek nadaje wyrazom „odcień lekce-
ważenia, wskazuje na czynność długotrwałą, uprzykrzoną, bezładną, bezcelową” 
(Kreja, 1996(a): 107, por. też Cyran, 1960: 185; Dobrzyński, 1967: 88; Malec, 
1976: 27). 

Często samo znaczenie podstawy wnosi do formacji pochodnej pejoratywny 
ładunek ekspresywny, przez formant jedynie podkreślany, potęgowany, por. pa-
planina: paplać, marnowanina: marnować. W  przypadkach takich należałoby 
się zastanowić, czy są one także rezultatem dodatkowej modyfikacji znaczenia 
czasownika motywującego, czy mamy do czynienia wyłącznie z  transpozycją? 
Czy nazwy typu: bieganina: biegać, kastrowanina: kastrować, kopanina: ko-
pać, których funkcja semantyczna ukształtowana została w wyniku modyfikacji 
znaczenia czynności motywującej potraktować należy tak samo, jak rzeczowniki 
typu dłubanina: dłubać, gadanina: gadać, gębanina: gębować, kłosowanina: 
kłosować, kotłowanina: kotłować itp., o  których wiemy, że już ich podstawy 
w  leksyce gwarowej wyrażają czynności nacechowane stylistycznie. Wydaje się 
zatem, że powoływane w oparciu o nie derywaty są efektem wyłącznie transpo-
zycji znaczenia czasownika podstawowego, bez ingerencji w ich funkcję seman-
tyczną.

Wśród derywatów z formantem -anina, są w gwarach i takie, które zachowują 
znaczenie czynności pozbawionej jakichkolwiek odcieni stylistycznych, por. mo-
tanina ‘zwijanie’: motać, oranina ‘oranie’: orać, pisanina ‘pisanie’: pisać.

Warianty słowotwórcze dla derywatów z sufiksem -anina tworzone są przez 
formanty: -anica, por. kłosowanina / kłosowanica, -ka, por. kłosowanina / 
kłosówka, oranina / orka, -anka, por. kłosowanina / kłosowianka, oranina / 
oranka, -anie, por. dłubanina / dłubanie, gadanina / gadanie, kastrowanina / 
kastrowanie, kłosowanina / kłosowanie, oranina / oranie, pisanina / pisanie, 
-ota, por. żebranina / żebrota.

babranina ‘zabawa, grzebanie się w  błocie’: babrać (się); babrańina 15L; 
bieganina ‘bieganie, poruszanie się bez celu’: biegać; ˆegańina 15L, 86; dłuba-
nina ‘praca bez efektów, celu’: dłubać; dWubańina 15L por. dłubanie; drapanina 
‘zamiatanie drapakiem’: drapać; drapańina 15L; gadanina ‘rozmowa bez celu’: 
gadać; godańina 15L, por. gadanie; gębanina ‘pyskanina, kłótnia’: gębować; 
gymbańina 15L; kastrowanina ‘kastrowanie’: kastrować; kastrovańina 15L, por. 
kastrowanie; kłosowanina ‘niedokładna młocka’: kłosować, kWosovańina 15L, 
por. kłosowanica, kłosówka, kłosowianka, kłosowanie; kopanina 1/ ‘peior. kopa-
nie kartofli’, 2/ ‘kopanie, np. nogami’: kopać; kopańina 15L, 2/ zino kopańina beWa, 
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zak śe poWapaWy 86, por. N Loc.; kotłowanina ‘zamieć, kotłowanie się’: ko-
tłować się ‘wirować, kłębić się’; kotWovańina 15L; krętanina: kręcić ‘kłamać’; 
kretańina 15L; latanina ‘bieganina, wyczerpująca praca i  załatwianie spraw’: 
latać; lotańina 15L; marnowanina ‘marnotrawstwo’: marnować ‘marnotra-
wić’; marnovańina 15L; motanina: motać ‘zwijać’; motańina 15L; oranina 
‘oranie’: orać; Worańina 15L, por. orka, oranka, oranie; padanina ‘deszczowa 
pogoda’: padać; na takom padańine, tako flagacka 104; paplanina ‘niepotrzeb-
ne gadanie’: paplać; paplańina 15L; pisanina ‘pisanie’: pisać; @isańina 15L, 
tRoda to f @isańińe śfyńe, a po staro1esku „moza lRoda” o veća,, viś zag bydWo 1ency 
17, por. pisanie; rąbanina ‘przen. bójka’: rąbać ‘bić się’; robańina 15L, por. N 
Res.; siorbanina ‘chlipanie podczas jedzenia’: siorbać ‘głośno jeść’; śorbańina 
15L; strzelanina ‘strzelanie’: strzelać; Rlelańina 15; zbieranina ‘chaotyczne 
zbieranie’: zbierać; zˆerańina 15L; żebranina ‘proszenie o  jałmużnę’: żebrać; 
zebrańina 15L, por. żebrota.

-ne:
Uznany obecnie za nieproduktywny formant -ne (Grzegorczykowa, Puzy-

nina, 1979: 247) w  gwarach występuje tylko w  jednej formacji – poczest-
ne / poczęstne ‘poczęstunek, stypa pogrzebowa: poczęstować; pocesne 13S, 
na pocesne zaprosaWy 30K, poc6stne 80, za poc6sne 92; por. poczęstunek. Podstawą 
dla niej jest czasownik prefiksalny dokonany, na -ować. Formacją paralelną dla 
derywatu poczestne / poczęstne jest rzeczownik z sufiksem -unek.

-iny/-yny (pl.t.):
Formant tworzy nazwy czynności głównie w  obrębie jednej klasy seman-

tycznej – nazw obrzędów osadzonych w kulturze ludowej, związanych z zaślu-
binami, por. obsiedliny, oczepiny, oględziny, osiedliny, rozpleciny itp. (por. 
Górnowicz, 1968: 56).

Poza tą klasą są nazwy: chrzciny, okupiny (zwyczaj ludowy), przemówiny 
‘przekomarzanie się’, przeprosiny, urodziny (por. Górnowicz, 1968: 56).

Derywaty ustalane są przede wszystkim od czasowników prefigowanych 
dokonanych, na -i-/-y-. Podstawy niedokonane (na -a-, -i-) przyjęte zostały dla 
nazw: oględziny: oglądać, chrzciny: chrzcić. Rzeczowniki pochodne zachowują 
zgodność aspektową z motywującymi je znaczeniami czynności.

Struktury wariantywne dla formacji z sufiksem -iny/-yny (pl.t) kształtowane 
są przez formanty: -isko, por. osiedliny / osiedlisko, -enie, por. zaprosiny / zapro-
szenie, -y (pl.t.), por. umówiny / umowy, zmowiny / zmowy.

chrzciny / krzciny: chrzcić / krzcić; ,Rćiny 15, 82K, ,Rćiny / kRćiny 32K, 
/ kRćiny 1G, 10M, 11, 12J, 13Op, 15, 15L, 15T, 19J, 20, 23B, 24S, 25R, 30K, 
34W, 40, 43, 50Z, 57, 93C, kśćiny 1B, 25P; obsiedliny ‘uroczystość powita-
nia panny młodej w domu mężą’: obsiedlić; Wopśedliny 15; oczepiny ‘weselny 
zwyczaj ludowy, polegający na zdjęciu pannie młodej wianka a założeniu czep-
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ka’: oczepić; zus to ńe vesele ino Woce@iny, a zus to ńe pańeKka ino gospodyńi 15T, 
oce@iny 32, 34, 41, 104, Woce@iny 12J, 13Op, 15T, 20J, 34W, 41, 90P, 93C, Woce@- 
iny 1B, 15L, 24S, 25P, 30K, 86, 104; oględziny ‘pierwsza wizyta u  rodziny 
narzeczonej czy narzeczonego’: oglądać; na ogleviny 59, pRyze,aWy na Wogleń-
viny 30K, Wogleviny 15, 15L; okupiny ‘zwyczaj targowania dziewcząt i kupo-
wania ich przez młodzieńców w  ostatni wtorek przed popielcem’: okupić; 
Woku@iny 15L; osiedliny ‘uroczystość związana z  zamieszkaniem w  nowym 
domu’: osiedlić(się); WośedCiny – poprośi śe sumśaduf i  vypra1o śe Cibacze 
19J, 25P, por. osiedlisko; poprawiny 1/ ‘przyjęcie wydawane w  pierwszą 
niedzielę po weselu’, 2/ ‘powtórna uczta po weselu, chrzcinach’: poprawić; 
1/ za tyviń WedbevaWy śe popra1iny Wu mWodego 15L, popra1iny 1B, 15L, 15T, 
24S, 25P, 30K, 36, 86, 93C, 2/ na dru)i viń luve pRynosum vutke i sum popra-
1iny 19J; przemówiny ‘przekomarzanie się, kłótnia niezbyt złośliwa’: prze-
mówić (się); pRemu1iny 15L; przenosiny ‘uroczyste powitanie panny mło-
dej w  domu męża, uroczystość związana z  przenoszeniem się nowożeńców 
do nowego mieszkania’: przenosić (się); pRenośiny 15, 15T, 93C, 19J; prze-
prosiny: przeprosić; pReprośiny 15L; przeprowadziny ‘przeprowadzka pan-
ny młodej do pana młodego, obrzęd weselny’: przeprowadzić; pReprovaviny 
1B, 34W; rozpleciny ‘część uroczystości weselnych’: rozpleść; rosplećiny 1B; 
smówiny ‘zmówiny; porozumienie między rodzicami w  sprawie przyszłego 
małżeństwa dzieci; odwiedziny swatów zalotnika u rodziców’: smówić ‘zmó-
wić, umówić się, porozumieć’; smu1iny 75a, 76, 83, 91; umówiny ‘odwiedzi-
ny swatów zalotnika u  rodziców dziewczyny’: umówić (się); Wumu1iny 15L, 
umu1iny 76, por. umowy; urodziny ‘przyjęcie w  kolejne rocznice narodzin’: 
urodzić; Wuroviny 15, 15L; wyprowadziny ‘przenoszenie się panny młodej do 
domu małżonka’: wyprowadzać; vyprovdviny po oce@ina, 104; wywodziny 
‘obrzęd weselny’: wywodzić; vyvoviny 34W; zakładziny ‘uroczystość rozpo-
częcia budowy domu’: zakładać; zakWaviny 93C; zamówiny ‘wywiad przed-
ślubny w domu dziewczyny’: zamówić; zamu1iny 90P; zaprosiny ‘zaprosze-
nie’: zaprosić; zaprośiny 13S, por. zaproszenie; zaręczyny ‘omówienie spraw 
dotyczących zawarcia związku małżeńskiego, przyjęcie związane z  przyrze-
czeniem zawarcia małżeństwa: zaręczyć (się); tero to śe toto nazyvo zorecyny,  
@ervuk to beWy z1ady 25P, zrencyny 30K, 65, 92, zdrecyny 50Z, zaryncyny 6T, 
12J, 16, 19J, 41, 73, 79, 95, 117, zdryncyny 20, zrecyny 15, 34W, 35, 40, 45, 57, 
84, zarańcyny 41, zarjncyny 13Op, zarenc3n3 18, zarjcyny 23B, zoryncyny 10, 
10M, 12, 28, 37, 41, 77, 81, 93C, zorencyny 78, zor„ncyny 1, zorecyny 15L, 15T, 
24S, 25P, zarencini 5, 9; zmowiny / zmówiny ‘odwiedziny swatów zalotni-
ka u rodziców kandydatki na żonę’: zmówić (się); zmo1iny 38, 63G, 79, 82a, 
zmu1iny – smo1azom śe Wo mazontek 89, zmu1iny 1B, 11, 12J, 13, 13Op, 13S, 14, 
15, 19, 20J, 22, 26M, 28D, 30, 31, 34W, 35, 39, 42B, 43, 43B, 47, 48, 51, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 78, 81, 85, 86, 87S, 90, 90P, zm<1iny 38, 63G, por. zmowy. 
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-owiny (pl.t.):
Jest to rozszerzony wariant formantu -iny (pl.t.). Wskazany został w dwóch 

formacjach o wartości kategorialnej nazw czynności – rękowiny ‘zaręczyny’: rę-
czyć; reko1iny 49, 56; zrękowiny ‘zaręczyny, swaty’: zręczyć; zreKko1iny 20J, 44, 
zryKko1iny 93C. Za podstawy przyjęły one niedokonaną i dokonaną formę jedne-
go czasownika o temacie na -y-.

Podobnie jak nazwy derywowane formantem -iny (pl.t.) włączają się one do 
leksykalnej klasy nazw związanych z obrzędami ceremonii zaślubin. 

-nia:
Formant występuje w trzech derywatach o podstawach niedokonanych, na 

-ać, -ić, -ować, w  tym jednej prefiksalnej. Dla nazwy hodownia w  gwarach 
znajdujemy formację paralelną z wykładnikiem -ka w tej samej funkcji kate-
gorialnej.

hodownia ‘hodowla’: hodować; ,odovńa 77, dobro ,odovno 71, por. hodów-
ka; kłótnia: kłócić (się); kWutńa 17, kWutńd 25R, kWutńo 12J, 26K; przepowied-
nia ‘wróżba’: przepowiadać; pRepo1edńo – g_moty Wod za,odu, mokre lato 25P.

-arnia:
Derywuje od niedokonanej formy podstawy czasownikowej jeden rzeczow-

nik stanowy – męczarnia ‘udręka’: męczyć (się); mecarńo 15L.

-anie:
Jak podaje Zenon Klemensiewicz „-anie od doby prasłowiańskiej jest najbar-

dziej produktywnym w  tym zakresie [tworzenia nazw czynności] formantem” 
(Klemensiewicz, 1981: 206). Jako wykładnik znaczenia kategorialnego nazw 
czynności potwierdzany jest zatem we wszystkich, uwzgledniających rzeczowni-
ki odsłowne, opracowaniach słowotwórczych, omawiających zarówno słownic-
two ogólnopolskie (por. Ułaszyn, 1923: 228; Gaertner, 1934: 274; Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 263–266; Grzegorczykowa, 1998: 395), jak i  gwarowe 
(por. Szymczak, 1961: 178–179; Laskowski, 1966: 42–45; Bąk, 1968: 88; Mró-
zek, 1970: 197–198; Malec, 1976: 25–26; Dejna, 1989/1990: 26; Gala, 2009: 
23–25; Gala, Gala-Milczarek, 2014: 252–260).

Ustalone w wyniku czystej transpozycji imienne formy czasownika – gerun-
dia ( Jeroma, 2003: 212–217) z formantem -anie za podstawy przyjmują czasow-
niki z przyrostkami: -a-, -owa-, -uwa-, -ywa-, por. chęznanie: chęznać, drapkowa-
nie: drapkować, hartuwanie: hartuwać, ociesywanie: ociesywać.

Wśród podstaw są zarówno czasowniki nieprefigowane, np. kazanie: kazać, 
niuchanie: niuchać, jak i prefiksalne, por. nawlekanie: nawlekać, obredlanie: 
obredlać, rozegnanie: rozegnać, o aspekcie dokonanym, por. nasłanie: nasłać, 
odczarowanie: odczarować, odesłanie: odesłać, i niedokonanym, por. brono-
wanie: bronować, czochranie: czochrać, nawijanie: nawijać.



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 53

Omawiane nazwy czynności zachowują aspekt podstawy – dokonany, np. 
odzianie: odziać, niedokonany, np. odziewanie: odziewać.

Wariantami słowotwórczymi w gwarach dla formacji z sufiksem -anie są rze-
czowniki z wykładnikami: -anica, por. kłosowanie / kłosowanica, -aj, por. sprze-
danie / sprzedaj, -ka, por. kłosowanie / kłosówka, oborywanie / oborywka, 
odziewanie / odziewka, oranie / orka, ozbieranie / ozbiórka, podorywanie 
/ podorywka, polowanie / polówka, rozganianie / rozganka, rozorywanie / 
rozorywka, zbieranie / zbierka, -ek, por. odziewanie / odziewek, oprzatanie 
/ oprzątek, -el, por. kąpanie / kąpiel, -anina, por. gadanie / gadanina, kastro-
wanie / kastrowanina, pisanie / pisanina, -aństwo, por. chlanie / chlaństwo, 
-ø, por. chichotanie / chichot, klekotanie / klekot, przymuszanie / przymus, 
zbieranie / zbier.

bierzmowanie ‘sakrament’: bierzmować; ˆe_movańe 95, ˆi_movańe 13S, 87, 
90, 92, 93, zak pRyzeve ˆiskup, beve ˆi_movańe 16S; branie: brać; brańe 15L; bro-
nowanie ‘włóczenie’: bronować; bronovańe 1B, 15L, 30K, 76, bronuvańe 13Op, 
brunovane f popRek 15, 30K, 87S, 91; bronuwanie ‘bronowanie, włóczenie’: bro-
nuwać; bronuvańe v dWuske ‘wzdłuż skib’ 93C; brukowanie ‘czynność wykładania 
brukiem drogi’: brukować; brukovańe 1G, 24S, 30K, 93, 93C; chęznanie ‘zakła-
danie koniowi wędzidła’: chęznać ‘kiełznać, zakładać koniowi wędzidło’; 
,6znańe 81; chichotanie ‘cichy, złośliwy, nerwowy śmiech’: chichotać; 
-i,otańe 15L, por. chichot; chlanie ‘przesadne picie wódki’: chlać ‘pić wódkę’; 
zde,ńes Wot tego ,lańo 16S, 90P, por. chlaństwo, por. też N Ob.; chlorkowanie 
‘poddawanie działaniu chlorku’: chlorkować; ,lorkovańe 30K; chorkuwanie ‘ 
chlorkowanie, poddawanie działaniu chlorku’: chorkuwać ‘chlorkować’; 
,lorkuvańe 93C; chowanie ‘chodowanie’: chować; ,ovańe świń śe ńe WopWaći 16S, 
,ovańe 15L, na ,oveńe 13S; chuchanie ‘przesadne dbanie o coś, kogoś’: chuchać; 
,u,ańe 15L; ciesanie ‘obrabianie drewna’: ciesać ‘ciosać’; do ćesańd 49, 50Z, 
do ćesańo 77, 92; czesanie ‘wyczesywanie lnu, pielęgnacja włosów’: czesać; cesańe 
15T, lesańe lnu 86; częstowanie ‘poczęstunek’: częstować; cjstovańe 17, cestovańe 
24; czochranie ‘rozskubywanie rękami wełny po wypraniu’: czochrać; 
co,rańe 15T, 30K; czytanie: czytać; dovńi zyli bes cytańo 16S, 15L; ćwierkanie 
‘odgłos wydawany przez ptaki’: ćwierkać; ćwerkańe 15L; dłubanie ‘praca bez 
celu’: dłubać; dWubańe 15L; dokazywanie ‘psocenie’: dokazywać; 
dovolna zus tego dokazyvańo 1B; drapanie ‘obróbka pola zaoranego na jesieni’: 
drapać; dropańe 93C; drapkowanie ‘bronowanie w  poprzek’: drapkować; 
drapkovańe 13Op; dychanie ‘kaszel’: dychać ‘kasłać’; dy,ańe 42B; dygotanie 
‘drżenie’: dygotać; dygotańe 93C; dzianie ‘robótki ręczne’: dziać ‘robić na dru-
tach’ [Brückner, 1993]; vońe 19J; dzierzganie ‘oddzielanie główek lnu z siemie-
niem od łodyg za pomocą specjalnego narzędzia’: dzierzgać; ve_gańe 24S; dzię-
kowanie ‘wyrażanie wdzięczności’: dziękować; veKkovańe 17; farbkowanie 
‘płukanie bielizny w wodzie z farbką’: farbkować; farpkovańe 15T, 19J, 30K, 93C; 
farbowanie ‘nadawanie barwy’: farbować; farbovańe Wostańe na zutro 16S; florko-
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wanie ‘chlorkowanie’: florkować ‘chlorkować’; florkovańe 19J; folowanie ‘zgęsz-
czanie tkaniny przez gniecenie, wałkowanie’: folować ‘spilśniać’; folovańe 15T; 
gadanie ‘mówienie’: gadać; gddańe 34W, 43, godońe 15, 15L, 23B, gadańd gen. sg. 
43, godańo 12J, 15, 15L, 26K, 32K, 41, ńe luˆe taAego gWu@ego godańo 16S, HdW pa-
Heć do gadańd 43, por. gadanina; garbowanie ‘wyprawianie skóry’: garbować; 
garbovańe 1G; gotowanie: gotować; gotovańe 11, 13S, 15, 44, 86, do gotuvań< 92; 
gracowanie ‘pielenie za pomocą gracy’: gracować; z  gracovańem zezve pore dńi 
30K; granie 1/ ‘czynność, 2/ ‘zabawa taneczna’: grać; 1/ na caWy fśi sWy,av  
byWo grańe 16S, greńa to śe luˆe posłu,ać i  tańcovać 23, 2/ zag naśi Woćer da-
rum ,aWupy, to ,WopoAi zroˆum grańe 15T, 24S, 34, ,ovva na grane 25P, greńe 23; 
gręplowanie ‘czesanie wełny na gręplu’: gręplować; URa zańeś veWne do gremplovańo 
15T; grępluwanie ‘czesanie wełny na gręplu’: gręplować; grympluvańe 93C; ha-
ftowanie ‘wyszywanie’: haftować; ,aftovańe 1G, 19J; hakanie ‘usuwanie chwa-
stów haką’: hakać ‘oczyszczać pole z  chwastów przy pomocy haki, motyki’; 
,akańe 93, ,okańe 24S; hamowanie: hamować; ,amovańe – mozno ka-
Hińem – podep,ńe śe pot koWo 19J; hartowanie ‘utwardzanie’: hartować; 
,artovańe 1B, 1G, 24S, 30K; hartuwanie ‘hartowanie’: hartuwać ‘hartować’; 
,artuvańe 93, 93C; hebluwanie ‘heblowanie’: hebluwać ‘heblować’; ,ebluvańe 
93C; hulanie 1/ ‘tańczenie’, 2/ ‘wir powietrzny’: hulać ‘tańczyć’; 1/ .uleńe 13Op, 
.ulańe 25P, 2/ .ulańe dzobWa 25P; igranie ‘psocenie, figlowanie’: igrać ‘psocić, fi-
glować’; zigrańe 26K; jąkanie: jąkać (się); zoKkańe 93C; kalekowanie / kaliko-
wanie ‘pompowanie powietrza miechami w  organy’: kalekować / kalikować 
‘pompować powietrze miechami w  organy’; kalekovańe 1G, / kaCikovańe 19J, 
kalikovańe 15T; kalikuwanie ‘pompowanie powietrza miechami w organy’: kali-
kuwać ‘pompować powietrze miechami w organy’; kaCikuvańe 93; karczowanie 
‘oczyszczanie poręby z  karpiny, z  pniaków po ściętych drzewach’: karczować; 
karcovańe 76, 86; karczuwanie ‘karczowanie’: karczuwać ‘karczować’; 
korcuvańe 90, 92; kastrowanie ‘wycinanie jąder u  ogierów’: kastrować; 
kastrovańe 1G, 15, por. kastrowanina; kazanie ‘głoszenie nauk z ambony w ko-
ściele’: kazać ‘głosić kazanie’; tyn novy kśunc to mo galante kozańa 15T, kazańe 10, 
10M, 12J,15L, 16S, 19J, kdzańe 20, 29, 30, 34, 34W, 39, 43, 50Z, 57, 86, kozańe 1B, 
1G, 13, 14, 15, 15T, 16S, 19, 20J, 23B, 23K, 24S, 25P, 26, 26K, 30K, 32K, 43, 
93C, kozeńe 13Op,; kąpanie: kąpać; kompańe 25P, por. kąpiel; klekotanie ‘od-
głos przy uderzeniu’: klekotać; sWy,ać klekotańe voza 42B; por. klekot; klepanie 
‘wyrównywanie, ostrzenie kosy’: klepać; do klepańo kosy 52; kłosowanie ‘niedo-
kładne młócenie, pobieżna młocka owsa lub żyta dla konia’: kłosować, kWosovańe 
24S, por. kłosowanica, kłosówka, kłosowianka, kłosowanina; kłósuwanie ‘niedo-
kładne młócenie, pobieżna młocka owsa lub żyta dla konia’: kłósuwać ‘kłosować’; 
kWusuvańe 93; kochanie: kochać; ko,ańd gen. sg. 34W; kolebanie ‘kołysanie’: 
kolebać; koCibańe 19J, 93C, kol4bańe 15, kolybańe 87S, kWoCibańe 93; kolizowa-
nie ‘szczepienie drzew’: (o)kolizować ‘szczepić’; koCizovańe 25R; kołysanie ‘bu-
janie’: kołysać; kołysańe 15, 1G, 19J, 24S, 30K, 93C; kołowanie 1/‘zawroty gło-
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wy’, 2/‘wykonywanie czynności bez planu i  rezultatu’: kołować; 1/ koWovańe 
gWovy 19J, 2/ koWovańe ńe robota 86; kopanie ‘czynność kopania ziemniaków’: 
kopać; plecy bolo Wot kopańd, bo URa caWy cas ,yWAem 40, por. N Temp.; kreduwa-
nie ‘nacieranie skóry kredą’: kreduwać; kreduvańe 93C; krząkanie ‘chrząkanie’: 
krząkać ‘chrząkać’; kRokańe 15L; krzesanie ‘wydobywanie iskier krzesiwem’: 
krzesać; kResańe 15, 15T, 19J, 25R, 30K, kReseńe 13Op; kulizowanie ‘szczepienie 
drzewa, oczkowanie’: kulizować ‘szczepić drzewa, oczkować; kulizovańe 15,  
kuCizovańe – poncek śe vy_yno z  t_eva śla,etnego zi fsaro śe za skure vicka, to  
ze kuCizovańe 25B; lanie 1/ ‘czynność wylewania’, 2/ ‘śmigusowe oblewanie 
wodą’, 3/ ‘sposób wróżenia’, 4/ ‘bicie, cięgi’: lać; 1/ do luńo gen. sg. 11, 
cebry do vody lońo 83, lezek do leńo 75, 2/ lańe, lańo 1G, 3/ lońe vosku, voW,y  
lezom vosek do vody, a ,WopoAi śe pRyglondazom zino lońu vosku 25P,  
4/ beve lońe, dostańes lońe 16S, 72D, ,WopoAi dostaWy luńe 15L, lońe ‘bójka’ 25P; 
latanie ‘poruszanie się, unoszenie w  powietrzu: latać; do lotańo gen. sg. 11; 
lochrowanie ‘darcie ubrania’: lochrować ‘przesadnie niszczyć’; lo,rovańe 15L; 
łamanie 1/ ‘czynność łamania, 2/ ‘ból reumatyczny’: łamać; 1/ Wumańe na Wumku 
87S, 2/ Wumańe f kolańe 72D; łykanie ‘kłujący ból’: łykać ‘boleć, strzykać’; 
cuze śe Wykańe f pleca, 25P; łyskanie ‘błyskanie, błyskawica’: łyskać ‘błyskać’; 
Wyskańe 28D; malowanie: malować; malovańe 15L, 16S; maluwanie ‘malowa-
nie’: maluwać ‘malować’; maluvańe zozka 90P; mazanie: mazać; mazańe 15L; 
miechowanie ‘wtłaczanie powietrza do organów’: miechować ‘wtłaczać powie-
trze poruszając miechem’; He,ovańe 1G, 24S; miłowanie: miłować;  
HiWoveńe 13S; miśkowanie ‘kastrowanie’: miśkować ‘kastrować’; Hiśkovańe 30K; 
młynkowanie ‘oczyszczanie i  sortowanie ziarna na wialni’: młynkować;  
mWyKkovańe 93, 93C; murowanie: murować; murovańe 15L; nacieranie ‘jako 
zabieg leczniczy’: nacierać; naćerańe Woctem ze na gWove 25P; namydlanie ‘pociera-
nie mydłem namoczonym w wodzie’: namydlać; namydlańe 1G, 15T, 24S; nasła-
nie ‘o nasłaniu czarów, czarowaniu’: nasłać; nosWańe 25P; nauczanie: nauczać; 
naWucańe 15L; nawijanie ‘zwijanie nici na kółko’: nawijać; no1izańe 15; nawleka-
nie: nawlekać; zuz moze Wocy ńe do navlekańo zigWy, Higo Hi śe fRystko zi zus 30K, 
navl„kańe 15,19J, 30K, 93, navlikańe 93C; nazębianie ‘nabijanie drucików na wi-
dełki kołowrotka, które nawijają nić na szpulkę’: nazębiać ‘nabijać druciki’; 
nazymˆańe 19J, 93, 93C; nitowanie ‘łączenie za pomocą nitów’: nitować; 
ńitovańe 1B, 1G, 24S, 30K; nituwanie ‘nitowanie’: nituwać ‘nitować’; ńituvańe 93, 
93C; niuchanie ‘wąchanie’: niuchać; ńu,ańe 25P; obdzieranie: obdzierać; 
Wobverańe 24S, Wobvirańe 19J; obganianie ‘oborywanie pługiem pola’: obganiać 
‘oborywać’; Wobgańańe 15T, 19, Wobgońańe 24S, 114, Wobguńańe 93C, por. obga-
nianka; obiadowanie ‘jedzenie obiadu’: obiadować; Woˆadovańe 15L; oblekanie 
‘ubieranie’: oblekać ‘ubierać’; Woblekańe 1B, Wobl„kańe 15; obmywanie ‘sposób 
walki z chorobą mającą swe źródło w uroku’: obmywać; Wobmyvańe 25P; obory-
wanie ‘oranie pługiem wokół pola zasianego zbożem’ : oborywać; WobWoryvańe 15, 
WobWoryvańe ‘zaoranie pola raz dookoła’ 114, por. oborywka; obredlanie ‘obsypy-
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wanie roślin okopowych za pomocą obsypnika’: obredlać; do obredlańd 34W; 
obrywanie ‘zrywanie jabłek’: obrywać; Wobryvańe 24S; obsypanie ‘jeden ze spo-
sobów leczenia z  uroków’: obsypać; Wopsypańe ,oroby, Wopsypańe źornem 25P; 
obsypywanie ‘np. obsypywanie się owsem na dzień św. Szczepana’: obsypywać; 
do Wopsypyvańo 74; obuwanie ‘zakładanie butów’: obuwać; Wobuvańe 1G, 15, 15T, 
93C, Wobuvańe 24S, 30K, 93; ocieranie ‘jeden ze sposobów wyleczenia choroby 
mającej źródło w uroku’: ocierać; Woćerańe 25P; ociesywanie ‘ociosywanie’: ocie-
sywać ‘ociosywać’; do Woćesyvańo 17; oczkowanie ‘okulizacja, przeszczepianie 
drzewek owocowych’: oczkować; Wockovańe 1G, 15T, Wolkovańe 93; odciąganie 
‘oddzielanie mleka od śmietany przy użyciu specjalnego naczynia z otwieranym 
dnem’: odciągać; otćoKgańe 72D; odczarowanie ‘praktyka mająca na celu walkę 
z  czarami’: odczarować; Wotcarovańe 25P; odesłanie ‘praktyka mająca na celu 
walkę z czarami’: odesłać; WodesWańe 25P; odgarnywanie ‘odgarnianie’: odgarny-
wać ‘odgarniać’; do odgarnyvańo 80, 94; odprzęganie ‘wyprzęganie konia’: od-
przęgać; otpRyKgańe 114; odwracanie ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwracać; 
Wodvracańe 14, 31, 40, por. odwracaczka, odwracanka; odzianie ‘ubranie się’: 
odziać; na ovońe – do ubrańa 87, 92, 98, por. N Instr.; odziewanie ‘ubieranie’: 
odziewać ‘ubierać’; do ovivańo gen. sg. 90P, por. odziewka, odziewek; oganianie 
‘odpędzanie, np. much’: oganiać; Wogun Wot Wogańańo 121; okadzanie ‘znachorski 
sposób leczenia’: okadzać; Wokarańe ,oroby; okfiarowanie ‘ofiarowanie’: o(k)fia-
rować; Wokwarovańe 25P; okładanie ‘bicie pięściami’: okładać ‘bić pięściami’; 
WokWadańe 25P; okłosowanie ‘niedokładna młocka, w  której nie wymłaca się 
wszystkich ziaren’: okłosować; WokWosovańe 30K; omelanie ‘mielenie zboża’: 
omelować ‘omielać’; noz@yrv Womylańe prosa, WuscAi Woblecom i  zagWy som 83L; 
opędzanie 1/ ‘oborywanie pługiem pola zasianego zbożem’, 2/ ‘odganianie, 
obrona przed napaścią’: opędzać; 1/ Wopynrańe 1G, Wopynrańe 87S, 2/ Wopynrańe 
19J; oprzątanie ‘karmienie i pielęgnowanie bydła’: oprzątać ‘karmić i pielęgno-
wać zwierzęta’; WopRontańe 121, por. oprzątek; oranie 1/ ‘drugie, głębokie oranie 
pod zasiew’, 2/ ‘czynność orania: orać; 1/ Worańe 9, 15, 15L, 51, 93C, 104, 
lepse orańe 27, 72, 82a, 88, 91, orene 13S, Worańe na cysto 20J, 43B, 2/ so,a była do 
Worańo 41, Worańe na zogun 12J, 16S, 83B, 83L, orańe na okuWke ‘dookoła pola’ 6T, 
por. orka, oranka; oskórowanie ‘zdjęcie kory’: oskórować; Woskurovańe 19, 
Woskurovańe 1B; oszukanie ‘sposób wyleczenia z uroku’: oszukać; Wosukańe 25P; 
ozbieranie ‘rozbieranie’: ozbierać ‘rozbierać’; Wozˆerańe 15L, por. ozbiórka; 
ozbuwanie ‘rozbuwanie, zdejmowanie butów’: ozbuwać ‘rozbuwać, zdejmować 
buty’; Wozbuvańe 24S; ozoranie ‘zoranie pola poczynając od miedzy’: ozorać;  
Wozorańe 15, 19J; ozwiązanie ‘rozwiązanie, poród’: ozwiązać ‘rozwiązać’; pRet  
samym Woz1ozańem duze veći vygańali z dumu 25P; palowanie ‘przywiązywanie 
krowy na pastwisku do palika’: palować ‘przywiązywać do pala wbitego w  zie-
mię’; polovańe 1G, 15; paluwanie ‘przywiązywanie krowy na pastwisku do pali-
ka’: paluwać ‘palować, przywiązywać do pala wbitego w  ziemię’; poluvańe 93, 
93C; pianie ‘odgłos wydawany przez koguta’: piać; dru)e @ońe 25P; pisanie: pi-



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 57

sać; @isańe 15L, 26K, 30K, 104, dovńi @isańim zazmovoW śe vuzt 16S, por. pisanina; 
pływanie: pływać; ńe luˆe pWyvańo 16S; pochmuranie ‘zachmurzenie’: pochmu-
rzać; po,murańe 34; pocieranie ‘oddzielanie paździerzy od włókna na cierlicy’: 
pocierać; poćerańe 15T, poćirańe lnu 86; podanie ‘przekazanie, wręczenie’: podać; 
podeńe 13S, pW?dańe 43, podańo gen. sg. 15L; podmietanie ‘czyszczenie barci’: 
podmietać ‘podmiatać’; podHetańe 87S; podorywanie ‘płytka orka po żniwach’: 
podorywać; podWoryvańe 29, por. podorywka; podwianie ‘paraliż’: podwiać, 
zak Wupańńe Wod 1atru, zu beve pod1ońe 25P; podziękowanie: podziękować;  
poviKkuvańim 32; pokazowanie ‘pokazywanie’: pokazować ‘pokazywać’; 
pokazovańa byWy 55; polanie ‘np. wodą przy chrzcie’: polać; poljńe 14; polowa-
nie ‘łowy’: polować; polovańe 15, 17, 25R, por. polówka; poluwanie ‘polowanie’: 
poluwać ‘polować’; poluvańe 83B; pomieszanie: pomieszać; taAe poHesańe sWomy 
17; posłanie ‘zaścielenie’: posłać; posłańe 23, posWańe 98; posmykanie ‘ześlizgi-
wanie się’: posmykać ‘ześlizgiwać się’; s posmykańim 90; potoczanie ‘zaparzanie 
bielizny ukropem z popiołem’: potokać ‘polewac wodą’; potoceńe 13Op; powia-
nie ‘paraliż’: powiać; po1dńe 40; powstanie: powstać; pRet pofsteńem 13S, 
ale pW? tym pW?fstańu 43; pranie 1/ ‘pranie bielizny, 2/ ‘bójka’: prać, też ‘bić się’; 
1/ URa zroˆić prańe 16S, prańe 1, 15, 15L, 41, 85, 91, 104, 2/ prańe 25P; przegada-
nie ‘przemówienie weselne’: przegadać; cokol1ecek pRegadańo, to muzyka tńe  
marśa 32; przekonanie: przekonać; pRekunańe 34W; przepowiedanie ‘wróże-
nie, przepowiadanie przyszłości’: przepowiadać; pRepo1edańe 25P; przerabianie 
robienie przeróbek’: przerabiać; pReroˆańe 20J; przerywanie ‘wyrywanie części 
roślin, które za gęsto rosną’: przerywać; pReryvańe 104; przesadzanie ‘nazwa za-
bawy’: przesadzać; pResarańe ,leba 25P; przykazanie: przykazać; pRykazańe 
23B; przyklepanie ‘zatwierdzenie ceny uderzeniem dłoni nabywcy i sprzedaw-
cy’: przyklepać; pRyklepańe 25P; przykrącanie ‘przykręcanie’: przykrącać  
‘przykręcać’; pRy pRykrdcańu 43; przymuszanie ‘zmuszanie do czegoś, np. do je-
dzenia’: przymuszać; pRymusańe 12J, pRymuRańe do zeryńo 82K, por. przymus;  
puszczanie ‘np. krwi, wianków na wodę’: puszczać; zna,ur pRe@isoW 
puscańe k[wi co Heśoc 25P; razowanie ‘bronowanie wzdłuż skib’: razować ‘brono-
wać po oraniu’; razovańe 1G, po Worce beve razovańe 14, 16S, 87S; razuwanie ‘bro-
nowanie wzdłuż skib’: razuwać ‘bronować po oraniu’; razuvańe 15, 93C; rąba-
nie: rąbać; @ińek do rombańa 91; rozbeczkuwanie ‘wzdęcie u  krowy’: 
rozbeczkuwać ‘o  krowie wzdętej od koniczyny’: rozbeckuvońe 93; rozciąganie: 
rozciagać; rośćoKgańe 93; rozegnanie ‘oranie od środka pola’: rozegnać; rozegnańe 
1B, 98, por. rozegnanka; rozganianie ‘orka rozpoczynana po bokach zagonu, 
kończąca się na jego środku, gdzie powstaje bruzda’: rozganiać; rozgańańe 93, 
114, por. rozganka; rozoranie ‘oranie od brzegów zagonu do środka, gdzie two-
rzy się bruzda’: rozorać; rozWorańe 19; rozorywanie ‘oranie rozpoczynane od 
miedzy, a kończące się na środku zagonu’: rozorywać; rozWoryvańe 26, por. rozo-
rywka; rozpędzanie ‘oranie od środka pola’: rozpędzać; rospynrańe 28D, 93C; 
rozpościeranie ‘rozkładanie lnu w celu doroszenia i wysuszenia’: rozpościerać; 
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rospośćirańe 72D; rozpruwanie ‘rozdzielanie, darcie’: rozpruwać; rospruvańe 12J; 
rwanie 1/ ‘wyrywanie’, 2/ ‘ból, rwanie w kościach’: rwać; 1/ rvańe lnu 86, rvańe 
12J, 15L, 16S, 2/ rvańe 24S; ryglowanie ‘zamykanie drzwi’: ryglować; ryglovańe 
1G; rysowanie ‘szkicowanie’: rysować; rysovańe 15L; rytuwanie ‘wyciskanie 
wzoru na garnku’: rytuwać ‘rytować’; rytuvańe 93C; rzucanie: rzucać;  
_ucańe URe1ikuf: _uco śe s ,aWupy URe1ika, zag Wupadńe ś@icem do 
proga, to śe Wozeńi na te lato, zak tyWem do ,aWupy, to śe ńe Wozeńi 25P; sianie: siać; 
śevńig do śańo 87L, Worka na śdńe 63G, śońe 26K, 33, 62, śuńe 11, 15L, 23, por. 
N Temp.; skakanie ‘podskakiwanie’: skakać; skdkańe 43; skaranie ‘kara’: (s)ka-
rać; zle zroˆeWy ńeroz zńisty v zbozu, to skarańe bosAe 15L; skoblowanie ‘zamyka-
nie przez zakładanie skobla na drzwi’: skoblować; skoblovańe 15L; skopywanie 
‘spulchnianie ziemi’: skopywać; skopyvańe 30K; skowanie ‘schowanie’: schować; 
do skovańo 75; skórowanie ‘zdejmowanie kory ze ściętego drzewa’: skórować; 
skurovańe 1B; skóruwanie ‘usuwanie kory z drzewa’: skóruwać; skuruvańe 93C; 
skrobanie 1/ ‘obieranie kartofli’, 2/ ‘sposób leczenia’: skrobać; 1/ skrobańe 11, 
19J, 2/ dob_e ze vukunać skrobańe WosURuteńAim nozem 25P; skubanie ‘np. wełny’: 
skubać; skubańe 19J; słuchanie 1/ ‘posłuch’, 2/ ‘spowiedź’, 3/ ‘słuchanie spowie-
dzi’: słuchać; 1/ popsuWo Hi śe sWu,ańe 25R, 2/ sWu,ańe 99, 3/ do sWu,ańo spovze-
vi 72; smaganie ‘rzucanie’: smagać ‘rzucać, ciskać’; smagańe 86; smarowanie ‘na-
kładanie balsamu’: smarować; smarovańe nolepse balzamem 25P; spachanie 
‘zmiatanie zboża, plew po wianiu’: spachać; do spWo,ańo, cysceńo 99; spanie ‘sen’: 
spać; do spańo 14, 15, 16S, 17, 71; spędzanie ‘oranie do śroka pola’: spędzać; 
spynrańe 28D, 42B, 93C; spluwanie ‘sposób wyleczenia uroków’: spluwać; 
spluvańe 25P; spoglądanie ‘czynność wróżenia’: spoglądać; spoglodańe 25P; 
sprzedanie: sprzedać; do spRedańo 13S, por. sprzedaj; srucanie ‘zrzucanie’: sru-
cać ‘zrzucać’; do srucańo 52; stanie: stać; do stdńd 34, stuńe 15L; stawianie: sta-
wiać; zag bolom plecy, to dobre ze sto1ańe bońeg na Hesca boloce 25P; strzykanie 
‘przeszywający ból’: strzykać; RURykańe 25P, mom Rlykańe v u,a, 83L; swalanie 
‘zwalanie’: swalać ‘zwalać’; vabdc do sfdlańd gnozu 59, do sfalańo 77; sygnowanie 
‘zapowiadające rozpoczęcie nabożeństwa dzwonienie sygnaturką’: sygnować 
‘dzwonić sygnaturką przed rozpoczęciem nabożeństwa’; sygnovańe 1B, 1G, 15T, 
19J; sypanie ‘podawanie dawniej bydłu kaszy’: sypać; sypańe 19J, 74, 75; szatko-
wanie ‘czynność siekania kapusty do kiszenia’: szatkować; zag beWo 
satkovańe, to śe zebraWy mWode, satkovali kapuste, zedli gWoby, potym Wuˆizali 
v becce, na kuńcu ,ulali 25; sztorcowanie ‘ustawianie węższą stroną do góry’: 
sztorcować; usta1oł storcovańe cegły 20B; szydełkuwanie ‘robienie szydełkiem’: 
szydełkuwać; sydeWkuvańe 93C; sciąganie ‘o  zdejmowaniu skóry ze zwierząt’: 
ściągać; śćoKgańe 93C; ślamuwanie ‘oczyszczanie gliny’: ślamuwać; ślamuvańe 
93C; ślizganie ‘jazda na łyżwach’: ślizgać (się); śCizgańe 1G, 19J, 93, 93C, ślizgańe 
12J, ślizgeńe 13Op; ślubowanie ‘branie ślubu’: ślubować ‘przyrzekać wierność 
małżeńską’; ślubovańe to zu beWo pRet kśerem 25P; śmiadanie / śniadanie / śnią-
danie ‘jedzenie porannego posiłku’: śniadać ‘spożywać poranny posiłek’ [Boryś, 
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2006, s.v. śniadanie]; śHodańe 17, 25B, śHadeńe 13S, śHzodeńe 13Op, śmodańo 
17, 23B, nazle@i  zzim kartofle z  boRcym na śńodańe 16S, śńodańe / śńudańe 1B, 
śńodańe 11, 12J, 15, 15L, 15T, 19, 19J, 20J, 24S, 25B, 26K, 28D, 30K, 32, 32K, 41, 
42B, 58M, 63G, 72G, 87S, 90P, 93, 93C, 114, 117, śńadeńe 18, śńedańe 1G, śńe- 
dańe 20, 24, 25, 31J, 34W, 43, 50Z, śńadońo 15, śńondańe 1, śńundańe 11, por. 
N Ob. N Temp.; śpiegowanie ‘szpiegowanie, śledzenie’: śpiegować ‘szpiegować, 
śledzić’; ś@egovańe 25P; śpiewanie: śpiewać; ś@evańe 15L, taAe ś@ivańe 
to Hi śe ńe podobo 16S; śprycowanie ‘szprycowanie, lewatywa’: śprycować ‘szpry-
cować’; zag ńe Wot,orom 1atry, to dobre ze śprycovańe 25P; śpulowanie ‘szpulowa-
nie, nawijanie nici na szpule’: śpulować ‘szpulować, nawijać nici na szpule’; 
śpulovańe 19, 72D, 93C; śrejuwanie ‘pierwsze wypalanie garnków’: śrejuwać; 
śrezuvańe 93C; śtukanie ‘stukanie’: śtukać ‘stukać’; śtukańe 15L; śwejsowanie 
‘spajanie dwóch kawałków żelaza na gorąco’: śwejsować ‘spajać metal na gorąco’; 
śfezsovańe 1B, 1G, 24S, 30K; śwejsuwanie ‘spawanie na gorąco’: śwejsuwać ‘spa-
wać na gorąco’; śfezsuvańe 93, 93C; targowanie: targować; targovańe 25P; termi-
nowanie ‘nauka rzemiosła, fachu’: terminować ‘przyuczać się do zawodu’; 
terHinovańe 15T; tkanie: tkać; tkańe 93C; tranowanie 1/ ‘odcinanie mięsa od 
kości przeznaczonego na kiełbasy’, 2/ ‘przecinanie deski na dwie węższe, rżnięcie 
drzewa wzdłuż’: tranować; 1/ tranovańe Hesa 1B, 2/ tranovańe 1B; trepowanie 
‘sposób hamowania wozu przez podkładanie podkładki pod koło’: trepować; 
treponańe 19J; trynkuwanie ‘tynkowanie’: trynkować ‘tynkowac’; treKkuvańe 92; 
tynianie ‘o tańczeniu dziecka’: tyniać ‘o dziecku – tańczyć’, podskakiwać w rytm 
muzyki’; tyńańe 25P; tytułowanie ‘nazywanie’: tytułować ‘nazywać’; 
krova krufkom może zdobyć tytuWovańe, zag dobra, ma mCiko 17; ubieranie ‘zakła-
danie uprzęży koniowi’: ubierać; Wuˆerańe mWody WodbeWo śe Wu sumśoda 25P, 
Wuˆirańe kuńa 114; ubijanie ‘rozdrabnianie’: ubijać; tWuk do uˆizańa 32; ukarczo-
wanie ‘wykarczowanie’: ukarczować ‘wykarczować; ukarcovańe 88; układanie 
‘porządkowanie’: układać; WukWadańe 15L; ukrajanie ‘czynność ukrojenia’: ukra-
jać; z ukrazańa 97; upamiętanie ‘opamiętanie’: upamiętać (się) ‘uspokoić się, poha-
mować się, przywołać siebie do porządku’; zWy, luvi Bug Wosta1o na WupaHetańe 
25P; utrzymanie: utrzymać (się); uURymańo gen. sg. 11; uwijanie ‘przynaglanie 
do jedzenia i picia’: uwijać (się); Wu1izańe 13Op; wałkowanie ‘maglowanie wy-
pranej bielizny’: wałkować ‘maglować’; vaWkovańe 72D; wdzianie ‘czynność 
ubierania’: wdziać ‘ubrać, włożyć’; pRet vvońim rosplatali vWosy 19J, por. N Instr.; 
wdziewanie ‘ubieranie, nakładanie butów’: wdziewać ‘ubierać, wkładać’; vvevańe 
24S, vvivańe 19J; wianie / wienie ‘oczyszczanie zboża z plew’: wiać ‘oczyszczać 
zboże z plew’; 1ańe 1B, 1G, 15T, 30K, 117, 1ońe 15, 19J, 24S, 25B, 30K, 93, 93C, 
99, 1uńe 8, 10, 15L, 15T, do 1ońo 87, / 1zeńe 13S, suflo do vzeńo 13; wiązanie / 
więzanie ‘czynność lub sposób wiązania’: wiązać; 1Zzańe na WokruKgWo ‘wiązanie 
chustki na głowie nad czołem’ 19J, pRysWy voW,y do 1ozańa ,ustek 15T, 24, 45, por. 
N Instr., f kuśa, 1ęzańe 95; wieszanie: wieszać; na WysAi 1isańe 19, do 1issańd 33; 
witanie 1/ ‘witanie się przez podanie ręki’, 2/ ‘powitanie młodych’: witać;  
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1/ 1itańe 25P, 2/ 1itońe: pozamykali v1i, a  mWode muśaWy stoć, doˆizać 
śe do ńi,, ftendy pytali mWody, kogo kce: sul, ,lep cy mWodego; mWodo Wotpo1eda-
Wa: kcem ,lep, sul i mWodego, żeby roˆeW na ńego 25P; wołanie: wołać; voWańe 15; 
wstanie ‘podniesienie się’: wstać; ranne fstańe 17, do rannego fstańo 17, fsteńe 13S; 
wszczepianie ‘czynność szczepienia roślin’: wszczepiać; fscy@ańe 15; wybiera-
nie: wybierać; vyˆirańe 32K; wyciąganie: wyciągać; bre,y do vyćuKańa goźvi 71; 
wycieranie: wycierać; vyćerańe 15L, 15T, vyćirańe śe 12J; wyciskanie ‘sposób 
wyleczenia uroku’: wyciskać; vyćiskańe 25P; wydanie ‘zamążpójście’: wydać; 
na vydańe 11; wygarnowanie ‘wygarnianie’: wygarnować ‘wygarniać; 
do vygarnovańd 29; wygarnywanie ‘wygarnianie’: wygarnywać ‘wygarniać’; 
do vygarnyvańo 90; wygnanie ‘wypędzenie’: wygnać; vygneńe 51; wykładanie 
‘wyprzęganie konia’: wykładać; vykWadańe 1G, 30K, 93C; wykopanie: wykopać; 
trudno do vykopańo 104; wykrącanie ‘wykręcanie snopków na dach’: wykrącać 
‘wykręcać’; vykroncańe za kWosy 19J; wymiotowanie ‘wymioty’: wymiotować; 
do vyHotovańo 104; wyoranie ‘orka, oranie’: wyorać; vyorańe 51, cyste vyWorańe 
‘drugie oranie’ 26M; wypędzanie ‘sposób wyleczenia choroby mającej źródło 
w uroku’: wypędzać; vyperańe 25P; wypranie: wyprać; do v3prańo 9; wyprawia-
nie ‘garbowanie skóry’: wyprawiać ‘garbować skórę’; vypra1ańe 1G, 19J, 93C; 
wyprząganie ‘wyprzęganie’: wyprzągać ‘wyprzęgać’; vypRogańe 15, 15T, 30K, 
vypRoKańe 93, vypRuKańe 19J; wyprzęganie ‘odczepianie koni z  zaprzęgu’: wy-
przęgać; vypRęKgańe 25B, vypRyKgańe 93C, 114, vypRegańe 24S; wyrzucanie: wy-
rzucać; vy_ucańe 15L; wyskakowanie ‘wyskakiwanie’: wyskakować ‘wyskaki-
wać’; vyskakovańe 34W; wyskubanie: wyskubać; vyskubańe 97; wystrachanie 
‘odpędzenie’: wystrachać ‘odpędzać’; vystra,ańe ,oroby ‘sposób wyleczenia z uro-
ku’ 25P; wyszywanie ‘haftowanie wzorów kolorowymi nićmi’: haftować; vysyvańe 
1B, 15, 15T, 19J, 24S, 25B, 30K, 93, 93C, mom pRyńeś servetAi do  
vyRyvańo 30K; wytrząsanie ‘rodzaj znachorskich zabiegów’: wytrząsać; 
,orobe vyURoso śe v ńecka,; vyURosańe ,oroby roˆi zna,ur 25P; wyżymanie: wyży-
mać; bez vyzymańo 117; zabijanie: zabijać; zaˆizańe 15L; zacugowanie ‘paraliż’: 
zacugować ‘sparaliżować’; Wod zacugovańo śe WuHero 25P; zaczepianie ‘zachacza-
nie’: zaczepiać; do zace@ańa olobli 14; zadanie ‘zlecenie czegoś’: zadać; 
zodańe 26K; zaganianie ‘oranie do środka, które zaczyna się zaorywaniem bruz-
dy na środku’: zaganiać ‘orać od środka pola zasypując wyoranymi skibami 
bruzdę’; zagańańe 83B; zagrabianie ‘zbieranie resztek zboża, słomy za pomocą 
grabi’: zagrabiać; zagraˆańe śći_ńo 104; zaklinowanie ‘sposób walki z urokami 
przez uwięzienie go w  butelce’: zaklinować; zaklinovańe noceśćig ze pRy Wuroku 
i klinuze śe go v butelce 25P; zakładanie ‘zaprzęganie konia do wozu’: zakładać; 
zakWadańe 1G, 30K, 93C; zamawianie ‘praktyka mająca na celu wyleczenie 
z uroku’: zamawiać ‘odprawiać magiczne czynności, które mają zapobiec choro-
bie czy urokom’; nole@ik śe zamo1ańe Wudaze pRet saHutAim za,odem sWuńca 25P; 
zamykanie ‘zawieranie’: zamykać; zamykańe t1i na kluc 15T, zamykańe 15, 19J, 
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24S, 30K, 87S, 93, por. N Instr.; zapalanie ‘rozniecanie ognia, włączanie światła’: 
zapalać; do zapalańo gen. sg. 90P; zapieranie ‘zamykanie drzwi bez klucza’: za-
pierać ‘zamykać, zawierać drzwi’; za@erańe koWAim, Aizim 19J; zapoznanie ‘pozna-
nie’: zapoznać ‘poznać’; zapozndńe 13S; zaprząganie / zaprzęganie ‘zakładanie 
konia do wozu’: zaprzęgać; zapRoKgańe 1G, 30K, 93, zapRogańe 15, 15T, zapRegańe 
24S, zapRyKgańe 19, 93C, 114; zasianie: zasiać; brunovać po zaśańu 13Op, 41; 
zasuwanie ‘zamykanie drzwi na klucz lub zasuwę’: zasuwać; zasuvańe 1G, 
zasuvańe na zasufke, na ,acyk 19J; zaszczepianie ‘szczepienie drzew’: zaszcze-
piać; zasce@ańe 24S; zawiązanie ‘założenie chustki’: zawiązać; za1Mzańe 1G, 93C, 
za1ozańe 15, 24S, 20K, za1Zzańe 19J; zawiejszanie ‘zawieszanie’: zawiejszać ‘za-
wieszać’; mp. 382; zawieranie ‘zamykanie’: zawierać ‘zamykać’; za-
1irańe – zamykańe 30K, 93, zo1irańe 15, do za1erańo 29; zażegnanie ‘praktyka 
mająca na celu przywrócenie zdrowia, zatrzymanie ognia itp.’: zażegnać; 
zozegnańe ,oroby; zozegnańe dobre, zag zazegno guślora 25P; zbieranie: zbierać; 
kadłubek – ze skury na zagody zˆirańe 72, zˆirańe 12J, 26K, por. zbierka, zbier; 
zdejmanie ‘zdejmowanie [ubrania]’: zdejmać ‘zdejmować; zdyzmańe 19J; zdy-
manie ‘zdejmowanie czarów’: zdymać ‘zdejmować’; zdymańe 25P; zdziabanie 
‘porąbanie drzewa, wycięcie chwastów w kartoflach’: zdziabać; źvobańa gen. sg. 
81; zdziewanie ‘zdejmowanie ubrania, zdejmowanie butów’: zdziewać ‘zdejmo-
wać’; źvivańe 19J; zdzuwanie ‘zzuwanie, zdejmowanie’: zdzuwać ‘zzuwać’;  
nazgo_y ze zruvańem 30K; zebranie ‘zgromadzenie’: zebrać (się); zebrańe 1G, 
15T, 19J, 24S, 30K, z4brańe 93C; zegnanie ‘oranie od środka pola’: zegnać; 
zegnańe 1B; zesłanie: zesłać; zesWańe du,a świntego 93C; zewlekanie ‘zdejmowa-
nie ubrania’: zewlekać ‘zdejmować’; zevlekańe 93C; zezuwanie ‘zdejmowanie bu-
tów’: zezuwać ‘zdejmować buty’; zezuvańe 1G, 93C; zganianie ‘orka rozpoczy-
nająca się od zasypywania skibami bruzdy na środku pola’: zganiać; zgańańe 93, 
114; zginanie: zginać; z»inańe 104, por. N Instr.; zlizywanie ‘jeden ze sposobów 
odczyniania uroku’: zlizywać; zCizyvańe 25P; zmartwychwstanie: zmartwych-
wstać; zmartfy,stańe 93C, zmartfyfstańe 26K; zmiłowanie: zmiłować (się);  
zHiWovańe 6T, 12J, 13Op, 13S, 20J, 26K, 28D, 58M, 72D, 94, zHiłovańe 15,  
zHeWovańe 1B, 25B, 117; zmiłuwanie ‘zmiłowanie’: zmiłuwać (się) ‘zmiłować 
się’; zHiWuvańe 28D, 43, 93, 93C, zHiłuvańe 43B; zmywanie: zmywać; 
vanecAi maWe do zmyvańo mazom 104; zoranie ‘oranie’: zorać; zWorańe 19J; zory-
wanie ‘oranie od środka pola, poczynając od zasypywania bruzdy skibami’: zory-
wać ‘orać, poczynając od środka’; zWoryvańe 26; zrucanie ‘zrzucanie’: zrucać 
‘zrzucać’; do zrucańa 9, do zrucańo 15; zwijanie: zwijać; do z1izańd gen. sg. 15; 
zwlekanie ‘zdejmowanie ubrania’: zwlekać ‘zdejmować ubranie’; zlekańe 1B; 
zzuwanie ‘zdejmowanie butów’: zzuwać ‘zdejmować buty’; zzuvańe 19J.

-enie:
Formant ten uznany został za równie produktywny w tej kategorii słowotwór-

czej, jak formant -anie (Klemensiewicz, 1981: 206–207, por. też Szymczak, 1961: 
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178–179; Laskowski, 1966: 42–45; Bąk, 1968: 88; Mrózek,1970: 197–198; Ma-
lec, 1976: 39–40; Dejna, 1989/1990: 33; Gala, 2009: 25–26; Gala, Gala-Mil-
czarek, 2014: 262–266). Rzeczowniki utworzone za jego pomocą za podstawy 
przyjmują czasowniki zarówno prefiksalne, jak i nieprefigowane, o przyrostkach 
tematycznych: -i-/-y-, np. chodzenie: chodzić, majaczenie: majaczyć, wybie-
lenie: wybielić, -e, np. bolenie: boleć, leżenie: leżeć, omglenie: omgleć oraz 
rdzennych spółgłoskowych, np. niesienie: nieść, przędzenie: prząść.

Podobnie jak -cie, -anie, również -enie jest wykładnikiem derywacji wyłącznie 
transpozycyjnej. Powołane w tym procesie formacje całkowicie przejmują funk-
cje semantyczne motywujących je czasowników wraz z ich aspektem.

Struktury wariantywne dla omawianych rzeczowników ustalane są w wyni-
ku łączenia podstaw czasownikowych z formantami: -ba, por. gonienie / gońba, 
grodzenie / grodźba, koszenie / kośba, -ocha, por. pragnienie / pragnocha, -ka, 
por. młócenie / młocka, włóczenie / włoczka, -aczka, por. palenia / palaczka, 
-anka, por. furmanienia / furmanka, -iny (pl.t), por. zaproszenie / zaprosiny, 
-y (pl.t.), por. koszenie / kosy, -ø, por. chodzenie / chód, palenie / pal.

barłożenie ‘zaśmiecanie’: barłożyć ‘zaśmiecać’; barWozyńe 97; beczenie 
‘płakanie’: beczeć; ńe mogę sWu,ać tego becyńo 16S; bielenie ‘malowanie ścian 
wapnem’: bielić ‘malować wapnem’; ˆelińe 15T, do ˆiCińo 41; bolenie ‘ból’: bo-
leć; kWoWtun z boleńo gWovy zes 90P, por. ból, por. też N Ob.; chcenie ‘chęć’: chcieć; 
,cyńe 15L; chodzenie: chodzić; do ,oryńo gen. sg. 11, 90P, na ,oreńe 64, 91, 
,oryńe po dyKguśe 15T, 24S, por. chód; czubienie ‘wiązanie chusty na głowie 
z dwoma czubami nad czołem’: czubić; cuˆińe 15T; dochodzenie: dochodzić; 
do,oryńe 15L; dojenie: doić; WostoWo mi zesce dozińe kruf 16S, do dozeńa gen. sg. 
61, dozińo gen. sg. 15, do dozyńo 80; furmanienie ‘powożenie końmi’: furmanić 
‘powozić końmi’; furmańińe 15, 30K, 93, 93C, por. furmanka; ględzenie ‘gada-
nie’: ględzić; glinryńe 1B, 15T; golenie: golić; do gol4ńo gen. sg. 8, ńe luˆe golińo gen. 
sg. 16S, 93C; gonienie ‘gonitwa, pędzenie’: gonić; guńińe 15L, por. gońba; gra-
bienie: grabić; po graˆzeńu 14; grodzenie: grodzić; do groryńo 62; por. grodźba; 
jedzenie ‘spożywanie posiłków’: jedz, jeść; co zez do zeryńo 30K, do zereńa 18, 
bruAef do surovego zereńa 23, do zeryńd 43, 54, do zeryńo 11, 72, por. N Ob.; jeż-
dżenie: jeździć; zezryńe furmaKkum 19J, 24S, 25P; karmienie: karmić; 
karHińe 15; kopienie ‘składanie siana w kopy’: kopić; ko@ińe 15, 15T, 24S, 30K, 
83B, 93, kWo@ińe 19J; koszenie: kosić; koReńe 13Op, 18, koRyńe 19, 30K, 90, 
kosyńe 15L, 28D, por. kośba, kosy; kraszenie 1/ ‘farbowanie’, 2/ ‘malowanie ja-
jek na Wielkanoc’: krasić ‘malować’; 1/ farbuze, ńe,tu_y mu1om na to kroseńe 90P, 
krosyńe 19J, 2/ krosyńe 24S, 93C; kręcenie: kręcić; kreceńa gen. sg. 44; kropie-
nie ‘święcenie wiernych jako końcowa część obrzędu mszalnego’: kropić; kro@
ińe 25P; lepienie 1/ ‘klejenie, przylepianie czegoś’, 2/ ‘wyrabianie garnków gli-
nianych w rękach’: lepić; 1/ le@ińe 30K, 2/ le@ińe 93C; leżenie ‘odpoczywanie’: 
leżeć; po,ńe mu lezyńe 16S, por. N Loc; łojenie ‘bicie’: łoić ‘bić’; Wzińe 25P; ło-
wienie: łowić; nazgorse Wo1ińe to ventka 17; majaczenie: majaczyć;  
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voW,a po ty bu_y ze zag Wo)iń, ,eba mo mazacyńe f ty kwili 25P; majenie ‘strojenie 
na Zielone Święta gałązkami’: maić ‘stroić mieszkanie i  kościół w  zieleń’; ma-
zyńe 93C; marzczenie ‘marszczenie’: marzczyć ‘marszczyć’; moRlyńe 12J; mele-
nie ‘mielenie’: melić ‘mleć’; do melińo 10, do HeCińo 26K; miądlenie / międle-
nie ‘oczyszczanie lnu z  paździerzy’: miądlić / międlić; Hodlińe 15, 15T, 24S, 
HodCińe 93, Hundlińe 1B, Hodl4ńe 15, HindCińe 93C; mielenie: mleć; do Helińo 10, 
do HeCińo 26K; mierzenie: mierzyć; ćwerć drevńano do He_yńo ‘naczynie z kle-
pek o pojemności 25 kg zboża’ 79; misienie: misić ‘kastrować’; Hiśińe 15; mle-
nie ‘mielenie’: mleć; mlyńe 15L; młócenie: młócić; młuc„ńe 15, mWucyńe 117, 
do mWuceńo 40, por. młocka; moczenie 1/ ‘kładzenie lnu do wody, żeby zmiękł 
i  skruszały łodygi’, 2/ ‘moczenie bielizny przed praniem’: moczyć; 1/ 
nozpRut molyńe, dornaHi śe pRyćisWo, _eby lyn ne ućik 72D, mWocyńe 93, moc4ńe 15, 
mocyńe 1G, 15T, 19, 19J, 23B, 30K, 93, 93C, 2/ zutro roˆiva mocyńe 16S; mydle-
nie: mydlić; mydCińe 93C; namaszczenie ‘pomazanie olejem święconym po 
przedśmiertnej spowiedzi’: namaścić; kśunc mu doW Wostatńe namascyńe 16S, 
z namaRlyńym 96; narodzenie: narodzić (się); Boze Naroryńe 1G, 15L, 43, 93C, 
104, naroreńo gen. sg. 13S; nawleczenie: nawlec; navlecyńe 24S; nawłóczenie: 
nawłóczyć; navWucyńe 1G, 15T; nazębienie ‘nabijanie drucików na widełki koło-
wrotka, które nawijają nić na szpulkę’: nazębić ‘nabić druciki’; nazeˆeńe 15T; 
niesienie: nieść; ńeśińe 15L; noszenie: nosić; do nosyńo 13S, 72, dWo nWos„ń< 25; 
ober-zenie ‘oględziny’: ober-zić ‘obejrzeć’; Woberzyńe, do,tur po Woberzyńu trupa  
vy@isovoW a,t 25P; obleczenie ‘ubieranie się’: oblec ‘ubrać, wdziać’; do oblecyńd 
45, do oblecyńo 72, por. N Instr.; obłóczenie ‘ubieranie, nakładanie ubrania’: 
obłóczyć ‘nałożyć ubranie’; WobWucyńe 1G, 15T, do obWuceńd 34W; ocielenie: 
ocielić (się); to po WećeCińu 83L; ocieplenie: ocieplić (się); oćepCyńe 104; odczy-
nienie ‘praktyka mająca na celu walkę z  czarami lub urokiem’: odczyniać; 
Wotcyńińe 25P, Wotcyńińe ‘uwolnienie od czarów’93C; odczyszczenie ‘oddzielenie 
lepszego ziarna od gorszego’: odczyścić; Wotcyscyńe 12J; okraszenie ‘omaszcze-
nie’: okrasić; do Wokrasyńo gen. sg. 6; omglenie ‘omdlenie’: omgleć ‘omdleć’; 
mo zi śe na Womglyńe 25P; opowiedzenie ‘opowiadanie’: opowiedzieć; opo-
1eryńe acc. sg. 88; osłabienie: osłabić; WosWaˆińe 24, W?saˆińe 43; otworzenie: 
otworzyć; pRes _adnygo otfo_yńo 75; ozwalenie ‘rozwalenie’: ozwalić ‘rozwalać’; 
buda do Woavalińo gen. sg. 20J; palenie: palić; pdleńe 43, poCińe 11, polińe 12J, 
15L, 25P, poleńe 14, por. palaczka, pal, por. też N Loc.; paszenie ‘pilnowanie 
pasącego się bydła’: paść ‘doglądać pasącego się bydła’; pasyńe 1B, 20J, 23B, 
do paseńd 34W, zazmuzum śe zino tero pasyńim Wo1ec 15L, por. N Loc.;  
pelenie ‘pielenie’: pelić ‘pleć’; pelińe15T, motyka do pyCińo 72D, pelyńe 24S, 
Wot peCińa 25R, do pylyńo 72, 90; pieczenie: piec; @eceńe 17, 77, 104, @ecyńe 24S, 
buWecka ,leba sfozego @ecend 34; pielenie: pieleć ‘pleć’; naz@ilńezse ze @elińe  
lnu 16S, do @zeleńa 3, @eleńe 23, 26K, ; plewienie: plewić ‘pleć, oczyszczać  
ziemię z  chwastów, wyrywając je spośród uprawnych roślin’; ple1yńe 57;  
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pocieszenie: pocieszyć; poćeseńo gen. sg. 32K; podejrzenie: podejrzeć; podyz_
eńe 13S; podeźrenie ‘podejrzenie’: poder-zieć ‘podejrzeć’; podeźryńe 62; pod-
niesienie ‘część mszy’: podnieść; podńeśińe 25P. pW?dńeśińe 43; podrzucenie 
‘termin krawiecki, sposób szycia sukienki’: podrzucić; (sukienka ma być) 
dWukRo, do pod_ucyńo 96; podziwienie ‘zdziwienie’: podziwić (się) ‘zdziwić się’ 
[Bańkowski, 2000, s.v. podziw]; povi1eńe 75a; pojenie: poić; do pozińo gen. sg. 
28, 28D; położenie: położyć; gu_aste połozyńe 24, połozyńe 47; popaszenie ‘po-
pasienie’: popaść; do popaseńd gen. sg. 49; porozumienie: porozumieć (się); 
do porozuHeńo 14; pościelenie: pościelić; pośćeCińe 71; poświarczenie ‘po-
świadczenie’: poświarczyć ‘poświadczać’; pośworcyńe 20J, 25P; poświęcenie 
‘uroczystość poświęcenia przez księdza nowego domu’: poświęcić; pośwec„ńe 1B; 
potępienie: potępić; ceko će potym@ińe f @ekle 16S; pouczenie ‘wychowanie’: 
pouczać; pWoucyńd ńi Hdł 24; pozwolenie: pozwolić; pozvoCińe 41, por. pozwo-
leństwo; pragnienie: pragnąć; pragńeńe 17, por. pragnocha, pragniączka; praże-
nie ‘przygotowanie kaszy w piecu’: prażyć; prazyńe kasy na g6sto 90P; przedsta-
wienie: przedstawić; pRetsta1ińe 15L; przenoszenie: przenosić; pRenoReńe ,oroby 
25P; przeświadczenie: przeświadczyć ‘przekonać’ [Bańkowski, 2000]; 
s pReśwatceńa gen. sg. 59; prześwietlenie: prześwietlić; do pReśwetleńd 66; prze-
ziębienie: przeziębić (się); pReźemˆińe 30K, pReźimˆińe 16S, 93C, pReźymˆyńe 
83L, naz1yncy _uWto,a zes s pReź„mˆińo 104; przeźrenie ‘przejrzenie’: przeźreć 
‘przejrzeć’; pReźryńe 52; przędzenie: przęd-, prząść; pReryńe 24S, 25B, 45, 54, 
v_ećuno do pRynreńa 32; przywleczenie ‘bronowanie po zasianiu’: przywlec 
‘bronować po siewie’; pRyvlicyńe 94; redlenie ‘czynność redlenia, obsypywanie 
kartofli’ ’: redlić; redCińe 83; robienie: robić; roˆińe 15, 93, do masWa roˆeńa 
10M; rojenie ‘wydzielanie się nowego roju’: roić (się); roińe śe 24S, rozeńe śe 
87S; rosienie ‘trzymanie lnu na rosie dla skruszenia łodyg’: rosić; rośińe 19; roz-
grzeszenie: rozgrzeszyć; rozg_eseńe 13Op, rozg_syńe 12J, 20J; sadzenie 1/ ‘sa-
dzenie roślin okopowych’, 2/ ‘zwyczaj kończący sadzenie kartofli’: sadzić; 1/ 
do saryńo 11, 24, 25P, 30K, 91, 93C, 104 por. sadzenia, 2/ na kuńec saryńo 
źHokuf Wosta1„Wo śe pu 1adra źHokuf, na rśotku saveWo śe duzego źHora  
a  naWokoWo maluśiLAe źHocAi i  śe ćeseWy baby. Potym godaWy, ze nasaruno kura  
nalere źHoruf 25P; sieczenie ‘koszenie zboża’: siec; vWaśńe casu śecyńo  
zdo_azum śe Wogrumne povove 15L, śecyńe 1B, 12J, 19J, 20J, 24S, 25R,72D, 83L, 
93, 93C, 117, śec4ńe 15T, por. N Temp.; siedzenie 1/ ‘odpoczywanie w pozycji 
siedzacej’, 2/ ‘bezczynność’: siedzieć; Wavecka do śeryńo 15, 2/ śeryńe 15L, por. 
N  Instr.; skończenie: skończyć; do skuńceńd 34W; skrócenie: skrócić; 
do skruceńo rozvurAi / WozvurAi 17; skródlenie ‘bronowanie w  poprzek pola’: 
skródlić ‘bronować’ [Brückner, 1993]; skrudCińe 93C; słodzenie: słodzić;  
sWoryńe 15L; smartwienie ‘zmartwienie’: smartwić (się) ‘zmartwić się’; smortwińe 
72D; smażenie: smażyć; do smazyńo 13S, 15L, 15T; smucenie: smucić (się); 
smucyńe 15L; solenie: solić ‘posypywać solą’; soCińe 19J, 93C, solińe 15L; spoj-
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rzenie: spojrzeć; spoz_eńe 34; spor-zenie ‘spojrzenie, tu: urok rzucony spojrze-
niem’: spor-zieć; sporzyńe 25P; straszenie ‘ludowy zabieg leczniczy’: straszyć; 
strasyńe ,oroby 25P; strzyżenie: strzyż-, strzyc; sURyzyńe 19J, 30K, sURy_yńe 19, 
do samego poWudńa zesWo Hi ze stRyzyńem Wofcy 30K, Rlyzyńe 25B, 93, 93C; su-
szenie: suszyć; susyńe 1G, 15T, 93C, do suseńo 17; swędzenie ‘swąd, duszące 
powietrze’: swędzić / swędzieć ‘o dymie, smrodzie’ [Brückner, 1993, s.v. swąd]; 
taAe svynryńe 104; swiędzenie ‘swędzenie’: swędzieć ‘o  świerzbie’ [Brückner, 
1993, s.v. swąd]; świnryńe 26; szczepienie ‘uszlachetnianie drzew owocowych’: 
szczepić; Rly@ińe 75a, scy@ińe 1G, 30K, sce@ińe 15T, 25B, 43; świarczenie ‘świad-
czenie mieszkańców na rzecz państwa’: świarczyć ‘świadczyć’; śworcyńe 25P; 
święcenie 1/ ‘poświęcanie’, 2/ ‘sposób walki z  urokiem’: święcić; 1/ śweceńe 
/ św„ncyńe 1B, śwecyńe vody – ce_ńe v_uco śe do vody i kśor zescek śweći 25P, swincyńe 
19J, śwzjnceńe 13Op, do swinceńa 104, barvńiAi r1emy do śwencyńo 30K, 2/ śwecyńe 
25P, por. N Ob.; tłuczenie: tłuc; stympy do tWuceńo 72; toczenie ‘wyrabianie na-
czyń z  gliny na kole garncarskim’: toczyć; tocyńe 30K, 93C; ubezpieczenie: 
ubezpieczyć (się); ubeś@ecyńe 25P; uciemiężenie ‘ucisk’: uciemiężyć ‘uciskać, 
gnębić’; było ućiHq_yńe 75; uczenie ‘nauka’: uczyć; ucyńo gen. sg. 2, na ucyńe ‘na 
ćwiczenia wojskowe’ 44; udawienie ‘udławienie’: udawić (się) ‘udławić się’; 
udo1ińe 90P; umielenie ‘zmielenie’: umielić; dla uHileńa 17; umyślenie ‘zamysł, 
planowanie’: umyślić ‘zaplanować’; taAe umyśleńe 18; upledzenie ‘urodzenie’: 
uplęd-, uplęc ‘urodzić’; Wupleryńe 25P; upomnienie: upomnieć; upomńyńe 63; 
urodzenie: urodzić; Wot Wuroreńd 34W; urzeczenie ‘urok’: urzec ‘rzucić urok’; 
Wu_ecyńe 25P; utrapienie ‘kłopot, zmartwienie’: utrapić ‘zmartwić, strapić [Bo-
ryś, 2006, s.v. trapić]; utra@ińe 58M, Wutrd@eńa gen. sg. 66; uwleczenie ‘pobrono-
wanie’: uwlec ‘zabronować rolę’; uvlecyńe 98; warzenie ‘zaparzanie bielizny 
ukropem z popiołem’: warzyć ‘gotować’; va_yńe 12J, Wuba do va_eńa smot 11; wa-
żenie: ważyć; do zboza vazyńo 2; widzenie: widzieć; 1yryńe 15L, do 1ireńo 13S, 
do 1iryńo 2, 11; wiedzenie ‘wiedza’: wiedzieć; 1eryńe 15L; włóczenie ‘bronowa-
nie’: włóczyć; vWuceńe to zes zedno co br<novańe 25R 91, vWulyńe 25B, 83L, 87, 97, 
vWucyńe 1G, 91, por. włóka, włoczka; wodzenie ‘prowadzenie’: wodzić; vW?reńe 
luvi 43, do voreńa Wucńi 17; wożenie: wozić; vozyńe _yta 104, do zbo_a  
vo_yńo 71, 80, do vozeńo 5, draˆiny su do zboza vozeńa 41; wstąpienie: wstąpić; 
Bo_e Fstom@yńe – _yta vyHećińe 104; wybielenie: wybielić; vyˆiCińe 97; wykoń-
czenie: wykończyć; vykońcynie zdguna 34; wykroczenie: wykroczyć; vykrocyńe 
15L; wymiecenie: wymieść ‘usunąć’; do vyHecyńo 79; wymiecienie ‘formowa-
nie się ziarna w kłosach po okwitnięciu’: wymieść ‘o zbożu: rozwinięcie się ziarna 
po okwitnięciu’; Bo_e Fstom@eńe _yta vyHećińe 104; wynagrodzenie: wynagro-
dzić; za vynagroreńem 72; wypalenie: wypalić; od vypoCyńo 104; wyprowadze-
nie ‘pożegnanie nieboszczyka’: wyprowadzić; za govine beve vyprovaryńe  
ńeboscyka 25P; zaczapienie ‘sposób zakładania chustki na głowę’: zaczapić; 
zaco@ińe 1G; zaćmienie: zaćmić ‘uczynić ciemnym’; ono f,ovi to 
zaćHińe na sWuńce 104, zacHińe sWoqca 1G, zaćHińe sWuńca 1B, 19J, 16S, 25P, 30K, 
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93C, zoćHińe 15L, 26K; zadowolenie: zadowolić; zadovolińe 15L; zakadzenie 
‘zakażenie’: zakadzić ‘zakazić’; zakareńe 84, zakaryńe 71, 72, 78, 79, 81, 85, 90, 
91; zakażenie: zakazić; skalicyW śe zi dostoW zaka_yńo 16S, zakazyńe 92, 
zokazyńe 93; zakwardzenie ‘zatwardzenie’: zakwardnieć ‘zatwardnieć’; 
mum zakforryńe 16S; założenie: założyć; do zaWozeńo 91; zaopatrzenie: zaopa-
trzyć; zaWopalRyńe 32K; zapalenie: zapalić; zapaCińe 104, zopolińe 15L, 
zapolyńe Woka 24S, 83L, lezoW f ś@itolu na zapoCińe pWuc 1B, 1G, 11, 16S, 19J, 30K, 
93C, zapoCińe pWuc 1G, 19J, 30K; zapatrzenie ‘wpatrywanie się w żywą istotę 
kobiety ciężarnej, które rzekomo powoduje upodobnienie się dziecka do obser-
wowanego obiektu’: zapatrzeć (się); baba tako ńi może śe zapatRyv na innego cWo-
1eka, bo beve zapoURyńe i Wurovi vecko podobne do tego cWo1eka 25P; zaproszenie: 
zaprosić; zaprosyńe 15L, por. zaprosiny; zaświadczenie: zaświadczyć; zaśwatcyńe 
88, 96, 98, zaśwotcyńe 97, 99; zaświarczenie ‘zaświadczenie’: zaświarczyć ‘za-
świadczyć, potwierdzić, zeznać’; zaśwarceńe 43B, zaśwarceńe 13Op, zaśwdrceńe 
25R, 43, zaśwarcyńe 23B, 43, zaśworc4ńe 15, zaśworcyńe 15L, 20J, 25P, 42B, 47, 83, 
90; zatwardzenie: zatwardnieć; zatfarryńe 32; zawiadomienie: zawiadomić; 
za1aduHeńe 17; zawieszenie: zawiesić; za1eseńe 74, za1eRyńe 71, 72, 72D, 75a, 
76, 77, 79, 84, 85, 86, 92, 96, 99, 117, 121, v za1esyńu HoW dva lata 12J, 72D, 78, 
82, 87, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 100, do za1esyńo gen. sg. 20, z za1esyńim 28D, z za-
1eseńem 58M, z za1esyńem 6T, 19, 93, 94, z za1zeseńem 13Op, v za1eseńu 13S, 
v za1es4ńu 15, v zo1esyńu 83, 88, v zo1eReńu 89, v za1escyńu 25B, v za1eRRyńu 41, 
za1essyńe 26M, v za1esseńu 43B, v za1esseńu 23, por. zawieszka; zaziębienie: za-
ziębić (się); zaźimˆińe 11, 19J, 26K, zdźeˆeńe 34W, zaźeˆińe 24S, zaźymˆińe 1G, 
zoźeˆińe ze ś pRemarzńećo 25P, Wod zdźeˆeńd gen. sg. 34W; zbawienie: zbawić; 
zba1eńo gen. sg. 32K; zdarzenie: zdarzyć (się); zda_yńe 41, 54, zda_eńe 14; ze-
błóczenie ‘rozbieranie, zdejmowanie ubrania’: zebłóczyć ‘zdjąć ubranie’; 
zak śe pRyve s kośćoWa, to ze duzo roboty z zebWucyńim; zebWucyńe 15T; zemdlenie: 
zemdleć; zemdCińe 31J; zemglenie ‘zemdlenie’: zemgleć ‘zemdleć’; zemgCińe 41, 
zemgleńe 61, zak straći vWare v noga, i ńiv ńe paHeto, to ,eba ze zemlińe 41; ze-
włóczenie ‘zdejmowanie ubrania’: zewłóczyć ‘zdejmować’; zevWucyńe 1G, 
zevWuc4ńe 15; zmartwienie: zmartwić (się); zmartfzeńe 4, zmortfzeńe 13Op, 
zmortwińe 15, 28D, 32, 36, 75, 92; znaczenie: znaczyć; zense znacyńe 33, 63; zwi-
dzenie ‘ujrzenie mary’: zwidzieć (się) ‘mieć halucynacje’; z1iryńe 25P; życze-
nie: życzyć; zycyńa se sumśady skWadaCi i rovina 19J, 104.

-ot:
Rzeczowniki z  formantem -ot stanowią typ transpozycyjny, są tożsame se-

mantycznie z  motywującymi je czasownikami. Te zaś wyrażają czynności aku-
styczne. Podstawy są niedokonane, nieprefigowane, o tematach na -a-.

chrupot ‘odgłos kruszenia czegoś’: chrupać; ,rupot 15L; gęgot ‘odgłos wy-
dawany przez gęsi’: gęgać; gegot, gygot, gyKgot 15L; jękot ‘jęk, płacz’: jękać ‘ję-
czeć’; zekot 15L; mlaskot ‘mlaskanie, głośne jedzenie’: mlaskać; mlaskot 15L.
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-ota:
Jak podaje Krystyna Kleszczowa, formant ten nie jest znamienny dla nazw czyn-

ności na gruncie staropolskim (Kleszczowa,1998: 67). Na jego sporadyczną łączli-
wość z  podstawami czasownikowymi wskazuje także Henryk Ułaszyn (Ułaszyn, 
1923: 230), Renata Grzegorczykowa i  Jadwiga Puzynina (Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 295), Renata Grzegorczykowa (Grzegorczykowa, 1998: 395). Nieliczne 
przykłady uwzględniają także opracowania poświęcone gwarom (por. Cyran, 1960: 
186; Szymczak, 1961: 167; Bąk, 1968: 88; Mrózek, 1970: 198; Malec, 1976: 64–65)

W gwarach formant ustala zarówno nazwy samych czynności, jak i stanów / 
procesów wyrażanych przez dziewięć rzeczowników pochodnych. Są to derywa-
ty transpozycyjne. Przyjęte dla nich podstawy to czasowniki na -ać, -ić. 

Dla dwóch formacji wskazane zostały w  Słownictwie ludowym… struktury 
wariantywne o sufiksach: -a, -ka, por. sapota / sapa / sapka, -awka, por. szczyko-
ta / szczykawka.

ciągota ‘zachcianka’: ciągać; ćuKgota, 15L; cierpota ‘cierpienie’: cier-
pieć; mńy ćyrpoty gen. sg. 65; pierzchota ‘ucieczka, pierzchanie’: pierzchać;  
@eR,ota 15L; pieszczota: pieścić; @escota 15L; robota: robić; robota 12J, 15, 
15L, 16S, 17, 18, 23B, 25P, 26K, 30 32, 32K, 36, 41, 42, 52, 57, 61, 63, 65, 72D, 
104, 121, r?bW?ta 43; sapota ‘sapanie, męczenie się’: sapać; sapota 15L, por. sapa, 
sapka; spiekota ‘upał, gorąco’: spiekać; s@ekota 1G, 15, 15L, 93C, por. N Loc.; 
szczykota ‘czkawka’: szczykać ‘czkać’; scykW?ta 43, 43B, por. szczykawka; tęskno-
ta: tęsknić; tesknota 15L; żebrota ‘żebranina’: żebrać; zebrota 15L.

-oty (pl.t.):
Formant występuje tylko w derywacie – parzkoty ‘parskanie’: parzkać ‘par-

skać’; paRkWoty 24 – o strukturze i znaczeniu plurale tantum. Jest to rzeczownik 
odsłowny, transpozycyjny o podstawie czasownikowej, niedokonanej na -ać.

-awa:
Struktury z  formantem -awa to rzeczowniki stanowe wyrażające zjawiska 

pogodowe. Ich podstawami są czasowniki niedokonane na -yć. Dla każdej też 
w gwarach funkcjonują wariantywne nazwy stanów o innych wykładnikach for-
malnych, por. -yca, -awica, -ocha, -ączka, -yczka, -anka, -onka, -awka, -ała, -oła 
(patrz odsyłacze przy hasłach). 

kurzawa ‘zadymka’: kurzyć; ku_ava 1B, 10M, 11, 13Op, 15L, 19, 19J, 20J, 57, 
85, por. kurzyca, kurzawica, kurzanka; mżawa ‘drobny deszcz, mżawka’: mżyć; 
mzova 25P, por. mżyca, mżocha, mżączka, mżyczka, mżanka, mżonka, mżawka, 
mżała, mżoła.

-iwo:
W kategorii nazw czynności formant ten wyodrębniony został tylko w dery-

wacie – żniwo ‘żęcie zboża’: żn-, żąć; zńiwo 14, 15, 15L, 32K, pRy zńi1e pracuze 
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17, 27N, por. N Res., N Temp. – motywowanym czasownikiem niedokonanym, 
atematycznym.

-stwo:
Zdaniem Renaty Grzegorczykowej formant -stwo wraz z  jego warianta-

mi (w gwarach są to: -aństwo, -eństwo, -ostwo, -arstwo, -erstwo) stanowi specjal-
ną pozycję ze względu na jego występowanie w  formacjach pierwotnie zapew-
ne odrzeczownikowych, współcześnie jednak motywowanych przez czasowniki 
(Grzegorczykowa, 1998: 397).

W odniesieniu do materiału gwarowego tę podwójną motywację możemy 
przyjąć dla derywatów: cygaństwo: cygan / cyganić, kłamstwo: kłam / kła-
mać. Dla pozostałych wyłączną wydaje się być obecnie motywacja czasowni-
kowa. 

Ustalone dla omawianych derywatów podstawy to czasowniki niedokonane, 
prefiksalne jak i nieprefigowane, na -ać, -ować, -ywać, -ić.

cygaństwo ‘kłamstwo’: cyganić ‘kłamać’; cygaństfo 15, 15L; kłamstwo: kła-
mać; kWamstfo 15, 17; pochlebstwo ‘schlebianie’: pochlebiać; po,lepstfo 15L; 
podchlebstwo ‘dogadzanie, schlebianie’: podchlebiać ‘dogadzać’; pot,lepstfo 
15L; przekupstwo: przekupywać ‘handlować artykułami spożywczymi, skupu-
jąc je za miastem, by je sprzedać w mieście drożej’ [Bańkowski, 2000]; pRekupstfo 
15L; ustępstwo: ustępować; Wustympstfo 15L.

-aństwo:
Formant występuje w  derywatach – chlaństwo ‘przesadne picie wódki’: 

chlać ‘przesadnie pić’; ,laństfo 15L, por. chlanie; pijaństwo ‘przesadne picie 
wódki’: pijać; @izaństfo 15L. 

Utworzone rzeczowniki poza znaczeniem czynności wyrażają jej pejoratyw-
ną ocenę. Zawarta jest ona już w podstawach czasownikowych na -a- (niedokona-
nej), por. chlać, i wielokrotnej, por. pijać. Zarówno pierwszy, jak i drugi używany 
jest w znaczeniu ‘pić przesadnie, bez umiaru’.

-eństwo:
Występuje w  trzech derywatach – błogosławieństwo ‘błogosławienie’: 

błogosławić; bWogosWa1iństfo 15L, 16S, błogosła1iQstfo 15; pozwoleństwo 
‘pozwolenie’: pozwolić; pozvoleństfo 34W, pozvoleqstfo 15, pozvoliństfo 15L, 
kśor davoW pozvolyqstfo 25P, por. pozwolenie; przekleństwo ‘przeklinanie’: prze-
klinać; pRekCiństfo 15L. 

Podstawami dla nich są czasowniki dokonane – pozwolić, przekląć, i niedo-
konany – błogosławić. 

Wariantem słowowtwórczym dla rzeczownika pozwoleństwo jest derywat 
z formantem -enie, por. pozwolenie.
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-ostwo:
Tworzy jedną formację – stróżostwo ‘stróżowanie’: stróżować; struzostfo 

15L, dla której funkcjonować mogą dwie podstawy słowotwórcze – czasowniko-
wa niedokonana, na -ować, i rzeczownikowa – stróż (por. Grzegorczykowa, 1998: 
397).

-arstwo:
Formant tworzy derywaty – łgarstwo ‘kłamstwo’: łgać; Wgarstfo 15L; plot-

karstwo ‘plotkowanie’: plotkować; plotkarstfo 15L, dla których w materiale przy-
jęte zostały podstawy czasownikowe o tematach na: -a-, -owa-. Nie można jednak 
pominąć, możliwych dla omawianych formacji, podstaw rzeczownikowych por. 
łg-ar-stwo: łgarz oraz plotk-ar-stwo: plotka. Uznać zatem należy rzeczowniki 
łgarstwo i plotkarstwo za formacje dwumotywacyjne czasownikowo-rzeczow-
nikowe.

-erstwo:
Tworzy derywat dwumotywacyjny – morderstwo ‘mordowanie’: mordo-

wać; morderstfo 15L. Podstawą może być wskazany czasownik niedokonany, na 
-ować bądź rzeczownik o znaczeniu czynności – mord. Nie możemy także wy-
kluczać relacji motywacyjnych nawy morderstwo z  podstawą rzeczownikową 
wyrażającą wykonawcę czynności – morderz (Karłowicz, 1900–1927, Reichan, 
1999). W ostatnim wariancie derywacyjnym modyfikacji będzie wymagała ka-
tegoryzacja nazwy czynności opisywana tym razem w relacjach z jej wykonaw-
cą, nie będzimy także mówić o rozbudowanej formie sufiksu, lecz o jego postaci 
podstawowej -stwo. 

-y (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -y (pl.t.) tworzy formacje należące do plurale tan-

tum. Zachowują one niedokonane znaczenie aspektowe motywujacych je cza-
sowników podstawowych, zarówno prefiksalnych, jak i  nieprefigowanych. Od-
stępstwem od tej zasady są derywaty: umowy: umówić (się), zmowy: zmówić 
(się), które ustalone są od czasowników dokonanych, taki też aspekt wniesiony 
został do formacji derywowanych.

Wszystkie nazwy czynności z wykładnikiem -y (pl.t.) są derywatami transpo-
zycyjnymi. Ich podstawami są czasowniki o tematach na -a-, -e-, -i-.

Struktury wariantywne dla nich derywowane są za pomocą formantów: -ba, 
por. kosy / kośba, -iny (pl.t.), por. umowy / umówiny, zmowy / zmówiny, -enie, 
por. kosy / koszenie.

kosy ‘koszenie’: kosić; pRyset cas na kosy śana 25R, por. kośba, koszenie; 
swaty ‘swatanie, kojarzenie czyjegoś małżeństwa’: swatać; sfaty 6T, 10, 10M, 
15, 17, 20, 23, 25R, 27, 33, 34W, 36, 42, 49, 55, 58M, 59, 72, 90P, Rvaty 104; 
umowy ‘zmówiny, odwiedziny swatów zalotnika u  rodziców dziewczyny’: 
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umówić (się); umovy 83, por. umówiny; wybory: wybierać; vybory 1G, 15T, 17, 
19J, 30K, 93C,; wymioty: wymiotać / wymietać ‘usunąć szybkim ruchem, wy-
rzucić’ [Boryś, 2006, s.v. wymioty]; vyHoty 1G, 10, 10M, 19J, 30K, 93C, 104; 
wywiady ‘swaty’: wywiedzieć; na vy1ady kavaCir puve do vevu,y 32, 34; zalety 
/ zaloty ‘starania kawalera o  względy panny’: zalecać (się); kavaler na zolety  
pRyWaźeW do ,aWupy voWsyny 25P, zolety 20J, zaloty 13Op, 13S, 57, 93C, zoloty 
1, 1B, 1G, 6, 46, 52, 62, zalety 15T, 20, zolety 15, 15T, 20J, 25P, zaCity 19J, 100, 
zolyty 42B, zalyty 15, zaloty 40, 63, na zoloti 30K; zmowy ‘odwiedziny swatów 
zalotnika u rodziców kandydatki na żonę’: zmówić (się); zmovy 114, por. zmo-
winy.

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
W gwarach, podobnie jak w polszczyźnie ogólnej, formacje tego typu wystę-

pują wyjątkowo licznie (por. Szymczak, 1961: 183; Pluta, 1964: 44; Laskowski, 
1966: 46–47;  Bąk, 1968: 85–86; Malec, 1976: 77; Gaertner, 1934: 240; Kle-
mensiewicz, 1981: 207;  Grzegorczykowa, 1981: 32; Waszakowa, 1993: 42–45; 
Grzegorczykowa, 1998: 395; Kleszczowa, 1998: 65–66, por. też Czapiga, 1981). 
Należą do derywatów transpozycyjnych, przejmują zatem funkcje semantyczne 
podstaw słowotwórczych. Wykazują związek formalny z czasownikami niedoko-
nanymi, głównie prefigowanymi, np. bełkot: bełkotać, błyskot: błyskotać, chód: 
chodzić, w tym także wielokrotnymi, np. siew: siewać, czasownikami dokonany-
mi, np. pochów: pochować, pogrzeb: pogrzebać, pomiar: pomierzyć, powrót: 
powrócić.

Wśród omawianych formacji dominują jednak takie, dla których nie może-
my wykluczyć motywacji dwuaspektowej – niedokonanej i dokonanej (Wasza-
kowa, 1993: 43), np. jęk: jęczeć / jęknąć, krzyk: krzyczeć / krzyknąć, przestrzał: 
przestrzelać / przestrzelić, przewrót: przewracać / przewrócić.

W  większości jednak formacji derywowanych, bez względu na formę nie-
dokonaną czy dokonaną czasownika podstawowego, dochodzi do neutralizacji 
aspektu.

Czasowniki motywujące najczęściej mają postać prefiksalną, por. donos: 
donosić, połów: połowić, przebier: przebierać, przewóz: przewozić (por. Grze-
gorczykowa, 1998: 395), od nieprefigowanych podstaw ustalane są: błysk: bły-
skać, gdak: gdakać, jazgot: jazgotać. 

Warianty słowotwórcze dla omawianych formacji omówione zostały 
w  obrębie nazw czynności z  wykładnikami: -a, -ba, -awica, -ka, -aczka, -anka, 
-ek, -unek, -anie, -enie, -ota.

Zdecydowana większość derywatów to rzeczowniki rodzaju męskiego, za-
ledwie kilka występuje w rodzaju żeńskim, np. ozpacz, przypowiedź, rozwildz, 
spowiedź, zapowiedź.

bełkot ‘niewyraźne mówienie’: bełkotać ‘niewyraźnie mówić’; beWkot 15L; 
błysk: błyskać; bWysk 15L; błyskot ‘nagłe świecenia’: błyskotać ‘świecić’; 
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bWyskot 15L; ból: boleć; naćer@oW śe bulu 16S, bul 15, 15L, 17, por. bolenie, por. 
też N Ob.; brzękot ‘hałas, liche granie’: brzękotać; b_yKkot 15L; bulgot ‘mowa 
niewyraźna, mało zrozumiała’: bulgotać ‘niewyrażnie mówić’; bulgot 15L; char-
chot ‘charkot, gardłowy, chrypliwy, rzeżący głos’: charchotać; ,ar,ot 15L; chi-
chot: chichotać ‘śmiać się cicho, złośliwie, nerwowo’; ,i,ot 15L, por. chichota-
nie; chód: chodzić; ma dobrego ,oda ‘szybko idzie’17, te gumofce ńe su do ,odu 41, 
61, 90, ,ut 15, por. chodzenie; chrapot: chrapotać ‘chrapać, parskać, pomruki-
wać przez sen’; ,rapot 15L, por. chrapota; chrobot ‘odgłos gryzienia, przesuwa-
nia, chrzęst, trzask’: chrobotać; ,robot 15L; donos ‘denuncjacja’: donosić; 
donos 15L; furgot / furkot ‘łopot, warkot’: furgotać / furkotać; furgot 15L, 
furkot 15L; gdak: gdakać ‘gdaknięcie kury’; ku_i gdok 4; grzmot ‘huk towarzyszą-
cy wyładowaniom elektrycznym w powietrzu’: grzmocić; g_mot 1G, 10, 10M, 14, 
15L, 17, 19J, 20, 23, 24S, 30K, 32K, 41, 57, 61, 93C, g_mWoty 50Z, g_motu, gen. 
pl. 23; hurgot / hurkot ‘turkor, łomot’: hurgotać / hurkotać ‘turkotać po kamie-
niach’; .urgot 5, ,urkot 15L; jazgot ‘wrzawa, gwar’: jazgotać; zazgot 15L, 24S; 
jęk: jęczeć; ziKk 15L; klekot ‘odgłos wydawany przez bociana’: klekotać; 
klekot [bociana] 15L, por. klekotanie, por. też N Instr.; krzyk: krzyczeć; kRyk 15L, 
23B, 26K, 43, z 1elAem krRyAem instr. sg. 24; kurcz: kurczyć; kurc 11, 14, 20, 34W, 
57, kurl 10, 10M; kurz: kurzyć; kuR 1G, 15L, 17, 19J, 24S, 30K, 32K, 63, 83, 
93C; kwik ‘głos wydawany przez świnie’: kwiczeć; kwik 15L; lęk: lękać (się); 
lyKk 15L; łomot: łomotać; Womot 15L; łopot: łopotać; Wopot 15L; łoskot: łosko-
tać; Woskot 15L; mamrot ‘mamrotanie, niewyraźne mówienie’: mamrotać ‘mówić 
niewyraźnie’; mamrot 15L, por. N Sub. Attr.; migot ‘błysk, drżenie światła’: migo-
tać; Higot 15L; nakaz: nakazać; nakas 15L; napad: napadać; napot 15L; obchód 
‘procesja’: obchodzić; procesyza, Wop,ut 15L; obiór ‘obranie’: obierać; 
Woˆur źimńokuf 90P; obsiew ‘siew’: obsiewać; źimovy opsif 82; ochwat ‘ostre zapa-
lenie części mięsnych kopyta’: ochwacić; Wo,fat 13Op, Wo,fot 15; odchód ‘ujście’: 
odchodzić; ruWa do ot,odu po1eURa 92; odjazd: odjeżdżać; Wodzost 15L; odlot: 
odlecieć; Wodlot 15L; odpus / odpust 1/ ‘lokalna uroczystość kościelna, zwykle 
z okazji patrona kościoła; kiermasz towarzyszący tej uroczystości’, 2/ ‘w religii ka-
tolickiej: darowanie kary za grzechy pod warunkiem pewnych praktyk religij-
nych’: odpuścić; 1/ Wotpus 24S, 25P, Wu nos Wotpust ze na Matke Boskum Źelnum 15, 
15L,16S, 17, 44, 83, zag Wuna ńesła to veckW? na ten W?tpus 43B, Wotpus 15L, 104, 
otpusta nom. pl. 11, 2/ kto gWu@emu ustum@i, mo lRy dńi otpustu 17, Wotpust 16S; 
odwrot / odwrót ‘oranie drugie, pod zasiew’: odwrócić; Wodvrot 47, 53, 58, 63, 
mp. 631, por. odwrocka; odziew ‘ubieranie się’: odziewać (się); do ovivu 10, 78, 
82a, ,ustka do Wovevu 24S, ,ustka do Wovivu 19, 19J, 117, por. N Instr.; opał ‘pale-
nie w piecu’: opalać; WopoW 20J, WopoW 15L, tevo na opaW 104; opis: opisać; Wo@
is 15L; ozdział ‘podział majątku’: (r)ozdzielać; WoźvoW 15L; ozkaz ‘rozkaz’: ozka-
zywać ‘rozkazywać’; Woskazu gen. sg. 15L; ozpacz ‘rozpacz’: (r)ozpaczać; 
Wospac 15L; ozwód ‘rozwód’: (r)ozwodzić (się); Wozvodu gen. sg. 29; pal ‘pale-
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nie’: palić; do palu zes dobre 73, na pdl 43, 62, 64, s polu gen. sg. 25, por. palaczka, 
palenie; plusk ‘słota, plucha, brzydka, dżdżysta pogoda’: pluskać; plusk 73, 
plusk ‘deszcz i śnieg’ 78, 104, por. pluskawica; pluskot ‘odgłos wody’: pluskotać 
‘pluskać’; pluskot 15L; płacz: płakać; s pWacem 13S, pWacym 15L; pobór: pobie-
rać; pobur 1G, 15L, 15T, 19J, 24S, 25P, 93C, pobur do vozska 30K; pochów ‘po-
grzeb’: pochować; po,uf 28, 42B, 86, 87, 93, na pWo,o1e 24, por. pochowek, po-
chowunek; pogrzeb: pogrzebać; pog_ep 1B, 1G, 10, 10M, 15T, 17, 19, 19J, 20, 
21, 22, 24S, 25B, 25P, 28D, 29, 33, 34, 35, 37, 42, 43, 57, 58, 58M, 63, 74, 75a, 76, 
78, 84, 85, 88, 89, 90, pog_„p 4, 9, 15, 22,51, 61, pog_yp 5, 6, 6T, 10, 12, 12J, 13, 
13S, 18, 23, 25, 27, 32, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63G, 
64, 65, 66, 71, 72, 72D, 73, 77, 79, 82, 83, 83B, 87S, 91, 92, 93, 93C, 94, 95, 96, 97, 
98, 104, 114, 117, 121, pWog_ep 30, 34W, 38, 39, pWog_yp 31, 50Z, 62, pW?g_ep 43, 
43B, pWog_4p 44, pW>g_yp50, por. pogrzeba; pokład 1/ ‘płytkie oranie ścierni po 
żniwach’, 2/ ‘oranie drugie pod zasiew’: pokładać; 1/ p>kWdt 55, pWokłdt 47, 63, 2/ 
pokWdt 48, por. pokładka, pokładaczka, pokładanka, por. też N Res., N Ob.; połóg 
‘poród’: położyć; pRy poWogu byWa baba 16S; połów łowienie ryb’: połowić [Bań-
kowski, 2000]; poWuf 15L; pomiar ‘mierzenie’: pomierzyć; poHdr 34, pWoHar 24, 
poHar 72D; popęd: popędzać; popedy nom. pl. 34; posiew ‘siew’: posiewać; posif 
46; przebier ‘przebieranie, przeplatanie’: przebierać; muśi być pReˆir 27; prze-
chód ‘przejście’: przechodzić; pRe,ut 15L, 71, do pRe,W?du 49; przeciąg ‘prze-
wiew powietrza’: przeciągać; pRećok 34; przestrzał ‘lumbago’: przestrzelić;  
pResURoW 13Op; przewiew: przewiewać; pRe1ef 15L, pRe1if lepRy 90; przewóz: 
przewozić; pRevus 15L; przewrót: przewrócić; pRevrut 15L; przyjazd: przyjeż-
dżać; pRyzast 15L; przymus: przymuszać; pRymus 15L, por. przymuszanie; przy-
powiedź ‘zapowiedź’: przypowiedzieć [Bańkowski, 2000]; pRypo1ev 13S, 15L; 
przystęp ‘dostęp’: przystąpić; pRystep 15L; przystrój ‘przystrajanie, ozdabianie’: 
przystroj-, przystroić; bemble ‘frędzle’ do pRystrozu 89, por. N Instr.; rechot ‘odgłos 
wydawany przez żaby’: rechotać; re,ot 15L; rozgon ‘orka rozpoczynana po 
bokach zagonu, kończąca się na jego środku, gdzie powstaje bruzda’: rozgonić; 
rozgun, co to Wo_e Wod Hery do Hery, zesce Wostatek pRyWo_e, to rozgun 32, rozgun 1B, 
por. rozgonka; rozkwit: rozkwitać; roskwit kwatuf 17; rozłaź ‘odwilż’: rozłazić (się); 
mp. 623; rozmiąk ‘odwilż’: rozmiąkać ‘rozmiękać’; rozHoKk 25; rozpust ‘rozpu-
sta’: rozpuszczać; kozdy Wotpusto zi rospus 17; rozwildz / rozwilg / rozwilż ‘od-
wilż’: rozwilżać; roz1ilc 17, roz1ilk 17, roz1ils 6T, 12J, 74, por. rozwilga; schód ‘ze-
branie’: schodzić (się); vuzty pRyze,aWy na s,ut 41; siew: siewać; śev _yta 25R, śyf 
104, kez do ś„vu 32, do śivu 16, 16S, 32, 44, 49, 53, 54, 59, 86, por. N Temp.; skok: 
skoczyć; zbogaciW śe, zroˆiW taAi skok 17; skrzybot ‘skrobanie, hałasowanie’: skrzy-
botać; skRybot 15L; skup ‘obowiązująca dostawa’: skupić; zaCigd ve sku@e 50K, por. 
N  Loc.; smród 1/ ‘przykry zapach’, 2/ ‘zapach spalenizny, swąd’: smrodzić; 1/ 
smrut 5, 9, 15L, 20, 33, 43, 54, 57, 63, 85, 121, 2/ smrut 43, 50Z, 90, 90P, 91, 
smrut, sfont 121; spłat ‘spłata’: spłacać; spWdt 34W; spław: spławiać; spWdf 49; spo-
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wiedź: spowiedać ‘spowiadać’; spo1eć 1G, 16S, 19J, 20J, 24S, 30K, 32K, 59, 72, 87, 
93C, spo1zeć 13, spo1ić 12J, 23B, 32K, spW?1ić 43; szczebiot: szczebiotać; sceˆot 
15L; ściek ‘ściekanie’: ściekać; ścek 11, śćik śńegovy 27, por. N Loc.; śloch ‘szloch’: 
ślochać ‘szlochać’; ślo, 15L; śwargot ‘niezrozumiała, niemile brzmiąca mowa, 
szwargot’: śwargotać ‘szwargotać, mówić niezrozumiale, obcym językiem’; śfargot 
15L; świegot ‘szczebiot ptaków’: świegotać ‘szczebiotać’; śwegot 15L; terkot: ter-
kotać ‘o kołach wozu’; terkot 15L; trzepot: trzepotać; tRepot 15L; tupot: tupotać 
‘stąpać głośno’; tupot 15L; turgot / turkot ‘turkotanie wozu’: turgotać / turkotać; 
turgot 5, / turkot 15L, 34W, 51; ucisk: uciskać ‘gnębić’; pumńi ućisku 34; ulew 
‘ulewa, silny, nawalny deszc’: ulewać; Wuluf 30, ulev 34, ulyv zldW i voda stozi 60, por. 
ulewa; ustrzał ‘choroba’: ustrzelić; WuRloW HaWa, noga WurosWa zak k<nef 104; war-
kot ‘turkot wozu’: warkotać; varkot 15L; werkot ‘warkot’: werkotać ‘warkotać’; 
verkot 28D; wschód: wschodzić; vs,ut słuzńca 14, fs,ut sWoznca 1G, 10, 10M, 12J, 
13Op, 19J, 24S, 25P, 30K, 30L, 34, 57, 93C, s,ut kś6_yca 10M, por. N Loc., 
N Temp.; wstęp: wstąpić; fstep 15L; wstyd: wstydzić (się); fstyt na vazu 14, 15; 
wybryk: wybrykać [Boryś, 2006, s.v. wybryk]; vybryk 15L; wychód ‘wyjście, pój-
ście na spacer, w  gości’: wychodzić; vy,ut 15L, por. N Loc.; wycier ‘tarło ryb’: 
wycierać; veKgoR na vyćer ive pod gure 17; wygląd: wyglądać; vyglont 63, vyglot 59; 
wyjazd: wyjeżdżać; vyzast 15L, por. wyjazdka; wylew: wylewać; vylev vody 104; 
wypłat ‘wypłata’: wypłacać; vypWat 15L; wyrąg ‘urąganie, dokuczanie, złośliwe 
uwagi’: wyrągać ‘urągać’; zafse vyr<K»i som 104; wyrok: *vy-rekti ‘wyrzec, wypo-
wiedzieć’ [Boryś, 2006], wyrokować; byW vyrok 59; wyskok: wyskoczyć; vyskok 
27N; wywód ‘błogosławieństwo kościelne dla kobiety po urodzeniu dziecka’: 
wywodzić; posWa na vyvut 15L, 16S, 25P; zachód ‘kłopot, staranie się o coś’: 
zachodzić ‘starać się o coś’; skoda za,odu 1B, 25P, zo,ut ‘kłopot’ 15L; zakład: 
zakładać (się); zakłot 14, zakWot 30; zamian ‘zamiana’: zamieniać; zaHan 15L; 
zapał ‘ochota, chęć’: zapalić (się) ‘mieć chęć’; zopoW 15L; zapowiedź ‘ogłosze-
nie w kościele o zamiarze wejścia w związki małżeńskie’: zapowiedzieć; vysWa @
irso zapo1eć 30K, fcoraz bywa drugo zapo1ić 16S, dali na zapo1eve 23, 32, na zdpo-
1eve 65, na zapo1zeve 14, na zapo1evi 104, zapo1ić 23B, 26K, zapo1eć 1G, 15L, 
24S, 25B, zopo1yć 104, zopo1evi gen. sg. 1G, 24S, 93C, zapo1evi nom. pl. 12J, 
83B, 104, zapo1eve nom. pl. 13Op, 19J, 20J, 25P, 72D, zdpo1eve 34W, 40, zopo-
1eve 32K, 77; zasiew: zasiewać; zaśef 25B, pod zośif 61; zbier ‘zbieranie’: zbie-
rać; o zˆer 11, zˆir ovocu 25R, por. zbierka, zbieranie; zgon ‘oranie rozpoczyna-
ne od zaorania bruzdy na środku pola’: zgonić; zgun 1B, por. zgonka; zlew 
‘ulewa’: zlewać; zlif bes pRervy / slif 17, por. zlewa, por. też N Loc; zmiącz / 
zmiąk ‘odwilż’: zmiękać; zHunc 31J, mp. 623, por. zmiączek; zrąb ‘wyrąbywa-
nie drzewa’: zrąbać; zrop t_eva 25R, por. N  Res., N Loc. zwildz ‘odwilż’: 
zwilgnąć ‘stać się odwilżowo’; mp. 623.
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2.1.2. Nazwy subiektów czynności, procesów i stanów, N Sub.

Derywaty należące do kategorii słowotwórczej dewerbalnych nazw subiek-
tów czynności, procesów, stanów, nazywają nosicieli czynności, procesów i sta-
nów wyrażonych werbalnie (por. Grzegorczykowa, 1998: 398; Reichan, 1999(a), 
Sajewicz, 2002; Gala-Milczarek, 2009(a): 60–63; Marciniak-Firadza, 2013).

Włączono do tej klasy słowotwórczej formacje ustalone dla określania, 
wyrażania wyłącznie osobowych desygnatów – członków społeczności lu-
dowej, postrzeganych najczęściej ze względu na podejmowaną przez nich 
świadomą, celową, często związaną z  wykonywanym zawodem działalność. 
Wykluczone natomiast zostały nazwy utworzone ze względu na motywującą 
je czynność pełniącą wyłącznie funkcję atrybutu – wyrażającą np. skłonność 
fizyczną czy psychiczną przypadłość nazywanego desygnatu. Tego typy dery-
waty zostały zaklasyfikowane do nazw subiektów czynności atrybutywnych 
(N Sub. Attr.).

Zdecydowaną większość w omawianej kategorii stanowią nazwy wyrażające 
desygnaty męskie, np. sługa, grajca, handlowiec, działacz, wozak, młocek, ko-
śnik, uczyciel, włodarz. Nieliczne formacje powołano w gwarach w celu określe-
nia desygnatów osobowych żeńskich. Te kształtowane są głównie przez formanty: 
-aczka, por. dojaczka, grabaczka, odbieraczka, praczka, strugaczka, ubieraczka, 
-arka: dojarka, grabiarka, kopiarka, przędzarka, sadzarka, -ka: dójka, prządka.

Formacje dewerbalne należące do nazw osobowych wykonawców czynności 
tworzą określone klasy semantyczne, np. wspomniane już nazwy kobiet wyko-
nujących prace gospodarskie, męskie nazwy zawodowe, np. z formantami: -nik: 
kastrownik, kierownik, lotnik, lutownik, miernik, miśkownik, -iciel/-yciel: 
czyściciel, nauczyciel, czy -arz: garbarz, grabarz, misiarz, piekarz, luciarz, 
murarz, nazwy mężczyzn podejmujących określone działania okresowo, np. na 
-nik, -arz: kolędnik, kolędziarz, kosiarz, młocarz, siekarz, nazwy związane 
z kultem religijnym na -iciel: czciciel, odkupiciel, stworzyciel, zbawiciel, nazwy 
specjalistyczne, np. należące do terminologii sądowniczej, por. z formantem -iciel: 
oskarżyciel, zaskarżyciel.

Znaczenia czynności, na podstawie których powoływano w gwarach nazwy 
osobowych subiektów czynności wyrażane są głównie przez czasowniki niedo-
konane o różnych przyrostkach tematycznych: -a-, np. jednać, -i-/-y-, np. dowo-
dzić, służyć, -e-, np. umrzeć, -owa-, np. czarować, -ewa-, np. siewać, -iwa-, np. wy-
zyskiwać, -ywa-, np. nabywać, -aja, np. sprzedajać.

W  większości procesów derywacyjnych przenoszony jest niedokonany 
aspekt podstawy przy kształtowaniu funkcji semantycznej powoływanego dery-
watu. Ten wówczas wyraża subiekta czynności trwale związanego z określającym 
go działaniem, np. rządca: rządzić, woźnica: wozić, łowiec: łowić, oracz: orać, 
śpiewak: śpiewać, polownik: polować, żywiciel: żywić, pisarz: pisać, swat: 
swatać.
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Trzy derywaty wyrażają subiekta stanu o  rezultatywnym odcieniu znacze-
niowym kształtowanym w oparciu o czasownik niedokonany, por. wisielec, wi-
sieluch, wisielak: wisieć.

Pojedyncze przykłady zachowują zgodność aspektową z podstawowymi zna-
czeniami czynności dokonanej, np. odkupiciel: odkupić, stworzyciel: stworzyć, 
zbawiciel: zbawić, umrzyk: umrzeć.

Są i  formacje zgodne ze strukturą aspektową dokonaną czasownika pod-
stawowego, określające jednak wykonawcę czynności głównie niedokonanej, 
powtarzalnej, stałej, por. obrońca: obronić, namównik: namówić, wyrobnik: 
wyrobić, nauczyciel: nauczyć, oskarżyciel: oskarżyć, zaskarżyciel: zaskarżyć.

Gwarowe N Sub. tworzono przede wszystkim w  procesie derywacji sufik-
salnej, w której uczestniczyły formanty: -ca, -erca, -awca, -ec, -elec, -aniec, -(eni)ec, 
-nica, -eluch, -tuch, -tucha, -acz, -ka, -aczka, -niczka, -ałka, -unka, -arka, -ak, -elak, 
-ek, -yk, -nik, -elnik, -al, -la, -iciel/-yciel, -eń, -ynier, -ator, -atór, -arz, -erz, -ant, -ent, 
-uś, -ista, -stwo (por. Graf, 2007). Najczęstszy udział zanotowano formantów: 
-arz, -acz, -nik, -aczka. Poza tym część formacji zostało ustalonych w wyniku de-
rywacji paradygmatycznej, której wykładnikami są: -a, -ący, -czy, -ny, -ø.

Wykładniki derywacyjne:

-a:
W  gwarach paradygmatyczny formant -a  zachował się w  derywatach za-

równo rodzaju męskiego, jak i żeńskiego wyrażajacych wykonawców czynności 
(por. Sławski, 2011: 31): sędzia: sądzić; beWam Wu sevi Wo ty spra1e śe vy1ević 
25P, seńva 24, 25, 27, 30K, 43, 76, 86, 89, 92, 95, seńvo 25B, synva 28D, 41, 83B, 
114, 121, seva 15, 15T, 20J, 24S, 34W, 50, 57, 58M, 63G, 64, syńva 1G, 10M, 11, 
12J, 19, 19J, 20, 25R, 26M, 31J, 32, 42, 42B, 52, 71, 72, 72D, 73, 74, 75a, 77, 78, 
79, 82a, 83B, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 93C, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 117, 
syńvo 83, 87S, por. sędzina (N Fem., s. 304); sługa 1/ ‘służący’, 2/ ‘ministrant’: 
służyć; 1/ sWuga 13S, 15L, 20J, 32, 32K, 2/ kozdy kśoc mo sWu»i do msy 25P oraz 
w rzeczowniku - wdowa: (o)wdowieć; vdova 1G, 6T, 9, 10M, 12J, 15T, 17, 19, 
19J, 20, 20J, 24, 24S, 25, 25B, 26M, 30K, 34W, 41, 42B, 43, 43B, 50Z, 71, 72, 
72D, 73, 75a, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 92, 93, 93C, 95, 114, 117, 
121 określającym żeńskigo subiekta stanu o  rezultatywnym odcieniu znacze-
niowym. 

Ich podstawami są czasowniki niedokonane, o tematach -i-/-y-, por. sądzić, 
służyć oraz dokonany o temacie na -e-, por. (o)wdowieć.

Paradygmatyczny formant -a  przez Renatę Grzegorczykową został uznany 
za typ dość liczny (ok. 50 przykładów). W  omówieniu przytoczono m.in. na-
zwy osobowe wyrażające zbiorowych wykonawców czynności (obrona, obsada, 
obsługa, ochrona) oraz nazwy osobowe indywidualne (sługa, wyręka) (Grzegor-
czykowa, 1998: 404).
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Krystyna Kleszczowa w słownictwie XIV i XV wieku ustala zaledwie siedem 
derywatów osobowych subiektów czynności, wśród nich są, np.: łapa ‘zbój, ra-
buś’ od łapać, przyczyna ‘sprawca’ od przyczynić (się), poręka ‘ten, kto za kogoś 
ręczy, poręczyciel’ od poręczać, poręczyć (Kleszczowa, 1998: 90–91).

W pracach dotyczących słowotwórstwa gwarowego formacje na -a omawia-
ją: Mieczysław Szymczak (Szymczak, 1961: 181–182), Piotr Bąk (Bąk, 1968: 
75), Roman Laskowski (Laskowski, 1971: 31), Anna Kowalska (Kowalska, 
1975: 54), Grażyna Habrajska (Habrajska, 1989/1990: 88). Przytoczone przez 
autorów derywaty, definiowane bądź jako nazwy działacza (Laskowski, 1971; 
Habrajska, 1989/1990), bądź jako nazwy wykonawców czynności (Bąk, 1968) 
za podstawy przyjmują także te czasowniki, których funkcja semantyczna nazna-
czona jest atrybutywnością4.

-ca:
Formant -c(a) ≤ *ьc(a) ≤ *ьk(a), jako wykładnik nazw osobowych wykonaw-

ców czynności, na gruncie polskim notowany jest od XV wieku (Klemensiewicz, 
1981: 197) i uznawany przez całą historię rozwoju języka polskiego za typ pro-
duktywny w tej funkcji słowotwórczej (Kleszczowa, 1998: 88). Współczesna pol-
szczyzna dostarcza wielu przykładów N Sub. derywowanych formantem -ca (por. 
Ułaszyn, 1923: 218–219; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 54–55; Klemensie-
wicz, 1981: 197; Grzegorczykowa, 1981: 40; Grzegorczykowa, 1998: 400, 401). 
Niektóre z nich jednak, notowane w słownikach (Karłowicz, 1900–1927, Linde, 
1854–1860), określane są jako nazwy przestarzałe bądź całkowicie już dziś zapo-
mniane (Pepłowski, 1967: 45). Te natomiast nadal żywe są w gwarach, np. grajca 
(Dejna, 1974-1985) / grajek (Szymczak, 1993), śledca (Dejna, 1974–1985) / 
śledczy (Szymczak, 1993) czy rajca, odnotowany zarówno w Słownictwie ludowym 
(Dejna, 1974–1985), jak i w Słowniku języka polskiego (Szymczak, 1993), z tą róż-
nicą, że słownik traktuje formację tę jako historyczną, czyli obecnie już nie funk-
cjonującą w języku codziennym.

W leksyce gwarowej derywaty o tej wartości kategorialnej notują także: Piotr 
Bąk (Bąk, 1968: 75), Mieczysław Szymczak (Szymczak, 1961: 159), Tadeusz 
Malec (Malec, 1976: 34), Anna Kowalska (Kowalska, 1975: 55; 1979; 30), Ka-
rol Dejna (Dejna, 1989/1990: 29), Grażyna Habrajska (Habrajska, 1989/1990: 
93), Michał Sajewicz (Sajewicz, 2002: 130–133).

W  Słownictwie ludowym (Dejna, 1974–1985) typ ten reprezentowany jest 
przez 19 przykładów. Omawiane formacje za podstawy przyjmują czasowniki 
niedokonane zarówno prefigowane, jak i nieprefigowane, np. nabywca: nabywać, 

4 W pracy formacje tego typu omawiane są w kategorii atrybutywnych subiektów 
czynności, czyli takich, których funkcja semantyczna wskazuje na wyróżniający desygnat 
przymiot wyrażony przez działanie.
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sprzedawca: sprzedawać, grajca: grajać, grać, kierowca: kierować, należące do 
klas tematycznych: -a-, np. zdrajca: zdradzać, -i-/-y-, np. dowódca: dowodzić, 
twórca: tworzyć, -owa-, np. hodowca: hodować, -ywa-, np. nabywca: nabywać, 
-ewa, np. siewca: siewać, -aja-, np. przedajca: przedajać.

Jedyną dokonaną formą czasownika podstawowego jest – obronić – dla de-
rywatu obrońca. I tylko w tym przypadku możemy mówić o zachwianej relacji 
aspektowej derywatu względem jego podstawy, obrońca bowiem wyraża oso-
bowego wykonawcę czynności zarówno niedokonanej, jak i dokonanej, w zależ-
ności od kontekstu, w jakim nazwa funkcjonuje. Pozostałe derywaty zachowują 
niedokonane znaczenia motywujących je znaczeń czynności.

Dla niektórych formacji w gwarach powołane zostały struktury wariantywne 
o sufiksach: -acz, np. siewca / siewacz, -czy, np. śledca / śledczy, -ak, np. siewca 
/ siewak, -ek, np. grajca / grajek, -nik, np. prześladowca / prześladownik, -stwo, 
np. zawiadowca / zawiadostwo.

dowódca: dowodzić, dovucca, 15L; dzierżawca: dzierżawić; verzafca 1G,  
verzofca 24S, virzofca 93C, virzafca 15, 19J; grajca ‘grajek’: grajać (Reichan, 1999), 
grać; grozca 15L, por. grajek; hodowca: hodować; ,odofcy musum być ogro-
reńi lasem 17; kierowca: kierować; Aerofca 19J; nabywca: nabywać; nabyfca 15L; 
nadawca ‘osoba, która wysyła list, paczkę’: nadawać; nadafca 15L; naśladowca: 
naśladować; naśladofca 15L; obrońca: obronić; Wobruńca 15L; przedajca ‘sprze-
dawca’: przedajać [Bańkowski, 2000]; pRedazca 50K; prześladowca: prześla-
dować; pReśladofca 15L, 87S, por. prześladownik; rajca (≤ * radźca) [Brückner, 
1993, s.v. radźca] ‘człowiek lubiący dużo mówić’: radzić; razca 15L; rządca ‘za-
rządzający dworem pańskim’: rządzić; _oncca 93C, _ontca 1G, 30K, 104, _untca 
12J, 19J, _otca 15T; siewca ‘ten, kto sieje ręcznie’: siewać; śefca 17, 24S, 25B, ś„fca 
15, śifca 15, 93, 93C, por. siewacz, siewak; sprzedawca: sprzedawać; spRedafca 
15L; śledca ‘śledczy urzędnik’: śledzić ‘tropić’; v nocy ślecca pRy,ovi 17, por. śled-
czy; twórca: tworzyć; tfurca 15L; zawiadowca ‘zawiadowca stacji kolejowej lub 
człowiek zastępujący drugiego w gospodarstwie’: zawiadować ‘czymś kierować, 
zarządzać’; za1adofca 15L, por. zawiadowstwo; zdrajca ( ≤ *zdradźca) [Brück-
ner, 1993, s.v. zdrada]: zdradzać; zdrazca 15, 15L, zdrozca 63. 

-erca:
Formant tworzy tylko jedną formację – morderca ‘zabójca’: mordować; 

morderca 15, 15L, 25P. 
Jako podstawowy, ustalony dla niej został czasownik niedokonany o temacie 

na -owa- (do ucięcia cząstki dochodzi w procesie derywacji, patrz Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 58). Równie możliwą dla omawianej nazwy podstawą jest 
rzeczownik wyrażający czynność – mord.

Formant, jako jednostkowy w  tej funkcji kategorialnej, odnotowany został 
w  gwarach białoruskich Białostocczyzny (Sajewicz, 2002: 133), trzy przykłady, 
w  tym także morderca, uwzględnił Tadeusz Malec w  opracowaniu gwary wsi 
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Rachanie (Malec, 1976: 40) oraz Mieczysław Szymczak w opisie słowotwórczym rze-
czowników gwarowych obecnych w leksyce Domaniewka (Szymczak, 1961: 159).

-awca:
Formant obecny tylko w derywacie – wychowawca: wychowywać; vy,ovafca 

15L, por. wychowawczyni (N Fem., s. 305). Formacja powstała w oparciu o czasow-
nik niedokonany o temacie na -ywa- (w procesie słowotwórczym cząstka ta ulega ucię-
ciu). Pod względem znaczeniowym powołany derywat zachowuje aspekt podstawy.

-ący:
Nazwa służący ‘pracujący za pensję we dworze lub u bogatego chłopa’: słu-

żyć; sWu_oncy 1G, 93C, bogate gospoda_e HaWy sWu_uncy, 16S, 19J, por. służąca 
(N Fem., s. 304) – znalazła się w klasie rzeczowników w wyniku substantywizacji 
imiesłowu. Dlatego wśród wykładników formalnych kształtujących wartość kate-
gorialną nazw osobowych wykonawców czynności sufiks znalazł się sufiks -ący.

-ec:
Jak podają autorzy opracowań słowotwórczych, nazwy osobowych subiek-

tów czynności derywowanych formantem -ec stanowią grupę mało liczną (Grze-
gorczykowa, 1998: 403; Ułaszyn, 1923: 219; Gaertner, 1934: 314; Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 64; Kleszczowa, 1998: 91–92).

Wykładnik -ec już w najstarszej dobie – czytamy w Gramatyce historycznej języ-
ka polskiego  – był formantem mało produktywnym, często wypieranym przez -c(a), 
nieużywany jest również w polszczyźnie współczesnej (Klemensiewicz, 1981: 198).

Formant reprezentowany przez nieliczne derywaty jest także w  gwarach 
(por. Bąk, 1968: 75; Szymczak, 1961: 155; Dejna, 1989/1990, 30; Laskowski, 
1971: 22–23; Sajewicz, 2002: 135–136; Malec, 1967: 46).

W Słownictwie ludowym typ reprezentowany jest przez nazwy osobowych su-
biektów czynności wskazujące bądź na umiejętności, np. jeździec, strzelec, bądź 
zawodowe działania nazywanych desygnatów, np. handlowiec, krawiec. Niektó-
re nazwy, w zależności od ich interpretacji czy użycia potraktować możemy jako 
łączące te dwa znaczenia, por. zdolny / zawodowy – jeździec, kupiec, strzelec.

W grupie omawianych derywatów jeden wyraża subiekta stanu o znaczeniu 
rezultatywnym, por. wdowiec, to ‘mężczyzna, który owdowiał’. Ustalony w opar-
ciu o czasownik dokonany zachowuje z nim zgodność aspektową.

Formacje: kosiec, wędrowiec ze względu na pełnione przez nie funkcje zna-
czeniowe określić należy jako nazwy subiektów, których desygnaty podejmują 
określające ich czynności sezonowo, okresowo.

Omawiane w tej grupie derywaty ustalane są głównie od czasowników nie-
dokonanych na -ać, -ować, -ić, (np. strzelać, handlować, jeździć). Sporadycznie 
jako podstawowe wykorzystywane są formy dokonane czasowników na -eć, -ić 
(patrz (o)wdowieć, kupić, dla derywatów wdowiec, kupiec). Rzeczownik ku-
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piec nie przejął aspektu podstawy, wyraża desygnat związany trwale, na zasadach 
ciągłości, powtarzalności z określającą go czynnością.

Podwójną motywację czasownikowo-rzeczownikową przyjąć należy dla de-
rywatu handlowiec, który parafrazowany jest zarówno jako ‘ten, kto handluje’, jak 
i ‘ten, kto zajmuje się, trudni się handlem’. Formalne przyjęcie jednej z możliwych 
podstaw decyduje o wyodrębnieniu bądź podstawowego formantu -ec przy pod-
stawie czasownikowej, bądź jego formy rozszerzonej -owiec przy podstawie rze-
czownikowej. Wybór motywacji nie decyduje natomiast o wartości kategorialnej 
kształtowanej nazwy i jego semantycznych relacjach ze znaczeniem czynności.

Dla rzeczowników: handlowiec, kosiec, łowiec, polowiec powołane zo-
stały formacje wariantywne o wykładnikach: -czy (łowczy), -nik (kośnik, polow-
nik), -ynier (kosynier), -arz (handlarz), -erz (handlerz).

handlowiec: handlować; ,andlo1ec 15L, por. handlarz, handlerz; jeździec 
‘ten, kto jeździ konno’: jeździć; zeźvec 15L; kosiec ‘mężczyzna, który kosi’: kosić; 
kośec 15L, por. kośnik, kosynier, kosiarz; krawiec: krawać; kra1es suł 1, kra1ec 10M, 
12J, 15, 16S, 17, 19J, 20J, 24S, 25P, 30K, 57, 63, 80a, 87S, 93C, por. krawcowa 
(N Fem., s. 304, N Famil. s. 307); kupiec: kupić; ku@ec 15, 15L, 15T, 20, 30K, 
32K, 41,75, 93; łowiec ‘łowczy, myśliwy’: łowić ‘polować’; Wo1ec 15L, por. łow-
czy; polowiec ‘myśliwy’: polować; polofce Wozom po pola, na kfardom ześiń 25P, 
por. polownik; strzelec: strzelać; sURelec 19J, Rlelec 15; wdowiec: (o)wdowieć; 
ćQsko viś vdofco1i 16S, vdo1ec 1G, 15L, 15T, 16, 19J, 24S, 25, 30K, 93C, gdo1ec 1B, 
13Op, 15, 15T, 17, 20J, 93C; wędrowiec: wędrować; vedro1ec 15L. 

-elec:
Formant tworzy trzy derywaty o  tym samym znaczeniu leksykalnym. Są 

one wariantami fonetyczno-morfologicznymi formy ogólnopolskiej rzeczowni-
ka wisielec (ten też jest obecny w leksyce ludowej), kształtowanymi w oparciu 
o wariantywne postaci czasownika – wisieć. Te, na gruncie gwarowym, posłużyły 
także do ustalania formacji słowotwórczych o tej samej wartości kategorialnej, ale 
kształtowanej przez sufiksy: -uch, -ak (patrz odsyłacze przy hasłach).

Formacje: wisielec ‘człowiek, który się powiesił’: wisieć; 1iśelec 6T, 10M, 
12J, 15L, 31J, 87S, 90, 93C, 96, 117, por. wisieluch, wisielak; wiścielec ‘wisielec’: 
wiścieć ‘wisieć’; źli ˆerom 1iśćelca prosto f pazury, na sont ńe fstańe 25P, por. wi-
ścieluch, wiścielak; wiśsielec ‘wisielec’: wiśsieć ‘wisieć’; 1iśśelec 13S, 13Op, 26M, 
34W, 50Z, por. wiśsieluch, wiśsielak wyrażają subiektów stanów, które to stany są 
rezultatem podjętych działań. Formalnie derywaty te kształtowane są w oparciu 
o  czasowniki niedokonane, nieprzechodnie. Pod względem semantycznym nie 
nawiązują do aspektu motywujących je znaczeń czynności5.

5 Na rezultatywny odcień znaczeniowy formacji z  sufiksem -elec, czy też ich 
znaczenie z  pogranicza subiekta i  rezultatu czynności zwraca uwagę Michał Sajewicz 
(Sajewicz, 2002: 138–139).
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Kategoriotwórczą funkcję formantu -elec – powoływanie nazw osobowych 
subiektów czynności, stanów (głównie nazw – wisielec, topielec) odnotowują za-
równo opracowania gwarowe (por. Szymczak, 1961: 156; Bąk, 1968: 75; Malec, 
1976: 39; Sajewicz, 2002: 138–139), jak i dotyczące polszczyzny ogólnej (Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 65; Grzegorczykowa, 1998: 400). 

-aniec:
Formant występuje wyłącznie w derywatach odczasownikowych, w tym na-

zwach subiektów czynności (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 66).
W gwarach potwierdzony w tej funkcji kategorialnej w nazwie – mieszka-

niec: mieszkać; HeRkańcuf gen. pl. 95. 
Jej podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. Funkcja semantyczna dery-

watu ‘ten, kto mieszka w danym miejscu’ wskazuje na zgodność aspektową z mo-
tywującym go znaczeniem czynności. 

-(eni)ec:
Jak podaje Henryk Gaertner: „wykładnik -eniec został wyodrębniony w cza-

sownikach utworzonych od imiesłowów biernych na -ony typy potępieniec” 
(Gaertner, 1934: 316).

Dla gwarowej nazwy – obwieszeniec ‘wisielec’: obwiesić (się) ‘powiesić się’; mp. 
381 – jako podstawowy wskazany został czasownik dokonany, przechodni na -ić. 

Formant podstawowy -ec w  omawianej formacji wyodrębniany jest przy 
podstawie imiesłowowej – obwieszony. Przyjąć zatem należy dla derywatu ob-
wieszeniec podwójną motywację czasownikowo-imiesłowową, przy jednocze-
snym rozszerzeniu sufiksu -ec o morfem -eń- w przypadku tej pierwszej.

Uznanie motywacji imiesłowowej wiąże się także z  wprowadzeniem mo-
dyfikacji znaczenia leksykalnego kształtowanego derywatu, który definiować 
wówczas będziemy ‘człowiek, który został obwieszony’, czyli poddany czynności. 
Nadajemy mu w tych relacjach semantycznych z imiesłowem jako wyrazem pod-
stawowym znaczenie obiektu czynności.

Przy przyjętej podstawie czasownikowej, derywat określimy jako nazwę su-
biekta stanu o rezultatywnym odcieniu znaczeniowym (podobnie jak wisielec).

-nica:
Jest to rozszerzony wariant sufiksu -ica. W obrębie kategorii N Sub. tworzy 

formacje żeńskie: orędownica ‘wstawienniczka’: orędować; Woryndovńica 15L; 
przodownica ‘przodownica w  żniwnych pracach’: przodować; pRodovńica 12J, 
por. przodowniczka, oraz męską – woźnica ‘powożący końmi na wsi’: wozić; 
voźńica 1G, 117, por. wozacz, wozak.

Derywaty ustalane są od czasowników niedokonanych o tematach na -owa-, 
-i-, ich funkcja semantyczna pozostaje w związku z aspektem czasowników pod-
stawowych.
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Strukturami wariantywnymi są nazwy subiektów czynności powoływane 
przez sufiksy: -niczka, por. przodowniczka, -acz, -ak, por. wozacz, wozak.

Derywaty odczasownikowe o  wartości kategorialnej subiekta czynności, 
kształtowane przez formant -nica to przede wszystkim rzeczowniki rodzaju żeń-
skiego (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 81; Klemensiewicz, 1981: 198; 
Szymczak, 1961: 158; Bąk, 1968: 75; Malec, 1976: 59), często traktowane jako 
nazwy żeńskich wykonawców czynności6.

-eluch:
Formant tworzy trzy formacje: wisieluch ‘wisielec’: wisieć; 1iśelu, 24S, 

28D, 42B, 58M, 63G, 79, 82, 83, 83B, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 93C, 94,95, 
98, 99, 100, por. wisielec, wisielak; wiścieluch ‘wisielec’: wiścieć ‘wisieć’; 
1iśćelu, 43B, por. wiścielec, wiścielak; wiśsieluch ‘wisielec’: wiśsieć ‘wisieć’; 
1iśśelu, 81a, por. wiśsielec, wiśsielak. Wiścieluch, wiśsieluch są wariantami 
fonetyczno-morfologicznymi rzeczownika wisieluch utworzonymi od odpo-
wiednich dla nich wariantów fonetyczno-morfologicznych czasownika – wi-
sieć (wiścieć, wiśsieć).

Podstawy te posłużyły w gwarach do ustalenia nazw subiektów stanu o rezul-
tatywnym odcieniu znaczeniowym (por. wisielec, wiścielec, wiśsielec, wisie-
lak, wiścielak, wiśsielak).

-tuch:
Formant wyodrębniony został w  jednej formacji – pastuch 1/ ‘czło-

wiek doglądający bydła, pasterz’, 2/ ‘biedny wieśniak, parobek, służący’: paść; 
1/ gromacAi pastu, 23, pastu, 9, 13Op, 15L, 15T, 19J, 24, 25P, 26M, 28D, 32, 
43, 43B, 57, 59, 73, 75a, 93, 93C, 2/ pastu,, zo tfozim pastu,em ńe będę, to se  
vyˆiz ze Wba 25P, por. pastucha, pastucha (N Fem. s. 304). 

Zarówno funkcja semantyczna derywatu, jak i jego struktura ukształtowana 
została w oparciu o czasownik wyrażający czynność niedokonaną.

W gwarach, w tej samej funkcji słowotwórczosemantycznej, odnotowany zo-
stał formant -tucha, por. pastuch / pastucha.

-tucha:
Formant tworzy rzeczownik – pastucha ‘człowiek doglądający bydła, pa-

sterz’: paść; nazme kaz pastu,e do bydła 41, pastu,a 1B, 3, 6T, 12J, 13S, 15, 15T, 
17, 18, 20J, 24, 24S, 25B, 25R, 30K, 32, 34, 34W, 42B, 50Z, 72, 72D, 74, 76, 83, 
83B, 84, 87S, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 100, 104, 117, por. pastuch.

W gwarach funkcjonuje w tym samym znaczeniu, co derywat pastuch, poza 
tym tworzy nazwę żeńską, (patrz pastucha, s. 304).

6 W  pracy nazwy, które w  gwarach powołane zostały jako żeńskie odpowiedniki 
rzeczowników męskich omówione zostały w 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., s. 304–305.
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Rzeczownik powołany został w oparciu o czasownik niedokonany, z którym 
zachowuje zgodność aspektową.

-acz:
Podstawową postacią sufiksu -acz jest -lь tworzące głównie nomina agentis 

i nomina instrumenti od tematów werbalnych zakończonych na -a-. W takich wa-
runkach wyodrębnił się szczególnie produktywny -alь powstały z absorbcji wy-
głosu tematu bezokolicznika podstawy na -ati (Sławski, 1974: 102).

Typ wykazuje wyjątkowo wysoką aktywność z  zakresie tworzenia osobo-
wych wykonawców czynności, zarówno w gwarach (por. Szymczak, 1961: 160; 
Dobrzyński, 1967: 8; Warchoł, 1967: 143; Górnowicz, 1967: 65; Bąk, 1968: 76; 
Mrózek, 1970: 194–195; Laskowski, 1971: 17–18; Malec, 1976: 20–21; Cyran, 
1977: 8–11; Dejna, 1989/1990: 24; Habrajska, 1989/1990: 88; Sajewicz, 2002: 
145–159), jak i  w  polszczyźnie literackiej (por. Ułaszyn, 1923: 219; Gaertner, 
1934: 323–324; Zołotowa, 1962: 310–317; Satkiewicz, 1969: 20–22; Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 93–96; Klemensiewicz, 1981: 197;   Grzegorczykowa, 
1981: 40; Grzegorczykowa, 1998: 401; Kleszczowa, 1998: 89).

Poświadczony w  języku polskim formacją oracz w  XV wieku (Klemensie-
wicz, 1981: 197) sufiks -acz utrzymuje swoją aktywność także w  latach dzie-
więćdziesiątych, choć na niższym poziomie. Ustalane przy jego użyciu formacje 
często mają charakter tekstowy, okazjonalny, ekspresywny, na co zwraca uwagę 
Hanna Jadacka ( Jadacka, 2001(a): 84). Dzisiejszemu przyrostkowi -acz przy-
pisuje się głównie funkcję tworzenia nacechowanych potocznością osobowych 
wykonawców czynności ( Jadacka, 2001(a): 84). Jak podaje Witold Doroszew-
ski, od początku obecny przy powoływaniu nazw wykonawców czynności, obok 
formantu -ca, z czasem przejmuje rolę dominującą w tego rodzaju procesach de-
rywacyjnych (Doroszewski, 1928: 216, 217).

Wiele interesujących uwag i wniosków na temat roli formantu -acz w proce-
sie powoływania nie tylko osobowych wykonawców czynności wyraziła Józefa 
Kobylińska w artykule Nazwy działacza z przyrostkiem -acz (Kobylińska, 1972: 
104–112).

Ustalane w  staropolszczyźnie przez formant -acz derywaty za podstawy 
przyjmowały czasowniki zarówno niedokonane, jak i dokonane (Klemensiewicz, 
1981: 197). Współcześnie -acz łączony jest prawie wyłącznie z czasownikami nie-
dokonanymi, a  utworzone w  procesie derywacji rzeczowniki przejmują aspekt 
podstawy (Grzegorczykowa, 1998: 401).

Derywaty gwarowe kształtowane są w oparciu o czasowniki wyłącznie nie-
dokonane o  tematach, przede wszystkim na -a-, por. badacz: badać, deptacz: 
deptać, działacz: działać, ganiacz: ganiać itd. Sporadycznie podstawami są cza-
sowniki m.in. na -owa-, por. miśkowacz: miśkować, obsługowacz: obsługować, 
rabowacz: rabować; -ewa-, por. siewacz: siewać; -iwa-/-ywa-, por. wyzyskiwacz: 
wyzyskiwać, szwacz: szywać.
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Do rzadkości należą czasowniki o  temacie na -i-, por. wozacz: wozić, czy 
rdzenne, por. tracz: trzeć.

Pod względem znaczeniowym słowotwórcze N Sub. z formantem -acz określa-
ją osoby ze względu na wykonywane przez nie czynności związane z ich zawodem, 
zajęciami doraźnymi, obrzędami czy zwyczajami, por. badacz, deptacz, działacz, 
ganiacz, miśkowacz, obsługowacz, odczyniacz, oracz, przepowiadacz, przewi-
dowacz, siewacz, tkacz, zamawiacz (por. Sajewicz, 2002: 154–158; Laskowski, 
1971: 17; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 94–95; Grzegorczykowa, 1998: 401).

Formacjami funkcjonującymi w  gwarach paralelnie z  nazwami na -acz są 
struktury o wykładnikach: -ca, por. siewacz / siewca, -nica, por. wozacz / woźni-
ca, -ak, por. siewacz / siewak, wozacz / wozak, -nik, por. miśkowacz / miśkow-
nik, rabowacz / rabownik, -uś, por. rabowacz / rabuś.

badacz ‘naukowiec’: badać ‘poznawać’; zedyn set pruzno, zedyn s kśMskom 
– taAi badoc 72, bodoc ‘naukowiec’ 15L; deptacz ‘człowiek, który depcze ka-
pustę’: deptać; deptoc 77; działacz ‘aktywista’: działać; vaWoc 15L; ganiacz 
‘człowiek, który gania, np. gęsi’: ganiać; gańoc 15L; gracz ‘ten, kto gra w karty’: 
grać; groc 15, 15L, 25P, 26K, 83B; jednacz ‘człowiek, który godzi powaśnione 
strony’: jednać ‘godzić’; zednoc 15L; kołysacz ‘kołyszący dziecko’: kołysać; ko-
Wysoc 15L, por. N Instr.; kopacz ‘mężczyzna kopiący kartofle’: kopać; kopac 15T, 
por. N Instr.; miśkowacz ‘kastrator’: miśkować ‘kastrować’; Hiśkovoc 26K, 
30K, por. miśkownik; naganiacz ‘pomocnik w polowaniu’: naganiać; nagańoc 
15L, naguńace 15T; namawiacz ‘swat kojarzący małżeństwa’: namawiać; ndm-
d1ac 61; obsługowacz ‘człowiek z grona ludzi donoszących jedzenie na stoły’: 
obsługować ‘obsługiwać’; som WopsWugovace, ći sta1azom, donosom 104; odczy-
niacz ‘osoba znająca sposoby leczenia z uroku’: odczyniać; Wotcyńoc 25P, por. 
odczyniaczka (N Fem. s. 304); oracz ‘gospodarz w  trakcie orki’: orać; orac 
72D, 117, oroc 15T, Woroc 15, 15T, Worac 12J, 19J, Worac 87S, Woroc 15T, 17, 
93C; poganiacz ‘człowiek, który pogania, np. konie w czasie prac polowych’: 
poganiać; pogańoc 15L, poguńoc 15T; poprawiacz: poprawiać; popra1oc 15L; 
przepowiadacz ‘prognostyk pogody’: przepowiadać ‘zapowiadać, proroko-
wać, wróżyć’ [Bańkowski, 2000]; pRepo1edoc pRepo1edo – viAe geśi Wodlatu-
zom vysoko, źima daleko 25P; przerabiacz ‘człowiek umiejący i  lubiący prze-
rabiać czy naprawiać’: przerabiać; pReroˆoc 15L; przewidowacz ‘osoba 
stawiająca prognozę pogody’: przewidować ‘przewidywać’; pRe1idovoc pRe-
1ido, zaAi beve rok, g_moty Wode fs,odu, mroźno źima 25P; rabowacz ‘rabuś’: ra-
bować; rabovac 25P, por. rabownik, rabuś; siacz ‘siewca, człowiek, który sieje’: 
siać; śal 87S; siewacz ‘siewca, człowiek, który sieje’: siewać; śevac 15T, śevoc 
15L, por. siewca, siewak; szwacz: szywać [Karłowicz, 1900–1927]; sfac 15T, 
por. szwaczka (N Fem., s. 304); tkacz: tkać; płutno tkoc vyroˆuł 41, tkac 1G, 
15, 19J, 87S, 117, tkdc 20, 25R, 34, 34W, 50Z, 57, 61, tkoc 3, 12J, 13Op, 13S, 
15, 15L, 15T, 17, 20J, 24S, 32, 41, 90P, 93, 93C, por. tkaczka (N Fem., s. 304); 
tracz ‘robotnik rozcinający kłody drzewa za pomoca ręcznej piły trackiej’: tr-, 
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trzeć; nazon tracy 30K, trdc 30W, troc 1B, 11, 12J, 13Op, 13S, 15L, 15T, 19, 24S, 
25B, 80a, 93, 93C; ulacz ‘tancerz’: ulać ‘tańczyć’; uloc 13Op; wozacz ‘wozak, 
robotnik zatrudniony w  transporcie konnym’: wozić; vozac 24S, por. wożni-
ca, wozak; wyzyskiwacz ‘człowiek, który wykorzystuje innych’: wyzyskiwać; 
vyzysAivoc 12J; zamawiacz ‘znachor, człowiek umiejący zamówić chorobę czy 
urok’: zamawiać ‘odprawiać magiczne czynności, które mają zapobiec chorobie 
czy urokom’; zamo1oc 15L; zbawiacz ‘zbawiciel’: zbawiać; zba1oc 15L. 

-czy:
Sufiks -czy wyabstrahowany został z  pierwotnych substantywizowanych 

przymiotników. Pełni zatem rolę formantu paradygmatycznego.
Derywaty z tym wykładnikiem, jak pisze Krystyna Waszakowa, bądź „funk-

cjonują jako ustabilizowane w  normie języka polskiego leksemy o  semantycz-
nych i składniowych cechach rzeczownika, [bądź] są dopiero na drodze do pełnej 
substantywizacji (są tworami okazjonalnymi o charakterze tekstowym)” (Wasza-
kowa, 1993: 106). Właśnie do tej grupy zaliczyć należy formacje odnotowane 
w gwarach (gończy, łowczy, śledczy). Te bowiem w tekście mogą być użyte za-
równo w roli przymiotników, gdy określane przez nie rzeczowniki pełnią funk-
cję subiektów (por. pies gończy; Grzegorczykowa, 1998: 474), a  przymiotniki 
utworzone od czynnościowych czasowników klasyfikowane są w grupie derywa-
tów agentywnych (Grzegorczykowa, 1981: 64–65, 1982: 49–55), jak i wyłącznie 
subiektów (kto? – gończy, łowczy, śledczy).

Derywaty – gończy ‘służący do gonienia’: gonić; guńcy 15L; łowczy ‘myśli-
wy’: łowić ‘polować’; Wofcy nom. pl. 15L, por. łowiec; śledczy ‘urzędnik śledczy’: 
śledzić ‘tropić’; śletcy 15L, por. śledca – ustalone zostały od podstaw czasowniko-
wych niedokonanych, o tematach na -i-.

W gwarach obok formacji na -czy, w tej samej funkcji kategorialnej, używane 
są nazwy z wykładnikami: -ec, por. łowczy / łowiec, -ca, por. śledczy / śledca.

Funkcja semantyczna omawianych derywatów włącza je do znaczeniowej 
klasy nazw wykonawców zawodów.

-ka:
Formant tworzy trzy nazwy żeńskich wykonawców czynności – dójka ‘ko-

bieta, która doi krowy’: doj-, doić praes.; duzka 1G, 15T, 19J, 24S, 93C, por. 
dojaczka, dojarka, por. też N Instr. N Ob.; prządka / przędka ‘kobieta zaję-
ta przędzeniem’: przęd-, prząść; pRontka 1G, 72D, 93, 93C, 117, pRotka 15T, 
24S, 25R, 34W 57, pRuntka 1G, 19, 87S, 90P, / pRuntka 19J, por. przędzarka, 
por. też N Acc., N Instr.; rozwódka: rozwodzić się; rozvutka 1B, 1G, 15T, 16S, 
24S,30K, 93C.

Są to nazwy, które funkcjonują w relacjach motywujących wyłącznie ze zna-
czeniami czynności i odnoszą się wyłącznie do desygnatów osobowych żeńskich. 
Są nazwami zawodowymi, wyrażają profesje wykonywane w naszej kulturze wy-
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łącznie przez kobiety, bądź wyrażają żeńskiego subiekta stanu wynikającego z do-
konania, zakończenia czynności motywującej, por. rozwódka.

Podstawami żeńskich subiektów czynności derywowanych formantem -ka 
są czasowniki niedokonane, o temacie na -i-, por. doić, rozwodzić (się) oraz ate-
matyczny, por. prząść.

Omawiane formacje w gwarach występują w formach wariantywnych z su-
fiksami: -aczka, por. dójka / dojaczka, -arka, por. prządka / przędzarka.

Zarówno na gruncie gwarowym, jak i  polszczyzny ogólnej (współczesnej 
i dawnej) -ka jako wykładnik żeńskich nazw subiektów czynności potwierdzany 
jest sporadycznie (por. Szymczak, 1961: 134; Dobrzyński, 1967: 17; Bąk, 1968: 
77; Mrózek, 1970: 190; Gaertner, 1934: 297; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
125; Kleszczowa, 1998: 94). Bez komentarza nie mogą pozostać formacje przy-
wołane w Tendencjach słowotwórczych w gwarach polskich, którym poza wartością 
żeńskiego wykonawcy czynności przypisać należy znamiona znaczeń atrybutyw-
nych wnoszonych do jednostek derywowanych przez czasowniki podstawowe 
(Cyran, 1977: 25). W opracowaniu derywaty tego typu omówione zostały w ob-
rębie atrybutywnych nazw subiektów czynności (patrz s. 115–116). Analogicz-
ne przykłady znajdujemy w gwarze wsi Masłonie, tu jednak poza motywacjami 
czasownikowymi wskazano możliwość także motywacji podwójnych czasowni-
kowo-rzeczownikowych (Habrajska, 1989/1990: 101). W gwarze Kucowa z wy-
kładnikiem -ka wskazano wyłacznie nazwę męską słu_ka w  znaczeniu ‘służący, 
sługa’ (Dejna, 1989/1990: 41). 

-aczka:
Formant w  obrębie kategorii N Sub. tworzy formacje rodzaju żeńskiego – 

żeńskie nazwy wykonawców czynności, czyli takie, które w leksyce gwarowej wy-
wodzone są bezpośrednio od znaczeń czynności i nie posiadają męskich odpo-
wiedników (na -acz i -ka), od których mogłyby być derywowane (Rusek, 1957: 
366). Ten fakt językowy znajduje swoje uwarunkowanie w kulturze ludowej, wy-
raźnie określającej specyfikę zajęć przypisywanych wyłącznie kobietom.

Złożony przyrostek -aczka składa się z  przyrostka -acz tworzącego męskie 
nomina agentis oraz z przyrostka -ka kształtującego nazwy żeńskie (Doroszew-
ski, 1928: 221–222)7. Stąd jego wielofunkcyjny charakter, m.in. odpowiada za 
tworzenie nazw żeńskich subiektów czynności obecnych zarówno w  gwarach 
(por. Bąk, 1968: 77; Laskowski, 1971: 33–34; Chludzińska-Świątecka, 1972: 
167; Kowalska, 1975: 55), jak i w języku ogólnym (por. Satkiewicz, 1969: 22–23; 
Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 129–130; Grzegorczykowa, 1998: 404), jak 
również w polszczyźnie historycznej (Kleszczowa, 1998: 94).

7 O  roli formantu -aczka w  słowotwórstwie, o  jego łączliwości z  podstawami 
czasownikowymi zob. Rusek, 1957: 272–281, 357–366.
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Podstawami dla omawianych formacji są czasowniki niedokonane, głównie 
o tematach na -a-, por. kopać, odbierać, prać, strugać, do tej grupy należy również 
czasownik wielokrotny – sadzać. Motywującymi są także czasowniki o temacie 
na -i- takie jak: doić, grabić.

Większość utworzonych nazw osadzonych jest wyłącznie w leksyce gwaro-
wej. Określają one kobiety wykonujące czynności związane głównie z uprawą 
roli czy zajęciami gospodarskimi. Niektóre derywaty funkcjonują w polszczyź-
nie literackiej, jak np. praczka czy słuchaczka, ten drugi jednak dopuszcza, 
poza czasownikową, także motywację rzeczownikową – słuchacz. Przy takim 
ujęciu formacje tę należy uznać za feminatywną, pośrednio związaną ze znacze-
niem czynności, bezpośrednio zaś motywowaną słowotwórczą nazwą subiekta 
czynności.

Nazwy żeńskich subiektów z -aczka w gwarach posiadają słowotwórcze od-
powiedniki derywowane głównie formantem -arka, por. dojaczka / dojarka, gra-
baczka / grabarka, kopaczka / kopiarka, sadzaczka / sadzarka, a także forman-
tami: -ka, por. dojaczka / dójka, -ałka, por. wiązaczka / wiązałka.

dojaczka ‘kobieta, która doi krowy’: doić; dozacka 17, 25R, por. dójka, 
dojarka; grabaczka ‘kobieta grabiąca zboże’: grabić; grabacka 15L, por. gra-
barka; kopaczka ‘kobieta kopiąca kartofle’: kopać; kopocka 25B, kopacka 15, 
15T, por. kopiarka, por. też N Instr., N Res.; odbieraczka ‘kobieta, która zbie-
ra zboże po kosiarzu i  wiąże je w  snopy’: odbierać; Wodˆerocka ive za kośo_ym 
i  Wodˆero zboze i  zaro go 1oze f snopecAi 15T, Wodˆerocka 15L, Wodˆeracka 17, 
Wodˆeracka 24S, 25B, Wodˆiracka 15, 19J, 30K; pobieraczka ‘kobieta, która idąc 
za kosiarzem odbiera koszone zboże i wiąże je w snopy’: pobierać; poˆeracka 72D; 
podbieraczka ‘kobieta, która idąc za kosiarzem odbiera koszone zboże i wiąże je 
w snopy’: podbierać; podˆeracka 1B, 15L,117, podˆerocka 15L; praczka ‘kobieta 
piorąca’: prać; procka 15, 17, 42B, prdcAi nom. pl. 25R; sadzaczka ‘kobieta, która 
sadzi kartofle’: sadzać; sarocka 72D, por. sadzarka; słuchaczka ‘kobieta przysłu-
chująca się rozmowie’: słuchać; sWu,ocka 15L; strugaczka ‘kobieta obierająca 
ziemniaki’: strugać ‘obierać’; strugocka 15L; ubieraczka ‘kobieta, która zbiera 
i wiąże skoszone zboże’: ubierać ‘zbierać i wiązać w snopki koszone przez kosiarza 
zboże’; uˆeracka 83L; wiązaczka ‘kobieta wiążąca za kosiarzem zboże w snop-
ki podczas żniw’: wiązać; 1Zzacka 19J, por. wiązałka; zbieraczka ‘kobieta, która 
wiąże w snopy zboże skoszone przez kosiarza’: zbierać; zˆirocka 93; zmywaczka 
‘kobieta zmywająca naczynia’: zmywać; zmyvacka 15L, por. N Instr. 

-niczka:
Formant wskazany został tylko w jednym derywacie – przodowniczka ‘przo-

downica w żniwnych pracach’: przodować; pRodovńicka 15L, por. przodownica. 
Formacja należy do kategorii żeńskich nazw subiektów czynności. Ustalony został 
w oparciu o czasownik niedokonany na -ować. W tym samym znaczeniu w gwa-
rach odnotowany został rzeczownik z formantem -nica, por. przodownica.
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-ałka:
Formant tworzy nazwę żeńskiego subiekta czynności – wiązałka ‘kobieta 

wiążąca za kosiarzem zboże w snopki podczas żniw’: wiązać; 1ozałka 15, 1ZzaWka 
117, por. wiązaczka. Strukturą wariantywną dla derywatu jest omówiona wcze-
śniej nazwa – wiązaczka. Podstawą omawianej formacji jest czasownik niedo-
konany na -ać. Wyraża on czynność wykonywaną w kulturze ludowej wyłącznie 
przez kobiety uczestniczące w żniwach. 

-unka:
Derywat – piastunka ‘niańka’: piastować ‘zajmować się’ @astoKka 24S,  

@astuKka 32K – pochodzi od niedokonanego czasownika o temacie na -owa-. Na-
zywa kobietę sprawującą opiekę nad dzieckiem.

-arka:
Formant -arka wyodrębniony został w nazwach osobowych żeńskich wyko-

nawców czynności, dla których podstawami są czasowniki niedokonane o tema-
tach na: -i-, por. doić, grabić, -a-, por. kopać. Czasownik wielokrotny sadzać przy-
jęty został dla derywatu sadzarka.

Formacje na -arka wskazane zostały jako najczęstsze słowotwórcze warian-
ty nazw żeńskich subiektów czynności derywowanych formantem -aczka (patrz 
-aczka, s. 85–86). Funkcjonują także jako warianty derywatów z formantem -ka, 
por. przędzarka / prządka (ę:ą, dz:d).

Formant -arka sporadycznie jest potwierdzany jako wykładnik katego-
rii N Sub., tak w gwarach, jak i w  języku ogólnym (por. Szymczak, 1961: 137; 
Górnowicz, 1967: 32; Malec, 1976: 28–29; Habrajska, 1989/1990: 91; Jadacka, 
2001(a): 48). W opracowaniach wskazuje się na jego łączliwość z podstawami 
czasownikowymi, głównie w zakresie tworzenia nazw środków czynności, nazwy 
żeńskich subiektów czynności przytaczane są incydentalnie. Rzeczowniki odcza-
sownikowe na -arka traktuje się wręcz jako jednolite semantycznie – oznaczające 
wszelkiego rodzaju maszyny i narzędzia. Stwierdzenie to dotyczy formacji funk-
cjonujących w  języku literackim (Satkiewicz, 1969: 33). W  pracy tej czytamy: 
„przykłady formacji o podwójnym znaczeniu – narzędzia i kobiety – są bardzo 
nieliczne” (Satkiewicz, 1969: 113).

dojarka ‘kobieta, która doi krowy’: doić; dozorka 15L, por., dójka, dojaczka, 
por. też N Instr.; grabiarka ‘kobieta grabiąca zboże’: grabić; graˆorka 15, 15L, 15T, 
19J, 24S, 30K, 93C, por. grabaczka, por. też N Instr.; kopiarka ‘kobieta, która kopie 
kartofle’: kop¿-, kopać; ko@arka 17, ko@orka 15, 15T, 24S, 25B, 28D, 30K, 93, 93C, 
zile ko@oreg bevez brać 30K, por. kopaczka, por. też N Instr.; przędzarka ‘prządka’: 
przęd-, prząść, pRerarka 15, por. prządka; sadzarka ‘kobieta, która sadzi kartofle’: 
sadzać; sarorka 15T, 24S, 93C, sarorAi Wumu1iWam na sobote 30K, por. sadzaczka, 
por. też N Instr.; sadziarka ‘kobieta sadząca kartofle’: sadzić; savorka 93.
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-ak:
Na temat mechanizmów wyodrębniania się sufiksu w formacjach odczasow-

nikowych – nazwach osobowych wykonawców czynności – uwagi poczynił Ka-
zimierz Michalewski w artykule Polski sufiks -ak na tle słowiańskim (Michalewski, 
1977: 50–51, por. też Truszkowski, 1954: 155–162).

Henryk Gaertner zwraca uwagę, że „nazwy osobowe wyrażają pojęcia skłon-
ności raczej do działań okolicznościowych, aniżeli zawodowych, [że] rzeczowni-
ków tych jest stosunkowo niewiele i na ogół mają one charakter nazw karykatu-
ralnych z nastrojem ujemnym” (Gaertner, 1934: 305).

W pracy nazw derywowanych formantem -ak w kategorii N Sub. wskazanych 
zostało niewiele. Znacznie więcej odnotowano w gwarach derywatów o atrybu-
tywnych odcieniach znaczeniowych (patrz N Sub. Attr., s. 118–119).

Struktury poddane analizie słowotwórczo-semantycznej derywowane są 
od podstaw czasownikowych niedokonanych, o  tematach na: -a-, por. żebrak: 
żebrać, śpiewak: śpiewać, -ewa- (wskazującym na czynność wielokrotną), por. 
siewak: siewać oraz na -i-, por. misiak: misić, wozak: wozić. 

Derywaty gwarowe odnoszą się do desygnatów – osób, które określane są 
ze względu na podejmowaną przez nie czynność w sposób celowy, zamierzony, 
często wynikającą z  codziennych obowiązków. Są to nazwy zawodowe. Wśród 
odnotowanych rzeczowników są też nazywające desygnat w związku z jego skłon-
nością do podejmowanych działań (por. Gaertner, 1934: 305), (por. też Ułaszyn, 
1923: 215; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 159; Klemensiewicz, 1981: 198–
199;  Grzegorczykowa, 1998: 403; Cyran, 1960: 176; Bąk,1968: 76; Chludziń-
ska-Świątecka, 1972: 165; Malec, 1976: 23; Cyran, 1977: 14; Dejna, 1989/1990: 
25; Habrajska, 1989/1990: 89; Sajewicz, 2002: 181–182).

Formacjami wariantywnymi w gwarach dla nazw subiektów derywowanych 
formantem -ak są rzeczowniki o wykładnikach: -ca, por. siewak / siewca, -nica, 
por. wozak / woźnica, -acz, por. siewak / siewacz, -arz, por. misiak / misiarz.

misiak ‘kastrator’: misić ‘kastrować; Hiśok 28D, HiśdAi ,oviły z Austryzi 33, 
por. misiarz; siewak ‘mężczyzna siejący zboże’: siewać; siewok, por. siewca, sie-
wacz, N Instr.; śpiewak: śpiewać; ś@evok 15L, ś@evdk 25R, ś@ivok 14, 17, 23B, por. 
śpiewaczka (N Fem., s. 304); wozak ‘ten, kto wozi końmi’: wozić; vozak 1G, 9, 
vozok 93, 93C, por. woźnica, wozacz; ziebrak ‘żebrak’: ziebrać ‘żebrać’; źebrok 17, 
25P, por. ziebraczka (N Fem., s. 305); żebrak ‘człowiek, który żyje z jałmużny: 
żebrać; zebrak 15, 15L, 93C.

-elak:
Nazwy ustalone w gwarach przez formant -elak to postaci morfologiczno-fo-

netyczne jednego znaczenia leksykalnego, wyrażonego przez ogólnopolski, rów-
nież potwierdzony w  gwarach, rzeczownik wisielec, czyli ‘ten, kto się powiesił’ 
(patrz s. 79–80). Jego warianty strukturalne z wykładnikami: -elec, -eluch zostały 
omówione na stronach poświęconych wymienionym formantom (patrz s. 79, 81).



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 89

Derywaty opierają się na różnych postaciach morfologoczno-fonetycznych 
czasownika niedokonanego – wisieć, czyli – wiścieć, wiśsieć.

Ustalone nazwy wyrażają subiekta stanu rezultatywnego (por. -elec, s. 79).
wisielak ‘wisielec’: wisieć; 1iśelak 74, 1iśelok 12J, 15T, 19J, 20J, 71, 72, 72D, 

73, 75, 76, 77, 78, 82a, 87, 97, 114, por. wisielec, wisieluch; wiścielak ‘wisielec’: 
wiścieć ‘wisieć’; na smento_u śwecunym ńe ,ovo śe 1ićśelokuf 25P, por. wiścielec, wi-
ścieluch; wiśsielak ‘wisielec’: wiśsieć ‘wisieć’; mp. 381, por. wiśsielec, wiśsieluch.

-ek:
Sufiks -ek już w pn.słow. pełnił funkcję formantu nazw wykonawców czynno-

ści (Sławski, 1974: 93). Poświadczany jest w tej funkcji przykładami notowany-
mi w tekstach od XIV w., np. młocek, grajek, nurek, skoczek (Doroszewski, 1928: 
28–31, Klemensiewicz, 1981: 199, Kleszczowa, 1998: 95). 

Obecnie N Sub. derywowane formantem -ek uznawane są za nieliczne (Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 169; Grzegorczykowa, 1998: 400). Znaczna część 
przytaczanych nazw ma znaczenie atrybutywne, np. beczek, mruczek, płaczek 
(Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 169). Na to, że „nazwy wykonawców czynno-
ści (nomina agentis) [derywowane tym formantem] stanowią pewną odmianę rze-
czowników atrybutywnych, ponieważ są to w gruncie rzeczy nazwy nosicieli cech 
werbalnych” zwrócił już uwagę Witold Doroszewski (Doroszewski, 1928: 28).

W  opracowaniach poświęconych słowotwórstwu gwarowemu znajduje-
my jednak przykłady potwierdzające użycie formantu -ek w kształtowaniu nazw 
subiektów czynności neutralnych stylistycznie (por. Warchoł, 1967: 144; Bąk, 
1968: 77; Laskowski, 1971: 19; Chludzińska-Świątecka, 1972: 165–166; Malec, 
1976: 37; Cyran, 1977: 21; Dejna, 1989/1990: 31; Habrajska, 1989/1990: 94).

Przytaczane w materiale derywaty kształtowane są w oparciu o czasowniki 
na -ać, -ić, -ować. W przypadku rzeczownika przekupek wskazana została pod-
stawa – przekupiać (zanotowana w gwarach), nie można jednak wykluczyć, jako 
podstawowego, czasownika dokonanego – przekupić.

Jak większość omawianych formacji pochodzenia gwarowego również dla 
nazw osobowych subiektów czynności o wykładniku -ek znajdujemy w zanoto-
wanym materiale struktury wariantywne, np. na -ca, por. grajek / grajca, -nik, por. 
przekupek / przekupnik, -eń, por. przekupek / przekupień, -arz, por. młocek / 
młocarz, czy -ista, por. skrzypek / skrzypista.

grajek ‘człowiek, który gra zawodowo na instrumencie’: grajać (Reichan, 
1999), grać; grazek 1G, 15, grozek 15L, 25P, 93C, por. grajca; młocek ‘człowiek, 
który młóci zboże cepem’: młócić; mWocek 30K, por. młocarz; przekupek ‘czło-
wiek trudniący się drobnym handlem’: przekupiać ‘handlować artykułami spo-
żywczymi, skupując je za miastem, by je sprzedać w mieście drożej’ [Bańkowski, 
2000]; pRekupek 19J, por. przekupnik, przekupień, przekupka (N Fem., s. 304); 
skrzypek ‘grajek, członek kapeli wiejskiej’: skrzypać / skrzypieć [Brückner, 
1993, s.v. skrzyp]; skRypek 1G, 15T, 19J, 24S, 25P, 30K, 93C, por. skrzypista.
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-yk:
Formant powołuje nazwę subiekta stanu rezultatywnego – umrzyk ‘niebosz-

czyk’: umrzeć; Wum_yAi tW? strosazo 43. Derywat ustalono w oparciu o czasownik 
dokonany z tematycznym sufiksem -e-. 

-nik:
Derywaty z formantem -nik stanowią grupę stosunkowo liczną. Do kategorii 

N Sub. włączone zostały 22 formacje, których znaczenie leksykalne ukształtowa-
ne zostało ze względu na podejmowaną przez osobowe desygnaty działalność 
związaną głównie z ich profesją, por. kastrownik, kierownik, lotnik, lutownik, 
miernik, miskownik, przekupnik, przewoźnik, rzeźnik, wyrobnik. Niekiedy 
definiująca wykonawcę czynność wyraża działania okazjonalne, okresowe, por. 
czarownik, kolędnik, kośnik, namównik ‘swat’, tańcownik.

Formant -nik wyodrębniony został z rzeczowników zawierających przed -ikъ 
formant przymiotnikowy -ьn, np. kierownik, modelownik, rytownik, pracownik, 
pochlebnik (XIV w.) (Klemensiewicz, 1981: 198).

O wysokiej frekwencji sufiksu w staropolszczyźnie pisze Krystyna Kleszczo-
wa i notuje 60 utworzonych za jego pomocą formacji. Autorka zanotowany stan 
odnosi do współczesności i stwierdza znaczne ograniczenie jego produktywno-
ści, wręcz zalicza go do typów nieproduktywnych – jedynie dość licznych (Klesz-
czowa, 1998: 95, 96).

W  Słowotwórstwie współczesnego języka polskiego Renaty Grzegorczykowej 
i Jadwigi Puzyniny czytamy o tendencji wycofywania z użycia niektórych nazw 
osobowych wykonawców czynności, opatrywaniu tych samych w Słowniku języ-
ka polskiego (Doroszewski, 1958–1969) kwalifikatorem – dawne, por. dokucznik, 
dorobnik, napadnik, objezdnik, powoźnik, poręcznik ‘poręczyciel’, przestępnik, 
rozdawnik, zaczepnik, żeglownik (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 195).

O udziale formantu w powoływaniu nazw osobowych wykonawców czyn-
ności pisze także Halina Satkiewicz – zauważa, że staje się on coraz mniej pro-
duktywny w tej funkcji, a jego rola słowotwórcza ogranicza się do powoływania 
nazw nieosobowych wykonawców czynności – nazw narzędzi, „bo z dziedziny 
tworzenia nazw osobowych bywa wypierany przez inne sufiksy” (Satkiewicz, 
1969: 26–27).

Gwarowe N Sub. z  formantem -nik derywowane są zasadniczo od czasow-
ników niedokonanych, o  tematach na -owa-, por. czarownik: czarować, ka-
strownik: kastrować, kierownik: kierować, kłusownik: kłusować, kolędnik: 
kolędować, lutownik: lutować itd. Poza tym podstawy stanowią czasowniki 
niedokonane z tematycznym -a-, por. lotnik: latać, rzeźnik: rzezać oraz -i-/-y-, 
por. kośnik: kosić, miernik: mierzyć, przewoźnik: przewozić, rozwodnik: roz-
wodzić (się). Nazwa rozwodnik, choć formalnie związana jest z czasownikiem 
niedokonanym, wyraźnie wskazuje na subiekta stanu rezultatywnego. 
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Dla dwóch formacji jako motywujące ustalone zostały czynności wyrażone 
przez czasowniki dokonane – namównik ‘swat koajarzący małżeństwa’: namó-
wić, oraz wyrobnik ‘chłop posiadający tylko dom i kawałek roli, najmujący się do 
sezonowej roboty’: wyrobić. Przyjąć jednak należy, że w zależności od ich uży-
cia w tekście, rzeczowniki namównik i  wyrobnik wyrażać mogą zarówno wy-
konawcę czynności stałej, powtarzanej – namównik ‘ten, kto swata’, wyrobnik 
‘ten, kto wyrabia’, jak i dokonanej – ‘ten, kto namówił, czyli wyswatał’, ‘ten, kto 
wyrobił’. Nie można zatem jednoznacznie stwierdzić, że derywaty nie zachowują 
zgodności aspektowej z motywującymi je znaczeniami czynności dokonanych. 
Możliwe jednak jest uznanie dwóch form aspektowych czasowników podstawo-
wych, z uwzględnieniem w procesie derywacji alternacji samogłoskowych, por. 
namównik: namówić / namawiać (ó:a), wyrobnik: wyrobić / wyrabiać (o:a).

Zanotowanymi w gwarach strukturami wariantywnymi dla N Sub. derywo-
wanymi formantem -nik są nazwy z wykładnikami: -ec, por. kośnik / kosiec, po-
lownik / polowiec, -acz, por. miśkownik / miśkowacz, rabownik / rabowacz, 
-ek, -eń por. przekupnik / przekupek / przekupień, -ynier, por. kośnik / kosynier, 
-ator, por. kastrownik / kastrator, -arz, por. kolędownik / kolędziarz, kośnik / 
kosiarz, lutownik / luciarz, -uś, por. rabownik / rabuś. 

Jako wykładnik osobowych nazw subiektów czynności -nik potwierdzany 
jest w  opracowaniach słowotwórczych dotyczących leksyki gwarowej, często 
ich autorzy podkreślają znaczną jego aktywność w  tym obszarze językowym 
(por. Cyran, 1960: 182; Dobrzyński, 1967: 18–19; Górnowicz, 1967: 43; War-
choł, 1967: 144; Bąk, 1968: 77; Mrózek, 1970: 193; Laskowski, 1971: 20–21; 
Chludzińska-Świątecka, 1972: 167; Kowalska, 1975: 57, 1979: 33; Malec, 1976: 
60; Cyran, 1977: 28; Zdancewicz, 1980: 96; Dejna, 1989/1990: 44; Habrajska, 
1989/1990: 104; Sajewicz, 2002: 200–203, 205–207).

czarownik ‘człowiek obdarzony przez diabła mocą rzucania czarów’: cza-
rować; carovńik 1B, 1G, 12J, 15, 15L, 19J, 24S, 93C, por. czarownica (N Fem. 
s. 304); kajstrownik ‘kastrator’: kajstrować ‘kastrować’; mp. 536, por. kajstrator; 
kastrownik ‘weterynarz, który kastruje zwierzęta’: kastrować; kastrovńik 87, por. 
kastrator; kierownik ‘człowiek, który kieruje szkołą lub przedsiębiorstwem’: kie-
rować; Aerovńik skoWy skarzyW śe, ze veći duzo Wopuscazo govin 30K, Aerovńik 1G, 6T, 
15T, 19J, 24S, 38, 39, 40, 49, 50, 50Z, 93C, kerowńik 13S, 14, 15L, 26K, 61, por. 
kierowniczka (N Fem. s. 304), por. też N Instr.; kłusownik ‘mężczyzna, który 
nielegalnie poluje’: kłusować; kWusovńik 1G, 12J, 15T, 25R, 30K, kusovńik 13Op, 
20J; kolędnik ‘jeden z  grupy chłopców, którzy w  okresie Bożego Narodzenia 
chodzą po domach z szopką lub gwiazdą i kolędują oraz zbierają datki’: kolędo-
wać; kolendńik s@evo kolendy 25P, koCindńiAi 1G, kolendńiAi 15T, por. kolędziarz; 
kośnik ‘kosiarz’; kośńik 15L, por. kosiec, kosynier, kosiarz; lotnik ‘pilot’: latać; 
lotńik 1G, 15T, 19J, 30K; lutownik ‘człowiek, który lutuje garnki’: lutować; 
lutovńik 15L, por. luciarz; miernik ‘geodeta dokonujący pomiarów pól’: mie-
rzyć; Herńik 15, 15L; miśkownik ‘kastrator’: miśkować ‘kastrować’; mp.  536,  
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por. miśkowacz, miśkarz; namównik ‘swat kojarzący małżeństwa’: namówić; 
namYvńik 61; naślednik ‘następca’: naśladować; naśledńik 71, 72D; polow-
nik ‘myśliwy’: polować; polovńik 1G, 41, por. polowiec; pracownik ‘robotnik’: 
pracować; pracovńik 15L, 25R, por. pracownica (N Fem., s. 304); przekupnik 
‘człowiek trudniący się drobnym handlem’: przekupiać ‘handlować artykułami 
spożywczymi, skupując je za miastem, by je sprzedać w  mieście drożej’ [Bań-
kowski, 2000]; pRekupńik 13Op, 93, por. przekupek, przekupień; prześladow-
nik ‘prześladowca’: prześladować; pReśladovńik 15L; przewoźnik 1/ ‘człowiek, 
który przewozi przez wodę’, 2/ ‘woźnica przewożący ludzi wozem’: przewozić; 
1/ pRevoźńik 1G, 30K, 2/ pRevoźńik 15L, 15T, 19J, 28D; rabownik ‘złodziej’: ra-
bować; rabovńik 25P, por. rabowacz, rabuś; ozwodnik / rozwodnik ‘mężczyzna 
rozwiedziony’: (r)ozwodzić (się); Wozvodńik 15L, 19J, 20J, rozvodńik 1B, 1G, 15T, 
16S, 24S, 93C, za rozvodńika posWa 30K; rzeźnik ‘rzemieślnik, który rznie bydło 
i sprzedaje mięso’: rzezać; _e_ńik / ze_ńik 15L, _eźńik 1G, 12J, 15, 19J, 24, 30K, 
93C, zak tera u _e_ńikuf 104; tańcownik ‘mężczyzna dobrze tańczący’: tańcować; 
tańcovńik 15, 25R, por. tańcownica (N Fem., s. 304); wyrobnik ‘chłop posiada-
jący tylko dom i kawałek roli, najmujący się do sezonowej roboty’: wyrobić ‘wy-
pracować’; vyrobńik 1G, 10M, 12J, 13Op, 14, 15T, 19J, 24S, 25P, 30K, 34W, 93C, 
vyrobńik – dum HoW, bezrolny 104; zaletnik ‘kawaler uwodzący panny’: zalecać 
(się); zoletńik to zino ćeko za pannaHi 25P.

-elnik:
Formant -elnik wyodrębniony został w  dwóch formacjach – czytel-

nik: czytać; cytelńik 15L; męczelnik ‘męczennik’: męczyć (się); f ctervestu 
myncelńikuf zag desc leze, to beve loW śedym dńi albo śedym tygodńi 19J. Pierwsza wska-
zuje na osobowego wykonawcę czynności, druga na subiekta stanu.

Derywaty kształtowane są w oparciu o czasowniki niedokonane, zawierające 
tematyczne -a-, -y-, por. czytać, męczyć (się).

-al:
Na obecność tego formantu w derywatach gwarowych wskazuje Władysław 

Cyran. Autor wśród licznych przykładów wymienia i te, które ukształtowane zo-
stały w oparciu o podstawy czasownikowe – neutralne stylistycznie, pozbawione 
zabarwienia emocjonalnego, por. kowal, gral (Cyran, 1977: 77).

Formacje o tej wartości kategorialnej, głównie kowal, potwierdzane są także 
w innych opracowaniach z zakresu słowotwórstwa gwarowego (por. Szymczak, 
1961: 173; Dobrzyński, 1967:10; Bąk, 1968: 77; Górnowicz, 1968: 66; Habraj-
ska, 1989/1990: 89; Sajewicz, 2002: 218).

Na gruncie polszczyzny ogólnej formant -al uznany został za nieaktyw-
ny derywacyjnie w  zakresie łączliwości z  podstawami czasownikowymi (por. 
Gaertner, 1934: 282; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 215, Gala, 1985:  
348–350). 
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W  gwarach północnomałopolskich formant -al tworzy nazwę kowal ‘rze-
mieślnik’: kować ‘kuć’; koval 10, 10M, 15L, 26K, kovol 1B, 1G, 11, 12, 12J, 13Op, 
13S, 14, 15, 15L, 15T, 17, 19J, 20J, 23B, 24S, 25P, 26K, 30K, 32, 32K, 42B, 91, 
93C, kovdl 20, 25R, 34W, 50Z, 58, 61, kWovol 57, kWovdl 24, 25R, 57, kW?val 55, 
kW?volo1i 43, kWovale 24, por. kowalicha (N Famil., s. 307), kowalka (N Famil., 
s. 307), kowalowa (N Famil., s. 307), kowalczyk (N Famil., s. 307), kowaleczka 
(N Famil., s. 307). Jej podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -owa-, 
por. kować. Czasownik ten, w tej postaci morfologicznej, wskazywany jest jako 
podstawa derywacyjna nazwy subiekta – kowal, bądź nazwy środka czynności – 
kowadło.

-la:
Wykładnik -la jest żeńskim odpowiednikiem sufiksu -l. Wyjątkową zaś formą 

na -la rodzaju męskiego jest cieśla (Doroszewski, 1929: 70). 
Derywat ten odnotowany został w gwarach – cieśla ‘rzemieślnik, który sta-

wia domy z drewna’: ciosać; ćeśla 1G, 12J, 13Op, 15, 15L, 15T, 17, 19J, 20J, 24S, 
25R, 30K, 32K, 42B, 59, 83B, 93C, ćeśla posta1i ,aWupe 16S, ćeśle roˆiły 16. Jego 
podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. W procesie derywacji dochodzi do 
alternacji samogłoskowej (e:o).

-iciel/-yciel:
Formant ten został wyodrębniony z  tworów odczasownikowych na -ciel, 

których podstawę słowotwórczą stanowił temat czasu przeszłego na -i-/-y- (Kle-
mensiewicz, 1981: 198). Od staropolszczyzny odpowiadał za powoływanie nazw 
osobowych wykonawców czynności – rzeczowników czynnikowych osobowych 
(Gaertner, 1934: 284), którym często w  różnych okresach rozwoju polskiego 
języka literackiego nadawano charakter określników jednorazowych (Gaertner, 
1934: 284). Niektóre z nich uległy zapomnieniu (Pepłowski, 1974).

Współcześnie typ ten jest uznawany za produktywny, potwierdzany licz-
nymi przykładami (Grzegorczykowa, 1998: 400). Obecny jest także w derywa-
tach gwarowych (por. Szymczak, 1961: 173; Dobrzyński, 1967: 13; Warchoł, 
1967: 144; Górnowicz, 1968: 69; Bąk, 1968: 77; Mrózek, 1970: 196; Chlu-
dzińska-Świątecka, 1972: 168; Malec, 1976: 43; Kowalska, 1975: 55; 1979: 31; 
Zdancewicz, 1980: 92; Habrajska, 1989/1990: 97; Sajewicz, 2002: 220–223, 
223–224)8. 

8 W  większości przytoczonych opracowań w  derywatach wyodrębniany jest 
formant -ciel (Szymczak, 1961: 173; Dobrzyński, 1967: 13; Warchoł, 1967: 144; 
Górnowicz, 1968: 69; Bąk, 1968: 77) bądź wskazywane są dwa formanty -ciel, -iciel 
(Chludzińska-Świątecka, 1972: 168; Malec, 1976: 43; Kowalska, 1975: 55; 1979: 31; 
Sajewicz, 2002: 220–223).
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Podstawami dla funkcjonujących w  gwarach nazw osobowych subiektów 
czynności kształtowanych przez formant -iciel/-yciel są czasowniki o  temacie 
-i-/-y-, zarówno niedokonane, jak i  dokonane prefigowane, np. czciciel: czcić, 
stręczyciel: stręczyć, nauczyciel: nauczyć, odkupiciel: odkupić. Na uwagę za-
sługują formacje: nauczyciel, uczyciel. Występują one w  gwarach w  tej samej 
funkcji semantycznej ‘człowiek trudniący się (najczęściej zawodowo) uczeniem 
kogoś, wykładowca jakiegoś przedmiotu, udzielający lekcji’ [Szymczak, 1992, s.v. 
nauczyciel]. Ustalane są one jednak w oparciu o różne struktury aspektowe cza-
sownika dokonaną prefiksalną nauczyć i nieprefigowaną niedokonaną – uczyć.

Analiza czasowników dokonanych jako podstawowych i  kształtowanych 
w oparciu o nie struktur derywowanych wykazuje, że zachowują one relacje for-
malne, nie zawsze jednak mówić możemy o ich zgodności aspektowej, por. od-
kupiciel (dk.): odkupić (dk), stworzyciel (dk.): stworzyć (dk.), zbawiciel (dk): 
zbawić (dk), ale nauczyciel (ndk.): nauczyć (dk.), oskarżyciel (ndk.): oskarżyć 
(dk.), zaskarżyciel (ndk.): zaskarżyć (dk.).

Ustalone formantem -iciel/-yciel słowotwórcze nazwy subiektów czynności 
należą do różnych klas semantycznych. Występują wśród nich nazwy zawodo-
we, np. czyściciel ‘kastrator’, nauczyciel, uczyciel, nazwy związane z  kultem 
religijnym, np. czciciel, odkupiciel, stworzyciel, zbawiciel, nazwy kształtowa-
ne w  oparciu o  wyrażane czasownikami skłonności bądź działania wynikające 
z codziennych, kulturowych zachowań mieszkańców wsi, np. mściciel, stręczy-
ciel, żywiciel. Dwie nazwy – oskarżyciel ‘człowiek, który skarży kogoś do sądu, 
oskarża’ i zaskarżyciel ‘osoba wnosząca skargę do sądu, zaskarża’, należą do ter-
minologii sądowniczej.

czciciel ‘wyznawca’: czcić; ććićel 15, 15L; czyściciel ‘kastrator’: czyścić ‘ka-
strować’; cyśćićel 11, 13Op, 15L; dusiciel : dusić; duśićel 15L; mściciel ‘człowiek, 
który mści się za wyrządzone krzywdy’: mścić (się); mśćićel 15, 15L; nauczy-
ciel: nauczyć, zo to ńe znoWym tego naWucyćela / naWćićela 16S, tamte naWćićele 11,  
naWulyćel 26K, naWucyćel / naWućićel 1G, 20, naWucyćel 24S, 43, 61, naWucyćel 13Op, 
15, 23B, 30K, 32K, 93C, 104, naWućićel 12J, 15L, 15T, 20J, naucyćel 10, 10M, 13S, 
17, 25R, 27N, 50Z, 57, 83B, naWcyćel 19J, nducyćel 34, naućićele 11, por. nauczy-
cielka (N Fem. s. 304); odkupiciel ‘zbawca, który odkupił nasze grzechy’: odku-
pić; Wotku@ićel 15; oskarżyciel ‘człowiek, który skarży kogoś do sądu’: oskarżyć; 
Woskarzyćel 1G, 15T, Woskarzyćel 19J, 30K; stręczyciel ‘o swacie’: stręczyć ‘swatać’; 
strecyćel 15L; stworzyciel ‘Bóg’: stworzyć; stfo_yćel 15L; uczyciel ‘nauczyciel’: 
uczyć; Wucyćel 25P, por. uczycielka (N Fem. s. 305); zaskarżyciel ‘powód, osoba 
wnosząca skargę do sądu’: zaskarżyć; muz sumśot to zno śe ba1i v zoskarzyćela 25P; 
zbawiciel ‘odkupiciel’: zbawić; zba1ićel 15, 15L; żywiciel ‘ojciec’: żywić; zy1ićel 15L.

-ny:
Sufiks wskazany został tylko w jednej formacji podróżny ‘człowiek będący 

w podróży’: podróżować; podruźny 11. Jego obecność w klasie derywatów rze-
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czownikowych jest wtórna, genetycznie jest on właściwy przymiotnikom. Tu zo-
stał przeniesiony w wyniku substantywizacji przymiotnika, podobnie jak: radny, 
wierny (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 246–247).

Derywat zachowuje przymiotnikowy wzorzec odmiany. Jego podstawą jest 
czasownik niedokonany na -ować.

Przyjąć jednak możemy, że podróżny to także ‘ten, kto jest w podróży’, wów-
czas motywującym stanie się znaczenie czynności wyrażonej przez rzeczownik. 
Formalnie zatem uznać należy dla nazwy podróżny motywację czasownikowo-
-rzeczownikową.

-eń:
Nazwa – przekupień ‘handlarz’: przekupiać ‘handlować artykułami spożyw-

czymi, skupując je za miastem, by je sprzedać w mieście drożej’ [Bańkowski, 2000]; 
pReku@iń 15L, por. przekupek, przekupnik – została przytoczona we wcześniejszych 
omówieniach, jako wariant słowotwórczy formacji: przekupek (patrz s. 89), prze-
kupnik (patrz s. 92). Dla zanotowanych w  gwarach derywatów została przyjęta 
podstawa wyrażona czasownikiem niedokonanym o temacie na -owa-.

Podstawami dla rzeczowników: brodzień ‘człowiek brodzący po wodzie’: 
brodzić; broveń 15L, por. N Instr.; uczeń 1/ ‘ten, kto uczy się w szkole’, 2/ ‘ten, 
kto uczy się fachu, zawodu’: uczyć (się); 1/ co za Wucyń 30K, Wuc„ń 1B, 15, Wucyń 
15L, 15T, 19J, 32K, Wucyń 1G, 12J, 24S, 93C, Wuceń 12J, 13Op, 17, 20J, 23, 2/ 
Wucńe terHinuzom Wu mazstra 25P, ucyń 93C, Wucyń 24S, por. uczennica (N Fem., 
s. 304) są czasowniki niedokonane o temacie -i-/-y-.

-ynier:
Rzeczownik – kosynier ‘kosiarz’: kosić; kosyńer 83L, por. kosiec, kośnik, 

kosiarz – został utworzony od czasownika niedokonanego o temacie na -i-. Wa-
riantywnymi dla derywatu są formacje o wykładnikach: -ec, por. kosiec, -nik, por. 
kośnik, -arz, kosiarz.

-ator:
Formant tworzy derywaty: kajstrator ‘weterynarz, który kastruje zwierzęta’: 

kajstrować; kazstrator 13, por. kajstrownik; kastrator ‘weterynarz, który kastruje 
zwierzęta’: kastrować; kastrator 28D, por. kastrownik. Zachowują one związek 
formalny z różnymi postaciami morfologiczno-fonetycznymi jednego czasowni-
ka, wyrażającego czynność niedokonaną.

Wariantywne postaci dla derywatów na -ator wyraża wykładnik -nik, por. kaj-
strownik, kastrownik.

-atór:
Jest to wariant morfologiczno-fonetyczny sufiksu -ator z  nazwą gwarową 

chajstratór ‘kastrator’: chajstrować ‘kastrować’; ,azstratur 13S. Jego podstawą 
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jest czasownik niedokonany o przyrostku tematycznym -owa-. Derywat przejmu-
je aspekt czasownika podstawowego, wyraża wykonawcę czynności niezakoń-
czonej, powielanej. 

-arz:
Przyrostek -arz pierwotnie był łączony z  podstawami rzeczownikowy-

mi w  procesie tworzenia nazw wykonawców zawodów. „Wyrazy typu l9kar’ь, 
krupar’ь, zvonar’ь są motywowane podwójnie: zarówno przez podstawowe rze-
czowniki lekъ, krupa, zvonъ, jak i wystepujące paralelnie czasowniki l9liti, krupiti, 
zvoniti. Istnienie tego rodzaju wyrazów kojarzących się także i  z czasownikami 
wywołało rozszerzenie możliwości derywacyjnych suf. -ar’ь także na podsta-
wy werbalne. W  ten sposób na gruncie poszczególnych języków słow. powsta-
ły paralelnie dewerbalne nomina agentis na -ar’ь (nieznane jeszcze w  scs), np. 
pekar’ь ‘piekarz’: pekM pekti ‘piec’” (Sławski, 2011: 132). Na gruncie polskim su-
fiks -arz w funkcji tworzenia nazw osobowych wykonawców czynności potwier-
dza formacja włodarz (XV w.) (Klemensiewicz, 1981: 198).

Współcześnie jest wskazywany w  dość licznych przykładach (ok. 90 noto-
wanych w  Słowniku języka polskiego – Doroszewski, 1958–1969). Wśród nich 
znaczną większość stanowią, motywowane znaczeniami czynności, nazwy wy-
konawców zawodów poza tym terminy specjalne, a także wyrazy nacechowane 
potocznością (Grzegorczykowa, 1998: 403; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
278-280).

Obecne w  słownictwie gwarowym dewerbalne struktury z  sufiksem -arz, 
wpisują się w semantyczny schemat ukształtowany w polszczyźnie ogólnej. Są za-
tem wśród nich przede wszystkim nazwy zawodowe, a także takie, które wyrażają 
wykonawcę czynności podejmowanej okresowo, okazjonalnie, np. w czasie prac 
polowych czy świąt, por. garbarz, grabarz, mularz, misiarz, piekarz, a także ko-
lędziarz, młocarz, siekarz.

Dla niektórych nazw obecnie wskazać możemy podwójną motywację – cza-
sownikowo-rzeczownikową, por. druciarz: drutować / drut, hafciarz: haftować 
/ haft, handlarz: handlować / handel, kolędziarz: kolędować / kolęda, lekarz: 
leczyć / lek, luciarz: lutować / lut, mularz / murarz: murować / mur, szklarz: 
szklić / szkło. Dla tych formacji motywacja czasownikowa wydaje się wtórna. 
Jako prymarne przyjąć należy podstawy rzeczownikowe, znaczeniowo powiąza-
ne rolą narzędzia, obiektu czy rezultatu z podjętą przez desygnat czynnością. Mo-
tywacja czasownikowa pojawiła się, gdy wykorzystane jako podstawy rzeczow-
niki posłużyły do utworzenia odpowiednich form czasownikowych głównie na 
-ować, także na -ić/-yć. Jak pisze Henryk Wróbel: „Nie są one wyspecjalizowane 
w przekazywaniu określonych znaczeń predykatów, lecz są globalnymi zastępni-
kami czasowników o różnych treściach, a rodzaj relacji między nimi i podstawami 
jest dedukowany ze wszystkich składników struktury zdaniowej, opartej na dery-
wacie” (Wróbel, 1998: 578). Czyli, np. druciarz to ‘ten, kto drutuje’ bądź ‘ten, 



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 97

kto przy użyciu drutu zalepia garnki’, hafciarz to ‘ten, kto haftuje’ bądź ‘ten, kto 
robi haft’, handlarz to ‘ten, kto handluje’ a także ‘ten, kto trudni się handlem’ itd.

W materiale formalnie przyjęto dla powyższych derywatów podstawy cza-
sownikowe przede wszystkim ze względu na ich obecność w gwarach, a także ze 
względu na podejmowaną w pracy tematykę. Ustalenie jako wyłącznych podstaw 
rzeczownikowych wiązałoby się jedynie z przesunięciem formacji do rozdziału, 
w którym omawiane są derywaty o czynnościowym znaczeniu wyrażanym poza 
ich strukturą. 

Formant -arz łączony jest wyłącznie z czasownikami niedokonanymi o tema-
tach na -owa, -i-/-y- oraz -a-, wśród których wykorzystane zostały także czasowni-
ki wielokrotne9, np. miśkarz: miśkać, piekarz: piekać, siekarz: siekać.

Paralelnie z nazwami subiektów czynności z wykładnikiem -arz, w gwarach 
funkcjonują struktury o  formantach: -ec, por. handlarz / handlowiec, kosiarz 
/ kosiec, -ak, por. misiarz / misiak, -ek, por. młocarz / młocek, -nik, por. kolę-
dziarz / kolędnik, kosiarz / kośnik, luciarz / lutownik, -ynier, por. kosiarz / 
kosynier, -erz, por. handlarz / handlerz.

druciarz ‘wędrowny rzemieślnik drutujący pęknięte garnki lub lutujący 
dziurawe naczynia’: drutować; drućdR 34W, drucoR 1G, 13S, 15L, 15T, 19J, 30K, 
93C, druća_e z GaCicyzi; garbarz ‘rzemieślnik garbujący skóry’: garbować; garbaR 
30k, garboR 15, 15T, 19J, 24S, 25P, 93C; grabarz ‘pracownik cmentarza’: gra-
bać; graboR ko@e duW na WumarWego 25P, grabaR 19J, 30K, grabdR 34W, 39, graboR 
15L, 15T, 93C; hafciarz ‘człowiek haftujący’: haftować; ,afćoR 15L; handlarz 
‘kupiec uliczny, przekupień’: handlować; andloR 11, 12J, ,andloR 1G, 13Op, 15, 
15T, 19J, 20J, 24S, 25P, 30K, 93C, por. handlowiec, handlerz, handlarka (N Fem. 
s. 304); kolędziarz ‘jeden z grupy chłopców, którzy w okresie Bożego Narodze-
nia chodzą po domach z szopka lub gwiazdą’: kolędować; kolenvoR se zaroˆi duza  
@ińenry 25P, 30K, koCińvoR 16S, 19J, 90P, por. kolędnik; kosiarz ‘mężczyzna, 
który kosi’: kosić; kośdR 32, 49, 58, 60, kWośdR 25R, kośoR 1B, 8, 12J, 13Op, 15, 
15L, 15T, 19, 24S, 25B, 28D, 30K, 93, 93C, por. kosiec, kośnik, kosynier; le-
karz ‘doktor’: leczyć; lekaR 1, 11, lekdR 40, CikaR 58, 121, CikdR 25R, CokoR 17, 
26K, likdR 25R, 43, l4koR 15, Cika_ 6, 23B, 117, likoR to ńe vylicy zino skure zed_e 
25P, 41, 43B; luciarz / lutarz ‘człowiek, który lutuje garnki’: lutować; lućoR 1G, 
15T, 25P, 30K, 93C, lutoR 1G, 24S, por. lutownik; malarz ‘mężczyzna, który za-
rabia malując ściany’: malować; byWym po malo_a 16S, maloR 15, 15L, 15T, 19J, 
24S, 25P, 93, 93C, mala_e nom. pl. 32K,; misiarz ‘kastrator’: misić ‘kastrować’; 
HiśaR 72, 73, 74, 78, 85, 96, 117, HiśdR 20, 24, 34W, 50Z, HiśoR 1B, 6T, 10M, 
12J, 13Op, 15, 15L, 16, 19, 20J, 24S, 25B, 71, 72D, 76, 79, 81, 82, 83, 83B, 84, 
86, 87, 87S, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 98, 98S, 99, 100, 121, por. misiak; miśkarz 

9 Za czasowniki wielokrotne uznaje się tylko te, które mają formalny wykładnik 
iteratywności i wielokrotne znaczenie, niezależnie od kontekstu (Kucała, 1964: 205).
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‘kastrator’: miśkać ‘kastrować’; HiśkaR 57, 63G, HiśkoR 26M, 42B, 43, 43B, 
58M, 91, 93, por.; młocarz / młotarz / młócarz ‘człowiek, który młóci, naj-
muje się do młócenia cepem’: młócić; mWocoR 1G, 12J, 15L, 15T, 17, 19J, 24S, 
30K, 72D, 117, mWotoR 15, por. młocek; mularz / murarz ‘mężczyzna, któ-
ry buduje domy’: murować; mula_ muruze 72D, mulaR 11, 12J, 13S, 19J, 32K, 
43, 59, muldR 25R, 43B, muloR 1G, 13Op, 15L, 15T, 16S, 17, 20J, 23B, 24S, 
25P, 26K, 32K, 43, 93C; piekarz ‘ten, kto wypieka chleb’: piekać; WucyW śe na @
iko_a 16S, @ekoR 1G, 15, 15L, 19J, 20J, 24S, 25P, 30K, 93C, @zekoR 13Op, @ikoR 
12J, 26K, 32K, @eka_a 32K, 62; pielęgniarz ‘człowiek, który zajmuje się pie-
lęgnowaniem chorych’: pielęgnować; @elegńoR 15L; pisarz ‘pisarz gminny’: 
pisać; @isoR 1G, 11, 13Op, 15L, 15T, 19J, 20J, 25P, 32K, 72D, 93C, por. pi-
sarek (N Expr., s. 307); siekarz ‘żniwiarz najemny, kosiarz’: siekać; śekdR by-
Wem 25R, śikoR 72D; szklarz ‘rzemieślnik wstawiający szyby’: szklić; śkloR 1G, 
12J, 13Op, 15, 15L, 19J, 20J, 24S, 25P, 28D, 93C, 104, zaśkliWy Wokna Wu śklo_a 
16S; tokarz ‘rzemieślnik zajmujący się toczeniem, obrabianiem na tokarni’: to-
czyć; toka_y poURebuzo 30K, tokoR 1G,15, 15L, 15T, 19J, 24, 93C; włodarz / 
włódarz ‘rządca w posiadłości ziemskiej, ekonom’: władać; vWodoR 15L, 72D, 
vWudoR @ilnovoW luvi 48, 104.

-erz: 
Formant tworzy derywaty: falbierz ‘farbiarz, pracownik, który farbuje weł-

nę’: falbować ‘farbować’; falˆeR farbuze 90P, do falˆe_a 1, 25; handlerz ‘kupiec 
uliczny, przekupień’: handlować; .andCiR 53, ,andCi_y 1incy byWo 90P, por. han-
dlowiec, handlarz; niścierz ‘niszczyciel, ten, kto niści’: niścić ‘niszczyć’; ty ńiśći_u 
42B; tancerz ‘mężczyzna, który dobrze tańczy’: tańczyć; tanceR 17, por. tancerka 
(N Fem., s. 304). Ich podstawami są czasowniki niedokonane o przyrostkach te-
matycznych -owa-, -i-/-y-. Derywat handlerz w gwarach funkcjonuje obok for-
macji o tej samej funkcji semantycznej, kształtowanych przez formanty: -ec i -arz, 
por. handlowiec, handlarz.

-uś:
Formant -uś połączony z podstawą czasownikową (ndk., na -ować) kształtu-

je nazwę osobowego subiekta czynności – rabuś ‘złodziej’: rabować; rabuś 15L, 
25P, por. rabowacz, rabownik.

„Jest to derywat nieco osłabiający nacechowanie ekspresywno-pejoratywne 
właściwe podstawie” (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 292). Do złagodzenia 
funkcji stylistycznej formacji pochodnych względem znaczenia czynności moty-
wującej nie dochodzi w strukturach paralelnych o formantach -acz, por. rabowacz 
i -nik, por. rabownik.

Formant -uś jako wykładnik N Sub. został potwierdzony w gwarach powiatu 
niemodlińskiego (Dobrzyński, 1967: 22–23).
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-ant:
Jak pisze Krystyna Waszakowa, „Formant -ant dający się wydzielić w toku 

synchronicznej analizy słowotwórczej w  rzeczownikach typu emigrant, 
demonstrant, okupant, symulant jest jednym z ponad stu sufiksów należących do 
systemu słowotwórczego współczesnej polszczyzny (Waszakowa, 1990: 32). 
Jako formant rzeczownikowy -ant występuje w  dwóch funkcjach słowotwór-
czosemantycznych. Przede wszystkim tworzy zarówno dewerbalne, jak i odrze-
czownikowe nazwy osobowych subiektów czynności. Poza tym wykorzystywa-
ny jest do ustalania odczasownikowych nazw środków czynności (Waszakowa, 
1990: 39).

W gwarach -ant tworzy nazwy: muzykant ‘grajek, członek kapeli wiejskiej’: 
muzykować; muzykanty pRegrevazum, a puźńi to ś@evazum 15L, muzykant 1B, 1G, 
11, 13Op, 13S, 15, 15T, 19, 19J, 20J, 24S, 30K, 32K, 55, 83B, 117, muzykont 25P, 
93C, muzykunt 27, muzykanti 18; prachtykant ‘praktykant’: prachtykować ‘prak-
tykować’; pra,tykant 15L, pra,tykdn 59. Ustalonymi dla nich podstawami są cza-
sowniki niedokonane na -ować.

Na temat nazwy – muzykant – szerokie rozważania przeprowadził Bo-
gusław Kreja w  artykule Muzykant i  inne singulativa na -ant (Kreja, 1977(a): 
199–202). W  tekście zostały wskazane warianty znaczeń motywujących de-
rywat. Mogą nimi być: czynność – muzykować, obiekt – muzyka. „Jednak [jak 
pisze autor] muzykanta można ujmować też inaczej. Jednym ze znaczeń wyra-
zu muzyka jest znaczenie ‘orkiestra’. Notuje to znaczenie nie tylko Doroszewski 
w  Słowniku języka polskiego (por. np. >> Muzyka grała teraz dobrego starego 
walca >>) (Doroszewski, 1958–1969), ale też Linde, już od XVI w. poczynając 
(z B. Paprockiego, Herby rycerstwa polskiego… 1584) (Linde, 1854–1860). Zna-
czenie zbiorowe muzyki znają też gwary. […]Tak więc formacja muzykant daje 
się sparafrazować jako ‘członek muzyki (= orkiestry), a więc w przypadku -ant 
można widzieć – również w ujęciu opisowym – formację syngulatywną” (Kreja, 
1977(a): 200–201; por. też Dunaj, 1993: 59–62, Długosz-Kurczabowa, 1988).

Nie odnajdujemy w przywołanych tekstach potwierdzenia funkcji syngula-
tywnej formantu -ant w nazwie prachtykant ‘praktykant’.

-ent:
Na temat sufiksu -ent czytamy: „Segment -ent pojawia się w tych rzeczow-

nikach, które pochodzą od czasownika łacińskiego odmieniającego się według 
koniugacji innej niż pierwsza – wtedy odpowiednie imiesłowy teraźniejsze czyn-
ne przejmują końcówki -ens, -entis […], por. student ← łc. studens, -entis ← studēre” 
(Waszakowa, 1990: 35).

W  gwarach formant został wyodrębniony w  derywacie konkurent ‘zalot-
nik’: konkurować; konkurynt 1B. Jego podstawą jest czasownik niedokonany 
o przyrostku tematycznym -owa-.
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-ista:
Jest to wykładnik nazw osobowych subiektów czynności kształtowanych 

w  oparciu o  podstawy rzeczownikowe. Według Tadeusza Malca jest to właści-
wie pseudoformant „przypisywany do nielicznych formacji” (Malec, 1976: 52)10. 
Najczęściej formantowi -ista przypisuje się formacje tworzące semantyczną kla-
sę nazw muzyków ustalanych od nazw instrumentów (Grzegorczykowa, 1998: 
434–435).

Dla formacji – skrzypista ‘grajek, członek kapeli wiejskiej’: skrzypać / 
skrzypieć [Brückner, s.v. skrzyp]; skRy@ista 1B, 15T, 25P, 104, por. skrzypek 
– przyjęto jednak podstawę czasownikową niedokonaną. Formant -ista mógł 
w tym przypadku zostać wykorzystany, przez analogię, w kształtowaniu nazwy 
należącej do tej samej, co formacje odrzeczownikowe, klasy semantycznej. 
W  tej funkcji kategorialnej formant notuje także Walenty Dobrzyński (Do-
brzyński, 1967: 17).

Obocznie z nazwą skrzypista w gwarach funkcjonuje derywat skrzyp-ek.

-stwo:
Formant w kategorii N Sub. znalazł się zapewne w rezultacie derywacji se-

mantycznej rzeczownika – zawiadowstwo ‘pełnomocnik w  gospodarstwie’: 
zawiadować ‘czymś kierować, zarządzać’; za1adostfo 15L, por. zawiadowca, któ-
remu w gwarach nadano nowe znaczenie leksykalne – ‘osobę zawiadującą czyli 
pełnomocnika w gospodarstwie’ (por. Kleszczowa, 1998: 18–24). W tej samej 
funkcji semantyczne w gwarach używana jest nazwa – zawiadow-ca.

Podstawą derywatu jest czasownik niedokonany na -ować; przejmujący ten 
aspekt rzeczownik pochodny nazywa subiekta czynności ciągłej, niezakończonej. 

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
Podstawy czasownikowe posłużyły w gwarach do ustalenia nazw osobowych 

subiektów czynności w  procesie derywacji paradygmatycznej (por. Kurzowa, 
1974: 93–103; Waszakowa, 1993: 50–53). Są to rzeczowniki rodzaju męskiego 
wyrażające wykonawców czynności niedokonanej, tworzone od czasowniko-
wych podstaw o niedokonanym aspekcie, tematycznym -a- oraz -y-.

Formacje o analogicznej strukturze i tej samej wartości kategorialnej przyta-
czają niektóre opracowania dotyczące słowotwórstwa gwarowego (por. Górno-
wicz, 1968: 64; Chludzińska-Świątecka, 1972: 162–163; Cyran, 1977: 35).

swat ‘ten, który kogoś z kimś swata, pośredniczy w zawarciu związku mał-
żeńskiego’: swatać; sfat 1G, 13Op, 15L, 16S, 20, 24S, 30K, 43, sfat starostu-
ze do veselo 19J, sfot 20J, 26K, 93, por. swatka (N Fem., s. 304), swatowa (N Fa-

10 Opinia ta dotyczy formacji odrzeczownikowych; w gwarze wsi Rachanie -ista nie 
jest łączony z podstawami czasownikowymi.
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mil., s. 307); wróż ‘człowiek, który zajmuje się wróżbiarstwem’: wróżyć; vrus  
zavdyg vyvruzy pogode, kazden viń goduv vruzy, zaAi beve Heśoc 25P, vrus 1G, 15, 
15T, 19J, 24S, 30K, 34W, por. wróżka (N Fem., s. 305).

2.1.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów, 
N Sub.Attr.

O  potrzebie wyodrębnienia w  systemie słowotwórczym kategorii atrybu-
tywnych nazw subiektów czynności przekonują częste komentarze zamieszczane 
w opisach słowotwórczych nazw subiektów czynności (podawanych także jako 
nomina agentis, nazwy wykonawców czynności czy nazwy działacza), wśród 
których liczne określane są jako skłonnościowe, ze względu na ich funkcję se-
mantyczną, bądź też zwracana jest uwaga na znaczenia leksykalne podstaw de-
rywacyjnych – nacechowanych stylistycznie, wyrażających właściwości, także 
dźwiękonaśladowczych, bądź użytych w przenośnym znaczeniu. W oparciu o te 
najczęściej powoływane są derywaty asocjacyjne.

W odniesieniu do formacji na -ek Witold Doroszewski pisał: „Nazwy wyko-
nawców czynności (nomina agentis) stanowią pewną odmianę rzeczowników 
atrybutywnych, ponieważ są to w  gruncie rzeczy nazwy nosicieli cech werbal-
nych” (Doroszewski, 1928: 28; patrz też: 203–207; 1929: 63). Komentarz Hen-
ryka Gaertnera dotyczący derywatów dewerbalnych na -ała jest następujący: „Są 
to rzeczowniki prawie wyłącznie czynnikowe, oznaczające osoby według przeja-
wu, znanego co do sposobu odbywania się. Charakterystykę osób w tych nazwach 
stanowi zatem sposób wykonywania pewnych czynności, a nie tylko sama czyn-
ność” (Gaertner, 1934: 278, patrz też: 305, 331). Wśród uwag zamieszczonych 
przez Romana Laskowskiego czytamy m.in. „Nomina agentis na -ak (…) mają 
z reguły pejoratywny charakter. Najczęściej wynika to ze znaczenia czasownika 
podstawowego, którym w większości wypadków bywa czasownik onomatopeicz-
ny” (Laskowski, 1971: 15), (por. też Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 90, 91, 
93, 114, 215–216, 223, 224; Sajewicz, 2002: 131, 136, 163–165, 173, 179–183, 
200–207, 218–220, 225, 226–227, 259–261, 267–268; Gala-Milczarek, 2009: 
87–92, 93–95; 2009(a): 72–73).

Decydującym głosem w  kwestii odróżniania derywatów o  wartości katego-
rialnej N Sub. od N Sub.Attr. jest opinia Wacława Cockiewicza wyrażona w tekście 
Jak odróżnić działacza od nosiciela cechy (Cockiewicz, 2001: 53–62). Najprostszym 
kryterium wydaje się być wyraźne określenie, kiedy czynność wykonywana przez 
nazywany desygnat jest działaniem celowym, świadomym, zamierzonym, kiedy na-
tomiast postrzegana jest jako atrybut, właściwość, w związku z którą desygnat często 
jest także oceniany. By jednak odróżnienie to nie opierało się wyłącznie na intuicji 
językowej, pomocne staje się rozwiązanie zaproponowane przez badacza, który 
przedstawił dwa diagramy do przeprowadzenia analizy semantycznej klasycznych 
nazw wykonawców czynności i nazw atrybutywnych (patrz Cockiewicz, 2001: 58).
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A – argument; P – predykat

„Na podstawie tych dwóch – odmiennych – struktur znaczeniowych [jak pi-
sze Cockiewicz] można sformułować poszukiwane kryterium odróżniania odcza-
sownikowych nazw osobowych wykonawców czynności od derywowanych rów-
nież od podstaw werbalnych nazw osobowych nosicieli cech: jeżeli w strukturze 
znaczenia kategorialnego derywatu argument, będący semantycznym korelatem 
formantu słowotwórczego, nie wchodzi w  bezpośredni stosunek z  predykatem 
stanowiącym korelat podstawy słowotwórczej, lecz ten ostatni zdominowany jest 
przez inny (modalny) predykat, nie mający w strukturze formalnej wyrazu osob-
nego korelatu, to taki derywat nie należy do kategorii nomina agentis, lecz do 
kategorii nomina attributiva” (Cockiewicz, 2001: 59). 
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W strukturze gwarowych N Sub.Attr. wyodrębnionych zostało 67 formantów 
łączonych głównie z  atrybutywnymi podstawami werbalnymi. Do najliczniej-
szych należą derywaty na: -acz, -uch, -ka, -ak, -ek, -nik, -ała, -us. Często powoływa-
ne są nazwy w wyniku derywacji paradygmatycznej – dwurodzajowe na -a oraz 
wyłącznie męskie z formantem zerowym także sufiksalne na: -ocha, -al, -arz. Nie-
liczne, często pojedyncze przykłady, tworzone są przez formanty: -ca, -ica, -nica, 
-awica, -erca, -ec, -elec, -aniec, -eniec, -awiec, -icz, -ach, -acha, -icha, -ucha, -och, -ciuch, 
-aluch, -czuch, -ajda, -ega, -uga, -aj, -ulka, -ałka, -ułka, -onka, -arka, -awka, -niak, 
-anek, -el, -iciel, -ula, -ał, -uła, -ajło, -ina/-yna, -elina, -izna, -iny (pl.t.), -ynia, -oń, -yń, 
-ator/-atór, -erz, -sa, -as, -tus, -isz, -uś, -ot, -ota, -awa. Taka różnorodność formal-
na derywatów wynika zapewne z  nadrzędnego – leksykalnego – kryterium 
klasyfikacji formacji. Gwarowe dewerbalne attributiva tworzą cztery klasy 
semantyczne: 1/ nazwy odnoszące się do desygnatów osobowych, pitracha 
‘kobieta źle gotująca posiłki’, sprzeka ‘człowiek, który lubi się sprzeczać’, la-
tawiec ‘człowiek lubiący się włóczyć, próżnować’, glamak ‘człowiek jedzący 
powoli, mlaskając’, leżak ‘człowiek, który ciągle leży, śpi’, grzebek ‘niezdara’, 
marudnik ‘człowiek, który marudzi’, gegal ‘jąkała’, smarkula ‘brudna dziew-
czyna’, rykała ‘człowiek pokrzykujący’, 2/ rzeczowniki nazywające wszelkie 
istoty świata fauny, por. kwoka ‘kura siedząca na jajach i wodząca kurczęta’, 
cykacz ‘konik polny’, derkacz ‘chruściel, Crex crex’, mlaskacz ‘pliszka, Mo-
tacilla’, gonicha ‘krowa w okresie popędu’, świstka: koń, który kopie, piejak 
‘kogut’, mruczek ‘kot’, 3/ nazwy roślin, por. powójka ‘powój, bluszcz’, smy-
cza ‘ostra trawa’, pławucha ‘trawa na wodzie’, lepka ‘tłuste, lepkie zielsko ro-
snące w lnie’, trząska ‘rodzaj rośliny’, smrodynia ‘czeremcha, Prunus padus’, 
4/ nazwy przedmiotów, por. pylica ‘piaszczysty grunt’, parzucha ‘kapusta 
z kartoflami’, kopciuch ‘lampa’, chlebotka ‘zepsute jajo’, klapotka ‘stary but’, 
skwierczka ‘skwarek’, trząska ‘galaretka z wygotowanych kości i mięsa’, smro-
dziny ‘negatywnie o perfumach’. Znaczenia czynności, ze względu na które są 
określane, często oceniane, wyrażane są przez czasowniki niedokonane, wy-
rażające właściwości stałe, powtarzane, pojedyncze nazwy zachowują jedynie 
formalny związek z podstawami dokonanymi, por. oszukaniec ‘oszust’: oszu-
kać, udaniec ‘człowiek, który udaje’: udać, ochlapus ‘pijak”: ochlapać (się) 
‘spić się’.

Podstawami derywatów są czasowniki o tematach na: -a, np. kwoka: kwo-
kać, babracz: babrać (się), gadocha: gadać, mazuch: mazać (się), -e-, np. pierda-
cha, pierdzioch: pierdzieć, beczoch, beksa: beczeć, krzyczek: krzyczeć, -i-/-y-, 
np. kutwa: kutwić, bluźnierca: bluźnić, chytrzelec: chytrzyć, parzucha: parzyć, 
-owa-, np. pyskacz: pyskować, świdracz, świdral: świdrować, plotuch: plotko-
wać, biadulka: biadować, -ywa-, np. podrywacz: podrywać, zgrywus, zgrywo-
ta: zgrywać (się), podlizus: podlizywać (się) także czasowniki atematyczne, np. 
pleciuch, pleciuga: pleść, trzęsawica, trząska: trząść (się) oraz czasowniki wie-
likrotne, np. pijak, pijus: pijać, wijka: wijać (się).
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Wykładniki derywacyjne:

-a:
Paradygmatyczny formant -a  w  obrębie kategorii atrybutywnych nazw su-

biektów czynności tworzy derywaty dwurodzajowe typu: kutwa, maruda, ma-
zia, sprzeka. Służą one nazywaniu osobowych desygnatów – członków społecz-
ności wiejskiej, określanych w związku z ich charakterystycznymi zachowaniami, 
wyrażanymi werbalnie – kutwić, marudzić, mazać (się), sprzeczać (się), wachłać 
‘dużo mówić niepotrzebnie, zadzierać’.

Poza tym sufiks wyodrębniono w rzeczownikach wyłącznie żeńskich, odno-
szących się do desygnatów nieosobowych – zwierząt, por. kwoka, o czasowniku 
podstawowym dźwiękonaśladowczym – kwokać oraz roślin (traw) określanych 
w związku z ich właściwościami przejawianymi w niezależnym od nich działaniu, 
por. smycza, smyka: smykać ‘ciąć’ tu ‘kaleczyć’.

Derywaty formowane są w  oparciu o  czasowniki niedokonane o  przyrost-
kach tematycznych -a- oraz -i-. Ich funkcja semantyczna kształtowana jest zgod-
nie z aspektem czynności je motywujących.

W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej w gwarach funkcjonują for-
manty: -acz w nazwie wachłacz, -nik łączony z czasownikiem marudzić, por. ma-
rudnik, -aj oraz -us kształtujące wariantywne nazwy dla zapieka, por. zapiekaj, 
zapiekus.

Podobne przykłady odnotowano w opracowaniach gwarowych, ale autorzy 
nie ustalają dla nich odrębnej kategorii i omawiają je w ramach nazw działacza, 
zwracają jednak uwagę na ich atrybutywny czy ekspresywny, głównie pejoratyw-
ny charakter (por. Szymczak, 1961: 181–182; Dobrzyński, 1967: 7–8; Górno-
wicz, 1968: 62; Bąk, 1968: 75; Nowak, 1970: 133; Laskowski, 1971: 31; Chlu-
dzińska-Świątecka, 1972: 163; Kowalska, 1975: 54, 1979: 28; Dejna, 1989/1990: 
24; Habrajska, 1989/1990: 88).

kutwa ‘człowiek skąpy, chciwy, sknera’: kutwić [Karłowicz, 1900–1927]; 
kutfa 15L; kwoka ‘kura siedząca na jajach i wodząca kurczęta’: kwokać; kfoka 1G, 
10, 10M, 11, 12J, 13Op, 14, 15, 17, 20, 24S, 25B, 25R, 29, 30, 34, 39, 50Z, 57, 61, 
83L, 87S, 90P, 93, 93C; maruda ‘człowiek, który marudzi’: marudzić maruda 15, 
15T, 24S, por. marudnik; mazia ‘małe dziecko ciągle płaczące’: mazać (się) ‘pła-
kać’; maźa 24S, por. N Instr.; pitracha ‘kobieta źle gotująca posiłki’: pitrasić ‘go-
tować nieporządnie, źle’; @itra,a  15L11; smycza / smyka ‘ostra trawa’: smykać 
‘ciąć’; smyca 29 / smyka 65; sprzeka ‘człowiek, który lubi się sprzeczać’: sprze-
czać (się); spReka 15T, ale spRyka 30K; wachla ‘człowiek, który niepotrzebnie 

11 W derywacie pitracha wskazano formant -a, istotna dla procesu słowotwórczego 
jest także zachodząca w  temacie alternacja spółgłoskowa ś:ch. W  rzeczowniku tym 
wyodrębniany jest także formant -acha (por. Cyran, 1977: 76). 
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dużo mówi’: wachłać ‘dużo mówić niepotrzebnie’; va,la 13Op, por. wachłacz; 
zadziora ‘człowiek, który lubi się bić z innymi’: zadzierać ‘zaczepiac’; zavora 19J; 
zapieka ‘człowiek, który dokucza innym’: zapiekać ‘dokuczać’; zo@eka 24S, por. 
zapiekaj, zapiekus.

-ca:
Formant ustalono w jednej atrybutywnej nazwie subiekta czynności – kłam-

ca ‘oszust’: kłamać; kłamca 15, kWamca 12J, 13Op, 15L, 17, por. kłamciuch, kłam-
czuch. Wyraża ona osobowy desygnat określony w związku z  jego skłonnością 
wyrażoną werbalnie. Formalną podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. 
W związku z jego aspektem została też ukształtowana funkcja semantyczna de-
rywatu – kłamca to najczęściej ‘ten, kto kłamie, lubi kłamać, ma taką skłonność’. 
Nie można jednak wykluczyć użycia nazwy kłamca w kontekście wskazującym 
na osobę, która kiedyś skłamała i w związku z tym tak została określona. 

W gwarach rzeczownik ten funkcjonuje obok derywatów: kłamciuch, kłam-
czuch.

Przykłady nazw derywowanych formantem -ca od atrybutywnych podstaw 
werbalnych odnajdujemy w pracach poświęconych słowotwórstwu polszczyzny 
ogólnej (por. Ułaszyn, 1923: 218–219; Gaertner, 1934: 317–318; Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 53–56; Klemensiewicz, 1981: 197; Grzegorczykowa, 1981: 
40; Grzegorczykowa, 1998: 401) również doby staropolskiej (Kleszczowa, 1998: 
88–89), jak i gwarowemu (por. Pomianowska, 1958: 281; Szymczak, 1961: 159; 
Górnowicz, 1968: 69; Bąk, 1968: 75; Chludzińska-Świątecka, 1972: 163; Malec, 
1976: 34; Kowalska, 1979: 30; Sajewicz, 2002: 131).

-erca:
Derywaty o  tym wykładniku pełnią wyraźnie pejoratywne funkcje seman-

tyczne podyktowane znaczeniami leksykalnymi podstaw derywacyjnych – bluź-
nić, szydzić.

Nazwy – bluźnierca: bluźnić; bluźńerca 15L; szyderca: szydzić; syderca 15L 
– definiują męskich atrybutywnych subiektów czynności w związku z ich wyraź-
nie odmiennym od powszechnie przyjętego stylem bycia, zachowaniem. Formal-
nymi podstawami omawianych formacji są czasowniki niedokonane o  temacie 
na -i-.

Te same bądź podobne nazwy przytaczane są i w innych omówieniach (por. 
Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 58; Szymczak, 1961: 159; Malec, 1976: 40; 
Kowalska, 1979: 31).

-ec:
Przyjęta dla derywowanego formantem -ec rzeczownika wyjec: wyć; vyzec 15 

– podstawa, w  kształtowaniu wartości kategorialnej atrybutywnego subiekta 
czynności, użyta została w znaczeniu przenośnym – wyć - ‘często i głośno płakać’.
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Derywat zachowuje zgodność aspektową z  motywującym go znaczeniem 
czynności wyrażonej przez niedokonany czasownik podstawowy, atematyczny 
o samogłosce rdzennej -y-.

Na nazwy derywowane formantem -ec o znaczeniu subiektów czynności wyko-
nywanej ze szczególnym zamiłowaniem, umiejętnością / nieumiejętnością czy pejo-
ratywną skłonnością zwraca uwagę m.in. Michał Sajewicz (Sajewicz, 2002: 136).

-elec:
Formant kształtuje jedna nazwę atrybutywnego subiekta czynności - chy-

trzelec: chytrzyć ‘skąpić’; ,yURelec 10M. Jego podstawą, funkcjonującą w  gwa-
rach, jest czasownik niedokonany na -yć, wyrażający właściwość definiującą 
nazywany desygnat. Jako równorzędną przyjąć jednak możemy także podstawę 
przymiotnikową – chytry. Od niej bowiem wywodzony jest czasownik [Brück-
ner, s.v. chytry], (por. też Grzegorczykowa, 1998: 569–570).

-aniec:
Derywaty – oszukaniec ‘oszust’: oszukać; Wosukańec 12J, 13Op, Wosukańec 15, 

Wosukańce nom. pl. 20J; udaniec ‘człowiek, który udaje’: udać; zukfały – to ze udańec 
41; zaprzedaniec ‘wyzwisko’: zaprzedać (się); zapRedańec 15L – uformowane 
zostały w oparciu o podstawy czasownikowe dokonane o tematach na -a-. Przy-
jęte dla nich znaczenia motywujące wyrażają zatem czynności dopełnione. Same 
zaś derywaty rozumiane są jako nazwy nosicieli właściwości stałych – oszuka-
niec to ‘ten, kto oszukuje’, udaniec to ‘ten, kto udaje’ a zaprzedaniec to ‘wyzwi-
sko kogoś, kto się zaprzedaje’. W związku więc z funkcją semantyczną ustalonych 
nazw, przyjąć można dla nich wariantywne znaczenia motywujące czynności nie-
dokonanych, w odpowiednich dla nich formach morfologicznych – oszukiwać, 
udawać, zaprzedawać.

Ustalone derywaty w gwarach odnoszą się do desygnatów męskich osobo-
wych.

-eniec:
Formant tworzy dwa derywaty – naprzykrzeniec ‘człowiek, który się na-

przykrza’: naprzykrzać (się); napRykRyńec 15L; smoleniec ‘kwiat, Viscaria vul-
garis’: smolić ‘brudzić’; smoCińce to ru_ove kwatAi, co śe le@om 117, por. smolinos. 
Pierwszy został powołany jako określenie osoby, bez rozstrzygania o jej płci. Dru-
gi to nazwa rośliny, kwiatu identyfikowanego ze względu na jego właściwości.

Formalnymi podstawami formacji z sufiksem -eniec są czasowniki niedoko-
nane o przyrostkach tematycznych -a- oraz -i-.

-awiec:
Derywat – latawiec ‘człowiek lubiący włóczyć się, próżnować’: latać; lota1ec  

25P – ukształtowano w oparciu o przenośne znaczenie czynności motywującej. 
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Nazwa funkcjonuje w kontekście pejoratywnym, określa mężczyznę w związku 
z jego stylem życia.

Podstawą słowotwórczą formacji jest czasownik niedokonany na -ać.

-ica:
Formant kształtuje derywat – pylica ‘piaszczysty grunt’: pylić; pyCica –  

@a. leze śe bes pRervy 83L. Funkcjonuje on jako atrybutywna nazwa subiekta czyn-
ności, kształtowana w relacjach ze znaczeniem czynności właściwej, charakteryzują-
cej wyrażany desygnat. Podstawę formalną stanowi czasownik niedokonany na -ić.

Pojedyncze przykłady nazw na -ica o znaczeniu atrybutywnym potwierdzo-
no jedynie w  dwóch opracowaniach słowotwórczych (por. Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 79; Kowalska, 1979: 31).

-nica:
Rozszerzony formant -nica ustala w  gwarach atrybutywną nazwę żeńskie-

go subiekta czynności – żartownica ‘kobieta lubiąca pożartować’: żartować; 
zartovńica 15L. Jest ona motywowana bezpośrednio znaczeniem czynności, nie 
odnotowano bowiem w  materiale leksykalnym odpowiedniej nazwy męskiej 
upoważniającej do zaklasyfikowania opisywanego derywatu do kategorii nazw 
feminatywnych z wykładnikiem -a. 

Nazwa żartownica wyraża kobietę o wyraźnych skłonnościach atrybutyw-
nych wyrażonych werbalnie. Czasownik, od którego derywat powstał, wskazu-
je na czynność niedokonaną. Jego aspekt został uwzględniony w kształtowaniu 
funkcji semantycznej powołanej nazwy.

Formant w żeńskich formacjach dewerbalnych o czytelnej wartości atrybu-
tywnej uwzględniają na gruncie ogólnopolskim: Renata Grzegorczykowa i  Ja-
dwiga Puzynina (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 81), Zenon Klemensiewicz 
(Klemensiewicz, 1981: 198;  w gwarach: Henryk Nowak (Nowak, 1970: 144), 
Jadwiga Chludzińska-Świątecka (Chludzińska-Świątecka, 1972: 164), Anna Ko-
walska (Kowalska, 1979: 32).

-awica:
Formant wskazano w  nazwach: szczepawica / szczypawica ‘szczypawka, 

Corabus’: szczypać; Rlepa1ice 60, por. szczypawka, szczypawa; trzęsawica ‘ga-
laretka z wygotowanych kości i mięsa’: trząść (się); UResa1ica 34W, por. trząska, 
trzęsionka, trzęsawka, trzęsielina, trzęsawa, por. też N Loc. Pierwsza wyraża nie-
osobowy, żywotny desygnat w związku z przypisywaną mu właściwością, druga 
określa potrawę ze względu na charakterystyczny wygląd.

Podstawami derywatów są czasowniki niedokonane, o  temacie na -a-, por. 
szczypać, oraz atematyczny, por. trząść.

W tej samej funkcji słowotwórczosemantycznej w gwarach funkcjonują na-
zwy: szczyp-awka, szczyp-awa, trząs-ka, trzęsi-onka, trzęs-awka, trzęs-awa.
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-ach:
Jak podaje Władysław Cyran: „Niektóre formanty znane w staropolszczyź-

nie, lecz niezbyt tam produktywne, zdecydowanie też nieproduktywne w języku 
ogólnopolskim współczesnym, wykazują w gwarach nieraz znaczną produktyw-
ność” (Cyran, 1977: 75). Do takich należy m. in. formant -ach12. Wśród derywo-
wanych przy jego pomocy formacji są i te, które powołano w oparciu o podstawy 
werbalne, bez rozstrzygania o ich atrybutywnym, czy neutralnym semantycznie 
charakterze, por. np. nazwy działacza: ciarach ‘ten. kto ciara, tj. brudzi się, wala się, 
włóczy się, oberwaniec, pijak (też ‘szlachetka’), ciadrach ‘ts’, drach ‘ten, co drze 
(ubranie), włóczęga, nierób’ itp. (Cyran, 1977: 75). W poddawanym analizie ma-
teriale gwarowym formant -ach ustalono w trzech formacjach o wartości atrybu-
tywnej i pejoratywnym zabarwieniu emocjonalnym, wnoszonym głównie przez 
znaczenia ich podstaw słowotwórczych. Na funkcję stylistyczną derywatów nie 
bez wpływu pozostaje zapewne i sam sufiks. 

Dla nazwy srach w  gwarach utworzono formacje wariantywne na -aluch, 
-ajda, -al.

ciadrach ‘oberwaniec’: ciadrać (się); ćadra, 11; ciarach ‘człowiek udający 
ważnego’: ciarać (się); ćara, 15L; srach ‘wyzwisko kierowane do małego dziec-
ka’: srać; sro, 15L, por. sraluch, srajda, sral.

-acha:
Formant derywuje nazwę dwurodzajową – pierdacha ‘człowiek zanieczysz-

czający powietrze’: pierdzieć; @erda,a 15L, por. pierdzioch, pierdziel. Jej podsta-
wą jest czasownik niedokonany na -eć. Funkcja semantyczna oraz zawarty w niej 
pejoratywny ładunek emocjonalny wpływa na atrybutywne znaczenie derywatu. 

Sam formant w  systemie słowotwórczym określany jest jako „wyjątkowy 
i nie ogólnosłowiański” (Sławski, 2011: 45), wskazujący na ekspresywny odcień 
kształtowanych formacji. Obecnie na gruncie ogólnopolskim sufiks wskazano 
wyłącznie w derywatach odprzymiotnikowych, z zaznaczeniem ich środowisko-
wego charakteru (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 90). Przykłady atrybutyw-
nych nazw dewerbalnych znajdujemy jednak w gwarach (por. Szymczak, 1961: 
152; Cyran, 1977: 76).

-icha:
W  Słowotwórstwie współczesnego języka polskiego Renaty Grzegorczykowej 

i Jadwigi Puzyniny o -icha czytamy: „Typ prawie całkowicie poza zasięgiem języ-
ka ogólnego. SJPD (Doroszewski, 1958–1969) notuje nazwy żeńskie z nacecho-

12 Także -acha, -ocha, -ucha, -och, -uga, -aj, -al, -el, -ula, -ała, -oń, -as (Cyran, 1977: 75–
96) omówione w dalszej części pracy jako wykładniki atrybutywnych nazw subiektów 
czynności. 
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waniem ekspresywnym rubaszno-niechętnym lub żartobliwym” (Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 90). Dalej przytaczane są przykłady o podstawach wyłącznie 
rzeczownikowych.

Leksyka gwarowa potwierdza stylistyczną funkcję formantu w  kształtowa-
niu żeńskich formacji powoływanych w oparciu o znaczenie czynności, patrz go-
nić, wyrażonej przez czasownik niedokonany, o temacie na -i-, gonicha 1/ ‘krowa 
w okresie popędu’, 2/ ‘kobieta uganiająca się za mężczyznami’: gonić, guńi,a, 15L. 

Pierwsze znaczenie zanotowane w gwarach odnosi się do desygnatu nieoso-
bowego, drugie jest rezultatem przenośnego użycia ukształtowanej już funkcji se-
mantycznej dla określenia kobiety skłonnej do negatywnie postrzeganych i oce-
nianych zachowań.

-och:
Jak podaje Henryk Gertner, formant -och kształtuje nazwy charakterystyczn 

i czynnikowe, a wśród nich głównie nazwy o znaczeniu karykaturalnym, pejora-
tywnym. Łączony zatem jest z podstawami przymiotnikowymi, rzeczownikowy-
mi, a także czasownikowymi (Gaertner, 1934: 331).

Rzeczowniki dewerbalne notowane są sporadycznie na gruncie ogólnopol-
skim (por. Ułaszyn, 1923: 219; Grzegorczykowa, 1998: 400), znacznie częściej 
potwierdzane są w gwarach, (por. Szymczak, 1961: 153; Bąk, 1968: 76; Laskow-
ski, 1971: 25–26; Chludzińska-Świątecka, 1972: 164; Cyran, 1977: 86; Kowal-
ska, 1979: 32; Sajewicz, 2002: 163–164).

Obecne w słownictwie gwar północnomałopolskich derywaty za podstawy 
przyjmują czasowniki wyrażające czynności charakterystyczne, nacechowane 
stylistycznie, pejoratywnie, np. beczeć, pierdzieć. W  rzeczownikach modloch, 
śpioch o atrybutywno-pejoratywnym znaczeniu wydaje się decydować formant 
nadający im konkretne znaczenie leksykalne – modloch ‘obłudnik chodzący cią-
gle do kościoła’, śpioch ‘ten, kto długo, ciągle śpi’. Formalnie podstawami oma-
wianych derywatów są czasowniki niedokonane o  przyrostkach tematycznych 
-a-, -e-, -i-.

Formacje wariantywne dla derywatów na -och kształtowane są w  gwarach 
przez sufiksy: -acha, por. pierdzioch / pierdacha, -uch, por. śpioch / śpiuch oraz 
-el, por. pierdzioch / pierdziel.

beczoch: beczeć ‘płakać’; beco,- becy i becy 17; modloch ‘obłudnik chodzą-
cy ciągle do kościoła’: modlić (się); modlo, 15L; pierdzioch ‘człowiek psujący 
powietrze’: pierdzieć; @ervo, 15L, por. pierdacha, pierdziel, pierdziocha (N Fem., 
s. 305); śpioch: śpi-, spać; ś@o, 15, 15L, por. śpiuch, śpiocha (N Fem., s. 305).

-ocha:
Formant odpowiada za kształtowanie atrybutywnych nazw subiektów czyn-

ności, wyłącznie żeńskich, por. siajocha, zrzędziocha, jak i  dwurodzajowych, 
por. gadocha, dla której w leksyce gwarowej ustalono odpowiedniki o wykładni-



2. Interpretacja derywatów110

kach: -uła, por. gaduła (równie ambiwalentny pod względem rodzaju gramatycz-
nego) oraz -acz, por. gadacz (występujący wyłącznie w rodzaju męskim). 

Czasowniki podstawowe, w  oparciu o  które kształtowano nazwy gwarowe 
są nośnikami atrybutywnych znaczeń leksykalnych, por. gadać ‘dużo mówić’, sia-
jać ‘chodzić ciężko szurając nogami, tłuc się’, zrzędzić ‘marudzić’. Wyrażają one 
czynności niedokonane, wskazują na stałe właściwości określanych desygnatów, 
przejawiane w działaniu, pewnych przypadłościach. Formalnie są to czasowniki 
nieprefigowane o przyrostkach tematycznych -a- lub -i-. Funkcja ekspresywna – 
pejoratywna, deprecjonująca – powołanych formacji potęgowana jest przez for-
mant -ocha (patrz Grabias, 1981: 73).

gadocha ‘człowiek zgryźliwy, dokuczliwy’: gadać; gado,a 15L, por. gadacz, 
gaduła; siajocha ‘kobieta, która niezgrabnie chodzi, szurając nogami o ziemię’: 
siajać ‘chodzić ciężko, szurając nogami, tłuc się’; śazo,a 15L; zrzędziocha ‘zrzęd-
na, marudna kobieta’: zrzędzić; z_evo,a 15L.

-uch:
Zdaniem Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny „jest to formant o in-

wariantnej funkcji ekspresywnej, pejoratywno-hipokorystycznej” (Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 91).

Łączony w gwarach z podstawami werbalnymi wyrażającymi czynności cha-
rakterystyczne kształtuje nazwy subiektów atrybutywnych, określające głównie 
osobowe desygnaty, por. kłapciuch ‘człowiek mający obwisłe, odstające uszy’: 
kłapać, mazuch ‘beksa, mazgaj, płaksa’: mazać (się), pleciuch ‘gaduła’: pleść, 
plotuch: plotkować itd. Jedynie nazwy kopciuch ‘lampa’: kopcić oraz śmier-
dziuch ‘gatunek kwiatów’: śmierdzieć odnoszą się do przedmiotu i rośliny.

Wszystkie z ustalonych podstaw są nośnikami znaczeń czynności naznaczo-
nych odczuciem niechęci, pogardy czy lekceważenia. Wnoszony do derywatów 
ładunek emocjonalny decyduje zatem także o  jego atrybutywnym znaczeniu. 
Znaczenie czynności, którą traktujemy jako znamionującą musi bowiem w sobie 
zawierać czynnik wartościujący, oceniający. W jednostkach derywowanych ładu-
nek emocjonalny przejmowany od podstaw jest utrwalany, wzmacniany przez 
formant -uch.

W przypadku nazwy śpiuch o jej funkcji semantyczno-stylistycznej decydu-
je wyłącznie sufiks. Znaczenie podstawy pozostaje neutralne stylistycznie.

Atrybutywne nazwy subiektów czynności derywowane formantem -uch mo-
tywowane są czasownikami niedokonanymi, w tym atematycznym oraz o tema-
tach na -a-, -i-, -owa-. 

Nazwy wariantywne dla omawianych formowane są przez sufiksy: -acz, por. 
kłapciuch / kłapacz, -ucha, por. śmierdziuch / śmierdziucha, -och, por. śpiuch 
/ śpioch, -uga, por. pleciuch / pleciuga, -ak, por. kłapciuch / kłapciak, klapiuch 
/ klapiak, mazuch / maźniak, -anek, por. mazuch / mazanek oraz -el, por. śmier-
dziuch / śmierdziel.
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Dewerbalne attributiva na -uch potwierdzają opracowania gwarowe (por. 
Szymczak, 1961: 153; Dobrzyński, 1967: 21; Bąk, 1968: 76; Laskowski, 1971: 
26; Chludzińska-Świątecka, 1972: 164; Malec, 1976: 71; Kowalska, 1979: 33; 
Habrajska, 1989/1990: 107; Sajewicz, 2002: 164-165).

kłapciuch ‘człowiek mający obwisłe, odstające uszy’: kłaptać; mp. 
547, por. kłapacz, kłapciak; klapiuch ‘człowiek mający obwisłe, odstające 
uszy’: klapać; kla@iWu, 34W, por. klapiak; kopciuch ‘lampa’: kopcić; kopću, 
 – to były taAe lampy zroˆune s ceguś 41; leniuch: lenić (się); Wun zes leńu, do roboty 17, 
leńu, 15L, l4ńu, 15, lińu, 15L por. leń; mazuch ‘beksa, mazgaj, płaksa’: mazać 
(się) ‘płakać’; mazu, 15L, por. maźniak, mazanek; pleciuch ‘gaduła, człowiek 
mówiący zmyślone rzeczy’: pleci-, pleść ‘mówić zmyślone rzeczy’; pleću, 15L; 
por. pleciuga; plotuch ‘człowiek, który plotkuje’: plotkować; plotu, 1G, 15L, 
104; smroduch ‘brudas, niechlujny człowiek’: smrodzić; smrodu, 15L; sze-
pleniuch ‘człowiek szepleniący’: szeplenić; sepleńu, 15L; szeptuch ‘plotkarz, 
wtajemniczony’: szeptać; septu, 15L, por. szeptucha (N Fem., s. 305); śmier-
dziuch 1/ ‘o  kimś brudnym, śmierdzącym’, 2/ ‘gatunek kwiatów’: śmierdzieć; 
1/ ć,uR to śHervu, 17, śHervu, 26K, 28D, por. śmierdziel, śmierdziucha, 2/ 
śHervu,y 34W; śpiuch: śpi-, spać; ś@u, 15L, 17, 25R, por. śpioch; wycieruch 
‘kobieta, która się źle prowadzi’: wycierać (się) ‘źle się prowadzić’; vyćeru, 15T.

-ciuch:
Formant występuje tylko w nazwie kłamciuch ‘kłamca’: kłamać; kWamću, 

25R, por. kłamca, kłamczuch, kłamciucha (N Fem., s. 305). Derywat podano 
jako wariantywną postać nazwy kłamca (patrz s. 105). Nie można jednak wy-
kluczyć możliwości powołania nazwy kłamciuch w oparciu o rzeczownik kłam-
ca. Zachowujący czynnościowy odcień znaczeniowy derywat opisany zostanie 
wówczas jako zmodyfikowana stylistycznie nazwa odnosząca się do tego samego 
osobowego desygnatu. 

-aluch:
Formant -aluch wyodrębniono w jednej formacji ambiwalentnej pod wzglę-

dem rodzaju gramatycznego – sraluch ‘wyzwisko kierowane np. do dziecka’: 
srać; sralu, 15L, por. srach, srajda, sral utworzonej w oparciu o czasownik niedo-
konany na -ać. Jego znaczenie leksykalne zawiera znaczny pejoratywny ładunek 
emocjonalny. Obok sraluch w gwarach odnotowano nazwy: sr-ach, sr-ajda, sr-al.

-czuch:
Formant tworzy rzeczownik – kłamczuch: kłamać; kWamcu, 19J, por. kłam-

ca, kłamciuch. Rozszerzona forma sufiksu wynika z przyjęcia motywacji czasow-
nikowej, genetyczną podstawą dla derywatu jest rzeczownik kłamca, wówczas 
wyodrębniany jest formant -uch (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 92). 

Nazwa kłamczuch funkcjonuje w gwarach obok kłamca, kłamciuch.
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-ucha:
Atrybutywne nazwy z  formantem -ucha ustalono dla nieożywionych desy-

gnatów – parzucha ‘kapusta z kartoflami’: parzyć; pa_u,a 11; pławucha ‘trawa 
na wodzie’: pławić (się); pWavu,a  61 oraz osobowego śmierdziucha ‘kobieta 
niechlujna’: śmierdzieć; śHervu,a 15L, por. śmierdziuch. Ich podstawami są cza-
sowniki niedokonane na -ić/-yć wyrażające właściwości przejawiane w niezależ-
nym od desygnatów działaniu, ze względu na które są identyfikowane i określane.

Inwariantna funkcja formantu -ucha i  wnoszony przez niego do derywa-
tów ładunek ekspresywny został odnotowany w rzeczownikach ogólnopolskich 
(Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 93). Analogiczne funkcjonują także w gwa-
rach (por. Cyran, 1977: 89–90).

-acz:
Formant -acz omówiono obszernie jako wykładnik kategorii N Sub. (s. 82–84).
Równie często, co z  neutralnymi znaczeniowo czynnościami wyrażanymi 

przez podstawy, łączony jest w gwarach z podstawami werbalnymi o atrybutyw-
nych znaczeniach leksykalnych, często nacechowanych stylistycznie, głównie pe-
joratywnie, np.: babrać (się), ciekać, ciułać, glamać, partać, pryciać itp. Niektóre 
przykłady ukształtowane zostały przez dopełnianie relacji opisujących zależności 
semantyczne motywujących podstaw a powołanych derywatów, czyli relacji pre-
dykatowo-argumentowych przez, jak je określa Wacław Cockiewicz, predykaty 
modalne typu: lubi, potrafi, ma zwyczaj (Cockiewicz, 2001: 58–59), por. pry-
ciacz ‘człowiek, który lubi szperać, przetrząsać kąty, czyli pryciać’.

W opisywanej klasie derywatów zdecydowaną większość stanowią nacecho-
wane stylistycznie, wyrażające ujemny ładunek emocjonalny nazwy odnoszące 
się do desygnatów osobowych. Pojedyncze rzeczowniki funkcjonują jako nazwy 
desygnatów nieosobowych, powiązanych w rzeczywistości pozawerbalnej z defi-
niującymi je czynnościami na podstawie identyfikacji, analogii a nie świadomego 
działania podejmowanego przez nazywane desygnaty, por. cykacz ‘konik polny’: 
cykać, derkacz ‘chruściel, Crex, crex’: derkać, mlaskacz ‘pliszka, Motacilla’: mla-
skać.

Formalnymi podstawami omawianych derywatów są czasowniki niedokona-
ne o przyrostkach tematycznych, głównie -a- także -i-, sporadycznie: -owa-, -ywa-. 
Ukształtowane w oparciu o nie nazwy wyrażają nosicieli właściwości werbalnych 
stałych, powielanych.

Formacjami wariantywnymi dla atrybutywnych nazw subiektów czynności 
z sufiksem -acz są derywaty o formantach: -ocha, por. gadacz / gadocha, -uch, por. 
kłapacz / kłapciuch, -ak, por. babracz / babrak, cherlacz / cherlak, glamacz / 
glamak, klapacz / klapiak, kłapacz / kłapciak, partacz / partak, -ek, por. klapacz 
/ klapek, -aczyk, por. uganiacz / uganiaczyk, -al, por. pyskacz / pyskal, smarkacz 
/ smarkal, świdracz / świdral, -la, por. wachłacz / wachla, -ała, por. krzykacz / 
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krzykała, -uła, por. gadacz / gaduła, -ajło, por. jąkacz / jąkajło, krzykacz / krzy-
kajło, -oń, por. świdracz / świdroń, -us, por. chlacz / chlajus, zdzieracz / zdzie-
rus, -arz, por. pryciacz / pryciarz.

Zarówno w  opracowaniach dotyczących słowotwórstwa gwarowego, jak 
i ogólnopolskiego dewerbalne rzeczowniki na -acz kategoryzowane są jako na-
zwy wykonawców czynności, w tym i te o atrybutywnej funkcji semantycznej 
(por. Pomianowska, 1958: 285; Szymczak, 1961: 159–160; Dobrzyński, 1967: 
8; Bąk, 1968: 76; Górnowicz, 1968: 65; Mrózek, 1970: 194–195; Nowak, 
1970: 134; Laskowski, 1971: 17; Chludzińska-Świątecka, 1972: 164; Malec, 
1976: 21; Cyran, 1977: 8–11; Kowalska, 1979: 28; por. Doroszewski, 1928: 
213–214; Gaertner, 1934: 323; Satkiewicz, 1969: 21; Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 94–95; Klemensiewicz, 1981: 197; Grzegorczykowa, 1981: 40; Ja-
dacka, 2001(a): 84).

Na szczególny udział formantu -acz w powoływaniu formacji atrybutywnych 
zwraca uwagę Wacław Cockiewicz na podstawie analizy rzeczowników odnoto-
wanych w Słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (Coc-
kiewicz, 2001: 56–57).

babracz: babrać (się) ‘bawić się, grzebać w  błocie’; babroc 15L, por. ba-
brak; cherlacz ‘człowiek, który często choruje’: cherlać ‘chorować’; ,erloc 93C, 
por. cherlak; chlacz: chlać ‘pić wódkę’; ,loc 15L, por. chlajus; ciekacz 1/‘czło-
wiek włóczący się’, 2/ ‘zwierze szukające pożywienia poza wyznaczonym pa-
stwiskiem’: ciekać; ćekoc, 16S; ciułacz: ciułać; ćuWoc 15L; cykacz ‘konik polny’: 
cykać; cykoc 26K; derkacz ‘chruściel, Crex crex’: derkać ‘wydawać dźwięk’; 
derkdc 25R, dyrkac 93C, 99; gadacz ‘człowiek, który dużo mówi’: gadać; 
godac 1G, 93C, godoc 15L, 93C, por. gadocha, gaduła, gadaczka (N Fem., s. 305); 
glamacz ‘człowiek jedzący powoli, mlaskając’: glamać; ale s ćeˆe glamac 15T, 
por. glamak; hulacz ‘dobry tancerz’: hulać ‘tańczyć’; ,uloc, tanceR 17, .uloc 17, 
por. hulaczka (N Fem., s. 305); jąkacz ‘człowiek, który się jąka’: jąkać (się); 
zokac 30K, por. jąkal, jąkała, jąkajło; kasłacz / kaszlacz ‘ten, kto kaszle’: kasłać / 
kaszlać; kasWoc, ty kasWocu mamuśin 25P, / kaśloc 25P; klapacz ‘but z drewnianą 
podeszwą, bez pięty’: klapać; klapac 28D, pantofle, klapace 87, 91, 93, por. kla-
pak, klapek; kłapacz ‘człowiek z obwisłymi uszami’: kłapać; mp. 547, por. kłap-
ciuch, kłapciak; krętacz ‘ten, który kręci, unika prawdy’: kręcić ‘unikać prawdy’; 
krjntac 32K, krjntoc 13Op, kryntal 12J, por. N Res.; krzykacz: krzykać ‘pokrzy-
kiwać; k]kdc 24, por. krzykała, krzykajło; mlaskacz ‘pliszka, Motacilla’: mlaskać; 
mp. 251; modlacz ‘człowiek, który się ciągle modli’: modlić (się); modloc 15L; 
obijacz ‘leń, próżniak’: obijać (się) ‘nic nie robić’; Woˆizoc 15, 15L; palacz ‘palą-
cy papierosy’: palić; palac 17, paloc 25P; partacz ‘człowiek, który wszystko licho 
robi’: partać; partac 1G, 15L, 15T, 32K, 93C, partar z ńego 30K, por. partak; plą-
tacz ‘krętacz, kłamca’: plątać ‘kłamać’; plotoc 15L; podchlebiacz ‘człowiek schle-
biający komuś’: podchlebiać (się); pot,leˆoc 15L; podrywacz: podrywać ‘zale-
cać się’; podryvoc 93C; pryciacz ‘człowiek, który lubi szperać, przetrząsać kąty’: 
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pryciać ‘szperać, przetrząsać wszystko’ pryćac 19J, por. pryciarz; pyskacz: pysko-
wać; pyskoc byW 62, por. pyskal; smarkacz: smarkać; smarkoc 15, 15L, 20J, 23B, 
26K, 32K, smarkdc 43, por. smarkal, smarkula; szczekacz ‘pyskacz’: szczekać ‘py-
skować’; scekoc 15L; śperacz ‘człowiek, który lubi przetrząsać kąty’: śperać ‘szpe-
rać’; śperac 19J, 93C; świdracz ‘człowiek zezowaty’: świdrować ‘zezować’; świdroc 
15T, por. świdral, świdroń; trykacz ‘baran’: trykać ‘bóść’; trykoc 15L; uganiacz 
‘o ruchliwym dziecku’: uganiać (się) ‘biegać’; ty Wugańacu, Wuspokuz śe vreśće 25P, 
por. uganiaczyk (N Expr., s. 307); wachłacz ‘człowiek, który niepotrzebnie dużo 
mówi’: wachłać ‘niepotrzebnie dużo mówić’; va,Wac 12J, por. wachla; wierzgacz 
‘koń, który kopie i wierzga’: wierzgać; 1e_gac 19J; wyjadacz ‘o samcu pszczoły’: 
wyjadać; mp. 766; zdzieracz ‘wyzyskiwacz’: zdzierać ‘wyzyskiwać’; źveroc 15L, 
por. zdzierus.

-icz:
Formant wyodrębniono w jednej nazwie – spacerowicz ‘leniuch, człowiek 

niechętny do pracy’: spacerować; spacero1ic 15L. 
Derywaty tego typu „dopuszczają podwójną motywację, w zależności od 

ich aktualizowanego znaczenia wyznaczonego przez kontekst” (Cockiewicz, 
2001: 59). Przyjmując ogólnopolskie znaczenie, spacerowicz to ‘ten, kto spa-
ceruje’ (Szymczak, 1993). W takim znaczeniu nazwa włączona będzie do kate-
gorii N Sub. Definicja gwarowa – spacerowicz ‘leniuch, człowiek niechętny do 
pracy’ wyraźnie wyznacza jej atrybutywny, pejoratywny charakter.

-ajda:
Formacja srajda ‘o małej dziewczynce’: srać, sraj; srazda 15L, por. srach, sra-

luch, sral –stanowi atrybutywną nazwę żeńskiego subiekta czynności. Funkcjo-
nuje bowiem w gwarze jako określenie wyłącznie dziewczynki w przeciwieństwie 
do nazw srach, sraluch czy sral, które odnoszą się do każdego dziecka o wyrażo-
nych podstawą skłonnościach.

-ega:
Rzeczownik – robiega ‘partacz’: robić; roˆega 15L, por. N Acc. ustalono 

w oparciu o czasownik niedokonany na -ić. O atrybutywnej funkcji semantycznej 
derywatu decyduje zapewne sam formant, znaczenie podstawy nie wskazuje bo-
wiem na przymiot, właściwość czy skłonność.

-uga:
Formant ten w  oparciu o  czasownik niedokonany, atematyczny ukształto-

wał nazwę pleciuga ‘gaduła, człowiek mówiący zmyślone rzeczy’: pleci-, pleść; 
plećuga 15L. Motywujące ją znaczenie czynności wnosi do derywatu ładunek 
emocjonalny, pejoratywny (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 114).
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-aj:
Na gruncie polszczyzny ogólnej formant -aj nie został odnotowany w  na-

zwach odnoszących się do osobowych desygnatów (por. Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 114). W  gwarach tworzy dwie formacje dewerbalne o  znaczeniu 
atrybutywnym: mazgaj ‘człowiek płaczliwy’: mazgaić (się) ‘płakać, marudzić’; 
mazgoz 12J, 20J; zapiekaj ‘człowiek dokuczliwy’: zapiekać ‘dokuczać’; zd@ekaz 
34W, por. zapieka, zapiekus. Są to nazwy skłonnościowe. Wyrażają także nega-
tywny stosunek mówiącego do określonej osoby. Formowane są w oparciu o cza-
sowniki niedokonane o tematach na -a-.

Dla derywatu zapiekaj utworzono formacje wariantywne na -a, por. zapieka 
oraz -us, por. zapiekus.

Na istotny udział formantu w  tworzeniu rzeczowników dewerbalnych, 
w  tym również atrybutywnych w  gwarach, zwraca uwagę Władysław Cyran 
w Tendencjach słowotwórczych w gwarach polskich (Cyran, 1977: 76).

-ka:
Nazwy atrybutywnych subiektów czynności z  formantem -ka głównie od-

noszą się do desygnatów żeńskich nieosobowych. Czynności zatem w związku, 
z którymi te desygnaty są określane, w rzeczywistości pozawerbalnej nie są przez 
nie świadomie podejmowane, służą jednak ich identyfikacji w związku z przeja-
wianą w działaniu, fizycznych objawach ich cechą charakterystyczną, por. kwistka 
‘koń kopiący, klacz’: kwistać ‘kopać’, rechotka ‘gatunek żaby’: rechotać, skwier-
ka ‘skwarek’: skwierczeć; wijka ‘chwast rosnący w zbożu’: wijać (się). Nazwami 
ustalonymi dla desygnatów żeńskich osobowych są: chichotka, przeskoczka. 

Zasadnicza większość formacji funkcjonuje w użyciu neutralnym stylistycz-
nie. Wyjątek stanowi przeskoczka w związku z pejoratywnym ładunkiem eks-
presywnym wnoszonym przez podstawę – przeskoczyć tu ‘do cudzego łoża’.

Przyjąć należy, że podstawami derywacyjnymi omawianych rzeczowników 
pochodnych są czasowniki niedokonane o przyrostkach tematycznych, głównie 
-a-, poza tym -i-/-y-, -e-. W jednym przypadku motywującym jest czasownik ate-
matyczny. Nazwa powójka została ustalona w oparciu o czasownik wielokrotny 
– powijać (się). 

Tylko dla nazw: skoczka, przeskoczka jako podstawowe wskazano czasow-
niki dokonane, por. skoczyć, przeskoczyć. Ten typ podstaw może sugerować re-
zultatywny odcień znaczeniowy powoływanych w oparciu o nie derywatów. Jest 
on zapewne czytelny w  nazwie przeskoczka. Dla rzeczownika skoczka, jako 
równorzędną, wyrażającą stałą właściwość wyrażanego desygnatu, należy przyjąć 
podstawę o aspekcie niedokonanym, por. skoczyć / skakać.

W gwarach formacje wariantywne ustalono dla nazw: skoczka, por. skocz-
-ek, powójka, por. powój oraz trząska, por. trzęs-awica, trzęsi-onka, trzęs-awka, 
trzęsi-elina, trzęs-awa.
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Przykłady nazw subiektów czynności powyższego typu, o znaczeniu atrybutyw-
nym, przytoczono w opracowaniach dotyczących leksyki ogólnopolskiej i gwarowej 
(por. Doroszewski, 1928: 64; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 125; Pomianowska, 
1958: 280; Bąk, 1968: 77; Nowak, 1970: 142; Laskowski, 1971: 33; Cyran, 1977: 25; 
Zdancewicz, 1980: 102; Habrajska, 1989/1990: 101; Sajewicz, 2002: 173).

chichotka: chichotać; -i,otka 24S, 93C; chlebotka ‘zepsute jajo’: chlebo-
tać; mp. 790; klapotka ‘stary but’: klapotać; klapotAi nom. pl. 82a; kuwieczka 
‘jakiś ptak’: kuwiekać ‘kwilić’; ku1icka ku1ika 80a; kwistka ‘koń kopiący klacz’: 
kwistać ‘kopać’; kwistka 84; lepka ‘tłuste, lepkie zielsko rosnące w  lnie’: lepić 
(się); lepka 93C, por. N Instr., N Res., N Loc.; płaczka ‘wierzba płacząca’: pła-
kać; pWacka 93C; powójka 1/ ‘powój’, 2/ ‘bluszcz, Hedera Melix’: powijać (się); 
1/ povuzka 72D, 2/ povuzka 83L, por. powój; przeskoczka ‘dziewczyna mająca 
nieślubne dziecko’: przeskoczyć ‘tu do cudzego łoża’ [Bańkowski, 2000, s.v. prze-
skoczka]; pReskocka 19J; rechotka ‘gatunek żaby’: rechotać ‘o żabach: wydawać 
odgłosy, skrzeczeć’; re,otka źelono 121; rzekotka ‘mała, zielona żabka żyjąca na 
drzewach’: rzekotać ‘rechotać, skrzeczeć’; _ekotka 1G; skoczka ‘konik polny’: 
skoczyć; skocka 1G, por. skoczek; skwierczka ‘skwarek’: skwierczeć; skwircAi 87S, 
98S; świstka ‘koń, który kopie’: świstać ‘kopać’; swistka 99; trząska 1/ ‘galaretka 
z  wygotowanych kości i  mięsa’, 2/ ‘rodzaj rośliny’: trząść (się); 1/ tRMska 28D, 
90P, 95, tRdska 24, tRZska 1B, por. trzęsawica, trzęsionka, trzęsawka, trzęsielina, 
trząsawa, 2/ skRes – lRMska na vove kwotAi 82a, 95b; wijka ‘chwast rosnący w zbo-
żu’: wijać (się) ‘wić się’; 1izka 4, 13S.

-aczka:
Rozszerzony formant -aczka ustalono w jednym derywacie o wartości atry-

butywnego żeńskiego wykonawcy czynności – jadaczka ‘kobieta, która dużo je’: 
jadać; ale ś ćeˆe zodacka 15T. Podstawą derywatu jest czasownik wielokrotny na 
-a-, wyrażający czynność znamionującą nazywany desygnat.

-ulka:
Formant ustala jedną nazwę – biadulka: biadować ‘biadać tzn. narzekać’; 

‚adulka, 42B. Należy ona do klasy derywatów obejmującej atrybutywne nazwy 
żeńskich subiektów czynności, czyli takich, których bezpośrednią motywacją jest 
znaczenie czynności charakterystycznej. Nie odnotowano bowiem w materiale 
gwarowym odpowiedniego rzeczownika męskiego, który mógłby funkcjonować 
dla omawianego derywatu jako podstawowy. Podstawą derywacyjną jest, zatem 
czasownik, dla tej nazwy, niedokonany, o przyrostku tematycznym -owa-.

-ałka:
Formant derywuje nazwę utworzoną od czasownika dźwiękonaśladow-

czego, niedokonanego na -ać – kukałka ‘Cuculus canorus’: kukać; kukołka 15, 
kukoWka 20J, por. kukułka, kukawka.
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-ułka:
Formanty -ułka, -ałka, -awka derywują od jednej podstawy słowotwórczej 

derywaty o tej samej funkcji semantycznej – kukułka ‘Cuculus canorus’: kukać; 
kukuWka mńe WokukaWa 30K, kukułka 20, 24, 25, 26M, 31J, 41, 43B, 58, 63G, 72, 
75, 75a, 77, 81, 87, 88, 89, 90, 100, kukuWka 10M, 15L, 19, 19J, 20, 20J, 23B, 24S, 
25R, 26K,28D, 30K, 34W, 42B, 43, 50Z, 57, 58M, 71, 73, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 
83B, 83L, 84, 85, 86, 87S, 91, 92, 93, 93C, 95, 96, 97, 98, 98S, 99, por. kukałka, 
kukawka. 

-onka:
Formacja derywowana formantem -onka przytoczona została jako warian-

tywna dla omówionych już nazw: trzęsawica (s. 107), trząska (s. 115–116). 
trzęsionka ‘galaretka z wygotowanych kości i mięsa’: trząść (się); UReśoKka 

24, 24S, tReśunka 17, UReśunka 13Op, 13S, 23, 26M, 31J, UReśuKka 15T, 20J,  
UR6nśunka 20, UR6śunka 6T, 10M, 11, 12J, tR6śuKka 19J, lReśoKka 15, 25B, lR6śuKka 
74, lR6śunka 73, por. trzęsawica, trząska, trzęsawka, trzęsielina, trząsawa. 

-arka:
Rzeczownik – kurzarka ‘purchawka, Lycoperdon’: kurzyć; ku_arAi nom. pl. 

98, por. kurzawka – określa desygnat ze względu na jego właściwość wyrażoną 
werbalnie. Jego podstawą słowotwórczą jest czasownik niedokonany na -yć.

W tym samym znaczeniu w gwarach funkcjonuje nazwa kurz-awka.

-awka:
Formant wskazano w czterech derywatach funkcjonujących jako nazwy de-

sygnatów nieosobowych: kukawka, pijawka, szczypawka, nieożywionych – ku-
rzawka, trzęsawka. Ich podstawami są czasowniki na -ać: niedokonane – kukać, 
szczypać, wielokrotny – pijać, na -yć, por. kurzyć oraz czasownik atematyczny – 
trząść. 

Nazwy wariantywne dla omawianych ustalono w  gwarach za pomocą for-
mantów: -awica, por. szczypawka / szczypawica, trzęsawka / trzęsawica, -ka, 
por. trzęsawka / trząska, -ałka, por. kukawka / kukałka, -ułka, por. kukawka / 
kukułka, -onka, por. trzęsawka / trzęsionka, -arka, por. kurzawka / kurzarka, 
-elina, trzęsawka / trzęsielina, -awa, por. szczypawka / szczypawa, trzęsawka / 
trzęsawa.

kukawka ‘Cuculus canorus’: kukać; kukofka 1B, 1G, 6T, 11, 12J, 13Op, 
13S, 17, 20J, 32, 32K, 58M, kukafka 23, por. kukułka; kurzawka ‘purchawka, 
Lycoperdon’: kurzyć; ku_dfka 34W, ku_ofka 78, 83L, 90P, 91, 93, por. kurzar-
ka; pijawka ‘Hirudo medicinalis’: pijać; @izofka pRypńe śe do no)i  i cycko, dopu-
Ai śe ńe ńaśśe i  zaź ućeko 83L, @izafka 13Op, 17, @izdfka 34W, 50K, 65, @izofka 
1B, 1G, 12J, 13S, 19J, 24S, 25B, 25P, 30K, 93, 93C, 121; szczypawka ‘Corabus’: 
szczypać; scypafka 15, scypdfka 40, scypofka 1B, 1G, 15, 15L, 16S, 19J, 21, 24S, 
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25B, 41, 93C, por. szczypawica, szczypawa; trzęsawka ‘galaretka z  wygotowa-
nych kości i  mięsa’: trząść (się); mp. 504, por. trzęsawica, trząska, trzęsionka, 
trzęsielina, trząsawa, por. też N Acc. 

-ak:
Wielofunkcyjny formant -ak (por. N Sub., N Instr., N Res., N Ob.) w gwarach 

wykazuje zauważalną aktywność w powoływaniu dewerbalnych atrybutywnych 
nazw subiektów. Wśród nich zdecydowana większość odnosi się do desygnatów 
osobowych, np. babrak, charlak, glamak, leżak, partak, rozbijak, pojedyncze 
przykłady wyrażają zwierzęta – piejak, świstak czy przedmioty – klapak, obijak.

W związku z obserwowaną w gwarach tendencją do nazywania poprzez war-
tościowanie charakterystycznych desygnatów, wśród nazw subiektów atrybutyw-
nych znajdujemy wiele derywatów powołanych w oparciu o nacechowane styli-
stycznie, tu pejoratywnie, znaczenia czynności (por. Gala, Gala-Milczarek, 2006: 
378–384). Dotyczy to zarówno nazw subiektów osobowych, jak i nieosobowych, 
por. babrak: babrać (się) ‘bawić się, grzebać w błocie’, cherlak: cherlać ‘choro-
wać’, ćpak: ćpać ‘żreć’, obijak ‘but z drewnianą podeszwą’: obijać, klapiak ‘stary 
but’, ‘człowiek z obwisłymi uszami’: klapać.

Formalnymi podstawami derywatów na -ak są czasowniki prefiksalne i nie-
prefigowane, niedokonane o  tematach na -a-, tych jest najwięcej, por. babrać, 
cherlać, chlapać, czytać, ćpać, glamać, klapać, obijać, paprać, partać, rozbijać, świ-
stać, trzepać, zabijać, -e-, np. charleć, leżeć, -i-, por. świecić, -owa-, por. cudować 
i wielokrotne – piejać, pijać. Derywaty zachowują zgodność aspektową z moty-
wującymi je znaczeniami czynności, nazywają bowiem desygnaty ze względu na 
ich stałą, utrwalaną w działaniu, stylu bycia właściwość.

Formacjami wariantywnymi dla omawianych są rzeczowniki głównie o wy-
kładniku -acz, por. babrak / babracz, cherlak / cherlacz, glamak / glamacz, kla-
pak / klapacz, partak / partacz, oraz -uch, por. klapiak / klapiuch, kłapciak / 
kłapciuch, -ek, por. klapak / klapek, świecak / świecek, -us, por. leżak / legus.

W polszczyźnie ogólnej nazwy analogiczne do analizowanych uznawane są, 
np. przez Henryka Gaertnera, za stosunkowo nieliczne, głównie o  charakterze 
karykaturalnym z nastrojem ujemnym (Gaertner, 1934: 305). Oceny funkcji sty-
listycznej wybranych dewerbalnych rzeczowników z sufiksem -ak dokonuje także 
Witold Doroszewski (Doroszewski, 1928: 203–207). Nie rozstrzyga wprawdzie 
o ich wartości kategorialnej, tę jednak ustalić możemy w oparciu o podane zna-
czenia leksykalne. Wśród przytoczonych przykładów znajdują się i  takie, które 
zgodnie z  przyjętymi w  pracy kryteriami zaklasyfikować można do kategorii 
nazw atrybutywnych subiektów czynności, np. błyszczak ‘motyl dzienny, mają-
cy skrzydła mieniące się’, krętak ‘wodny chrząszcz’, lsniak ‘Sphinx ocellata, ‘motyl 
wieczorny, ma na tylnych skrzydłach piękne, lśniące plamy’, łuszczak ‘gatunek 
orzechów, które się same łuszczą’, proszak ‘natrętny prosiciel’, śliniak ‘co się ślini 
mówiąc’, stojak ‘próżniak, darmostój” itd. (Doroszewski,1928: 204–205).
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W  opracowaniach gwarowych przykłady derywatów o  atrybutywnej 
funkcji kategorialnosemantycznej, choć omówionych w obrębie klasycznych 
nazw wykonawców czynności, podają: Piotr Gołąb (Gołąb, 1955: 79–80), 
Władysław Cyran (Cyran, 1960: 176; 1977: 13–14), Mieczysław Szymczak 
(Szymczak, 1961: 146), Walenty Dobrzyński (Dobrzyński, 1967: 9), Piotr 
Bąk (Bąk, 1968: 76), Robert Mrózek (Mrózek, 1970: 192), Henryk Nowak 
(Nowak, 1970: 135), Roman Laskowski (Laskowski, 1971: 14–16), Jadwiga 
Chludzińska-Świątecka (Chludzińska-Świątecka, 1972: 165), Anna Kowal-
ska (Kowalska, 1979: 28–29), Karol Dejna (Dejna, 1989/1990: 25), Graży-
na Habrajska (Habrajska, 1989/1990: 89), Michał Sajewicz (Sajewicz, 2002: 
179–183).

babrak ‘dziecko, które lubi bawić się, babrać w  błocie’: babrać (się); 
babrok 15L, por. babracz; charlak ‘człowiek, który często choruje’: charleć ‘ka-
słać’; ,arlok 19J, 24S, por. cherlacz, cherlak; cherlak ‘człowiek, który często 
choruje’: charleć ‘kasłać’; tyn tfuz ,Wop taAi ,erlok, ,yba ći Wum_e 15T, ,erlok 1B, 
1G, ,„rlok 42B, ,yrlok 12J, por. cherlacz, charlak; chlapiak ‘człowiek z obwisły-
mi uszami’: chlapać ‘klapać’; mp. 547; cudak ‘dziwak’: cudować; cudok 15, 15L, 
cudok – puWvaryzot 19; czytak ‘człowiek, który słabo czyta’: czytać; cytok 15L; 
ćpak ‘człowiek, który dużo je’: ćpać ‘jeść żarłocznie i głośno, żreć’; ćpok 15L, 
15T; glamak ‘człowiek jedzący powoli mlaskając’: glamać; glamok 15L, por. 
glamacz; klapak ‘but z  drewnianą podeszwą, bez pięty’; klapoAi nom. pl. 11, 
por. klapacz, klapiak, klapek; klapiak 1/ ‘stary but’, 2/ ‘człowiek z obwisłymi 
uszami’: klapi-, klapać; 1/ kla@ok 15L, por. klapacz, klapak, klapek, 2/ mp. 547, 
por. klapiuch; kłapciak ‘człowiek mający obwisłe, odstające uszy’: kłaptać; 
mp. 547, por. kłapacz, kłapciuch; kryjak ‘peior. taki, co się kryje’: kryj-, kryć;  
kryzok 41; leżak ‘człowiek, który ciągle leży, śpi’: leżeć; lezok 15L, por. le-
gus; obijak 1/ ‘but z  drewnianą podeszwą, bez pięty’, 2/ ‘stępa’: obijać;  
oˆizoAi, trpy 72, WoˆizdAi nom. pl. 20, 25R, 33, 2/ oˆizok 74; paprak ‘człowiek, 
który źle wykonuje swoją pracę’: paprać ‘źle pracować’; paprok 1G, 15L, 72D, 
104; partak ‘człowiek, który wszystko licho robi’: partolić; partok 1B, partok / 
partak 72D, por. partacz; piejak 1/ ‘kogut’, 2/ ‘kogut rozpłodowy, zostawiony 
dla kur w  gospodarstwie: piejać; 1/ @ezok 6T, 15, 15L, kogut / @ezok 20J, 2/  
@ezok, na @ezoka, na ńeśeńe 78, na @ezak 89, na @ezdk 24, 34W, @ezok 10M, 16S, 
43, 43B, 72, 74, 86 87, 88; pijak ‘człowiek, który się upija, alkoholik’: pijać; 
a kogut kRycy: @izog zeve 11, @izak 15T, @izdk 20, 25R, 61, @izok 1G, 13Op, 13S, 
15, 15L, 17, 19J, 23B, 26K, 30K, 32K, 43, 90P, 104, por. pijaczka (N Fem., 
s.  305), pijaczyna (N Expr., s. 307), pijaczysko (N Expr., s. 307); rozbijak 
‘awanturnik’: rozbijać; beve z  ńego rozˆizok 32; świecak / świeciak ‘świetlik, 
robaczek świętojański, Lampyris’: świecić; świcok 93, śwyćdAi 58, por. śweczek; 
świstak ‘o ptaku’: świstać ‘gwizdać’; świstok 15L, por. N Instr.; trzepak ‘człowiek 
mówiący bez zastanowienia’: trzepać ‘dużo mówić’; tRepok 1B, 15L, lRepok 15; 
zabijak ‘człowiek skłonny do bitki’: zabijać; zaˆizok 19J, 25P.
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-niak:
Formant tworzy jedną nazwę – maźniak ‘beksa, człowiek skłonny do ma-

zania się, płaczu’: mazać (się) ‘płakać’; maźńdk 25R, por. mazuch, mazanek. 
Jej podstawą jest czasownik niedokonany na -ać o  ekspresywnej funkcji sty-
listycznej. W  gwarach w  tym samym znaczeniu używane są nazwy: maz-uch, 
maz-anek.

-ek:
Jak podaje Witold Doroszewski przy omawianiu formacji derywowanych 

formantem -ek, „Nazwy wykonawców czynności (nomina agentis) stanowią 
pewną odmianę rzeczowników atrybutywnych, ponieważ są to w  gruncie rze-
czy nazwy nosicieli cech werbalnych” (Doroszewski, 1928: 28). Staje się zatem 
w  pełni zasadne wyodrębnienie tej grupy w  materiale gwarowym, zważając na 
znaczenia leksykalne podstaw derywacyjnych, w oparciu o które formacje zostały 
ukształtowane, por. dłubek: dłubać ‘robić powoli’, dulczek: dulczyć ‘marudzić’, 
grzebek: grzebać (się) itp. Nie bez znaczenia dla ustalania atrybutywnej wartości 
kategorialnej rzeczowników dewerbalnych pozostaje wnoszony przez podstawy 
ładunek emocjonalny, oceniający, tu pejoratywny. W derywatach o podstawach 
neutralnych stylistycznie kategorialne znaczenie nosiciela właściwości werbalnej 
ustalane jest na podstawie wyraźnie wyrażonej, podkreślonej w objaśnianiu funk-
cji leksykalnej skłonności, por. gwizdek ‘człowiek, który lubi gwizdać’, płaczek 
‘ciągle płaczące dziecko’.

Pod względem semantycznym derywaty z sufiksem -ek podzielić można na 
trzy grupy: 1/ nazwy odnoszące się do osobowych desygnatów, np. krzyczek, 
miaczek, milczek; 2/ nazwy zwierząt, por. dłubek13, łupek ‘dzięcioł, Picus’, 
mruczek ‘kot’, skoczek ‘konik polny’, śweczek / świeczek ‘robaczek świętojań-
ski, Lampyris’; 3/ nazwy przedmiotów, np. klapek ‘but drewniany bez napiętka’, 
piszczek ‘to, co piszczy’, skrzeczek ‘skwarek’.

Od strony formalnej podstawami omawianych derywatów są czasowniki 
niedokonane należące do tematów, głównie na -a-, por. dłubać, grzebać, gwiz-
dać, klapać, łupać, płakać itd., -e-, por. krzyczeć, milczeć, mruczeć, piszczeć, ry-
czeć, skrzeczeć oraz na -i-/-y-, por. miączyć, straszyć, świecić. Wyjątkowo nazwę 
skoczek opisano w relacjach z czasownikiem dokonanym o temacie na -y-, por. 
skoczyć. Przyjąć jednak należy jako równorzędną podstawę o aspekcie niedoko-
nanym, por. skoczyć / skakać.

W  związku z  niedokonanym aspektem znaczeń motywujących pozostają 
funkcje semantyczne powołanych derywatów. Wyrażają one zatem nosicieli wła-
ściwości stałych, powtarzanych, utrwalanych w zachowaniach, stylu bycia, cha-
rakterystycznym działaniu.

13 Taka sama nazwa w gwarach funkcjonuje dla osobowego desygnatu.
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Zważając na bogactwo leksyki gwarowej, przyjąć należy możliwość wykorzy-
stania tych samych podstaw czasownikowych w kształtowaniu formacji warian-
tywnych. Należą do nich nazwy o wykładnikach: -acz, por. klapek / klapacz, -ka, 
por. skoczek / skoczka, -ak, por. klapek / klapak, śweczek / świecak, -ał, por. 
gwizdek14 / gwizdał, -ała, por. gwizdek / gwizdała, -ajło, por. grzebek / grzebaj-
ło, -oń, por. gwizdek / gwizdoń.

Zarówno w omówieniach dotyczących słowotwórstwa rzeczowników ogól-
nopolskich, jak i  gwarowych zwraca się uwagę na wielofunkcyjny charakter 
formantu -ek oraz jego udział w powoływaniu nazw subiektów czynności. W ra-
mach bowiem tej kategorii słowotwórczej przytaczane są przykłady nazw także 
o atrybutywnej funkcji leksykalnej (por. Gaertner, 1934: 293; Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 169; Klemensiewicz, 1981: 199;  Grzegorczykowa, 1998: 400; 
Kleszczowa, 1998: 92; Pomianowska, 1958: 276; Szymczak, 1961: 122–123; 
Dobrzyński, 1967: 14; Górnowicz, 1967: 17–18; Bąk, 1968: 77; Mrózek, 1970: 
188; Laskowski, 1971: 19; Chludzińska-Świątecka, 1972: 165-166; Cyran, 1977: 
21; Kowalska, 1979: 30).

dłubek: dłubać ‘robić powoli’; dWubek 1B; dłubek ‘dzięcioł, Picus’: dłu-
bać; mp. 496; dulczek: dulczyć ‘marudzić’; dulcek 15, 15L; grzebek ‘niezdara’: 
grzebać (się); g_ebek 15L, por. grzebajło; gwizdek ‘człowiek, który lubi gwiz-
dać’: gwizdać; g1izdek 15L, 24S, tyn tfuz ,Wop, to taAi g1izdek, Wo ńicym ńe myśli 
15T, por. gwizdała, gwizdał, gwizdoń, por. też N Instr.; klapek ‘but drewniany 
bez napiętka’: klapać; klapek 19, 19J, 24S, por. klapacz, klapak; krzyczek ‘cia-
gle płaczące dziecko’: krzyczeć; kRycek 1B; łupek ‘dzięcioł, Picus’: łupać; WupAi, 
co na 1osne tak Wup, Wup 11; miączek ‘człowiek ślamazarny, narzekający’: miączyć 
‘miałczeć, narzekać’; Hocek 15, 15T; milczek ‘człowiek małomówny’: milczeć; 
Hilcek 1G, 15, 15L, 15T, 19J, 24, 93C; mruczek ‘nazwa kota’: mruczeć; mrucek 15, 
15L; niedowiarek ‘człowiek powątpiewający’: nie dowierzać; ńedo1arek 15, 
20, 20J, posedbyź do spo1evi, ńedo1arku 16S; piszczek ‘to, co piszczy’: piszczeć; 
taAi @iscek ‘o kaczce, która piszczy’ 104; płaczek ‘dziecko ciągle płaczące’: płakać; 
pWacek 1B, 13Op, 15L, 15T, 17, 25R, 93C, płacek 15; ryczek ‘człowiek skłonny 
do płaczu’: ryczeć; taAi rycek, taAi skRecek, ćQKgle skRecy 104; skoczek ‘konik po-
lny’: skoczyć; skocek 15L, por. skoczka; skrzeczek ‘skwarek’; skrzeczeć; skRycAi 
114; straszek ‘osoba lękliwa, trwożliwa’: straszyć (się) ‘bać się, lękać, odczuwać 
strach’ [Boryś, 2006]; strosek 15L, 25P, por. N Instr.; śweczek / świeczek ‘roba-
czek świętojański, Lampyris’: śwecić (się) ‘świecić się’; śfycAi 98S, świcek 42B, 97, 
świcAi, sklunce robocAi 98, por. świecak.

14 Jak zauważa Bogusław Wyderka, duże zróżnicowanie form uzyskują w gwarach 
pojęcia zawierające komponent ekspresywny, dotyczy to m.in. nazw wyrażających osoby 
o szczególnej skłonności do gwizdania, stąd gwizdek / gwizdał / gwizdała / gwizdoń 
(Wyderka, 2007).
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-anek:
Formant tworzy jedną formację – mazanek ‘rozpieszczony, skłonny do pła-

czu chłopiec’: mazać (się) ‘płakać’; mazanek 15L, por. mazuch, maźniak – powo-
łaną jako wariantywną dla odpowiednich nazw na -uch, -niak.

-nik:
Ograniczona aktywność formantu -nik, jego zastępowanie przez -ca w  po-

woływaniu dewerbalnych formacji podmiotowych, zauważana jest na gruncie 
polszczyzny ogólnej (Grzegorczykowa, 1998: 403; Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 195). Obecne jeszcze w  słownictwie XIX w. (Linde, 1854–1860) rze-
czowniki dziś traktowane są jako dawne czy wychodzące z użycia, por. dokucznik, 
przestępnik. Obserwowaną natomiast dziś tendencją jest powoływanie derywa-
tów w oparciu o podstawy na -owa- (Grzegorczykowa, 1998: 403).

W gwarach jednak formant -nik wydaje się pełnić zauważalną rolę w powo-
ływaniu dewerbalnych nazw znamionujących, bez wyraźnych ograniczeń formal-
nych dotyczących czasowników podstawowych. Za podstawy przyjmowane są 
zatem czasowniki o tematach na: -a-, por. jazgotnik: jazgotać, -i-/-y-, por. cudzo-
łożnik: cudzołożyć, grzesznik: grzeszyć, marudnik: marudzić, psotnik: psocić, 
rozchodnik: rozchodzić (się), szkódnik: szkodzić, złośnik: złościć (się), oraz 
na -owa-, i tych jest najwięcej, co świadczyć może o przejmowaniu przez gwary 
tendencji ogólnopolskiej, por. awanturnik: awanturować (się), dwornik: dwo-
rować, lamentownik: lamentować, latownik: latować (się), pomstownik: po-
mstować, zbytkownik: zbytkować. Wszystkie z omawianych podstaw wyrażają 
czynności niedokonane, a utworzone od nich nazwy zachowują z nimi zgodność 
aspektową.

Dla niektórych formacji przyjąć jednak możemy podwójną motywację, poza 
wskazaną w materiale – czasownikową, derywaty typu: awanturnik, grzesznik, 
lamentnik, psotnik motywowane mogą być przez rzeczowniki – awantura, 
grzech, lament, psota, czyli awanturnik to ‘ten, kto robi awantury’, grzesznik to 
‘ten, kto popełnia grzech’, lamentnik ‘podnosi lament’, a psotnik to ‘ten, kto czy-
ni psoty’. Ustalenie rzeczowników jako podstaw derywacyjnych wpływa jedynie 
na inny sposób parafrazowania derywatów, w wyniku którego nie wyzbywają się 
one czynnościowego charakteru. Inaczej wyrażany jest związek ze znaczeniem 
właściwości.

W omawianej grupie derywatów zdecydowana większość wyraża desygna-
ty osobowe, tylko dwie: ozchodnik, rozchodnik określają roślinę. W tej samej 
funkcji semantycznej notujemy w gwarach nazwy: marud-nik oraz marud-a.

Na szczególną aktywność formantu w  powoływaniu dewerbalnych nazw 
subiektów, w tym także o charakterze atrybutywnym, zwraca uwagę Michał Sa-
jewicz w  odniesieniu do nadbiebrzańskich gwar białoruskich Białostocczyzny 
(Sajewicz, 2002: 200–207). Analogiczne derywaty uwzględniono i  w  innych 
gwarowych opracowaniach słowotwórczych (por. Szymczak, 1961: 150; Do-
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brzyński, 1967: 18–19; Bąk, 1968: 77; Laskowski, 1971: 20–21; Chludzińska-
-Świątecka, 1971: 167; Malec, 1976: 60; Kowalska, 1975: 57; 1979: 32; Cyran, 
1977: 28–29; Dejna, 1989/1990: 44; Habrajska, 1989/1990: 104).

awanturnik: awanturować (się); avanturńik 12J, 24S; buntownik ‘wichrzy-
ciel’: buntować (się); buntovńik 15L; cudzołożnik: cudzołożyć; curoWoźńik 15L; 
dwornik: dworować ‘naśmiewać się, dokuczać’; dvorńik 15L; grzesznik: grzeszyć; 
g_eśńik 11, 15, 15L, 26K, 43, g_yRńik 23B, por. grzesznica (N Fem., s. 305); jazgocz-
nik ‘krzykacz’: jazgotać; zazgocńicy nom. pl. 15L; lamentnik ‘człowiek, który dużo 
narzeka, z niczego nie jest zadowolony’: lamentować; lamyntńik 1B, por. lament-
nica (N Fem., s. 305); latownik ‘kobieciarz, mężczyzna, który biega za spódnicz-
kami’: latować (się); Wu noz ve fśi ze taAi latovńik, co ńitkury ńe kce pRepuśćić 25P, 
por. latownica (N Fem., s. 305); marudnik ‘człowiek, który marudzi’: marudzić; 
marudńik 15L, por. maruda; ozchodnik ‘rozchodnik, Sedum’: (r)ozchodzić 
(się); os,odńik 11, 15; pomstownik ‘osobnik nadużywający przekleństw, skłon-
ny do złorzeczeń’: pomstować; pumstovńik 20J, pZstovńik 25P, pomstovńik 19; 
psotnik: psocić; psotńik 15, 15L, 19; rozchodnik ‘Sedum’: rozchodzić (się); 
ros,odńik –koˆyty ˆerom na 1aKAi 83L, 121, rosWodńik – Wun zara ńe Wuskńe 104, 
ros,odńik 25B, 34, 93, 93C, rWos,odńik 19J, 30K; szkódnik ‘szkodnik’: szko-
dzić; skudńik 15, 15L, 25R, 100, skudńiAi 104, por. szkódnica (N Fem., s. 305); 
zbytkownik ‘ten, kto lubi się bawić lub dokazywać’: zbytkować ‘bawić się, do-
kazywać’; ty maWy zbytkovńiku, zino byś baryskovoW 25P; złośnik: złościć (się); 
zWośńik 93C, zWośńik by cWo1eka por<mbaW 104.

-al:
Formacje dewerbalne derywowane formantem -al (podobnie -el, -ula, -ał, -ała, 

-uła, -ajło) należą do najbardziej wyrazistych semantycznie w omawianej katego-
rii. Ich atrybutywne znaczenia kształtowane są zarówno przez wyrażające czyn-
nościowe właściwości podstawy słowotwórcze, jak i formant, nadający im właści-
wości stylistyczne (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 215–216), np. gęgal 
‘jąkała’: gęgać, jąkal ten, który się jąka’: jąkać (się), pyskal: pyskować itp.

Wszystkie zanotowane derywaty z sufiksem -al wyprowadzane są od czasow-
ników niedokonanych, o tematach na -a-, por. chlapać, dychać, gęgać, jąkać (się) 
itd. lub -owa-, por. pyskować, świdrować.

Odpowiednikami nazw na -al są derywaty o wykładnikach: -acz, por. jąkal / 
jąkacz, pyskal / pyskacz, smarkal / smarkacz, świdral / świdracz, -ach, por. sral 
/ srach, -aluch, por. sral / sraluch, -ajda, por. sral / srajda, -ała, por. jąkal / jąkała, 
-ajło, por. jąkal / jąkajło, -oń, por. świdral / świdroń.

Niepotwierdzane w opracowaniach dotyczących polszczyzny ogólnej, de-
werbalne atrybutywne nazwy subiektów dość licznie występują w leksyce gwa-
rowej. Świadczą o tym przytaczane przykłady, np. kichal ‘ten, co kicha’, mękal 
‘ten, co się męczy’, nękal ‘ten, co nęka, nudziarz’ itp. (Cyran, 1977: 77; Gala, 
1985: 348).
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chrapal ‘człowiek, który chrapie’: chrapać; ,rapol 15L; dychal: dychać ‘ka-
słać’; dy,ol 15L; gęgal ‘jąkała’: gęgać, gegol, 15L; jąkal ‘człowiek, który się jąka’: 
jąkać (się); zokol 15L, por. jąkacz, jąkała, jąkajło; pyskal: pyskować; pyskol 11, 
15, 15L, por. pyskacz, pyskalicha (N Fem., s. 305); smarkal ‘brudas, smarkający 
się’: smarkać; smarkol 15L, por. smarkacz, smarkula; sral ‘wyzwisko kierowane 
zazwyczaj do małego dziecka’: srać; srol 26K, por. srach, sraluch, srajda; świdral 
‘człowiek zezowaty’: świdrować ‘zezować’; świdrol 15L, por. świdracz, świdroń.

-el:
Formant tworzy trzy nazwy: pierdziel ‘człowiek psujący powietrze’: pier-

dzieć; @ervel 15L, por. pierdacha, pierdzioch; śmierdel ‘tchórz’: śmierdzieć 
‘w przenośnym znaczeniu – bać się’; śHerdel 90P; śmierdziel ‘istota śmierdząca’: 
śmierdzieć; śHervel 15T, por. śmierdziuch. Ich podstawami są czasowniki niedo-
konane na -eć. Wyrażają one czynności nacechowane stylistycznie, pejoratywnie. 
Taki też odcień znaczeniowy nadawany jest ustalanym od nich derywatom. 

Dwie nazwy – pierdziel i śmierdel określają w gwarach osobowe desygna-
ty. Rzeczownik śmierdziel odnosi się do każdej istoty o właściwości wyrażonej 
podstawą.

Struktury wariantywne dla omawianych w  gwarach kształtowane są przez 
sufiksy: -acha: pierdziel / pierdacha, -och: pierdziel / pierdzioch, -uch: śmier-
dziel / śmierdziuch.

Obecność formantu -el na gruncie ogólnopolskim w dewerbalnych attribu-
tivach potwierdzają Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina (Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 216–217). Żywe są także w gwarach (por. Bąk, 1968: 77; 
Chludzińska-Świątecka, 1972: 168; Cyran, 1977: 84; Kowalska, 1979: 30; Gala, 
1985: 332; Sajewicz, 2002: 219–20).

-iciel:
Formant występuje w  trzech nazwach: grzmociciel: grzmocić ‘okła-

dać pięściami’; g_moćićel 15L; omamiciel ‘kłamczuch’: omamić ‘okłamać’;  
WomaHićel 15L; skrzypiciel ‘samiec pszczoły’: skrzypić; mp. 766.

Dwie odnoszą się do desygnatów osobowych – grzmociciel, omamiciel. 
Jedna definiuje istotę świata zwierząt – skrzypiciel.

Podstawami derywatów są czasowniki niedokonane i dokonany prefigowany 
z tematycznym -i- (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 218).

Dokonana forma czasownika podstawowego wskazuje, że utworzono 
w oparciu o nią nazwę – omamiciel – o dokonanym, jednokrotnym znaczeniu 
(por. Grzegorczykowa, Puzynina: 1979: 218). I zapewne w odpowiednim kon-
tekście tak może być interpretowana. Nie powinniśmy jednak wykluczyć, biorąc 
pod uwagę podane znaczenie leksykalne ‘kłamca’, że wyrażony przez znaczenie 
motywujące atrybut w tym przypadku jest właściwością stałą nazywanego desy-
gnatu.
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W  niektórych opracowaniach słowotwórczych w  analogicznych derywa-
tach wskazywany jest formant -ciel (por. Szymczak, 1961: 173; Bąk, 1968: 77; 
Klemensiewicz, 1981: 198), -iel, -iciel (por. Chludzińska-Świątecka, 1972: 168; 
Malec, 1976: 43; Sajewicz, 2002: 222–223; Ułaszyn, 1923, 219; Kleszczowa, 
1998: 90), -iciel (por. Kowalska, 1979: 31; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
217–218).

Krystyna Kleszczowa przyczyn wskazywania różnych postaci formantu do-
patruje się w ustalaniu dokonanych bądź niedokonanych podstaw, przy jednocze-
snej tendencji zastępowania tych pierwszych drugimi. Stąd jej zdaniem pierwot-
ny -ciel ustępuje stopniowo miejsca rozszerzonemu wariantowi -iciel (Kleszczowa, 
1998: 90).

-ula:
W materiale wskazano trzy formacje o  tym wykładniku – pyskula ‘kobie-

ta pyskata, plotkara’: pyskować; pyskula 15L, por. pyskalicha; smarkula ‘brudna 
dziewczyna’: smarkać; smarkula 15L; smrodula ‘kobieta brudna, niechlujna’: 
smrodzić; smrodula 15L. Omawiane są one jako nazwy atrybutywne żeńskich 
subiektów czynności. Wywodzone są bowiem bezpośrednio od znaczeń czynno-
ści (nie zanotowano w gwarach nazw męskich, które mogłyby posłużyć jako ich 
podstawy).

Od strony formalnej podstawami omawianych derywatów są czasowniki 
niedokonane o tematach na -a-, -i-, -owa-. Ich znaczenia wskazują na typowe, cha-
rakterystyczne zachowania określanych desygnatów.

Przykłady nazw z  sufiksem -ula derywowane od atrybutywnych podstaw 
werbalnych pojawiają się w  opracowaniach słowotwórczych (por. Gaertner, 
1934: 285–286; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 219; Szymczak, 1961: 173; 
Dobrzyński, 1967: 21–22; Bąk, 1968: 77; Laskowski, 1971: 36–37; Malec, 1976: 
72; Cyran, 1977: 91–92; Gala, 1985: 397).

-ajło:
Derywaty z formantem -ajło to: grzebajło ‘człowiek, nie mogący wykonać 

na czas prac w gospodarstwie’: grzebać (się); g_egazWo 15L, por. grzebek; jąkajło 
‘człowiek, który się jąka’: jąkać (się); zokazWo 15L. por. jąkacz, jąkal, jąkała; krzy-
kajło: krzykać ‘pokrzykiwać; kRykazWo 15L, por. krzykacz, krzykała. Określają 
desygnaty w oparciu o wyrażane werbalnie właściwości, skłonności, zachowania. 
O  ich funkcji stylistycznej wydaje się decydować głównie formant (podobnie 
jak: -al, -el, -ula, ał, -ała, -uła).

W  języku literackim formant jest wskazywany w  kilku zaledwie wyrazach, 
należących do słownictwa potocznego, ekspresywnego (Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 223). Henryk Gaertner natomiast zwraca uwagę na występowanie 
formantu -ajło w wyrazach przeważnie pochodzących z kresów polsko-litewskich 
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(Gaertner, 1934: 278; por. też Gala, 1993). Obecność dewerbalnych rzeczowni-
ków atrybutywnych stwierdziła Anna Kowalska w gwarach Mazowsza i Podlasia 
(Kowalska, 1979: 28). 

W zanotowanym materiale leksykalnym formacje wariantywne dla derywo-
wanych formantem -ajło kształtowane są przez sufiksy: -acz, por. jąkajło / jąkacz, 
krzykajło / krzykacz, -ek, por. grzebajło / grzebek, -al, por. jąkajło / jąkal oraz 
-ała, por. jąkajło / jąkała, krzykajło / krzykała.

-ał:
Przyrostek -ał, -ała powstał w rezultacie połączenia imiesłowowego -ł z wy-

głosową samogłoską tematu (Doroszewski, 1929: 62; Gala, 1985: 357), (por. 
-ała, s. 126–127).

W gwarach formant tworzy atrybutywną nazwę osobowego subiekta czyn-
ności – gwizdał ‘człowiek, który lubi gwizdać’: gwizdać, g1izdoW, 19J, por. gwiz-
dek, gwizdała, gwizdoń. Określa ona desygnat ze względu na jego upodobania do 
wyrażonych przez podstawę zachowań, postrzeganych jako atrybut.

Formalnie podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. Łączony jest rów-
nież z formantami: -ek, por. gwizdek, -ała, por. gwizdała, -oń, por. gwizdoń przy 
tworzeniu nazw o tej samej wartości kategorialnej.

Derywaty analogiczne do omawianych notują autorzy opracowań słowotwór-
czych (por. Szymczak, 1961: 173; Bąk, 1968: 77; Chludzińska-Świątecka, 1972: 168; 
Malec, 1976: 24; Cyran, 1977: 77; Kowalska, 1979: 29; Sajewicz, 2002: 218–219).

-ała:
W  Słowotwórstwie współczesnego języka polskiego autorstwa Renaty Grze-

gorczykowej i Jadwigi Puzyniny na temat formantu -ała czytamy: „Funkcja eks-
presywna formantu jest uzupełnieniem ekspresywności tematów” (Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 224, por. też Gala, Gala-Milczarek, 2006: 378–384). 
Zdaniem Witolda Doroszewskiego „Na ogół suf. -ała znaczy osoby, które czyn-
ności jakieś wykonują stale, lub w taki sposób, że zwracają tem na siebie uwagę 
(zwykle niekorzystnie)” (Doroszewski, 1929: 63). „Są to rzeczowniki prawie wy-
łącznie czynnikowe, oznaczające osoby według przejawu, znanego co do sposo-
bu odbywania się. Charakterystykę osób w tych nazwach stanowi zatem sposób 
wykonywania pewnych czynnosci, a nie tylko sama czynność.” – tak deverbativa 
na -ała określa Henryk Gaertner (Gaertner, 1934: 278).

O atrybutywnym znaczeniu zanotowanych w gwarach derywatów decydują 
zatem zarówno znaczenia ekspresywne motywujących je czynności, jak i formant 
podkreślający ich funkcję atrybutywno-stylistyczną, por. bazgrała: bazgrać, gde-
rała: gderać, guzdrała: guzdrać (się), mrugała: mrugać.

Wszystkie poddane omówieniu derywaty odnoszą się do desygnatów osobo-
wych. Określają członków społeczności ludowej ze względu na wyróżniające ich 
zachowania, przyzwyczajenia, przywary, styl bycia.
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Derywaty na -ała motywują się czasownikami niedokonanymi, prefiksalny-
mi i nieprefigowanymi, o tematach na -a-. Formacjami dla nich wariantywnymi 
są nazwy o wykładnikach: -acz, por. jąkała / jąkacz, krzykała / krzykacz, -ek, por. 
gwizdała / gwizdek, -al, por. jąkała / jąkal, -ał, por. gwizdała / gwizdał, -ajło, 
por. jąkała / jąkajło, krzykała / krzykajło, -oń, por. gwizdała / gwizdoń.

Dewerbalne rzeczowniki atrybutywne derywowane formantem -ała obecne 
są zarówno w polszczyźnie ogólnej, jak i w gwarach (por. Ułaszyn, 1923: 219; 
Gaertner, 1934: 277–278; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 224; Klemensie-
wicz, 1981: 199;  Grzegorczykowa, 1998: 400; Szymczak, 1961: 171; Laskowski, 
1971: 29–30; Chludzińska-Świątecka, 1972: 168; Cyran, 1977: 79–80; Kowal-
ska, 1979: 29; Sajewicz, 2002: 225) 15.

bazgrała: bazgrać; bazgraWa 15L; brzdąkała ‘słaby muzyk’: brzdąkać;  
b_dokaWa 15L; dłubała ‘człowiek pracujący powoli’: dłubać, dWbaWa, 15L; gdera-
ła ‘człowiek gadatliwy, naprzykrzający się gderaniem’: gderać; gderaWa 15L; gęga-
ła ‘człowiek mówiący przez nos’: gęgać, gegaWa, 15L; guzdrała ‘człowiek guzdrzą-
cy się, maruda’: guzdrać (się); guzdraWa 15L; gwizdała ‘człowiek, który lubi 
gwizdać’: gwizdać; g1izdaWa 15L, por. gwizdek, gwizdał, gwizdoń; jąkała ‘czło-
wiek, który się jąka’: jąkać (się); zoKkaWa 93C, zYkaWa 25P, zuKkaWa 1B, 12J, 19J, 
20, zdkaWa 34, zokaWa 34W, ziKkaWa 26K, zokaWa 15L, 15T, 24S, por. jąkacz, jąkal, 
jąkajło; krzykała: krzykać ‘pokrzykiwać’; kRykaWa 15L, por. krzykacz, krzykaj-
ło; kwękała ‘człowiek chory, stękający’: kwękać ‘pojękiwać, popłakiwać’; kfekaWa 
15L; kwikała ‘człowiek narzekający ciągle na swe dolegliwości’: kwikać; kwikaWa 
15L; mrugała ‘człowiek, który mruga’: mrugać; mrugaWa 15L; opiekała ‘czło-
wiek, który ciągle siedzi przy piecu i  nie wychodzi z  domu’: opiekać (się);  
Wo@ekaWa 15T; przebierała ‘najgorszy, wybrakowany spośród kandydatów do że-
niaczki’: przebierać; vyˆeraW, vyˆeraW, dostoW zi śe pR4ˆeraWa; [wzięła sobie] ta-
Aego pReˆiraWe, taAi nazgosy 17; rykała ‘człowiek pokrzykujący’: ryczeć; rykaWa 
15L; sapała ‘człowiek chory na astmę, oddychający z  trudem’: sapać; sapaWa 
15L; stękała ‘chory człowiek, stękający’: stękać; stekaWa 15L, 15T; utykała ‘ku-
ternoga’: utykać; WutykaWa 15L.

-uła:
Formant tworzy nazwę – gaduła ‘człowiek, który dużo mówi’: gadać; 

gaduWa 15L, por. gadacz, gadocha – o wyraźnej atrybutywno-stylistycznej (pejo-
ratywnej) funkcji stylistycznej.

Formacja ta została już przytoczona jako wariantywna dla derywatów na 
-acz, por. gadacz i -ocha, por. gadocha, a  udział formantu -uła w  powoływaniu 
rzeczowników dewerbalnych odnotowują autorzy niektórych opracowań sło-
wotwórczych (por. Gaertner, 1934: 280; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 

15 Sajewicz w derywacie ustalonym od czasownika na -ać wskazuje formant -ła.
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224; Grzegorczykowa, 1998: 400; Gołąb, 1955: 77; Szymczak, 1961: 171; Bąk, 
1968: 77; Malec, 1976: 73; Kowalska, 1979: 33; Gala, 1985: 404; Sajewicz, 2002:  
226–227).

-ina/-yna:
Nazwy atrybutywnych subiektów czynności o wykładniku -ina/-yna nie na-

leżą do licznych (por. Grzegorczykowa, Puzunina, 1979: 235). W  gwarach za-
notowano rzeczowniki – smrodyna / smrodzina ‘czeremcha, Prunus padus’: 
smrodzić; smrodyna 15L, 25B, śmrodyna 25, / smrovina 24, 83L, smrov5na 1B, por. 
smrodynia, smrodyń. Nazywają one subiekt nieosobowy – roślinę – ze względu 
na jej właściwości.

Wywodzone są od czasownika niedokonanego, o temacie na -i-. Formacjami 
dla nich wariantywnymi są rzeczowniki o sufiksach: -ynia, por. smrodynia, -yń, 
por. smrodyń.

-elina:
Ten rozszerzony formant kształtuje nazwę nieosobowego subiekta artybu-

tywnego – trzęsielina ‘galaretka z wygotowanych kości i mięsa’: trząść (się); mp. 
504, por. trzęsawica, trząska, trzęsionka, trzęsawka, trząsawa. 

W  omawianym materiale derywat ten już przytoczono przy wskazywaniu 
wariantywnych nazw dla m.in. trzęsawica (patrz s. 107).

-iny (pl.t.):
Formant występuje w  jednej formacji dewerbalnej – smrodziny ‘ne-

gatywnie o  perfumach’: smrodzić; smroviny, zak śe polezom teHi smrovinaHi, 
to ńi mozno Woddy,ać 25P. O jej atrybutywnym, pejoratywnym znaczeniu decy-
duje funkcja semantyczna, stylistyczna czynności motywującej. Formalnie dery-
wat powołano w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -i-.

-izna:
Formant w zakresie łączliwości z podstawami werbalnymi nie wykazuje ak-

tywności słowotwórczej (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 245). 
W  gwarach odnotowano jeden derywat o  wartości kategorialnej atrybu-

tywnego subiekta czynności – paskudzizna ‘brudny, człowiek brudzący’: pa-
skudzić; paskuvizna 15L, por. paskudziarz. Formację wyprowadzono od pod-
stawy czasownikowej niedokonanej, o  temacie na -i-. Ustalona nazwa odnosi 
się do desygnatu osobowego, negatywnie postrzeganego i  ocenianego przez 
członków społeczności wiejskiej ze względu na jego zachowanie czy przyzwy-
czajenia.

W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej występuje rzeczownik o wy-
kładniku -arz, por. paskudziarz.
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-ynia:
Rzeczownik – smrodynia ‘czeremcha, Prunus padus’: smrodzić; smrodyńa 

72, 74, 76, 83L, 84, smrodyńd 43B, smrodyńo 72D, 75a, 90, 117, por. smrodyna, 
smrodyń – przytoczono już w materiale jako wariantywny dla smrodyna.

-oń:
W języku ogólnym wskazano tylko dwa derywaty odczasownikowe o  tym 

formancie (patrz Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 273).
Sufiks -oń w językach zachodniosłowiańskich „jest produktywny w ekspre-

sywnych określeniach przede wszystkim ludzi, niekiedy też zwierząt, a  nawet 
rzeczy” (Sławski, 1974: 133). W gwarach zanotowano cztery formacje atrybu-
tywne. Ich właściwościowy i zarazem stylistyczny odcień znaczeniowy jest kształ-
towany przez formant i przez podstawy wyrażające czynności charakterystyczne 
dla nazywanych desygnatów: gwizdoń ‘człowiek, który ładnie gwiżdże’: gwiz-
dać; g1izdoń 15L, por. gwizdek, gwizdała, gwizdał; lizoń ‘lizus’: (pod)lizywać 
(się); lizuń 15L, por. lizus; mamloń ‘człowiek mlaskający, nieporadny’: mamlać 
‘jeść niedołężnie, obracając językiem pokarm’; mamluń 15L; świrdoń ‘człowiek 
zezowaty’: świdrować ‘zezować’; świdruń 15L, por. świdracz, świdral. Wszystkie 
derywaty wywodzone są od czasowników niedokonanych, o  tematach na: -a-, 
-owa-, -ywa-. 

Obok nazw na -oń w gwarach, od tych samych podstaw, ustalono nazwy atry-
butywne o sufiksach: -acz, por. świdroń / świdracz, -ek, por. gwizdoń / gwiz-
dek, -al, por. świdroń / świdral, -ał, por. gwizdoń / gwizdał, -ała, por. gwizdoń / 
gwizdała, -us, por. lizoń / lizus.

Obecność formantu w gwarach potwierdzają nieliczne przykłady zamiesz-
czone w niektórych opracowaniach słowotwórczych (por. Dobrzyński, 1967: 19; 
Laskowski, 1971: 26–27; Cyran, 1977: 88–89).

-yń:
Nazwa – smrodyń ‘czeremcha, Prunus padus’: smrodzić; smrodyń 77, 79, 92, 

93, 94, 95, ta smrodyń 86, smr?dyń 43, smrodyń ‘dziki bez’ 42B, por. smrodyna, 
smrodynia – została już podana jako wariantywna dla: smrodyna (s. 128), smro-
dynia (s. 129).

-ator: 
Formant tworzy nazwę dla osobowego desygnatu kombinator ‘człowiek, 

który kręci kombinuje’: kombinować; kumˆinator 12J, kum@onator 15l – ustaloną 
w oparciu o  jego właściwość wyrażoną werbalnie. Podstawą derywatu jest cza-
sownik niedokonany na -ować.

Na gruncie ogólnopolskim ten obcy przyrostek wyraźnie zaznacza swo-
ją obecność, tworząc nazwy dla osobowych i  nieosobowych desygnatów. Jego 
aktywność derywacyjna nie jest zjawiskiem nowym, szczególnie zauważalna 
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w terminologii technicznej ( Jadacka, 2001(a): 83). W gwarach znalazł się w wy-
niku przeniesienia nazwy z języka literackiego (por. Sajewicz, 2002: 264–265).

-arz:
O  derywatach charakteryzujących, najczęściej pejoratywnie nacechowa-

nych, typu: kpiarz, łgarz, pacykarz, plotkarz, paskudziarz derywowanych od cza-
sowników piszą Renata Grzegorczykowa i  Jadwiga Puzynina, wskazując na ich 
istotne miejsce wśród wszystkich formacji z  tym sufiksem (Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 278–279; Grzegorczykowa, 1998: 403).

W gwarach -arz tworzy następujące nazwy o atrybutywnej funkcji semantycz-
nej: figlarz ‘psotnik, żartowniś’: figlować; veći to taAe zescek wiglo_e, ale tyla zezi,, 
co tero 25P; kanciarz ‘oszust’: kantować; kańćoR 15L, 28D; kpiarz: kpić; k@
oR 15L; łgarz ‘kłamca’: łgać; WgoR 15L; machlarz ‘oszust’: machlować ‘oszukiwać’; 
ma,loR 25P; paskudziarz ‘pozostawiający po sobie brud’: paskudzić; paskuvoR 
15, por. paskudzizna; plotkarz ‘ten, kto plotkuje’: plotkować; plotkoR 15L, 93C, 
por. plotkara (N Fem., s. 305), plotkarka (N Fem., s. 305); pryciarz ‘człowiek, 
który lubi szperać, przetrząsać kąty’: pryciać ‘szperać, przetrząsać wszystko’; 
pryćoR 93C, por. pryciacz.

Zostały one ustalone w oparciu o czasowniki niedokonane, o tematach na: -a-, 
por. łgać, pryciać, -i-, por. kpić, paskudzić, -owa-, por. figlować, kantować, plotkować. 

Dla rzeczowników: figlarz, kanciarz, plotkarz, czyli tych, dla których wska-
zano jako podstawowe czasowniki na -ować, przyjąć należy także dodatkową mo-
tywację rzeczownikową – figiel, kant, plotka, czyli – figlarz to ‘ten, kto innym robi 
figle’, kanciarz to ‘ten, kto robi kanty, oszustwa’ a plotkarz to ‘człowiek, który roz-
powiada plotki’. Derywaty te zachowują semantyczne powiązania ze znaczeniami 
czynności, choć formalnie wywodzone są od znaczeń definiujących je atrybutów.

Obok formacji na -arz w  gwarach funkcjonują paralelnie derywaty o  wy-
kładnikach: -acz, por. pryciarz / pryciacz, -izna, por. paskudziarz / paskudzizna. 
Analogiczne derywaty, o podobnej funkcji, podawane są przez autorów opraco-
wań słowotwórczych (por. Ułaszyn, 1923: 219; Gaertner, 1934: 288; Satkiewicz, 
1969: 111–113; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 278–279; Grzegorczykowa, 
1981: 40; Klemensiewicz, 1981: 198; Grzegorczykowa, 1998: 403; Kleszczowa, 
1998: 91; Szymczak, 1961: 170; Dobrzyński, 1967: 11–12; Górnowicz, 1967: 
50;  Warchoł, 1967: 143; Bąk, 1968: 78; Mrózek, 1970: 196; Chludzińska-Świą-
tecka, 1972: 170; Kowalska, 1979: 29; Sajewicz, 2002: 259–261).

-erz:
W  Gramatyce współczesnego języka polskiego Henryka Gaertnera czytamy 

m.in., że wykładnik -‘erz znany był już w  staropolszczyźnie i  w  rzeczownikach 
obcych na -er. Rozpowszechniony w polszczyźnie dawnej dostawał się do wie-
lu tworów rodzimych, przeważnie odczasownikowych, np. stp. bluźnierz, szyderz 
(Gaertner, 1934: 290).
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W gwarach derywat tworzy nazwę – pracierz ‘ten, kto lubi pracować’: pra-
cować; praćiR 13S. W przeciwieństwie do przykładów podanych przez Henryka 
Gaertnera (Gaertner, 1934: 290), został utworzony od podstawy o  znaczeniu 
neutralnym, a jego funkcja semantyczna wyraźnie wskazuje na pozytywny stosu-
nek do nazywanego desygnatu.

Rzeczownik pracierz motywowany może być znaczeniem czynności wyra-
żonym czasownikiem (niedokonanym na -ować), jak to uczyniono w materiale, 
bądź za jego podstawę możemy przyjąć rzeczownik o znaczeniu czynnościowym. 
Zatem pracierz to również ‘ten, kto lubi pracę’.

-sa:
Formant występuje tylko w  nazwie beksa: beczeć ‘płakać’; beksa 1G, 19J, 

93C, por. bekas. Ma ona wyraźnie pejoratywne zabarwienie emocjonalne wyni-
kające z ujemnego nacechowania podstawy słowotwórczej. Odnosi się do osobo-
wego desygnatu, bez precyzyjnego określania jego wieku czy płci (por. Sajewicz, 
2002: 266). Rzeczownik określany jest jako skłonnościowy (Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 287; Sajewicz, 2002: 266). Definiuje, ocenia wyrażany desygnat 
w związku z jego werbalnie wyrażoną właściwością.

Formalną podstawą jest czasownik niedokonany o tematycznym -e-. W gwa-
rach od czasownika – beczeć – powołano także nazwę z sufiksem -as, por. bekas, 
używaną w tej samej funkcji leksykalnej.

-as:
Rzeczownik bekas: beczeć ‘płakać’; bekas 1G, bekos 17, por. beksa – w gwa-

rach funkcjonuje paralelnie z nazwą beksa.

-us:
Formant pochodzący z przyswojonych z łaciny rzeczowników na -us, łączo-

ny jest z różnymi podstawami, głównie czasownikowymi (Gaertner, 1934: 263). 
W gwarach wykazuje on znaczną aktywność w zakresie powoływania atrybutyw-
nych nazw subiektów czynności, porównywalną z  wykładnikami: -ka, -ak, -ek, 
-nik, czy -ała. Zasadniczo jest łączony z podstawami o znaczeniach leksykalnych 
nacechowanych stylistycznie, pejoratywnie, sam wprowadza do formacji dery-
wowanych wartość ekspresywną – głównie deprecjonującą (por. Gala, 1974: 93). 
Wyjątek stanowią czasowniki: umizgać (się), zgrywać (się) o konotacjach pozy-
tywnych, patrz umizgus, zgrywus.

Sam formant wydaje się odpowiadać za utrwalanie w jednostkach derywo-
wanych funkcji stylistycznej znaczeń je motywujących (por. Sajewicz, 2002: 
267–268). 

Od strony formalnej podstawami omawianych derywatów są czasowni-
ki niedokonane prefiksalne i  nieprefigowane, głównie o  tematach na -a-, por. 
biegać, obiegać, obżerać (się), zapiekać, zgrywać (się) itd., -e-, por. leżeć, -i-,  
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por. chwalić (się), gnić, -ywa-, por. podlizywać (się). Rzeczownik pijus motywo-
wany jest przez czasownik wielokrotny – pijać.

Jedyną dokonaną podstawą jest czasownik – ochlapać (się) ‘spić się’. Powoła-
ny w oparciu o nią derywat – ochlapus – odnosi się jednak do desygnatu o wła-
ściwościach stałych, powtarzanych zachowaniach. Choć formalnie zachowuje 
związek z dokonanym czasownikiem podstawowym, o zgodności tej nie możemy 
mówić na płaszczyźnie semantycznej.

W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej w gwarach występują derywa-
ty z wykładnikami: -a, por. zapiekus / zapieka, -acz, por. chlajus / chlacz, zdzie-
rus / zdzieracz, -aj, por. zapiekus / zapiekaj, -ak, por. legus / leżak, -oń, por. lizus 
/ lizoń, -isz, por. chwalus / chwalisz, -ota, por. zgrywus / zgrywota.

Obecność formantu w  gwarach potwierdzają autorzy opracowań słowo-
twórczych (por. Szymczak, 1961: 163; Bąk, 1968: 78: Chludzińska-Światecka, 
1972: 170; Malec, 1976: 75; Kowalska, 1979: 33; Cyran, 1977: 98; Sajewicz, 
2002: 267–268).

biegus: biegać ‘być w ciągłym ruchu, przebywać poza domem’; ‚egus, 15L; 
chlajus: chlaj-, chlać ‘pić wódkę’; ,lazus 1B, 15, 15T, 24S, 25R, por. chlacz; chła-
mus ‘kłamca’: chlamać ‘kłamać’; ,Wamus, 1G; chwalus / kwalus ‘samochwała’: 
chwalić (się) / kwalić (się); ,folus 1B, / kfolus 13S, por. chwalisz; gnijus ‘leniuch’: 
gnij-, gnić ‘nic nie robić’; gńizus 15L; legus ‘człowiek, który ciągle leży, śpi’: leżeć; 
legus 15L, por. leżak; lizus: (pod)lizywać (się); lizus 15L, por. lizoń; obiegus ‘włó-
częga’: obiegać; Woˆegus 15L; obżerus ‘obżartus’: obżerać (się); Wobzyrus 15L; 
ochlapus ‘pijak’: ochlapać (się) ‘spić się’; Wo,lapus 15L; pijus ‘nałogowy pijak’: 
pijać; @izus 15L, 93C; podlizus ‘człowiek, który się podlizuje’: podlizywać (się); 
podlizus 15; trajlus ‘kobieta lubiąca dużo mówić bez sensu’: trajlać ‘dużo mówić 
bez sensu’; trazlus 15L; umizgus ‘podlotek, zalotnik’: umizgać (się); WuHizgus 
15L; zapiekus ‘człowiek dokuczliwy’: zapiekać ‘dokuczać’; za@ekus 1B, zapieka, 
zapiekaj; zdzierus ‘wyzyskiwacz, lichwiarz’: zdzierać ‘wyzyskiwać’; źverus 15L, 
por. zdzieracz; zgrywus ‘człowiek dowcipny, kawalarz’: zgrywać (się) ‘żartować, 
wygłupiać się’; zgryvus 15, 15L, 15T, por. zgrywota.

-tus:
Nacechowany ujemnie derywat – ochlajtus ‘pijak’: ochlaj-, ochlać (się) ‘spić 

się’; Wo,laztus 93C – nazywa osobę o  skłonnościach do zachowań wyrażonych 
przez podstawę. Nazwa wyraża nosiciela właściwości stałej, powtarzanej, choć 
formalnie powołano ją w oparciu o czasownik dokonany. Nie zachowuje zatem 
z nim zgodności aspektowej.

-isz:
Formant tworzy jedną nazwę – chwalisz / kwalisz ‘samochwała’: chwalić 

(się) / kwalić (się); ,fdCis 25R, ,folis 1G, 15T, ,folis / kfolis 24S, / kfolis 11, 12J, 
por. chwalus. Podano ją już w materiale jako wariantywną dla chwalus (s. 132).
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-uś:
Formant -uś nadaje, derywowanej od neutralnej stylistycznie podstawy, na-

zwie – śpiewuś ‘ktoś, kto lubi śpiewać’: śpiewać; ś@evuś 15L – dodatni ładunek 
emocjonalny. Jej podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -a-.

-ot:
Formant tworzy nazwę – pierzchot ‘człowiek bojaźliwy’: pierzchać;  

@eR,ot 15L. Określa ona człowieka o skłonności wyrażonej werbalnie. Podstawą 
derywatu jest czasownik niedokonany na -ać.

-ota:
Formant kształtuje dwie formacje dewerbalne. Jedna wyraża zjawisko – bły-

skota ‘błyskawica, światło migotające’; błyskać; bWyskota 15L – ze względu na 
jego właściwości, druga określa człowieka o określonych podstawą skłonnościach 
– zgrywota ‘człowiek, który żartuje, wygłupia się’: zgrywać (się) ‘żartować, wy-
głupiać się’; zgryvota 15L, por. zgrywus.

Formant -ota i -us tworzą od podstawy – zgrywać (się) formacje o  jednej 
funkcji semantycznej, por. zgrywota / zgrywus. Podstawami derywatów są cza-
sowniki niedokonane o tematach na -a-.

-awa:
Nazwy ustalone za pomocą formantu -awa: szczypawa ‘szypawka, Corabus’: 

szczypać; scypdva 34W, scypova 12, 25P, 90P, 93, por. szczypawica, szczypawka; trząsa-
wa ‘galaretka z wygotowanych kości i mięsa’: trząść (się); mp. 504, por. trzęsawica, trzą-
ska, trzęsionka, trzęsawka, trzęsielina, por. też N Loc. – przytoczono już w omówie-
niu jako wariantywne dla: szczypawica (s. 107), szczypawka (s. 117–118), trzęsawica 
(s. 107), trząska (s. 116), trzęsionka (s. 117), trzęsawka (s. 118), trzęsielina (s. 128).

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
Ustalanie atrybutywnych nazw subiektów czynności odbywa się w gwarach 

również drogą derywacji paradygmatycznej (Waszakowa, 1993: 12; por. też Ku-
rzowa, 1974; Puzynina, 1978: 106), przez Bogusława Kreję określanej jako desu-
fiksacja – derywacja wsteczna czy ujemna (Kreja, 1974).

W oparciu o wyrażające charakterystyczne właściwości podstawy werbalne 
kształtowane są w gwarach nazwy subiektów osobowych, jeden derywat określa 
roślinę ze względu na typowy tylko dla niej sposób wzrostu. Formalnymi pod-
stawami omawianych nazw są czasowniki niedokonane, o  tematach na: -a-, -e-, 
-i-/-y-, oraz czasownik wielokrotny powijać, także czasowniki z przeczeniem nie, 
por. nie uczyć (się), nie słuchać.

Dwie formacje męskie paradygmatyczne funkcjonują w  gwarach razem ze 
strukturami sufiksalnymi o tej same funkcji kategorialnosemantycznej, por. leń / 
leniuch, powój / powójka.
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Przykłady analogicznych formacji znajdujemy w niektórych opracowaniach 
słowotwórczych (por. Kleszczowa, 1998: 90; Bąk, 1968: 75; Laskowski, 1971: 
18–19; Chludzińska-Świątecka, 1972: 162; Cyran, 1977: 35).

kusztyk ‘człowiek utykający na nogę, kulawy’: kusztykać ‘utykać na nogę, 
kuleć, chodzić niezdarnie’; kuśtyk 83L; leń: lenić (się); liń z  ńego, guWaz 30K, 
leń 10M, 15L, l4ń 15, leń 13Op, liń 15L, 24S, 83B, Ciń 1G, 11, 17, 93C, por. 
leniuch; mamrot ‘człowiek mamroczący’: mamrotać ‘mówić niewyraźnie’; 
mamrot 15L, por. N Acc.; mruk ‘człowiek małomówny’: mruczeć; mruk 15L; 
nieuk ‘dziecko nie robiące postępów w szkole’: nie uczyć (się); ńeWuk 1B, 23B, 
a  to ńeWuk mo_ysko zedno 25B; nieusłuch ‘człowiek nieposłuszny, uparty’: nie 
usłuchać; ńeusWu, 45; powój ‘Convolvulus’: powijać (się) [Bańkowski, 2000]; 
rośńe kfds pW?vW?zu 43, povuz 1B, 1G, 11, 12J, 13Op, 15, 15T, 16S, 19, 25B, 28D, 
30K, 93, 93C, 117, por. powójka, por. też N Instr.; smyk ‘łobuz’: smykać ‘umy-
kać, kraść [Boryś, 2006]; smyk 15L; trajkot ‘człowiek, który dużo i szybko mówi’: 
trajkotać ‘mówić dużo i prędko’; trazkot 1G, 15L, 19J. 

2.1.4. Nazwy środków czynności, N Instr. 

Największy udział znaczeń czynności odnotowano w kształtowaniu derywa-
tów należących do kategorii nazw środków czynności.

Objęte parafrazą ‘to, co służy do wykonywania czynności’ derywaty instru-
mentalne wyrażają wszelkie narzędzia, przyrządy, materie, substancje także czę-
ści ciała (por. Kleszczowa, 1981; Grzegorczykowa, 1998: 410–413; Jaros, 2009; 
Gala-Milczarek, 2009: 39–47, 2009(a): 63–66). Przyjęcie w pracy takiego kryte-
rium kategoryzacji derywatów nie w pełni pokrywa się z zasadami interpretacyj-
nymi obowiązującymi w niektórych opracowaniach. Na temat ewolucji stanowi-
ska w traktowaniu formacji instrumentalnych oraz ustalenia się powszechnie dziś 
przyjmowanego terminu „środek czynności” czytamy m.in. w pracy Ireny Jaros 
( Jaros, 2009: 15-19; por. też Grochowski, 1975).

Gwarowe nazwy środków czynności najczęściej dotyczą: 
– przedmiotów, urządzeń, substancji, materii wykorzystywanych w szeroko 

pojętym, gospodarstwie domowym, np. nawłoka, okrasa, ozdoba, warznica / 
warzęcha / warzycha, potoka, przyprawa, struża, świeca, zacłona, zaczyna, 
grzejba, czepiec, słapiec, cierlica, miądlica / międlica, maglownica / ma-
glównica, szatkownica, polewnica, chechłacz, dorabiacz, kolebacz, łamacz 
/ łamek, pogrzebacz / pogrzebaczka, pracz, obucie, bierka, bujka, cerówka, 
grzechotka, lepka, łomka, miarka, naodziewka, oblamka, opaska, owijka, 
podpałka, powązka, ścierka, trutka, zakiska, zarzutka, odciągaczka, wę-
dzarka, golidło, maidło, w pracach rolniczych, np. haka, mazia, pojma, pasza, 
podkłada, włóka, wypora, zatyka, hamulec, krępulec, kierownica, nakładni-
ca, odwalnica, siekanica, siejocha, brzękacz, dziabacz, odgarniacz, opylacz, 
ozpylacz, siarpacz, skraplacz, spajacz, podpinka, podściełka, powódka, sma-
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rówka / smarowadło, taczka, wiejka, dojarka, grabiarka, koparka / kopiarka, 
kosiarka, sadzarka, wiązarka, żynarka, bijak, siewak, uwięzak / uwiązadło, 
dołownik, obsypnik, parnik, śrutownik, znacznik / znaczak, bidło, ciągadło, 
ostrzydło.

Pozostałe nazwy ustalono m.in. dla instrumentów muzycznych, np. brzęko-
ta, skrzypce, trąbka, gwizdałka, piszczałka, przedmiotów, narzędzi, materia-
łów wykorzystywanych w budownictwie, np. schoda, śmiga, zasuwa, zawiasa, 
wrota, brukowiec, budulec, kalnica / kalenica / kalonka, zamknięcie, owier-
ka, poszywka, szalówka, nasiek, zamek, części ciała, por. lota, dojka, patrzącz-
ka / patranka, dziób, połyk, staw. 

Przytoczony w obrębie omawianej kategorii układ grup semantycznych jest 
podyktowany znaczeniami leksykalnymi w  kulturze ludowej. W  polszczyźnie 
ogólnej znaczna część derywatów należy do terminologii specjalistycznej związa-
nej z industrializacją, nowymi technologiami wkraczającymi także do codzienne-
go życia mieszkańców miast.

Nazwy instrumentalne kształtowane są zasadniczo w  oparciu o  czasowni-
ki niedokonane. Jedynie pojedyncze przykłady wykazują wyłącznie formalne 
powiązania z  czasownikami dokonanymi, aspekt podstawy nie ma wpływu na 
kształtowanie funkcji semantycznej derywatów, por. okrasa: okrasić, ozdo-
ba: ozdobić, zasłona: zasłonić, wrota: *verti ‘zawrzeć, zamknąć’ przydeptacz: 
przydeptać, ogarnięcie: ogarnąć, obucie: obuć, okrycie: okryć, obsadka: obsa-
dzić, pogrzebka: pogrzebać, wygrzebka: wygrzebać, zakiska: zakisić, związka: 
związać, podgrzebka: podgrzebać, pogrzebajka: pogrzebać, spławik: spławić, 
obsypnik: obsypać, przezwisko: przezwać, przejrzadło: przejrzeć, niesidło: 
nieść, skrzesidło: skrzesać, stąpidło: stąpić, odzianie: odziać, ubranie: ubrać, 
odzienie: odziać (się), ozdobienie: ozdobić, okrasiwo: okrasić, powąz: powę-
zić, przypowęz: przypowęzić, przystrój: przystroić, uchwyt: uchwycić.

Odstępstwem od tej reguły są formacje: pojma: pojmać, przegroda: prze-
grodzić, słapiec: słapać, okiełznięcie: okiełznąć, spięcie: spiąć, zamknięcie: 
zamknąć, poszycie: poszyć, oblamówka: oblamować, przyłatka: przyłatać, 
stawidło: stawić, spona: spiąć, powiązanie: powiązać, uwiązanie: uwiązać, za-
grodzenie: zagrodzić, których realne znaczenia wyrażają przyrządy z założenia 
nastawione na określony, trwały rezultat działania. W derywatach tych możemy 
się także dopatrywać zacierania granicy pomiędzy znaczeniem środka a rezultatu 
czynności bądź też potraktować jako nazwy środków czynności o rezultatywnym 
odcieniu znaczeniowym. W niektórych derywat dochodzić może do neutralizacji 
opozycji między znaczeniem środka czynności i znaczeniem miejsca, np. kaleni-
ca, oparcie, poszycie, przechodzka / przechodzisko, przełazka / przełazek / 
przełaz, umywalka, leżanka, karmik, siedzenie, przepust, sadz, staw, upust.

W  wielu nazwach znaczenie czynności motywujacej nie tylko uczestniczy 
w kształtowaniu funkcji semantycznej derywatu, ale decyduje także o jego atry-
butywnym czy stylistycznym charakterze. Powoływane w oparciu o czasowniki 
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dźwiękonaśladowcze nazwy typu: brzękota, człapacz, pyrtka, fitaczka, psitacz-
ka, pierdawka, prytawka, ciapak, człap, klekot, świergot są przykładami dery-
watów semantycznie bliskich nazwom subiektów czynności.

W nazwach takich jak np.: drapacha, skrobacha, siejocha, drapaga, drapa-
ka, skrabaka pejoratywne znaczenie czasownika podstawowego ulega wzmoc-
nieniu przez dodanie odpowiednich sufiksów, por. -acha, -ocha, -aga (por. Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 90–91, 164). Ze względu na relacje semantyczne 
ze znaczeniem motywującym rzeczowniki te, podobnie jak te powołane od cza-
sowników dźwiękonaśladowczych, włączyć należy do klasy derywatów onoma-
zjologicznych.

Wykładnikami formalnymi dewerbalnych nazw instrumentalnych są przede 
wszystkim: -ka, -acz, -ak, -aczka, -a, -ø, -adło, -idło/-ydło, -ek, -nik, -arka, poza 
tym: -nica, -anie, -anka, -adłko, -enie, -awka, -dło, -ik, -ło, -ec, -nia, -iwo/-ywo, -ełko, 
-idła (pl.t.), -arnia, -cie, -a (pl.t.), -ulec, -anica, -i (pl.t.), -ajka, -ówka, -aka, -isko, -el, 
-alnia, -ba, -ica, -acha, -e (pl.t.), -eczka, -alka, -ałka, -onka, -alnik, -ko, -adłka (pl.t.), 
-adel, -eń, -ar, -y (pl.t.), w  pojedynczych przykładach wskazano: -lica, -enica, 
-alnica, -ce (pl.t.), -ęcha, -ocha, -ycha, -cie, -aga, -ączka, -ółka, -ewka, -ki (pl.t.), 
-aczki (pl.t.), -iłki (pl.t.), -ołki (pl.t.), -niak, -eczek, -ejek, -unek, -uszek, -elnik, -idłko, 
-owidłko, -adełka (pl.t.), -adla (pl.t.), -owidło, -dła (pl.t.), -ina, -izna, -ona, -an, -o, 
-as, -ot, -awa, -ew.

Wykładniki derywacyjne:

-a:
W gwarach paradygmatyczny formant -a wykazuje się znaczną aktywnością 

w powoływaniu słowotwórczych nazw środków czynności. Kształtuje on nazwy 
odnoszące się do desygnatów (narzędzi, przedmiotów, materii, substancji) wy-
korzystywanych w  różnych obszarach działalności ludowej, głównie: 1/ w  co-
dziennym życiu domowym, por. łata ‘kawałek tkaniny lub skóry przyszywanej 
w  celu zasłonięcia dziury’, nawłoka ‘poszwa’, pokrywa ‘blaszany krążek nakła-
dany na szkło lampy’, potoka ‘beczka na trzech nogach z dziurą w dnie do zapa-
rzania bielizny’; 2/ pracach gospodarskich, np. haka ‘ręczne narzędzie rolnicze 
i ogrodnicze do pielenia chwastów’, mazia ‘smar do smarowania osi wozu’, ozwo-
ra ‘rozwora, drąg łączący przednią część wozu z tylną’, pasza ‘jedzenie dla bydła’, 
podkłada ‘poduszka podkładana pod chomąto’, pojma ‘część brony, do której 
przytwierdzana jest waga lub orczyk’, sprząga / sprzęga ‘połączenie dwu bron’; 
3/ budownictwie, np. forma ‘skrzynka z deską do formowania cegły’, schoda16 
‘stopień’, wypora ‘podpora sąsiecznicy, belka ukośna usztywniająca deski zapo-

16 Mimo leksykalizacji znaczenia wskazano dla derywatu prymarną podstawę cza-
sownikową.
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lnicy’; 4/ kuchni, por. okrasa ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’, przyprawa 
‘roślina dodawana do jedzenia’, zaczyna ‘zaczyn, ciasto, którego używa się do za-
kwaszania chleba’; 5/ wystroju domu, por. zacłona ‘zasłona’; 6/ kulturze ludo-
wej, por. brzekota ‘rodzaj instrumentu’, uzdoba ‘ozdoba’.

Nazwy formowane są głównie w oparciu o czasowniki niedokonane, prefigo-
wane i nieprefigowane, o tematach na -a-, por. haka: hakać, lota: latać, łata: łatać, 
mazia: mazać, podkłada: podkładać, podpora: podpierać, -i-/-y-, np. nawłoka: 
nawłóczyć, szkoda: szkodzić, włóka: włóczyć, -ota-, brzękota: brzękotać, -uwa-, 
por. zasuwa: zasuwać, -ywa-, por. pokrywa: pokrywać, -ewa-, por. polewa: pole-
wać. Podstawą derywatu sadza jest czasownik wielokrotny – sadzać.

Niektóre nazwy strukturą nawiązują do prefigowanych czasowników doko-
nanych na -ać, -ić, ustalonych dla nich jako podstawowe. Zależności te zachodzą 
jednak jedynie w warstwie formalnej, semantycznie bowiem desygnaty, których 
te nazwy dotyczą, są definiowane przez czynności niedokonane. Zasadniczo for-
my niedokonanych czasowników dla większości formacji należy przyjąć jako 
równorzędne, por. ozdoba: ozdobić / ozdabiać, przegroda: przegrodzić / prze-
gradzać, uzdoba: uzdobić / uzdabiać, zasłona: zasłonić / zasłaniać. Jedynie dla: 
okrasa: okrasić, pojma: pojmać, należy zachować wyłącznie dokonane formy 
podstaw, wskazując na ich dokonany odcień znaczeniowy.

Nazwy wariantywne dla omawianych powoływane są w  gwarach przede 
wszystkim przez formanty: -ka, por. haka / haczka, lota / lotka, nawłoka / 
nawłoczka, podkłada / podkładka, podpora / podpórka, potoka / potoczka, 
powłoka / powłoczka, rozpora / rozpórka, rozwora / rozwórka, zacłona / za-
cłonka, zaczyna / zaczynka, zapora / zaporska, zasłona / zasłonka, poza tym 
przez: -acz, por. sprząga / sprzęga / sprzągacz / sprzęgacz, zatyka / zatykacz; 
-ek, por. podpora / podpórek, zaczyna / zaczynek, -nik, por. rozpora / rozpor-
nik, -ło, por. sprzęga / sprzęgło, -idło, por. mazia / mazidło, -ki (pl.t.), por. włóka 
/ włóki, -enie, por. ozdoba / ozdobienie, -y (pl.t.), por. schoda / schody, -ø, por. 
mazia / maź, podkłada / podkład.

Formacje derywowane formantem -ka zostały tu potraktowane jako warian-
tywne dla nazw z sufiksem -a. Wynika to z przypisywanej im w gwarach funkcji 
semantycznych i bezpośredniej motywacji czasownikowej.

Derywowane formantem -a formacje instrumentalne przytaczane są zarów-
no w opracowaniach poświęconych polszczyźnie ogólnej (por. Grzegorczykowa, 
1998: 411), jak i w leksyce gwarowej (por. Szymczak, 1961: 181; Bąk, 1968: 79; 
Kowalska, 1975: 54; 

brzękota ‘rodzaj instrumentu’: brzękotać; b_yKkoty nom. pl. 71; forma 
‘skrzynka z deską do formowania cegły’: formować; podłuk ty formy 62, forma 1B, 
por. foremka; haka 1/ ‘ręczne narzędzie rolnicze i ogrodnicze do pielenia chwa-
stów’, 2/ ‘narzędzie do rwania gnoju w  oborze lub ściągania gnoju z  wozu na 
polu’: hakać; 1/,akom śe ,ako 75, ,aka 28D, 42B, 71, 75a, 79, 80, 82, 83B, 84, 
91, 92, 93, 94, 95, 99, .aka 19J, 2/ ,akamy instr. pl. 15L, por. haczka; lota ‘lotka, 
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duże pióro u gęsi w skrzydle’: latać; lota – zak śe vyr1e, to g6ś Wopuśći skRWa 83L, por. 
lotka; łata ‘kawałek tkaniny lub skóry przyszywany w  celu zasłonięcia dziury’: 
łatać; pRysyz Wate f tym podartym Hizscu 16S, 30K, 41; mazia ‘smar do smarowania 
osi wozu’: mazać; fsysAe luve sły i brały te maźe do voza 41, por. mazidło, maź, por. 
też N Sub. Attr.; nawłoka ‘poszwa’: nawłóczyć; navłoka 14, 31J, 79, por. nawłocz-
ka; okrasa ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’: okrasić; bez Wokrasy, to źHoAi ńe 
dobre 15T, okrasa 1, 21, 23, 28D, 41, 73, 74, 75a, 78, 82, 84, 97, 100, Wokrasa 13Op, 
15, 16, 17, 19, 24, 25, 34W, 43B, 71, 80, 81, 89, 90, 93, 93C, 94, 98, 99, Wokrasa 1B, 
15L, 19J, 20, 20J, 24S, 93, 117; ozdoba ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’: 
ozdobić; mp. 628, por. ozdobienie; ozwora ‘rozwora, drąg łączący przednią 
część wozu z tylną’: (r)ozwierać; Wozvora voza 90P, ozvora 6T, 11, 23, 34W, 74, 
86, 91, Wozvora 6T, 10M, 11, 12J, 15T, 19, 20J, 24, 25, 25R, 26M, 28D, 31J, 
34W, 41, 42B, 43B, 50Z, 57, 58, 63G, 63Ł, 71, 73, 79, 80, 82, 83, 83B, 85, 87S, 
88, 92, 93, 93C, 94, 95, 98, 99, 100, Wozvora 2, 15, 15L, 19J, 20, 24S, 26K, 30K, 
58M, 114, W?zvW?ra 43; pasza ‘jedzenie dla bydła’: pasać; krova zi paRe 72D, paRa 
28D, 31J, 45, 51, 83B, 87S, 114, 121, paRo 6T, pasa 6T, 12J, 13Op, 26K, 35, 
90P, 117, poso 13S, 15L, 32K, paRd 38, 65, posa 42B, pdsd 31, 34, 34W, 39, 40, 
43, 59, pasd 43B, 91; podkłada ‘poduszka założona pod chomąto’: podkładać; 
potkWatka / potkWada 20J, potkWada 12J, 25B, 30K, potkłada 25, 25R, por. pod-
kładka, podkład; podpora ‘deska, belka służąca do podpierania’: podpierać; 
potpora 11, postof potpore pot śćane 16S, 26, por. podpórka, podpieracz, podpó-
rek, podpieranie; podstawa ‘rzecz, na której coś stoi, opiera się’: podstawiać; 
potstava ‘drewniana podstawa sieczkarni’ 72D, na pocsta1e ‘część kołowrotka, 
na której stoi kółko’ 19J; pojma ‘część brony, do której przytwierdzona jest 
waga lub orczyk’: pojmać ‘pochwycić’ [Bańkowski, 2000]; pozma 93C; pokry-
wa 1/ ‘blaszany krążek nakładany na szkło lampy naftowej’, 2/ ‘żelazne krążki 
z uchem do zakrywania otworów w płycie kuchennej’: pokrywać; 1/ pokryva 
24S, 44, 2/ pokryvy źelazne byCi, na kazdom vure zedna pokryva z  u,ym 117; 
polewa ‘emalia na naczyniach’: polewać; poleva 24S, puCiva 93C, poCiva 30K, 
bes pol4vy 7; potoka ‘beczka na trzech nogach z  dziurą we dnie do zaparza-
nia bielizny’: potokać; f potoce 23, 25 por. potoczka; powłoka 1/ ‘sztuka bie-
lizny pościelowej, którą się nakłada na poduszkę lub pierzynę’, 2/ ‘część grzy-
ba’: powlekać; povłoka 1, 7, 18, 36, 72, povWoka 1G, 3, 6T, 8, 10M, 11, 13Op, 
26, 117, pWovłoka 24, por. powłoczka, 2/ povWoka 83L; przegroda 1/ ‘to, co 
służy do przegradzania’, 2/ ‘część międlicy, środkowa deska’: przegrodzić; 
1/ pRegroda 6T, 34W, 87S, Hzało sfoze pRegrode acc. sg. 5, 2/ d1e pRegrody 
58, por. N Loc.; przyprawa ‘roślina używana jako przyprawa do jedzenia’: 
przyprawiać; pRyprava 19J; rozpora ‘pręt łączący nogi pługa’: rozpierać; 
kośora – so,a tako s tyHi rosporaHi 104, por. rozpórka, rozpornik; rozwora ‘drąg 
łączący przednią część wozu z  przednią’: rozwierać; rozvora, mo_no rozev_yć 
78, rozvora 1G, 13Op, 13S, 28D, 32, 72D, 75, 75a, 78, 84, 87, 89, 104, 117, 
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por. rozworka; sadza ‘ skrzynka z  otworami do przechowywania ryb w  wo-
dzie’: sadzać; sac f sara 20J, por. sadz, por. też N Acc.; schoda ‘stopień’: scho-
dzić; s,oda @erso 17, por. schodki, schody; smyka ‘płoza sań’: smykać ‘ślizgać’; 
smyka ‘sanica’ 63Ł; sprząga / sprzęga ‘połączenie bron’: sprzągać / sprzęgać 
‘łączyć’; spRoK)i nom. pl. 76, por. sprzągacz, / spReK)i nom. pl. 27, por. sprzę-
gacz, sprzęgło; struża ‘nożyk do wygładzania naczyń gliniastych, wyrabianych 
na kole garncarskim’: strugać; struza 93C; śmiga 1/ ‘skrzydło wiatraka’, 2/ 
‘belka ukośna wiatraka’, 3/ ‘ukośna deseczka na wierzejach’: śmigać ‘smagać, 
machać’; 1/ śHiga 1B, 6T, 10M, 11, 12J, 13Op, 25B, 26M, 31J, 34W, 42B, 50Z, 
72Z, 104, śHi»i śe Wobracazo 30K, por. śmigło, śmig, 2/ śHiga 1B, 93, 3/ śHiga 
19J; świeca: świecić; taAi koˆity ze swicom sukać 15, śweca 10M, 15L, 15T, 23B, 
34W, 43B, 73, 87, świca 6T, 12J, 13Op, 13S, 16S, 19J, 20J, 25R, 28D, 30K, 42B, 
50Z, 58M, 74, 75, 79, 87S, 93, 93C, 117, św4ca 97, śwyca 57, 63G, 83, 83B, 98; 
uzdoba ‘ozdoba’: uzdobić ‘ozdobić’; uzdobe ty studńi – kośur 82; włóka 1/ ‘na-
rzędzie rolnicze, składające się z kilku belek połączonych łańcuchami do roz-
bijania brył i  wyrównywania powierzchni roli’, 2/ ‘złączone pod kątem 60º 
dwie belki, na których ciągnęło się na pole pług, oparty grządzielą na kółkach’: 
włóczyć; 1/ vWuka to brona, co śe vWucy 25R, vWuka 1B, 1G, 13Op, 15T, 30K, 
2/ vWuka pot pWuk 56, vWuka 20J, 40, 99, por. włóki, por. też N Acc.; wypora 1/ 
‘podpora sąsiecznicy, belka ukośna usztywniająca deski zapolnicy’, 2/ ‘strama 
o sań’, 3/ ‘podpora kłonicy’: wypierać; 1/ vypora 11, 2/ vypory nom. pl. 74, 3/ 
vypory taAi davńi ńe było 74; zacłona ‘zasłona’: zacłonić ‘zasłonić’ zacWuna 98S, 
zacłuny gen. sg. 77, por. zacłonka; zaczyna ‘zaczyn, ciasto którego się używa do 
zakwaszania chleba’: zaczyniać ‘przygotowywać ciasto na chleb’; zacyna na ,lep 
90, zocyna / zocyKka 43B, por. zaczynka, zaczynek, por. też N Res.; zapora 1/ 
‘tama’, 2/ ‘sztaba przed drogą leśną’, 3/ ‘zamek drewniany’, 4/ ‘luśnia’: zapie-
rać; 1/ zapora 15L, 24S, 2/ zdpora 57, 3/ zopora 63Ł, 3/ zapory nom. pl. 82, 
por. zaporka; zasłona ‘materiał w oknie, dający się rozsuwać na boki’: zasłonić; 
zasWona 1G, 24S, 98, zasWuna 15, 72D, ku@iWam na zasWony v Wokna 30K, por. 
zasłonka; zasuwa ‘dawne urządzenie do zasuwania drzwi – drewniany rygiel 
z  wgłębieniami, który się przesuwało odpowiednio wygiętym drutem’: zasu-
wać; zasuva zez Wod vevnunUR, URa namacav vurke klucym 19J, zasuva 12, 15, 19, 
21, 41, zdsuva 34W, por. zasuwka (N Dem., s. 306); zatyka 1/ ‘część jarzma’, 
2/ ‘zasuwa do przymykania kanału kominowego pieca w celu regulacji ciągu’, 
3/ ‘drzwiczki pieca’: zatykać; 1/ zdtyki nom. pl.31, 34W, 39, 44, 49, por. za-
tyczka, zatyk, 2/ zotyka 72D, 3/ v1icAi @eca – zotyka 121, por. zatykacz; za-
wiasa ‘zawias’: zawieszać; za1assa 27, zd1asa 43, zo1zassa 13Op, zo1asa 93, 
zo1zase, na zo1zasak 91, por. zawias; zawora 1/ ‘klin, który zatrzymuje zębate 
koło w krosnach’, 2/ ‘zasuwa drewniana’, 3/ ‘sąsiecznica, przegroda oddzielają-
ca sąsiek od klepiska’: zawierać ‘zamykać, zatrzymywać’; 1/ zavora 15T, 87S, 
93C, 2/ zavora 15T, 3/ mp. 704. 
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-a (pl.t.):
Ustalono trzy formacje o tym wykładniku należące do kategorii plurale tam-

tum: pęta ‘dwie deseczki łączące krokwie’: pętać ‘krępować, trzymać’; peta 15T; 
skręta 1/ ‘śnice przednie’, 2/ ‘śnice tylne’; skręcać; 1/ skrenta 85, 117, skrynta 
15L, 53, 77, 85, 2/ śńice tylne aby skrynta 72, por. skrętek, skręty, skręt; wrota 
1/ ‘wierzeje, drzwi stodoły o dwu skrzydłach’, 2/ ‘brama drewniana zamykają-
ca wjazd na podwórze’: *verti ‘zawrzeć, zamknąć’ [Boryś, 2006, s.v. wrota]; 1/ 
vrota drevńane Wu stodoWy abo Wu pWota 19J, vrota 1B, 1G, 6T, 10M, 14, 15L, 15T, 
19J, 20J, 23, 25B, 30K, 31J, 32K, 34W, 42B, 43B, 50Z, 58M, 63Ł, 71, 72, 73, 74, 
75, 75a, 76, 77, 79, 81, 82a, 83, 83B, 84, 85, 86, 87, 87S, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 99, 
100, 104, 114, 117, 121, vrW?ta 43, 49, vrWota 26M, 2/ vrota 1B, 15, 15T, 19J, 42B, 
por. wrotnica, wrotówka, wrótnia, wrótnie.

Wywodzone są od czasownikowych podstaw o  niedokonanych aspektach 
i tematach na -a-, por. pętać, skręcać. Dla obecnie motywowanego czasownikiem 
– (za)wrzeć – derywatu wrota, przywołano podstawę historyczną, formalnie mu 
najbliższą – *verti. Ona też brana jest pod uwagę przy analizie nazw o tej samej funk-
cji kategorialnosemantycznej występujących jednak w l. poj. i odnoszacych się do 
desygnatów stanowiących jeden z wyrażanych elementów: wrot-nica, wrot-ówka, 
wrót-nia. Nazwy wariantywne dla rzeczownika skręta ustaliły się z formantami: -ek, 
por. skręta / skretek, -y (pl.t.), por. skręta / skręty oraz -ø, por. skręta / skręt.

-ba:
Formant -ba wskazano w  formacjach: grzejba ‘piecyk’: grzej-, grzać; g_

ezba 15L; strzelba ‘to, czym się strzela’: strzelać; Rlelba 15, 23, por. N Acc. Łączo-
ny z podstawami czasownikowymi kształtuje, jak podają Henryk Gaertner (Gae-
rtner, 1934: 248), Renata Grzegorczykowa i Jadwiga Puzynina (Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 52), m.in. nazwy środków czynności. Obecnie -ba uznano za for-
mant nieproduktywny (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 52). Jedynie w dwóch 
przykładach jego obecność w tej funkcji kategorialnej potwierdza także Krystyna 
Kleszczowa w słownictwie doby staropolskiej (Kleszczowa, 1998: 130).

Pojedyncze przykłady podają również: Irena Jaros w gwarach łęczycko-sie-
radzkich ( Jaros, 2009: 44), Hubert Górnowicz w gwarach malborskich (Górno-
wicz, 1968: 68), Tadeusz Malec w gwarze wsi Rachanie pod Tomaszowem Lu-
belskim (Malec, 1976: 33).

Zanotowane formacje gwarowe wywodzone są od czasowników niedokona-
nych: atematycznego oraz o temacie na -a-.

-ec:
O nieznacznym udziale formantu -ec w powoływaniu słowotwórczych nazw 

środków czynności czytamy m.in. w pracy Ireny Jaros ( Jaros, 2009: 44–45). Jego 
obecność w tej funkcji kategorialnej uwzględniają także Renata Grzegorczykowa 
i Jadwiga Puzynina (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 64).
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W gwarach został wyodrębniony w pięciu formacjach: brukowiec ‘kamień 
do brukowania drogi’: brukować; bruko1ec 15L; czepiec ‘nakrycie głowy mężat-
ki’: czepić; ce@ec 18, 52, 59, cy@ec 32K, c4pce 23, por. czepek; człapiec 1/ ‘pedał 
kołowrotka, deseczka, którą się przyciska kręcąc kołowrotkiem przy przędze-
niu’, 2/ ‘łapka na szczury’, 3/ ‘deska, w której tkwi górny koniec mlonu’: człapać;  
1/ cła@ec 1, 89, cWa@ec 93C, por. człapacz, człapak, człapek, człapień, 2/ cWo@ec 
 15L, 25B, por. człapak, człapień, 3/ cWa@ec 98; słapiec 1/ ‘łapka na szczury, 
myszy’: słapać ‘załapać, złapać’; cWa@ec 78, 98S, sWa@ec 42B, 43, 92, 95, sWa@ec 
na ćko_e 95a, por. słapacz, słapka; szłapiec 1/ ‘pedał kołowrotka’, 2/ ‘łapka na 
myszy’: szłapać ‘człapać tzn. deptać, łapać’; 1/ sła@ec 43B, sWa@ec 42B, 94, 95, 2/ 
cWa@ec 78, por. szłapacz, szłapka.

Wskazanymi dla nich podstawami są czasowniki niedokonane o tematycz-
nym -a-, -i-, -owa-, por. człapać, słapać, szłapać, czepić, brukować. 

Dla nazwy słapiec „łapka na myszy’: słapać ustalono jako podstawowy 
czasownik dokonany prefiksalny, o  temacie na -a-. Znaczenie leksykalne 
powołanego w tych relacjach derywatu wskazuje jednak na przedmiot – na-
rzędzie używane wielokrotnie, z  założenia skuteczne w  przypisywanym mu 
działaniu.

Derywat brukowiec posiada podwójną motywację. Obok wskazanej w ma-
teriale podstawy czasownikowej – brukować – należy przyjąć obecnie jako rów-
norzędną, zaś historycznie prymarną, także motywację rzeczownikową – bruk. 
Nie zmienia ona instrumentalnej funkcji derywatu, określa jednak jego poza 
strukturalne relacje ze znaczeniem czynności (brukowiec ‘kamień służący do 
układania bruku’) (patrz N Instr. od podstaw rzeczownikowych, s. 290–294) 
i  decyduje o  rozszerzonej postaci formantu (-owiec), (por. Grzegorczykowa, 
Puzynina 1979: 64–65).

Atrybutywny odcień znaczeniowy odczytywany jest w  nazwie człapiec. 
Wynika on ze znaczenia leksykalnego czasownika podstawowego, dźwiękona-
śladowczego. Desygnat zatem, do którego odnosi się rzeczownik pochodny, jest 
określany w związku z jego charakterystyczną właściwością, nie zaś działaniem, 
do którego jest przeznaczony. 

Formacje wariantywne dla nazw na -ec w gwarach ustalane sa przez forman-
ty: -acz, por. człapiec / człapacz, słapiec / słapacz, -ak, por. człapiec / człapak, 
-ka, por. słapiec / słapka, -ek, por. człapiec / człapek, -eń, por. człapiec / człapień.

-ulec:
Rozszerzony formant -ulec wyodrębniono w  trzech derywatach: budulec 

‘drewno budowlane’: budować; budulec, zag grube o_evo 11, 13, 15L, 15T; hamu-
lec ‘urządzenie do zwalniania prędkości wozu’: hamować; ,amulec 15L, 17, 19, 
,amulce fabrycne nom. pl. 19J; krępulec 1) ‘pas stalowy łączący oś z progiem i na-
sadem wozu’, 2) ‘kołek do mocowania powróseł’: krępować / krępuwać; 1/ mp. 
765, 2/ krympulec 6, 11.



2. Interpretacja derywatów142

Motywowane są znaczeniami czynności niedokonanych, wyrażonych przez 
czasowniki o tematach na -owa-.

Derywaty odnoszą się do desygnatów definiowanych zarówno jako proste 
urządzenia przeznaczone do wykonywania czynności – hamulec, krępulec, jak 
i materia, która z czynnością jest związana – budulec.

-ica:
Formant ustala nazwy narzędzi wykorzystywanych w kulturze ludowej w ko-

lejnych etapach obróbki lnu: ciarlica / cierlica ‘narzędzie do oczyszczania lnu 
z  paździerzy’: cierlić; ćerCica / ćarCica 79, ćerCica – vylRe śe Cin 82, ćerlica 12J, 
13Op, 15, 15L, 15T, 20J, 24, 30K, 42B, 43B, 51, ćerCica 1, 1G, 19, 19J, 23m 25B, 
26K, 26M, 28D, 31J, 32, 34W, 41, 43, 43B, 50Z, 57, 58M, 61, 71, 73, 75, 75a, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83B, 84, 85, 88, 90, 92, 95, 97, 98, 98S, 100, ć„rCica 99, 
cerCica / će_Cica 97, ćerCica / ćarCica 79, ćirlica 13S, 41, 56, 72, 76, 87S, 93C, 
ćyrCice nom. pl. 96; miądlica / międlica ‘narzędzie z jednym rowkiem do mię-
dlenia lnu’: międlić, oczyszczać na międlicy len z paździerzy’; HundCica – vyWa-
He śe Cin 82, HondCica 1, 1G, 25, 28D, 62, 72, 86, 90, 92, 93, 95,117, 121, Hond-
Cica / mlondCica 90, HodCica 25R, 34, 50Z, 57, 58M, HodCica / HedCica 63G, 
Hodlica 10M,15, 15T, 19, 20J, 24S, 42B, 56, Hundlica 6T, 12J, 15, HundCica 11, 
20, 82, HudCica 31J, 51, Hddlica 43, Hddlica 24, 61, HYndCice 26M, por. miądel, / 
HendCica 95b, 114, HedCica 34W, HodCica / HedCica 36, 63G, 64, Hedlica 15, 43B, 
82a, HindCica 19, 32, 41, 93C.

Na temat genezy słowotwórczej omawianych formacji, podstaw od których 
winny być wywodzone, rozważania przeprowadził Bogusław Kreja w  tekście 
Drobiazgi słowotwórcze: Międlica, cierlica (Kreja, 1975). Autor przyjmuje, że na-
zwa międlica została utworzona przez przyrostek -(i)ca od czasownika – międlić. 
Następnie czytamy: „Tak ustalony rodowód międlicy kusi, by podobnie zinter-
pretować wyraz cierlica” (Kreja, 1975: 120). Za podstawę zatem derywatu cier-
lica należałoby przyjąć czasownik – cierlić. Ten jednak w gwarach jest używany 
w przenośnym znaczeniu – cierlić ‘dużo mówić’. „Nie ulega jednak wątpliwości 
[zdaniem autora], że jest to czasownik, który w  swoim podstawowym, pier-
wotnym znaczeniu ‘trzeć na cierlicy’ stał się podstawą dla rzeczownika cierlica” 
(Kreja, 1975: 120). Stanowisko to potwierdzona w wypowiedzi zamieszczonej 
w artykule: Glosy do „Słowotwórstwa doby staropolskiej…” pod red. K. Kleszczowej 
(Kreja, 2002(a): 237–238).

Rozważania na temat motywacji nazwy ciarlica / cierlica przeprowadzono 
w związku z różnymi stanowiskami językoznawców. W najnowszej pracy poświę-
conej nazwom środków czynności Ireny Jaros przyjętą podstawą jest czasownik 
– trzeć, w związku z nim wyodrębniono formant -lica ( Jaros, 2009: 48). Taką też 
analizę morfologiczną przeprowadziła Krystyna Kleszczowa w  odniesieniu do 
stanu staropolskiego (Kleszczowa, 1998: 59, por. też Warchoł, 1967: 145; Bąk, 
1968: 79). 
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Dla odnotowanych w  gwarach derywatów ciarlica / cierlica, miądlica / 
międlica przyjęto podstawy cierlić (za Kreją, patrz: 1975: 120; 2002a: 237–238) 
potwierdzony także w Indeksie alfabetycznym wyrazów z kartoteki „Słownika gwar 
polskich” pod red. Jerzego Reichana (Reichan, 1999) oraz międlić. Wypada też 
zauważyć możliwość występowania w przeszłości postaci miądło, międło, ciardło, 
z -dło w funkcji N Instr. od czasownika trzeć.

Formant -ica, jako wykładnik N Instr., został omówiony także w innych opra-
cowaniach gwarowych, (por. Dobrzyński, 1967: 16; Górnowicz, 1967: 48; Chlu-
dzińska-Świątecka, 1972: 164; Malec, 1976: 41).

Dla derywatu miądlica w gwarach ustalono formację o strukturze warian-
tywnej miądel, ustaloną w procesie derywacji paradygmatycznej.

-lica:
Formant wyodrębniono w  derywacie – prząślica / przęślica ‘przyrząd 

do przędzenia nici, służący do umocowania włókna’: prząść; pRMśCica 28D, 92, 
pReśCica / pRoślica 23, pRoślica 19, 71. Przyjęto dla niego podstawę czasownikową 
niedokonaną, atematyczną – prząść. 

Na temat motywacji nie znajdujemy jednak jednoznacznego stanowiska. Ja-
dwiga Chludzińska-Świątecka, jako sugerowaną względami fonetycznymi i pry-
marną dla tego derywatu, podaje podstawę rzeczownikową przęsło, od której 
przęślica ustalana jest przez formant -ica. Uwzględnia także w opisie słowotwór-
czym motywację czasownikową – obecnie najbardziej wyrazistą (Chludzińska-
-Świątecka, 1972: 173, por. też Bąk, 1968: 79; Malec, 1976: 58, Jaros, 2009: 48).

-nica:
Według Franciszka Sławskiego złożony formant -ьn-ica wyabstraho-

wał się w  warunkach, gdy formacje typu dojьnica ‘naczynie do dojenia; doj-
na krowa’ wiązane były z  adiektywnymi podstawami derywacyjnymi, czyli 
dojьnica < dojьnъ ‘związany z dojeniem’ (Sławski, 2011: 74; por. Grzegorczyko-
wa, 1998: 413).

Zenon Klemensiewicz formantowi -nica, jako prymarną, przypisuje funkcję 
tworzenia żeńskich osobowych nazw działacza, te zaś „stały się podstawą jego 
przesunięcia w zakres nieżywotnego narzędzia” (Klemensiewicz, 1981: 210).

Zarówno na gruncie polszczyzny ogólnej, jak i w gwarach sufiks wykazuje 
znaczną aktywność derywacyjną (por. Satkiewicz, 1969: 37; Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 81–82; Grzegorczykowa, 1981: 42; 1998: 412–413; Kleszczo-
wa, 1998: 130; Cyran, 1960: 185; Szymczak, 1961: 158; Górnowicz, 1967: 49; 
Warchoł, 1967: 145; Bąk, 1968: 79; Kowalska, 1975: 57; Malec, 1976: 59; Ha-
brajska, 1989/1990: 104; Jaros, 2009: 49–51).

W kulturze ludowej instrumentalne formacje derywowane formantem -nica 
odsyłają do desygnatów związanych z różnymi obszarami działalności. Wyraźne 
klasy semantyczne tworzą: 1/ nazwy elementów większych narzędzi, maszyn, 
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por. kierownica, nakładnica, odkładnica, odwalnica, 2/ urządzenia wykorzy-
stywane w gospodarstwie domowym, por. maglownica, szatkownica, wałkow-
nica, warznica. Nazwy maglownica i wałkownica funkcjonują w tym samym 
znaczeniu ‘przyrząd służący do ręcznego maglowania bądź wałkowania bielizny’. 
Ustalane od podstaw czasownikowych motywowane mogą być także przez rze-
czowniki – magl-ownica: magiel, wałk-ownica: wałek, z historycznego punktu 
widzenia w tej funkcji prymarne [patrz Brückner, 1993, s.v. magiel], (por. Grze-
gorczykowa, 1998: 574–575; Kleszczowa, 1981: 108–126).

Gwarowe N Instr. z formantem -nica są wywodzone od czasowników niedo-
konanych prefiksalnych, nieprefigowanych o tematach na: -a-, -i-/-y- oraz -owa-, 
por. kalnica: (o)kalać, nakładnica: nakłdać, gaśnica: gasić, warznica: warzyć, 
kierownica: kierować.

Paralelnie z formacjami na -nica w gwarach w tej samej funkcji semantycznej 
funkcjonują derywaty o wykładnikach: -enica, por. kalnica / kalenica, -ęcha, por. 
warznica / warzęcha, -ycha, por. warznica / warzycha, -ka, por. przełaźnica / 
przełazka, -onka, por. kalnica / kalonka, -ówka, por. wrotnica / wrotówka, -ek, 
por. przełaźnica / przełazek, -dło, por. gaśnica / gasidło, -nia, por. maglownica 
/ maglownia, odkładnica / odkładnia, wrotnica / wrótnia, -ø, por. przełaźnica 
/ przełaz. 

gaśnica: gasić; gaśńica 15L, por. gasidło; kalnica ‘górny, poziomy grzbiet 
strzechy’: (o)kalać ‘otaczać’; mp. 526, por. kalenica, kalonka; kierownica: kie-
rować; Aerovńica 15, 15L, 87S; maglownica / maglównica ‘ręczny przyrząd 
do maglowania’: maglować; maglovńica 1B, 9, 10, 10M, 12J, 13Op, 14, 15, 15L, 
15T, 19J, 20, 24S, 30K, 32, 34, 34W, 39, 41, 61, 71, 82, 87, magluvńica 11, 41, 
93C, por. maglownia; nakładnica ‘część obsypnika do obredlania kartofli’: na-
kładać; nokWadńica 114; odkładnica / okładnica ‘część pługa, która odkłada 
ziemię’: odkładać; otkładńica 32, otkWadńica 6T, 28D, 114, WotkWadńica 1B, 15L, 
15T, 121, Wotkładńica 15, WotkWadńica 93C, okładńica 58M, WokWadńica 42B, 53, 
WokWadńica 87S, por. odkładnia; odwalnica ‘część pługa, która odwraca i odkła-
da pociętą przez lemiesz skibę ziemi’: odwalać; Wodvalńica 15L, Wodvalńica 63Ł; 
przełaźnica ‘kładka’: przełazić, mp. 546, por. przełazka, przełazek, prze-
łaz; szatkownica ‘przyrząd do szatkowania kapusty’: szatkować; satkovńica 
10, 10M, 14, 15, 15L, 18, 20, 34, 43, 50Z, 57, satkWovńica 34W; wałkowni-
ca ‘deszczułka z  poprzecznymi karbami do ręcznego maglowania’: wałkować 
‘maglować’; vaWkovaWo śe valcem i  vaWkovńicom 104, vałkovńica 75a, 77, 87, 
vaWkovńica 1G, 57, 72D, 87S, 96, 97, 98S, 99, 100; warznica 1/ ‘naczynie 
do zaparzania bielizny’, 2/ ‘kocioł do gotowania bielizny’: warzyć ‘gotować’; 
1/ tewńana cebrdta albo va_ńica 25, va_ńica 78, 2/ va_ńica 25R, 34W, 39, 50Z, 
por. warzęcha; wrotnica / wrótnica ‘wierzeja, jedno z dwu skrzydeł drzwi do 
stodoły’: *verti ‘zawrzeć, zamknąć’ [Boryś, s.v. wrota]; vrotńica 94, vrutńica 83, 
por. wrotówka, wrótnia.
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-anica:
Rozszerzony formant -anica ustalono w trzech formacjach: polewanica ‘wy-

soka dzieża na trzech krótkich nogach do parzenia w gorącym ługu brudnej bie-
lizny, na dnie miała otwór zatkany korkiem’: polewać; poCivańica 30K, 32, 46, 
poCivańica – taAe vysoAe na tRe, noga, 41, por. polewaczka, polewanka; siekanica 
‘prymitywna sieczkarnia z kosy’: siekać; vykrecoAi śekańicum pRećunem – tako kosa 
18; swieranica / świeranica ‘żelazny pierścień łączący koniec śnic z  rozworą’: 
swierać / świerać ‘zwierać tzn. łączyć, spajać, ściskać’ [Szymczak,1993, s.v. ze-
wrzeć]; swerańica 91, śwerańica 84, por. swiaralnica, swierka, swórka, swieranka. 
Ich podstawami są czasowniki niedokonane prefiksalne na -ewa-, por. polewać, 
-a-, por. swierać ‘zwierać’ i nieprefigowany na -a-, por. siekać. 

Nazwy wariantywne dla omawianych utworzono za pomocą formantów: 
-alnica, por. swieranica / swieralnica, -ka, por. swieranica / swierka / swórka, 
-aczka, por. polewanica / polewaczka, -anka, por. polewanica / polewanka, swi-
eranica / swieranka.

Omawiane derywaty nie tworzą jednolitej klasy semantycznej, nazywają: na-
czynie wykorzystywane do prania bielizny – polewanica, proste narzędzie rolni-
cze – siekanica, jeden z elementów wozu – swieranica / świeranica. 

-enica:
Formant ustala nazwę – kalenica ‘górny, poziomy grzbiet strzechy’: (o)kalać 

‘otaczać’; kalańica 13, kaleńica 13Op, 61, kaleńica 7, 23, 24S, 26M, 34W, 49, 50Z, 
56, kalińica 6T, 12J, 15, 15L, 16S, 25B, kaCińica 30K, 31J, 32, 41, 63G, kolańica / 
koloKka 78, na koleńice tRea nakWaś me,u i kaHińi, to śe ńe beve loWo 15T, 20J, por. 
kalnica, kalonka. 

Derywat przytoczono w  omówieniu jako formację wariantywną dla na-
zwy o  wykładniku -nica (patrz s. 144). Powołano go w  oparciu o  czasownik  
(o)kalać, przy czym prefiks podstawy nie wchodzi do struktury formacji derywo-
wanych.

-alnica:
Jest to rozszerzony wariant formantu -nica wyodrębniony z  derywatów 

pierwotnie wywodzonych od przymiotników na -alny. Łączony z  podstawami 
czasownikowymi tworzy formacje instrumentalne (Kreja, 2002(b): 146; Jaros, 
2009: 51).

W  gwarach zanotowano nazwę – swieralnica / świeralnica ‘żelazny pier-
ścień łączący koniec śnic z rozworą’: swierać / świerać ‘zwierać tzn. łączyć, spajać, 
ściskać’ [Szymczak, 1993, s.v. zewrzeć]; sweralńica 87, śweralńica 79, świralńica 100, 
śwyralńica 98, 99, por. swieranica, swierka, swórka, swieranka. 

Od czasownika – swierać ‘zwierać’ znaczenie środka czynności ustalane jest 
także z wykorzystaniem sufiksów: -anica, -ka, -anka. 
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-ce (pl.t.):
Formant kształtuje od niedokonanych czasowników o  tematach na 

-a- nazwy: skrzypce: skrzypać; skRypce – kavoWeg desAi, zaWozune sum str<ny  
z vWośa, tero z drutu; gro śe smycAim 19J, na kRypca, 10, skRipce 4. skRypce 1G, 10, 
10M, 14, 15L, 15T, 24S, 25P, 30K, 57, 61, 83B, 93C, 104, śkRypce 20, por. skrzyp-
ki; szczypce ‘obcęgi kowalskie, długie’: szczypać; scypce 12J, 80, sypce kovala 90P, 
scepce 20J. Pierwsza określa instrument, druga wyraża narzędzie wykorzystywane 
przez kowala. 

Formacją wariantywną dla derywatu skrzypce jest, zachowująca strukturę 
plurale tamtum, nazwa o wykładniku -ki (pl.t.) – skrzypki.

-acha:
Dwie nazwy: drapacha ‘miotła z  gałęzi do zamiatania podwórza, też stara 

miotła’: drapać; drapa,a 30K, 31J, 34W, 50Z, 58M, 75, por. drapacz, drapaga, dra-
paka, drapaczka, drapak, drapek; skrabacha ‘stara, zdarta miotła z gałęzi’: skrabać 
[Brückner, 1993, s.v. skrobać]; skroba,a 1G, por. skrabacz, skrabaka, skrabaczka 
odnoszą się do jednego desygnatu ‘miotły z gałęzi do zamiatania podwórza, czę-
sto już starej, zdartej’. Ustalono je w oparciu o czasowniki niedokonane na -ać. 
Przenośne użycie znaczeń motywujących, jak i sam sufiks, któremu przypisywa-
na jest funkcja stylistyczna, wpływają na pejoratywny odcień znaczeniowy for-
macji derywowanych i nadają im atrybutywny charakter (por. Gaertner, 1934: 
331; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 90). 

W gwarach zanotowano także nazwy o wykładnikach: -acz, por. drapacha / 
drapacz, skrobacha / skrobacz, -aga, por. drapacha / drapaga; -aka, por. drapa-
cha / drapaka, skrobacha / skrobaka, -aczka, por. drapacha / drapaczka, skro-
bacha / skrobaczka, -ak, por. drapacha / drapak, -ek, por. drapacha / drapek.

-ęcha:
Formant występuje w jednej nazwie – warzęcha ‘naczynie do gotowania bie-

lizny’: warzyć ‘gotować’; va_ę,a  79, por. warznica, warzycha. Jej podstawą jest 
czasownik niedokonany o tematycznym -y-. 

W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej odnotowano nazwę z forman-
tem -nica, por. warznica oraz -ycha, por. warzycha.

-ocha:
Derywat – siejocha ‘siewaczka lub siewnik’: siejać ‘siewać’; śezo,a 15L, por. 

siejka – powołano w oparciu o czasownik niedokonany, wskazujący na czynność 
powtarzającą się – siejać ‘siewać’. Nazywa on maszynę rolniczą wykorzystywaną 
w okresie wiosennych i jesiennych prac polowych. 

Paralelnie w  gwarach funkcjonuje, ustalona od tej samej podstawy, nazwa 
siej-ka.
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-ycha:
Nazwa – warzycha ‘naczynie’: warzyć ‘gotować’; va_y,a 87, 92, 94, por. war-

znica, warzęcha funkcjonuje w tym samym znaczeniu, co omówione – warznica, 
warzęcha. Ich podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -y-.

-acz:
Uznany współcześnie za wyjątkowo aktywny, a  zarazem wielofunkcyjny, 

formant -acz wykazuje szczególną aktywność w  powoływaniu nazw subiektów 
(patrz s. 82), jak i środków czynności. Tu natomiast „zdaje się współzawodniczyć 
z powodzeniem z takimi współfunkcyjnymi formantami, jak -ak, -nik, -dło i  in.” 
(Kobylińska, 1972: 108).

Wywodzony na gruncie prasłowiańskim z  podstawowego -lь, tworzącego 
nomina agentis i  nomina instrumenti od tematów werbalnych na -a- (Sławski, 
2011: 78–79) w okresie staropolskim odpowiadał głównie za powoływanie de-
rywatów osobowych, zaś ustalane formantem -acz nazwy środków czynności 
w okresach tych notowane są incydentalnie (Kleszczowa, 1998: 130; Pepłowski, 
1974: 12). 

W  opracowaniach słowotwórczych dotyczących polszczyzny ogólnej pod-
kreślany jest ogólnokategorialny charakter formantu -acz, bowiem powołane 
z jego użyciem formacje dewerbalne mogą wyrażać zarówno osobowego wyko-
nawcę czynności, jak i narzędzie, np. łuskacz, zmywacz (Satkiewicz, 1969: 20). 
Zdaniem Renaty Grzegorczykowej i Jadwigi Puzyniny ta „neutralizacja opozycji 
miedzy nazwą środka czynności i wykonawcy czynności możliwa [jest] niemal 
dla wszystkich nazw narzędzi” (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 95).

Funkcjonujące w leksyce ludowej słowotwórcze N Instr. nazywają desygna-
ty związane z różnymi obszarami działalności mieszkańców wsi. Wyraźną klasę 
semantyczną tworzą nazwy narzędzi, przyrządów, materii, elementów większych 
urządzeń służących do obróbki lnu, wełny, skór, por. chlapacz, człapacz, kla-
pacz, klepacz, szłapacz ‘pedał kołowrotka’, klepacz oznaczający także ‘to, czym 
się klepie len’, dorabiacz ‘kawałek płótna z frędzlami, do którego przywiązuje się 
osnowę przed rozpoczęciem tkania’, dzierzgacz ‘grzebień z żelaznymi zębami do 
obrywania główek lnu’, kiwacz ‘połączenie ośki z pedałem kołowrotka’, łamacz 
‘narzędzie do międlenia lnu z  jednym rowkiem’, pośmigacz ‘połączenie pedała 
z ośką w kołowrotku’, siekacz ‘miecz w międlicy, którym uderza się o len’, skro-
bacz ‘narzędzie do czyszczenia skór z brudu i resztek mięsa’. Wśród wymienionych 
derywatów wyodrębnia się grupa nazw synonimicznych, ustalonych w  oparciu 
o czasowniki dźwiękonaśladowcze, które nie tyle wskazują na czynności, do wy-
konywania których nazywane desygnaty są przeznaczone, ile przez te czynności 
naznaczane, znamionowane, por. chlapacz: chlapać ‘uderzać wydając charakte-
rystyczny dźwięk’ podobnie człapacz: człapać, klapacz: klapać, klepacz: klepać, 
szłapacz: szłapać. 
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Kolejną klasę znaczeniową tworzą nazwy urządzeń, artykułów, materii wy-
korzystywanych wyłącznie w gospodarstwie domowym, por. drapacz, skrabacz 
‘miotła z gałęzi do zamiatania podwórka’, klapacz ‘deska, w której tkwi górna część 
mlonu’, kropacz / kropiacz ‘wymiatacz, pomiotło, rodzaj miotły na długim kiju 
do oczyszczania pieca piekarskiego’, obrzynacz ‘nóż do obcinania kapusty’, ogrze-
wacz ‘piecyk’, podgrzebacz, pogrzebacz, przegarnywacz, rozgrzebacz ‘ożóg, kij 
do poprawiania ognia w piecu piekarskim’, pomywacz ‘ściereczka do mycia garn-
ków’, rąbacz ‘pień do rąbania drzewa’, rozbijacz, trzepacz ‘mątewka, drewienko 
rosochate do kłócenia płynów’, siekacz ‘nóż do siekania kapusty’, słapacz ‘łapka 
na myszy’, ucieracz ‘ręcznik, kawał płótna do wycierania się po umyciu’, wycieracz 
‘szmatka’, wykrapiacz ‘szmata na kiju do oczyszczania pieca’, wypalacz ‘przyrząd 
do robienia dziurek’, zatykacz. Rzeczowniki drapacz, skrabacz, klapacz poza 
funkcją instrumentalną są nośnikami także znaczeń atrybutywnych. Decydują 
o tym przenośne użycia znaczeń motywujących: drapać, skrabać, bądź dźwięko-
naśladowcza podstawa – klapać ‘uderzać wydając charakterystyczny odgłos’.

Z  codziennym życiem związane są także przedmioty wykorzystywane do 
sprawowania opieki nad dziećmi, por. chechłacz ‘zabawka dla dzieci’, kolebacz 
‘płachta zawieszana w polu na żerdziach, zastępuje kołyskę’, owijacz, powijacz 
‘pas do owijania dzieci’.

Wyraźną semantycznie klasę stanowią także nazwy narzędzi, często bardzo 
prostych, przeznaczonych do prac polowych, ogrodowych czy pasterskich, np. 
brzekacz ‘kij pasterski’, ciagacz ‘klocek przytrzymujący drzewo na stołkach do 
strugania’, drapacz ‘narzędzie do spulchniania ziemi, wygrabiania chwastów’, 
klapacz ‘kamień do ubijania klepiska’, kopacz ‘widły do gnoju, przyrząd do ścią-
gania obornika z wozu’, odgarniacz, przetykacz ‘kij do czyszczenia pługa z ziemi 
i perzu’, opylacz ‘przyrząd do pielenia, dziabka do plewienia i redlenia’, ozpylacz, 
skraplacz ‘rozpylacz’, pielacz ‘łopatka do pielenia’, posmykacz ‘listwa łącząca 
zewnętrzne listwy brony’, rwacz ‘kosz do rwania owoców’, siarpacz ‘szarpacz, 
urządzenie w kosiarce lub żniwiarce poruszające kosę’, spajacz, spinacz, sprze-
gacz ‘to, co łączy jedną bronę z drugą’, strugacz ‘narzędzie do dłubania niecek, 
nóż z dwoma rączkami do strugania drzewa’.

Derywat klapacz ustalono w  oparciu o  czasownik dźwiękonaśladowczy 
– klapać. Znaczenie motywujące wpływa na atrybutywny charakter nazwy po-
chodnej.

Dla zdecydowanej większości formacji instrumentalnych podstawami są 
czasowniki niedokonane, zarówno nieprefigowane, jak i prefiksalne o tematach 
na -a-, por. brzekać, ciągać, drapać, dzierzgać, kiwać, klapać, dorabiać, obrzynać, 
odgarniać, opylać, podbierać, przebierać, poza tym na -ewa-, por. ogrzewać, -ywa-, 
por. pomywać, przegarnywać, oraz -i-, por. kropić (por. Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 98).

Pojedyncze derywaty są wywodzone od czasowników dokonanych, prefik-
salnych na -a-, por. podgrzebacz: podgrzebać, pogrzebacz: pogrzebać, rozgrze-
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bacz: rozgrzebać, przydeptacz: przydeptać, słapacz: słapać ‘złapać’. Zachowują 
z nimi jedynie związki formalne, ich funkcje semantycznę: ‘ożóg, kij do popra-
wiania ognia w  piecu piekarskim’ dla nazw: podgrzebacz, pogrzebacz i  roz-
grzebacz, ‘pedał kołowrotka’ dla rzeczownika przydeptacz oraz ‘łapka na myszy’ 
dla rzeczownika słapacz określają je jako przedmioty o  stałym, wielokrotnym 
związku z definiującą je czynnością. Na temat derywatów o tego typu relacjach 
motywujących Henryk Gaertner napisał: „poczuwamy [je] jako nieprawidłowe 
i niezgodne z ogólnym poczuciem językowem. Natomiast często spotyka się tego 
rodzaju twory w mowie ludowej” (Gaertner, 1934: 325).

W gwarach w tej samej funkcji kategorialnosemantycznej formant -acz zastę-
powany bywa głównie przez: -aczka17, por. dzierzgacz / dzierzgaczka, kołysacz 
/ kołysaczka, pogrzebacz / pogrzebaczka, skrabacz / skrabaczka, skrobacz / 
skrobaczka, spinacz / spinaczka, trzepacz / trzepaczka, -ak, por. człapacz / czła-
pak, drapacz / drapak, kolebacz / kolebak, pomywacz / pomywak, trzepacz / 
trzepak, ucieracz / ucierak, -ka, por. pogrzebacz / pogrzebka, słapacz / słapka, 
trzepacz / trzepka, ucieracz / ucierka, także przez -a, por. zatykacz / zatyka, 
-ec, por. człapacz / człapiec, szłapacz / szłapiec, -ęga, por. sprzegacz / sprzęga, 
-acha, por. skrobacz / skrobacha, -i (pl.t.), por. dzierzgacz / dzierzgi, -ajka, por. 
pogrzebacz / pogrzebajka, -aka, por. skrobacz / skrobaka, -ek, por. łamacz / 
łomek, -ło, por. sprzegacz / sprzęgło, -adło, por. klepacz / klepadło, ogrzewacz 
/ ogrzewadło, pomywacz / pomywadło, -an, por. dzierzgacz / dzierzgan, -anie, 
por. podbieracz / podbieranie, -eń, por. człapacz / człapień, -as, por. dziabacz / 
dziabas, -ø, por. posmykacz / posmyk, zatykacz / zatyk.

Poza przywołanymi już studiami słowotwórczymi (Gaertner, 1934; Satkie-
wicz, 1969; Kobylińska, 1972; Pepłowski, 1974; Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979; Kleszczowa, 1998; Sławski, 2011) formant -acz jako wykładnik funkcji 
instrumentalnej omówiono także w  innych opracowanich (por. Doroszewski, 
1928: 221; Ułaszyn, 1923: 224; Klemensiewicz, 1981: 209; Grzegorczykowa, 
1998: 411–412; Pomianowska, 1958: 285; Szymczak, 1961: 160–161; Do-
brzyński, 1967: 8; Warchoł, 1967: 144; Bąk, 1968: 79; Górnowicz, 1968: 65–66; 
Mrózek, 1970: 194–195; Nowak, 1970: 134; Laskowski, 1971: 16; Chludziń-
ska-Świątecka, 1972: 173; Kowalska, 1975: 54; Malec, 1976: 21; Cyran, 1977: 
11–12; Dejna, 1989/1990: 24; Habrajska, 1989/1990: 88; Jaros, 2009: 53–62).

brzękacz ‘kij pasterski’: brzękać; b_yKkoc 19J; chechłacz ‘zabawka dla dzie-
ci’: chechłać; ,e,Woc 15L; chlapacz ‘pedał w kołowrotku’: chlapać ‘uderzać wy-
dając charakterystyczny dźwięk’; ,lapac 82a; ciągacz ‘klocek przytrzymujący 
drzewo na stołkach do strugania’: ciągać; ćuKgac 11; człapacz ‘pedał kołowrot-
ka’: człapać; cWapac 85, 86, cWapoc 90P, por. człapiec, człapak, człapek, człapień; 
dorabiacz ‘kawałek płótna z  frędzlami, do którego przywiązuje się osnowę 

17 Na temat -aczka patrz s. 161–166.
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przed rozpoczęciem tkania’: dorabiać; doroˆac 1G; drapacz 1/ ‘miotła z  gałę-
zi do zamiatania podwórza’, 2/ ‘narzędzie do spulchniania ziemi i  wygrabiania 
chwastów’: drapać; 1/ mp. 290, por. drapacha, drapaga, drapaczka, drapak, dra-
paka, drapek, 2/ drapdc 58, drapoce, co śe drapakuze 32, por. drapak; dziabacz 
‘narzędzie do zrzucania nawozu z fury’: dziabać; vabdc do sfdlańd gnozu 59, por. 
dziabas; dzierzgacz ‘grzebień z  żelaznymi zębami do obrywania główek lnu 
z siemieniem od łodyg’: dzierzgać ‘oddzielać główki lnu z siemieniem od łodyg’; 
vi_goc 71, por. dzierzgi, dzierzgaczka, dzierzgan; kiwacz ‘połączenie ośki z peda-
łem w kołowrotku’: kiwać; Aivac 11; klapacz 1/ ‘pedał kołowrotka’, 2/ ‘kamień 
do ubijania klepiska’, 3/ ‘deska, w  której tkwi górny koniec mlonu’: klapać; 1/ 
klapac 19, 76, 81, 82, klapac 92, klapoc 78, 2/ klapac 49, 3/ klapac 85; klepacz 
1/ ‘to, czym się klepie len’, 2/ ‘pedał kołowrotka’: klepać; 1/ klepac 93C, 2/ mp. 
642, por. klepadło; kolebacz ‘płachta zawieszona w polu na żerdziach, zastępu-
jąca kołyskę’: kolebać; kolyboce nom. pl. 89, por. kolebak; kołysacz ‘płachta za-
wieszona w polu na żerdziach, zastępująca kołyskę’: kołysać; kołysace nom. pl. 78, 
por. kołysaczka, por. też N Sub.; kopacz ‘widły do gnoju, przyrząd do zrzuca-
nia obornika z wozu’: kopać; kWopdc 24, kWopoc 97, kopdc 15, 25, 40, kopac 10M, 
kopoc 2, 5, 6T, 8, 9, 12, 12J, 13Op, 13S, 15, 15L, 16, 16S, 17, 26, 26K, 27, 28D, 
32K, 56, 74, 75a, 76, 79, 81, 82, 83, 84, 85; kropacz / kropiacz ‘pomiotło, rodzaj 
miotły na długom kiju do oczyszczania pieca piekarskiego’: kropić; kropoc 84, 
85, kropoc, vyHatac 88, kropoc / kro@oc 90P; łamacz ‘narzędzie do międlenia 
lnu z  jednym rowkiem’: łamać; łamac 73, por. łamek; obrzynacz ‘nóż do obci-
nania kapusty’: obrzynać; Wob_ynoc 15L; odgarniacz ‘kij do oczyszczania pługa 
z ziemi i perzu’: odgarniać; koźica, odgarńac 80; ogrzewacz ‘piecyk’: ogrzewać; 
Wog_evoc 15L, 20J, Wog_yvoc 12J, por. ogrzewadło; opyłacz 1/ ‘przyrząd do piele-
nia, 2/ dziabka do plewienia i redlenia ziemniaków’: opyłać ‘opielać, plewić’; 1/ 
opyWacem śe WopyWa (lRy vapAi) 104; owijacz ‘pas do owijania dziecka’: owijać; 
Wo1izac 34W; ozpylacz ‘rozpylacz’: (r)ozpylać; Wospyloc 15L; pielacz ‘łopatka do 
pielenia, podcinania korzeni chwastów’: pieleć ‘pleć’; @eldc mo 14; podgrzebacz 
‘ożóg, kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim’: podgrzebać; pWodg_ebac 93, 
podg_ybac 93, por. podgrzebaczka; pogrzebacz / pogrzebiacz 1/ ‘ożóg, kij do 
poprawiania ognia w  piecu piekarskim, 2/ zakrzywiony pręt żelazny do prze-
garniania popiołu pod kuchnią i zdejmowania fajerek: pogrzebać; 1/ zWumoW śe  
pog_ebac 16S, pog_ebac 6T, 12J, 13Op, 15T, 19, 20, 23, 24S, 34W, 57, 74, 78, 81, 90, 
117, pog_eboc 12J, pWog_ebac 24, 25, 26M, pog_eboc 32K, pog_ybac 15T, 24S, 31J, 
76, 80, 94, 99, pog_yboc 93C, 2/ pog_ebac 1B, 10M, 23, pog_eboc 15L, por. pogrzeb-
ka, pogrzebaczka, pogrzebajka; podpieracz ‘podpórka’: podpierać; to su taAe pot@
irace u nas zes sta1ane 41, por. podpora, podpórka, podpórek, podpieranie; po-
mywacz ‘ściereczka do mycia garnków’: pomywać; pomyvoc 15L, por. pomy-
waczka, pomywak, pomywadło; posmykacz ‘listwa łącząca zewnętrzne listwy 
brony’: posmykać ‘ślizgać (się), ześlizgiwać; posmykac 40, por. posmyk; pośmi-
gacz ‘połączenie pedała z ośką w kołowrotku’: pośmigać; pośHigac 75; powijacz 
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‘pas, którym owija się dziecko’: powijać; po1izac 40, por. powijak; pracz ‘kijanka 
do prania bielizny’: prać; proc 15L; przebieracz ‘pedał kołowrotka’: przebierać; 
pReˆirac 89; przegarnywacz ‘ożóg, kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim’: 
przegarnywać; mp. 634; przetykacz 1/’kij do oczyszczania pługa z ziemi i perzu’, 
2/ ‘część jarzma’: przetykać; pRetykoc 14; przebieracz ‘część kołowrotka’: prze-
bierać; pReˆirac 81; przydeptacz ‘pedał kołowrotka’: przydeptać; pRydyptac 75a; 
rąbacz / rębacz ‘pień do rąbania drzewa’: rąbać; mp.400; rozbijacz ‘mątewka, dre-
wienko rosochate do kłócenia płynów’: rozbijać; mp. 599; rozgrzebacz ‘pogrze-
bacz’: rozgrzebać; rozg_ebac 73; rwacz ‘kosz do rwania owoców’: rwać; rvoc 12J; 
siarpacz ‘szarpacz, urządzenie w kosiarce lub żniwiarce poruszające kosę’: szarpać 
‘targać’; śarpac 72D; siekacz 1/ ‘miecz międlicy, którym uderza się o len’, 2/ ‘nóż do 
siekania kapusty’: siekać; 1/ śekdc 15, 34, 43, śekoc 13S, 32K, 43B, 62, 2/ śekoc 15L, 
90P; skrabacz ‘stara, zdarta miotła z gałęzi’: skrabać [Brückner, 1993, s.v. skrobać]; 
mp. 290, por. skrobacha, skrabaka, skrabaczka; skraplacz ‘rozpylacz’: skraplać; 
skroploc 15L; skrobacz ‘narzędzie do czyszczenia skór z  brudu i  resztek mięsa’: 
skrobać; skroboc 93C, por. skrobaczka; słapacz ‘łapka na myszy’: słapać ‘złapać’; mp. 
591, por. słapiec, słapka; spajacz ‘to, co łączy jedną bronę z drugą’: spajać; spozac 98; 
spinacz 1/ ‘połączenie dwu bron’, 2/ ‘klamra żelazna’: spinać; 1/ s@inac 38, 43, 43B, 
79, 88, 91, s@inar bron 93, por. spinaczka, 2/ s@inoc 15L; sprzągacz / sprzęgacz 
‘połączenie dwu bron’: sprzągać ‘łączyć’; spRoKgac 35, / spRjKgac 13Op, por. sprzęga, 
sprzęgło; strugacz 1/ ‘narzędzie do dłubania niecek’, 2/ ‘nóż z dwoma rączkami do 
strugania drzewa’: strugać; 1/ strugac 24S, 2/ strugoc 83B; szłapacz 1/ ‘pedał koło-
wrotka’, 2/ ‘łapka’: szłapać ‘człapać tzn. deptać, łapać’; 1/ słapac 88, 2/ mp. 591, por. 
szłapiec, szłapka; trzepacz ‘matewka, drewienko rosochate do kłócenia płynów’: 
trzepać; mp. 599, por. trzepka, trzepaczka, trzepak; ucieracz ‘ręcznik, kawał płót-
na do wycierania się po umyciu’: ucierać ‘wycierać’; ućerdk / ućerdc 34, ućerac 22, 
23, 34W, 39, ućirac 45, 50Z, por. ucierka, ucierak; wycieracz ‘szmatka’: wycierać; 
vyćirac 93; wykrapiacz ‘szmata na kiju do czyszczenia pieca’: wykrapiać; vykro@oc 
z gaWganuf do @eca 90P; wymiatacz ‘rodzaj miotły na długim kiju do oczyszczania 
pieca chlebowego’: wymiatać; vyHatac 34W, 43B, 88; wypalacz ‘przyrząd do robie-
nia dziurek’: wypalać; vypdldc 34W; zatykacz: zatykać; zatykac 15L, por. zatyka, 
zatyczka, zatyk.

-cie:
Właściwy pierwotnie nazwom czynności w kategorii rzeczowników instru-

mentalnych formant -cie notowany jest w derywatach, którym w procesie kon-
kretyzacji znaczeń przypisano funkcje nazw środków czynności. Przenoszone 
w nowy obszar znaczeniowy formacje często, zatem łączą funkcje semantyczne 
i  wyłącznie kontekst ich użycia pozwala na ustalenie, czy mamy do czynienia 
z  wyrażoną w  formie nominalnej czynnością, czy narzędziem do wykonywa-
nia czynności przeznaczonym (por. ogarnięcie N Acc / N Instr.; zamknięcie 
N Acc. / N Instr.; szycie N Acc. / N Instr.)
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Formalnie wywodzone są głównie od dokonanych form czasowników; jak 
podaje R. Grzegorczykowa współcześnie „wszystkie derywaty tej klasy charak-
teryzuje się niedokonanością” (Grzegorczykowa, 1998: 411), to niektóre z nich 
zachowują pierwotne związki z  dokonanymi znaczeniami czynności, na co 
zwraca uwagę Krystyna Kleszczowa przy omawianiu materiału staropolskiego 
(Kleszczowa, 1998: 33–34), a aspektowy charakter podstaw motywujących, wi-
doczny w strukturze powołanych rzeczowników objawia się także w ich funkcji 
semantycznej, nadając formacjom rezultatywny odcień znaczeniowy, definiowa-
ny w  związku z  dokonanymi działaniami, np. okrycie ‘ubranie, to, co służy do 
okrycia’, poszycie ‘słomiane pokrycie dachu, strzecha, to, co służy do poszycia, 
spięcie ‘to, co służy do spięcia’, czy zamknięcie ‘zamek, czyli to, co służy do za-
mknięcia’. Inaczej parafrazowane, np. spięcie ‘to, czym się spina’ ( Jaros, 2009: 
63), czy zamknięcie ‘urządzenie do zamykania’ (Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 267) są opisywane jako derywaty o  funkcji semantycznej zgodnej z nie-
dokonanym aspektem czynności motywujących. W leksyce gwarowej tego typu 
relacje aspektowe typowe są dla formacji instrumentalnych ustalanych przez 
formant  -anie, (patrz zamykanie ‘zamek’: zamykać, s. 199). W omawianym ma-
teriale o  zgodności aspektowej podstawy i  formacji pochodnej można mówić 
w przypadku nazw motywowanych przez czasowniki niedokonane, por. oparcie: 
opierać, szycie: szyć. Nie jesteśmy jednak w  stanie przyjąć dla nazwy oparcie 
jako wyłącznej podstawy niedokonanej (por. opierać / oprzeć).

Podstawami omawianych rzeczowników pochodnych są czasowniki prefik-
salne, dokonane z sufiksem -ną-, por. ogarnąć, okiełznąć, zamknąć; prefiksalne, 
dokonane atematyczne – spiąć, okryć, poszyć; prefiksalny, niedokonany o tema-
cie na -a-, por. opierać oraz nieprefigowany, niedokonany, atematyczny – szyć.

obucie ‘obuwie; to, co się wdziewa na nogę’: obuć ‘założyć buty na nogi’; 
caWe Wobuće no)i  17; ogarnięcie ‘ubranie’: ogarnąć; Wogarńińće 37, Wogarńiće 43, 
por. N Acc.; okiełznięcie ‘wędzidło, żelazo, które kładzie się koniowi do pyska’: 
okiełznąć; WoAeWzńeće / vevidWa 20J; okrycie ‘ubranie’: okryć; Wokryće 15L, 
na W>kryće 55; oparcie: opierać (się); bes oparćo gen. sg. 13S; poszycie ‘słomiane 
pokrycie dachu, strzecha’: poszyć; posyće 1B, 1G, 6T; spięcie 1/ ‘to, co służy do 
spięcia’, 2/ ‘pręt łączący nogi pługa’: spiąć; 1/ s@eńće voza 88, s@ińće 93C, ,yto taAe 
s@eća 63, 2/ taAe s@eće 55; szycie ‘to, co służy do szycia, np. nici’: szyć; ̂ dłem syćem 
64, por. N Acc.; zamknięcie ‘zamek’: zamknąć; zamkńeće 63, por. N Acc.

-e (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -e tworzy derywaty należące do kategorii plura-

le tantum – podnosze ‘pedały do podnoszenia nicielnic w warsztacie tkackim’: 
podnosić; mp. 643; wodze ‘lejce, długie rzemienie przywiązane z obu stron do 
uzdy i  służące do kierowania koniem w  zaprzęgu’: wodzić; vore 1G, 19J, 25B, 
93C. Wywodzone są od podstaw czasownikowych na -i-: prefiksalnej – podnosić, 
nieprefigowanej – wodzić (por. Waszakowa, 1993: 99–100).
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Desygnatami omawianych nazw są proste urządzenia związane z  pracami 
tkackimi, powożeniem końmi.

-aga:
Formant odnotowano w derywacie – drapaga ‘miotła z gałęzi do zamiatania 

podwórza’: drapać; drapaga 32, por. drapacz, drapacha, drapaczka, drapak, drapa-
ka, drapek – o wyraźnej funkcji stylistycznej wynikającej zapewne z przenośnie 
użytego znaczenia podstawy, jak też samego formantu (por. Sławski, 1974: 65).

Nazwę ustalono w oparciu o czasownik niedokonany na -ać (patrz omówio-
ne: drapacz, s. 150, drapacha, s. 146). W tej samej funkcji kategorialnosemantycz-
nej zanotowano nazwy o tej samej motywacji derywowane formantami: -aczka, 
por. drapaczka, -ak, por. drapak, -aka, por. drapaka, -ek, por. drapek.

-i (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -i  tworzy pluralia tantum derywowane od pod-

staw czasownikowych niedokonanych, o tematach na -a-, -i-: dzierzgi ‘przyrząd 
do obrywania główek lnu z  siemieniem’: dzierzgać ‘oddzielać główki lnu z  sie-
mieniem od łodyg’; ve_)i  24S, por. dzierzgacz, dzierzgaczka, dzierzgan; smyki 
‘podwójne krótkie sanki podkładane pod cziężary, zwłaszcza drzewo’: smykać 
‘ciągnąć’ [Boryś, 2006]; smyko śe smyAi 90, smyAi 1B, 15, 15T, 19, 19J, 24, 28D, 43, 
43B, 63G,71, 72, 72D, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90P, 
92, 93, 93C, 117, por. smyk; włóki ‘krótkie sanki, podkładane pod tylną część 
przewożonego ciężaru (np. pni drzew)’: włóczyć; mp. 701, por. włóka.

Nazwy ustalono dla prostych urządzeń, przyrządów wykorzystywanych 
w  pracach gospodarskich. Formacjami wariantywnymi dla omawianych dery-
watów są: włóki / włó-ka, dzierzgi / dzierzg-acz / dzierzg-aczka / dzierzg-an, 
smyki / smyk (-ø).

-ka: 
Wielofunkcyjny formant -ka na gruncie gwarowym bierze udział w tworze-

niu licznych formacji dewerbalnych o  instrumentalnej funkcji kategorialnose-
mantycznej. W porównaniu z innymi sufiksami wykazuje największą aktywność 
słowotwórczą w  tej klasie derywatów. W  polszczyźnie ogólnej formacje o  tym 
wykładniku określono jako dość liczne (Grzegorczykowa, 1998: 411) i opisywa-
no w oparciu o ok. 70 przykładów (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 124–125), 
podczas gdy materiał gwarowy dostarcza ponad 120 rzeczowników o  znacze-
niach nazw środków czynności.

Podstawami omawianych derywatów są przeważnie czasowniki należące do 
typu z tematycznym -a-, zarówno prefiksalne, jak i nieprefigowane, niedokona-
ne, por. bujać, dziabać, hakać, kolebać, kołatać, kołysać, łapać, nakręcać, owierać, 
owijać, ozpinać, pocierać, podbierać, podkładać, podpalać, rozpierać, spinać, 
ścielać, itd., także z -i-/-y-, por. doić, lepić, łomić, mierzyć, nawłóczyć, powodzić, 
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przechodzić, przełazić, trąbić, włóczyć itd., z -ywa-, por. nakrywać, obszywać, 
podrywać, pokrywać, przykrywać, z -owa-, por. cerować, skazować, smarować, 
z -ewa-, por. nadziewać, siewać, z -ota- por. bleskotać, rzegotać, trzepotać, z -eja-, 
por. siejać, wiejąc, a także atematyczne, por. prząść, tłuc, truć.

Niektóre formacje wywodzone są od podstaw czasownikowych dokonanych, 
por. oblamka, oblamówka: oblamować, opaska: opasać, oskrzybka: oskrzybać, 
pogrzebka: pogrzebać, połapka: połapać, podściełka, pościółka: pościelać / 
pościelić, podwiązka: podwiązać, powązka: powęzić ‘powiązać’, słapka: słapać, 
wygrzebka: wygrzbać, zakiska: zakisić, zasypka: zasypać, związka: związać. 
Dla niektórych formacji, choć wskazano podstawowe czasowniki dokonane, nie 
można wykluczyć jako motywujących ich niedokonanych form aspektowych, 
por. obsadka: obsadzić / obsadzać, oprawka: oprawić / oprawiać, zacłonka: 
zacłonić ‘zasłonić’ / zacłaniać ‘zasłaniać’, zagłąbka: zagłębić / zagłębiać, zawiesz-
ka: zawiesić / zawieszać.

Związane formalnie z czasownikami dokonanymi rzeczowniki pochodne za-
chowują ich aspektowy charakter w płaszczyźnie semantycznej, choć współcze-
śnie są parafrazowane jako nazwy środków czynności niedokonanych.

Na uwagę zasługują derywaty ustalone od czasowników dźwiękonaśladow-
czych, takie jak: klapotka: klapotać, klekotka: klekotać, rzegotka: rzegotać, 
sapka: sapać, szłapka: szłapać, trajkotka: trajkotać. Przyjęte dla nich znaczenia 
motywujące charakteryzują, znamionują nazywane desygnaty, nie wskazują na-
tomiast na ich realną funkcję instrumentalną. Powołane zatem dla nich nazwy 
określić należy jako nomina instrumenti o charakterze atrybutywnym. W klasę 
tę wpisuje się także rzeczownik bleskotka. Zaklasyfikowany do kategorii nomina 
instrumenti wyłącznie ze względu na znaczenie leksykalne jest nośnikiem funkcji 
atrybutywnej podyktowanej znaczeniem czasownika motywującego. 

Instrumentalne formacje na -ka tworzą określone klasy semantyczne: 1/ na-
zwy przedmiotów, sprzętów, substancji wykorzystywanych w gospodartwie do-
mowym, np.: bierka ‘łyżka wazowa’, cerówka ‘igła do cerowania’, człapka ‘łap-
ka, przyrząd do łapania myszy, szczurów’, foremka ‘forma blaszana do pieczenia 
babki’, lepka ‘pasek papieru posmarowany substancją kleistą do łapania much’, 
miarka, nakrętka, nawłoczka ‘poszwa’, podbierka i  podrywka ‘rodzaj sieci’, 
podpałka, podpinka ‘koperta na kołdrę’, pogrzebka ‘ożóg, kij do poprawiania 
ognia w piecu piekarskim’, pokrywka ‘to, czym przykrywa się garnek, pokrywka 
maślnicy’, połapka ‘łapka na myszy’, potoczka ‘beczka na trzech nogach z dziurą 
w dnie do zaparzania bielizny’, powązka ‘kawałek płótna do cedzenia mleka’, po-
włoczka ‘sztuka bielizny, którą nawleka się na poduszkę’, pyrtka i trzepka ‘ma-
tewka’, ścierka, tłuczka, trutka, wirówka ‘maszynka do odciągania śmietany, 
zbierania miodu’, zaczynka, zakiska, zaporka ‘klin, który utrzymuje zębate koło 
krosien’, zasłonka, zasuwka, zasypka; 2/ nazwy urządzeń, ich elementów, zwią-
zanych z obróbką lnu, wełny, np.: łomka ‘narzędzie do międlenia lnu’, ozpinka 
‘listwa rozpinająca w warsztacie tkackim’, ozpórka ‘poprzeczka motowidła’, po-
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cierka ‘cierlica’, prządka ‘kołowrotek’; 3/ nazwy prostych i bardziej skompliko-
wanych urządzeń, materii, substancji wykorzystywanych w pracach plowych, np. 
dziabka, haczka, oskrzybka ‘kij do czyszczenia pługa z perzu i ziemi’, ozpórka 
‘pręt łączący nogi pługa’, ozwórka ‘drąg łączący przednią część wozu z tylną’, pod-
kładka ‘rodzaj poduszki położonej pod chomąto’, podpinka ‘pas uprzęży łączą-
cy pasy boczne pod brzuchem’, podpórka ‘kłonicy tylnej podpórka zewnętrzna, 
oparta na końcu osi’, podściełka ‘słoma dawana pod pierwsze snopy stogu’, po-
wódka ‘powróz do prowadzenia konia’, siejka ‘siewnik’, skórówka ‘narzędzie do 
usuwania kory z drzew’, smarówka ‘smar’, taczka, wiejka ‘maszyna do młócenia 
zboża’, zagłąbka ‘klin’, zakładka ‘pomocnicza deska do wozu’; 4/ nazwy przed-
miotów niezbędnych przy wychowywaniu dzieci, np. bujka ‘kołyska z  płachty 
rozwieszana w polu na żerdziach’, grzechotka i rzegotka, kolebka, kołyska, za-
bawka; 5/ nazwy odzieży, jej elementów, np.: naodziewka ‘odzież’, oblamka ‘ta-
siemka do wykończenia brzegów koszuli’, obszewka ‘zdobienie widocznych czę-
ści koszuli’, opaska i zapaska ‘fartuch’, onuca, podpórka ‘wsuwka do włosów’, 
podwiązka, przyłatka ‘kawał skóry na zniszczonej podeszwie’, śnurówka, za-
ciążka ‘wstążeczka do zawiązywania koszuli pod szyją’, zapinka, zarzutka ‘gruba 
wełniana chustka z frędzlami’, zatrzaska, zelówka, związka; 6/ nazwy materia-
łów wykorzystywanych w budownictwie, np.: nakrywka ‘górny, poziomy grzbiet 
dachu słomianego kalenicy’, owierka ‘biegnąca wierzchem całej ściany budynku 
belka, na której opierają się krokwie dachu’, poszywka ‘słomiane poszycie dachu, 
strzechy’.

Większość formacji instrumentalnych na -ka ma w  gwarach swoje odpo-
wiedniki derywowane od tych samych podstaw słowotwórczych przez formanty: 
-a, por. haczka / haka, lotka / lota, nawłoczka / nawłoka, podpórka / podpora, 
potoczka / potoka, powłoczka / powłoka, rozpórka / rozpora, zaczynka / za-
czyna, zaporka / zapora, zasłonka / zasłona, zatyczka / zatyka, -ec, por. człapka 
/ człapiec, słapka / słpapiec, szłapka / szłapiec, -nica, por. przełazka / przełaź-
nica, -anica, por. swierka / swieranica, -alnica, por. swierka / swieralnica, -ocha, 
por. siejka / siejocha, -acz, por. pogrzebka / pogrzebacz, przetyczka / przety-
kacz, słapka / słapacz, szłapka / szłapacz, trzepka / trzepacz, ucierka / ucieracz, 
zatyczka / zatykacz, -aczka, por, bujka / bujaczka, dziabka / dziabaczka, ko-
łyska / kołysaczka, owijka / owijaczka, pogrzebka / pogrzebaczka, skórówka 
/ skórowaczka, trzepka / trzepaczka, -eczka18, por. pokrywka / pokryweczka, 
przykrywka / przykryweczka, -ajka, por. owijka / owijajka, pogrzebka / po-
grzebajka, -anka, por. swierka / swieranka, -arka, por. wiejka / wiejarka, -awka, 

18 Derywaty o  formantach: -eczka, -uszek, -adłko podano jako wariantywne oma-
wianych formacji, nie zaś jako pochodne rzeczowników na -ka, -ek, -adło ze względu na 
obowiązujące w gwarach ich znaczenia leksykalne i bezpośrednią motywację czasowni-
kową.
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por. bujka / bujawka, -ak, por. bujka / bujak, człapka / człapak, trzepka / trze-
pak, ucierka / ucierak, -ek, por. podpórka / podpórek, powódka / powódek, 
przełazka / przełazek, skrzybka / skrzybek, tłuczka / tłuczek, zaczynka / za-
czynek, -uszek, por. tłuczka / tłuczuszek, -adłko, por. przykrywka / przykrywa-
dłko, -adel, por. śnurówka / śnurowadel, -adło, por. przykrywka / przykrywa-
dło, smarówka / smarowadło, śnurówka / śnurowadło, -idło, por. smarówka / 
smarowidło, -izna, por. trutka / trucizna, -nia, por. wiejka / wiejnia, -arnia, por. 
wiejka / wiejarnia, -anie, por. zginka / zginanie, -eń, por. człapka / człapień, -ø, 
por. przełazka / przłaz, strużka / strug, zatyka / zatyk.

Obecność formantu -ka w kategorii nazw środków czynności odnotowano 
w opracowaniach słowotwórczych poświęconych zarówno polszczyźnie ogólnej, 
jak i gwarom, por. (Doroszewski, 1928: 64–68; Gaertner, 1934: 297; Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 124–125; Klemensiewicz, 1981: 210;  Grzegorczykowa, 
1998: 411; Kleszczowa, 1998: 130; Pomianowska, 1958: 210; Szymczak, 1961: 
133–135; Dobrzyński, 1967: 17–18; Górnowicz, 1967: 28; Warchoł, 1967: 144–
145; Bąk, 1968: 80; Nowak, 1970: 142; Laskowski, 1971: 14–16; Chludzińska-
-Świątecka, 1972: 166–167; Kowalska, 1975: 54; Malec, 1976: 56; Cyran, 1977: 
25–26; Dejna, 1989/190: 41; Habrajska, 1989/1990: 101; Jaros, 2009: 65–75).

bierka ‘łyżka wazowa’: (na)bierać; ‚irka 15; bleskotka ‘zabawka na choin-
kę’: bleskotać ‘błyszczeć’; bleskotka na1eso se bleskotkuf 1B; bujka ‘kołyska 
z płachty rozwieszona w polu na żerdziach’: bujać; mp. 561, por. bujaczka, bujaw-
ka, bujak; cerówka ‘igła do cerowania’: cerować; cerufka 15L; człapka ‘łapka, 
przyrząd do łapania myszy, szczurów’: człapać; cWapka 19, 82, 83B, 86, 93C, 
cWopka 20J, por. człapiec, człapak, człapień; dójka ‘brodawka sutkowa u zwierząt 
dojnych’: doj-, doić; duzAi nom. pl. 19, por. N Sub., N Ob.; dziabka ‘motyka’: 
dziabać; vapka 1B, 15L, 15T, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83B, 84, 85, 96, 97, 
98S, 99, por. dziabaczka; foremka ‘forma blaszana do pieczenia babki’: formo-
wać; forymka 83B, por. foremka; grzechotka: grzechotać; g_e,otka 1G, 13Op, 
15, 15T, 20J, 25B, 30K, 87S; grzegotka ‘grzegotka’: grzegotać ‘grzechotać’;  
g_egotka 19, 19J; haczka ‘narzędzie do pielenia’: hakać; ,acka 24S por. haka; kla-
potka ‘pedał kołowrotka’: klapotać; mp. 642, por. N Sub. Attr.; klekotka ‘drew-
niana kołatka używana w  kościele zamiast dzwonków od czwartku do soboty 
wielkanocnej’: klekotać; klekotka 1B, 15L, 25P, 93C; kolebka 1/ ‘dziecinne łó-
żeczko na biegunach’, 2/ ‘płachta zawieszona w  polu na żerdziach, zastepująca 
kołyskę’: kolebać; 1/ kolybka na ̂ eguna, 63G, kolepka 1B, 1G, 15L, 15T, 20J, 24S, 
25B, 25P, 25R, 79, kWolepka 24, 25, 34W, kolipka 12J, 13Op, 19, 30K,  
koCipka 10M, 16, 17, 18, 19J, 20, 23, 26M, 32, 36, 41, 77, 83, 92, 93, 93C,  
kol4lepka 9, 15, kolypka 6T, 13S, 42B, 57, 63G, 64, 83B, 85, 86, 87S, 89, 
kW?lepka 43B, kW?lypka 43, kWoCipka 31J, 50Z, 93, 2/ kWoCipka 31J; kołatka ‘to, 
czym się kołacze w  kościele przed Wielkanocą zamiast dzwonków’: kołatać;  
koWatka 1G, 19J, 25P, 30K, koWotka 15T, 93C; kołyska 1/ ‘kolebka, dziecinne 
łóżeczko na biegunach’, 2/ ‘płachta zawieszona na polu na żerdziach, zastępująca 
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kołyskę’: kołysać; 1/ kolepka – tero koWyska 20J, kW?łyska 43B, kołyska 15, 25, 73, 
koWyska 1G, 15L, 19, 20J, 28D, 32, 93C, vxonam kołyske 36, 2/ kWołyska 26M, 
kołyska s pła,ty 41, por. kołysaczka; lepka ‘lep, pasek papieru posmarowany sub-
stancją kleistą’: lepić; lepka 1G, 16S, 24S, 75, 93C, na lepke śe sporo mu, naWapaWo 
30K, por. N Res., N Loc., N Sub.Attr.; lotka ‘pióro ptaka’: latać; lotAi 
 Ua mu pod1Zzać [gołębiowi] 16S, por. lota; łapka ‘pedał kołowrotka’: (cz)łapać 
‘uderzać’; łapka 33, 42, 63G, Wapka 13, 22, 31, 34, 38, 39, 43, 47, 59, 93; łapka 
‘pułapka, przyrząd do łapania myszy’: łapać; łapka 24, 41, 43B, 53, 63G, Wapka 19, 
23B, 34W, 57, 83, 93, Wapka na mysy, scury 58M; łomka ‘narzędzie do międlenia 
lnu z jednym rowkiem’: łomić ‘łamać’; Wumka 94; miarka 1/ ‘naczynie z rączką 
do mierzenia materiałów sypkich, 2/ ‘miara długości motowidła’: mierzyć; 1/ 
HarAi zaHast gorckuf 27, Harka 10M, 15L, 26K, 32, 32K, 72D, HarAi nom. pl. 
72D, 2/ Harka – ctery Wokće 15; nakrętka: nakręcać; nakryntka – mutra 52; na-
krywka 1/ ‘górny, poziomy grzbiet dachu słomianego kalenica’, 2/ ‘wierzchnia 
część maślnicy’: nakrywać; 1/ mp. 526, 2/ nakryfka 23; naodziewka ‘odzież’: 
naodziewać; naovifka 6T; nawłoczka / nawłóczka ‘poszwa’: nawłóczyć; navWocka 
73, 99, navłucka, posfa 77, navWucka 97, por. nawłoka; oblamka ‘tasiemka do wy-
kończenia brzegów ubrania’: oblamować; WoblamAi nom. pl., Wopsyz se kaftun 
 Woblamkamy, to beve Wadńik 15T, Woblamka 19J, oblamAi 28D, por. oblamówka; 
oblamówka 1/ ‘tasiemka do wykończenia brzegów ubrania’, 2/ ‘deska lub belka 
stanowiąca zakończenie krótszego boku dachu chałupy’:obla mować; 1/ 
s taśimAi nasyze śe Woblamufke 16S, por. oblamka, 2/ Woblamufka bes caWy Rlyt 72D; 
obsadka: obsadzić; Wopsdtka 25R, Wopsatka 12J, 13Op, 15T, 20J, Wopsatka 30K, 
Wopsotka 1G, 93C, dez Hi Wopsatke, bo ńi mo cym @isać 25P; obszewka / obszywka 
‘zdobienie widocznych części koszuli’: obszywać; Wopsefka 1G, WopRefka 117, 
opRyfka s ,aftym 72D, Wopsyfka 72, 80, 90P, WopRyfka 89; opaska ‘zapaska’: opasać; 
Wopaska 15L, Wopaska 83; oprawka ‘obsadka’: oprawiać; Woprafka 19J, 24S; 
oskrzybka ‘ kozica, kij do czyszczenia pługa’: oskrzybać; oskRypka 90; owierka 
‘biegnąca wierzchem całej ściany budynku belka, na której opierają się krokwie 
dachu’: owierać ‘otoczyć ze wszystkich stron, oblepiać’; Wo1erka na stodole, mur-
Wat v dumu 89, o1erka 82, o1irka 74, 75a, 76, 91, Wo1erka 71, 75, Wo1irka 80, 86, 87, 
90, 90P, Wo1yrka 96, 97, 98S, 104; owijka ‘onuca’: owijać, por; Wo1izka, 6T, 10M, 
15L, 83, Wo1izAi, Wonuce 81, 83B, 85, 117, owijaczka, owijajka; ozpinka ‘rozpinka, 
listwa rozpinająca w  warsztacie tkackim płótno, żeby się nie ściągało’: ozpinać 
‘rozpinać’; Wos@iKka 19J; ozpórka 1/ ‘rozpórka, poprzeczka motowidła’, 2/ ‘pręt 
łączący nogi pługa’: (r)ozpierać; 1/ z Wospurkom instr. sg. 91, 2/ Wospurka 8, 15, 
15T, 24; ozwórka ‘rozwora, drąg łączący przednią część wozu z tylną’: (r)ozwie-
rać; Wozvurka 10, 76, 83, 90, 97, 98S, Wozvurka ten vuz z1era 81; pocierka ‘cierlica’: 
pocierać; poćerka 91, 93, 94, 95, pWoćirka 93, por. N Acc.; podbierka ‘rodzaj sieci 
na ryby’: podbierać; vetka i podˆirAi na ryby 83, por. N Acc.; podkładka ‘rodzaj 
poduszki podłożonej pod chomąto’: podkładać; potkWotka – HintAe, żeby śe 
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ńe Wotpa_yW kuń 117, potkWatka 15T, 20J, potkłotka 15, potkWotka 1B, 1G, 15L, 
15T, 19J, 72D, 93, 93C, 114, por. podkłada, podkład, por. też N Acc.; podpałka 
‘to, co służy do rozpalania, rozniecania ognia’: podpalać; potpaWka 15L, na potpo-
Wke 11; podpinka 1/ ‘pas uprzęży, łączący pasy boczne pod brzuchem konia’, 2/ 
‘pasek uprzęży idący pod brodą konia’, 3/ wsówka do włosów’, 4/ ‘koperta na 
kołdrę’: podpinać; 1/ pot@iKka ot@iWa śe 72D, pot@iKka 1G, 15, 15L,15T, 19, 19J, 
24S, 25B, 83B, 93, 93C, 104, 114, pot@inka 12J, 13Op, 20J, 28D, 30K, 117, 2/ 
pot@iKka 1G, 15, 15T, 24S, 3/ pot@inkaHi podepńiz 30K, pot@inka 24S, 117, pot@
iKka 15, 93C, 4/ pot@inka 117, pot@iKka 93; podpórka 1/ kłonicy tylnej podpór-
ka zewnętrzna, oparta na końcu osi’, 2/ ‘podpora’: podpierać; 1/ potpurka 6T, 
12J, 15T, 19, 20J, 28D, 78, pWotpurAi 31J, 2/ zrup potpurAi pod gaW6źe 16S, por. 
podpora, podpieracz, podpórek, podpieranie; podrywka ‘rodzaj sieci do łowie-
nia ryb’: podrywać; zo Wape podryfkom 42B, podryfka 17, 20J, 23, 41, 49, 50, 74, 
78, 79, 87, 93, 95, podrifka 5, 18, pWodryfka 59, pW?dryfka 43B; podściełka ‘słoma 
dawana pod pierwsze snopy stogu’: podścielać / podścielić; potśćiWka 13Op; 
podwiązka: podwiązać; Wu@izo mńe pod1Zska 16S, pod1oska 15L, 15T; pogrzeb-
ka ‘ożóg, kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim’: pogrzebać; por. pog_epka 
– tyCi pryńćik 88, pogrzebacz, pogrzebaczka, pogrzebajka; pokrątka ‘pokrętka’: 
pokrącać ‘pokręcać’; pokrotAi nom. pl. 46; pokrywka 1/ ‘to, czym przykrywa się 
garnek podczas gotowania’, 2/ ‘przykrywka osłaniająca otwór między kijem 
tłuczka a  wierzchem maślnicy’, 3/ ‘wierzchnia część maślnicy’: pokrywać; 1/ 
pokryfka 1B, 1G, 11, 15, 15T, 19, 19J, 25B, 41, 93, 93C, 104, 117, pot pokryfkom 30K, 
2/ pokryfka 41, 3/ mp. 778, por. pokryweczka; połapka ‘łapka na myszy, szczu-
ry’: połapać; poWapka 20, 117, pWołdpka 25; poszywka ‘słomiane pokrycie dachu, 
strzecha’: poszywać; posyfka 4, 10M, 15L, 15T, 20J, 34W; pościółka ‘podściół-
ka’: pościelać / pościelić; na pość3łke pod leventoR 2; potoczka ‘beczka na trzech 
nogach z dziurą w dnie do zaparzania bielizny’: potokać; potocka 4, 9, 13Op, 14, 
potocka – vure Hało 18, por. potoka; powązka ‘kawałek płótna do cedzenia mle-
ka’: powęzić ‘powiązać’; povZska z lńanego pWutna 41, povMska 10M, 19, 28D, 42B, 
50Z, 71, 72, 72D, 73, 74, 75, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90P. 
92, 93, 93C, 94, 95, 96, 98, 98S, povNska 79, 99, povoska 15, 20J, 24S, 25B, 46, 57, 
58M, 82a, povdska 63G, povZska 9, 11, 13S, 19, 19J, 20, 31J, 32, 82, 83, 89, 100, 
pWovdska 24, pWovoska 15, pW?vdska 43; powłoczka ‘sztuka bielizny pościelowej, 
którą się nawleka na poduszkę’: powlekać; povWocka 1B, 25B, 87S, 117, povłocka 4, 
por. powłoka; powódka ‘powróz do prowadzenia konia’: powodzić ‘poprowa-
dzić’ [Bańkowski, 2000]; povutka 61, por. powódek; prządka ‘kołowrotek, przy-
rząd do przędzenia’: przęd-, prząść; pRotka 54, por. N Sub., N Acc.; przechodzka 
‘kładka przerzucona przez strumień’: przechodzić; pRe,ocka 15L, por. przecho-
dzisko; przełazka ‘kładka, deska lub belka przerzucona przez strumyk dla prze-
chodzenia na drugi brzeg’: przełazić; pRełaska 23, 89, pReWaska 12J, por. przełaź-
nica, przełazek, przełaz; przetyczka 1/ ‘kij do oczyszczania pługa z ziemi i perzu’, 
2/ ‘żelazny gwóźdź w osi zabezpieczający koło od spadnięcia’, 3/ ‘część jarzma’: 
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przetykać; pRetycka 1G, 17, por. przetykacz; przykrywka 1/ ‘przykrywka osła-
niająca otwór miedzy kijem a wierzchem maślnicy’, 2/ ‘wierzchnia część maślni-
cy’: przykrywać; 1/ mp. 681, 2/ mp. 778 por. przykryweczka, przykrywadłko, 
przykrywadło; przyłatka ‘kawał skóry na zniszczonej podeszwie’: przyłatać; 
pRyłatAi pRyˆize 23; przypaska ‘zapaska, fartuch’: przypasać; pRypaska 117; przy-
siadka ‘część przęślicy; deska z kijem, na który wkłada się górną część przęślicy 
z kądzielą’: przysiadać; pRyśdtka 63G, pRyśotka 15T, 87S 114; pyrtka ‘mątewka, 
drewienko rosochate do kłócenia płynów: pyrtać; mp. 599; rozpierka ‘kij do 
usztywniania sieci’: rozpierać; ros@erka 20J; rozpinka 1/ ‘listwa przytrzymująca 
płótno, aby się nie ściągało’, 2/ ‘pręt łączący nogi pługa’: rozpinać;  
1/ ros@iKAi nom. pl. 15, 72D, por. rozpinak, 2/ ros@inka 46, ros@iKka 50Z; rozpór-
ka 1/ ‘pręt łączący nogi pługa’, 2/ ‘belka łącząca nosy płóz w saniach’: rozpierać; 
1/ rospurka 15, 30K, 92, por. rozpora, rozpornik, 2/ mp. 666; rozworka / roz-
wórka ‘rozwora, drąg łączący przednią część wozu z tylną’: rozwierać; rozvorka 
71, rozvurka 1B, 96, rozvurke śe ˆe_e dWu,Rom 104; rzegotka ‘grzechotka’: rzego-
tać; _egotka 24S, 93, 93C, _egWotka 15; sapka ‘nozdrza’: sapać; boli me sapka 14, 
por. N Acc.; siejka ‘siewnik’: siejać ‘siewać’; śezka 15L, por. siejocha; siewka 1/ 
‘siewnik’, 2/ ‘naczynie do siania’: siewać; 1/ śifka śeze zyto 20, śefka 34, 34W, śifka 
26, por. siewnik, 2/ sifka 114, por. N Acc.; skazówka ‘wskazówka zegara’: skazo-
wać; skazufka z4gara 25R, skazufka 15T, 24S, 26K; skórówka ‘narzędzie do usu-
wania kory z drzewa’: skórować; skurufka 24S, por. skórowaczka; skrzybka ‘stara 
miotła z  gałęzi’: skrzybać; skRypka 75, por. skrzybek; słapka ‘łapka na myszy’: 
słapać ‘załapać, złapać’; cłapka 73, 75a, 79, 80, 87, 89, cłopka 77, cWapka 76, 78, 85, 
90, 96, 98, cWopka 71, słapka 88, sWapka 84, 91, 94, 97, 99, por. słapiec, słapacz; 
smarówka ‘smar, to, czym się wóz smarowało’: smarować; ta smarufka 
do vozuf, to v Heśće śe kupovało, a to z»inyno 41, por. smarowadło, smarowidło; 
spinka ‘wsuwka do włosów’: spinać; s@inka 1B, 1G, 117, s@iKka 19J; sprzążka 1/ 
‘połączenie nosów płóz’, 2/ ‘listwa łącząca zewnętrzne słupki brony’, 3/ ‘połącze-
nie dwu bron’, 4/ ‘sprzączka’: sprzęgać; 1/ mp. 666, 2/ spRMRka 19, 28, 3/ spRMska 
19, 90, 4/ spRMska 11, spRoska 58M, ze spRZskum 27; strużka ‘nóż z dwoma rącz-
kami do obdzierania kory z drzewa’: strugać; struska 87S, por. strug; swierka / 
świerka ‘żelazny pierścień łączący koniec śnic z rozworą’: swierać ‘zwierać tzn. 
łączyć, spajać, ściskać’ [Szymczak, 1993, s.v. zewrzeć]; mp. 689, / św4rka 97, por. 
swieranica, swieralnica, swórka, swieranka; swórka 1/ rzemień u  cepa łaczący 
kapicę dzierżaka i kapicę bijaka’, 2/ pierścień łączący koniec śnic z rozworą’: swi-
erać ‘zwierać tzn. łączyć, spajać, ściskać’ [Szymczak, 1993, s.v. zewrzeć]; 1/ 
lfurka 84, cfurka 26M, 76, 78, 82, 89, 90, cfurka ze _yHińa 93, sfurka 20, 75, 77, 
79, 80, 83, 85, 86, 88, 95, 99, 2/ sfurka 96, por. swieranica, swieralnica, swierka, 
swieranka; szalówka ‘deska przybita z zewnatrz do futryny i do ściany’: szalować 
‘obijać, pokrywać deskami ściany budynku w  celu umocnienia konstrukcji’ 
[Szymczak, 1993]; salufka 19J; szłapka ‘łapka na myszy’: szłapać ‘człapać tzn. 
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łapać’; RWapka 100, por. szłapiec, szłapacz; ściółka ‘warstwa sosnowych szpilek 
(igieł), które spadły na ziemię, grabionych na ściółkę’: ścielać / ścielić (się); śćiWka 
/ śćiłka – śćelaCi pot kuńe 87, tro,e śćyWAi 104, śćułka 15, 23, 24, 26M, 31J, 43B, 45, 
47, 53, 58, 72, 74, 75a, 88, śćuWka 1B, 10, 10M, 16S, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 24S, 
26, 28, 28D, 34W, 35, 37, 42B, 48, 50Z, 57, 72D, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87S, 
90, 90P, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99; ścierka 1/ ‘kawałek materiału do wyjmowania 
garnków, do ścierania kurzu lub mycia’, 2/ ‘ręcznik’: ścierać; śćerka 1, 1G, 20J, 
26M, 28D, 29, 30, 33, 34W, 35, 38, 39, 43B, 58, śćirka 6, 12J, 13Op, 17, 19, 26, 
28D, 30K, 31, 31J, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 50Z, 53, 55, 58M, 64, 
93C, 117, śćyrka 47, 52, 57, 59, 62, 63, 63G, 65, 66, 83B, ść4rka 7; śniurówka / 
śnurówka ‘sznurówka’: śnurować ‘sznurować’; śńurufka 1G, 15L, 25B, / śnurufka 
15, 15L,72D, 93C, ku@iW corne śnurufAi 16S, por. śnurowadel, śnurowadło; taczka 
‘rodzaj ręcznego wózka na jednym kółku i  z  dwoma rączkami’: taczać; za, 
,to ńi mo voza, to voźi źHoAi tockamy 15T, tocka 1B, 1G, 12J, 13Op, 15, 15L, 19L, 
20J, 24S, 30K, 93, 93C, talAi 117, tdcAi 34W; tłuczka ‘drewniane naczynie 
w kształcie konewki z tłokiem służące do wyrabianie masła’: tłuc; mp. 600, por. 
tłuczek, tłuczuszek; trajkotka ‘grzechotka’: trajkotać ‘wydawać charakterystycz-
ny odgłos’; trazkotka 12J; trąbka: trąbić; tako tr<mpka [kupiona] na Wotpuśće 
104, tropka 57, trompka 7, 25P, trumpAi nom. pl. 20, 32; trutka ‘trucizna na szczu-
ry’: truć; trutka 1B, 12J, 13Op, por. trucizna; trzepka ‘mątewka, drewienko roso-
chate do kłócenia płynów’: trzepać; mp. 599, por. trzepacz, trzepaczka, trzepak; 
trzepotka ‘kij tłuczka w  maślnicy’: trzepotać; tRepotka 30; ucierka ‘ręcznik’: 
ucierać ‘wycierać’; Wućerka 1B, por. ucieracz, ucierak; wiejka ‘maszyna do młóce-
nia zboża, która równocześnie oddziela plewy od ziarna’: wiejać ‘wiać’; 1ezka 15, 
15T, por. wiejarka, wiejnia, wiejarka; wirówka 1/ ‘maszyna do odciągania śmie-
tany’, 2/ ‘maszyna, za pomocą której zbiera się miód z plastra’: wirować; 1/ 1irufka 
15L, 30K, 93, 93C, 117, mom sfoze 1irufke 30K, 1erufka 36, 2/ 1irufka 87S, 93C; 
włoczka ‘rodzaj sieci do łowienia ryb’: włóczyć; vWocka 25R, por. N Acc.; wycier-
ka ‘bibułka do wycierania’: wycierać; vyćerka 25P; wygrzebka ‘pociosek’: wy-
grzebać; vyg_epka 90; zabawka: zabawiać; zabafka 15, zabafAi gen. sg. 19, zabafAi 
nom. pl. 19J, 30K, 93C, zdbafAi rozmazte 104, zabofAi 1G, 117; zaciążka ‘wstą-
żeczka do zaciągania, zawiązywania koszuli pod szyją’: zaciągać; zaćZska 12J; za-
cłonka ‘zasłonka’: zacłonić ‘zasłonić’; zacWoKAi nom. pl. 88, 93C, zacWuKAi 99, 
100; zaczynka ‘zaczyn, którego się używa do zakwaszania chleba’: zaczyniać 
‘przygotowywać ciasto na chleb’; zocyna, zocyKka 42B, 90P, 93, por. zaczyna, za-
czynek, por. też N Res.; zagłąbka ‘klin’: zagłąbić ‘umocować coś we wgłębieniu’; 
zogłupka 23; zakiska ‘wysuszone ciasto chlebowe zostawione do następnego  
zakiszania rozczynu na chleb’: zakisić; zaAiska na roscyne 36; zakładka 1/  
‘pomocnicza deska do wozu’, 2/ ‘listwa’: zakładać; 1/ zakWatka 11, 15L, 2/ 
zak podrośńes, zakłotke śe Wod1ińe 16S; zakrętka: zakręcać; zakryntka 104, 
zokrentka 15L; zapadka 1/ ‘urządzenie do zamykania drzwi’, 2/ ‘klin, który za-
trzymuje zębate koło krosien’: zapadać; 1/ zapatka 15, 19J, 114, 2/ zopatka 93; 
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zapałka: zapalać; vyzmam packe zopoWek 13, zapałAi 41, zdpaWAa 20, zopołka 
14, 15, 24S, zopoWka 1G, 15L, 19J, 24S, 25B, 87S, 93, zdpaWAi 20, 25R, 34, 44, 
50Z, 57, 61, zdpdWAi 34W, 40, zapoWAi 10, 19, 117, zopoWAi 1G, 19, 15L, 15T, 
17, 24S, 25B, 30K, 32K, 93, 93C, 104; zapinka: zapinać; za@iKka 19; zaporka 
‘klin, który zatrzymuje koło zębate krosien’: zapierać; zaporka 24S, por. zapo-
ra; zarzutka ‘gruba wełniana chustka z frędzlami, którą okrywają się kobiety 
w zimie’: zarzucać; ze_utka 1B; zasłonka ‘rodzaj nieprzezroczystej firanki, za-
słaniającej od dołu okno do połowy’: zasłonić; zasWoKka 1G, 24S, 92, zasWuKka 
 6T, 15, 15T, 25B, 72D, 87S, 88, 93, 97, 117, zasłuKAi 78, por. zasłona; zastaw-
ka: zastawiać; zdstafka 61; zasuwka 1/ ‘zasłonka do połowy okna’, 2/ ‘część 
jarzma’: zasuwać; 1/ zasufke f@inam 30K, 2/ zdsufke 50; zasypka: zasypać; 
zasypka 15L; zatrzaska ‘rodzaj zapięcia’: zatrzaskać; zaURaska 1G, 19J, 117, 
zoURaska 1B, zolRaska 24S, na zaURasAi [zapina się] 30K, zotRasAi 15; zatyczka 
1/ ‘żelazny gwóźdź w osi zabezpieczającej koło przed spadnięciem’, 2/ ‘część 
jarzma’: zatykać; 1/ zatycka 10M, 19J, zatylka 72D, zdtycka żeby ńe vylatdło 
24, 25, zotycka 11, 83B, 2/ zatyckom śe zap,Wo voWo1i [jarzmo] 25R, 114, 
zdtycka, śpuny 20, 39, 47, zatycAi nom. pl. 13, 19, 22, zatylka 34, zotycka 8, por. 
zatykacz, zatyka, zatyk; zawieszka ‘zasłonka, firanka zasłaniająca dolną poło-
wę okna’: zawiesić; zo1iska 19J, zo1eske acc. sg. 32, 81, za1esAi nom. pl. 10, 
zo1zesAi 5, por. N Acc; zelówka ‘płat skóry przybijany na zdartą podeszwę’: 
zelować; zelufka 1G, 15, 15T, 16S, 19, 24S, 25B, 30K, 72D, 93, 93C, zelufka / 
zylufka 25B, zylufka 6T, 12J, 117; zginka ‘zgięcie, przegub’: zginać; z)iKka 
25B, por. zginanie, por. też N Acc.; związka 1/ ‘tasiemka do zapinania’, 2/ ‘po-
łączenie bron’: związać; 1/ z1dska 59, 2/ Woncńicek, z1Mska 92; zwierka 1/ 
‘ryfa, ‘pierścień łączący koniec śnic tylnych z  rozworą’, 2/‘połączenie dwu 
bron’, 3/ ‘belka leżąca nad ścianą szczytową’: zwierać; 1/ z1irka Woncy  
śńice z  Wozvorom do kupy 71B, z1erka 11, 15L, 15T, 20J, 24, 24S, 28D, 43B, 
z1irka 19, 19J, 43, 58M, 63G, 71, 86, 92, 93, 95, 114, z1yrka 89, por. zwieracz-
ka, zwieranka, 2/ mp. 665, 3/ z1irka 93.

-aczka:
Wielofunkcyjny, złożony (acz + ka) formant -aczka w kategorii N Instr., jak 

podaje Krystyna Kleszczowa, powstał bądź w  wyniku derywacji semantycznej 
pierwotnych nazw czynności, por. pływaczka ‘pływanie’, ‘pławki dziecinne, narzę-
dzie z  sitowia, kory drzewa, na którym się uczą pływać’, bądź w  wyniku „rein-
terpretacji złożonych morfologicznie struktur leksykalnych” prymarnie opartych 
na rzeczownikach osobowych (Kleszczowa, 1999: 38–39). Zdaniem autorki tak-
że: „Istniejącemu w  języku leksemowi o realnym znaczeniu ‘narzędzia’, o  ile to 
możliwe, przydajemy czasownikową podstawę bez względu na faktyczną drogę 
jego powstawania”, por. skrobacz > skrobaczka, po reinterpretacji – skrobaczka od 
skrobać (Kleszczowa, 1999: 40).

Inną hipotezę przedstawił Jerzy Rusek. Upatruje on przyczyn obecności 
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formantu -aczka w kategorii N Instr. w procesie „rozszerzenia nazwy osoby od 
wykonywania pracy zawodowej na nieżywotnego wykonawcę czynności, tj. na-
rzędzia (…), np. graczka ‘kobieta grająca’, ‘dudka, fujarka, piszczałka’” (Rusek, 
1957: 274)19.

Ustalane formantem -aczka derywaty tworzą wyraźnie zarysowujące się 
klasy semantyczne (por. Rusek, 1957: 363–365). Najliczniej reprezentowane 
są:

1/ nazwy, głównie prostych, przyrządów gospodarstwa domowego, por. 
drapaczka, skrabaczka i skrobaczka ‘miotła z gałęzi do zamiatania podwórza’, 
odciągaczka ‘naczynie do oddzielania słodkiej śmietany’, podlewaczka ‘ko-
newka’, podgrzebaczka i pogrzebaczka ‘ożóg, kij do poprawiania ognia w pie-
cu piekarskim’, polewaczka ‘naczynie do polewania wodą, konewka, drewniane 
naczynie, w którym się dawniej naparzało bieliznę’, pomywaczka i zmywaczka 
‘ściereczka do mycia garnków’, przecedzaczka ‘kawałek płótna do cedzenia mle-
ka’, ściągaczka ‘wysokie blaszane naczynie do oddzielania śmietany od mleka’, 
trzepaczka ‘mątewka, drewienko rosochate do kłócenia płynów’, wycieraczka 
‘to, co służy do wycierania butów’, wyżymaczka ‘przyrząd do wyciskania wody 
z bielizny’, 

2/ nazwy narzędzi związanych z obróbką lnu, tkactwem, por. dzierzgaczka 
‘żelazny grzebień do obrywania główek lnu’, ‘nitka, którą przewiązuje się pasmo’, 
motaczka ‘uchwyt, na którym trzyma się szpulkę z przędzą przy motaniu jej na 
motowidło’, ‘motowidło’, muskaczka i osmykaczka ‘kawałek płótna, przez który 
mota się lub zwija nici, żeby nie skaleczyć ręki’, 

3/ nazwy urządzeń, przedmiotów używanych podczas prac polowych, 
gospodarskich, por. chełznaczka ‘wędzidło’, chrupaczka ‘dawna maszyna do 
rznięcia sieczki’, dziabaczka ‘motyka’, fitaczka, psitaczka i świstaczka ‘siecz-
karnia z kosy, narzędzie do cięcia sieczki’, klepaczka ‘osełka’, kopaczka ‘moty-
ka do kopania kartofli, maszyna do kopania kartofli’, melaczka ‘drążek żarno-
wy do obracania kamienia’, pętaczka ‘pęto dla koni’, skórowaczka ‘narzędzie 
do usuwania skóry z drzewa’, skrzybaczka ‘kij do oczyszczania pługa z ziemi 
i perzu’, smarowaczka ‘olejarka, naczynie do smarowania’, spinaczka ‘połącze-
nie dwu bron, pęto’, traczka ‘urządzenie do piłowania drzewa’, wiejaczka ‘szu-
fla do ręcznego wiania zboża’, zganiaczka ‘miotełka do odmiatania kłosow od 
wymłóconego ziarna’, zwieraczka ‘pierścień łączący koniec śnic tylnych z roz-
worą’,

4/ nazwy elementów garderoby, przedmiotów z nią związanych, por. okrą-
caczka ‘chustka wełniana’, owijaczka ‘onuca, pas tkaniny do owijania stopy’, za-
ścięgaczka ‘wstążka, którą się wiązało koszulę pod szyją’, zzuwaczka ‘przyrząd 

19 Według Zenona Klemensiewicza taki sam mechanizm przyczynił się do ustalenia 
instrumentalnych formacji z sufiksem -arka (Klemensiewicz, 1981: 209–210).
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służący do zdejmowania butów z cholewami’, 

5/ nazwy urządzeń pomocnych w opiece nad dziećmi, por. bujaczka, koły-
saczka i uśtaczka ‘kołyska z płachty zawieszona w polu na żerdziach, huśtawka’, 
kąpaczka ‘niecka do kąpania dzieci’.

Niektóre z  derywatów gwarowych, takie jak: chrupaczka, fitaczka, psi-
taczka, świstaczka przejawiają atrybutywny charakter wynikający ze znaczeń 
ich dźwiękonaśladowczych podstaw słowotwórczych: chrupać, fitać, psitać, świ-
stać. Te bowiem wskazują raczej na właściwości nazywanych przedmiotów, nie 
zaś działania, do których są przeznaczone. Podobnie atrybutywno-stylistyczny 
odcień znaczeniowy wykazują derywaty: drapaczka, skrabaczka, skrobaczka 
‘stara, zdarta miotła’ ukształtowanych w  oparciu o  przenośnie użyte znaczenia 
czynności: drapać, skrabać, skrobać. 

Gwarowe nomina instrumenti na -aczka za podstawy przyjmują przede 
wszystkim czasowniki niedokonane, nieprefigowane i prefiksalne o tematach na 
-a-, np. bujaczka: bujać, drapaczka: drapać, klepaczka: klepać, motaczka: mo-
tać, pętaczka: pętać, -owa-, np. skórowaczka: skórować, smarowaczka: smaro-
wać, -ewa-, np. podlewaczka: podlewać, -uwa-, zzuwaczka: zzuwać; -ywa-, np. 
zmywaczka: zmywać, -eja-, np.wiejaczka: wiejać, a także czasowniki atematycz-
ne, por. melaczka: mleć, traczka: trzeć.

Trzy nazwy formalnie są związane z dokonanymi czasownikami podstawo-
wymi, na -a-, -ną-, por. podgrzebaczka: podgrzebać, pogrzebaczka: pogrzebać, 
zaścięgaczka ‘wstążka, którą się wiązało koszulę pod szyją’: zaściągnąć. Aspekt 
podstaw wpływa na dokonany, rezultatywny charakter ich funkcji semantycznych.

Większość wskazanych w  materiale podstaw słowotwórczych uczestniczy 
w gwarach w powoływaniu formacji wariantywnych dla omawianych. Dzieje się to 
z udziałem formantów: -anica, por. polewaczka / polewanica, -acha, por. drapaczka 
/ drapacha, skrabaczka / skrabacha, -acz, por. drapaczka / drapacz, dzierzgaczka 
/ dzierzgacz, kołysaczka / kołysacz, pogrzebaczka / pogrzebacz, pomywaczka 
/ pomywacz, skrobaczka / skrobacz, spinaczka / spinacz, trzpaczka / trzepacz, 
-aga-, por. drapaczka / drapaga, -i (pl.t.), por. dzierzgaczka / dzierzgi, -ka, por. 
dziabaczka / dziabka, kołysaczka / kołyska, owijaczka / owijka, pogrzebaczka / 
pogrzebka, skórowaczka / skórówka, trzepaczka / trzepka, zwieraczka / zwier-
ka, -ajak, por. okręcaczka / okręcajka, owijaczka / owijajka, pogrzebaczka / po-
grzebajka, -anka, por. kąpaczka / kąpanka, okręcaczka / okręcanka, polewczka 
/ polewanka, zwieraczka / zwieranka, -arka, por. kopaczka / koparka, melaczka 
/ melarka, smarowaczka / smarowiarka, -atka, por. wiejaczka / wiejatka, -awka, 
por. bujaczka / bujawka, -ak, por. bujaczka / bujak, drapaczka / drapak, melacz-
ka / melak, motaczka / motak, pomywaczka / pomywak, trzepaczka / trzepak, 
wiejaczka / wiejak, zmywaczka / zmywak, -aka, por. drapaczka / drapak, skra-
baczka / skrabak, skrobaczka / skrobaka, -ek, por. drapaczka / drapek, -owidłko, 
por. motaczka / motowidłko, -adło, por. pomywaczka / pomywadło, -owidło, por. 
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motaczka / motowidło, -an, por. dzierzgaczka / dzierzgan. 
Zdaniem Jerzego Ruska tak duża ilość, jak i  różnorodność współfunkcyj-

nych dla -aczka formantów powołujących nazwy środków czynności jest jednym 
z istotnych czynników decydujących o ograniczeniu jego produktywności w gwa-
rach (Rusek, 1957: 365). Na podstawie przeprowadzonej analizy słowotwórczej 
formacji wariantywnych można wnioskować, że miejsce omawianego formantu 
najczęściej zastępują: -acz, -ka, -ak.

Na obecność -aczka w kategorii nazw środków czynności zwracają uwagę au-
torzy słowotwórczych opracowań gwarowych, często wskazując na znaczny jego 
udział w kształtowaniu tej kategorii słowotwórczosemantycznej, por. (Szymczak, 
1961: 137; Dobrzyński, 1967: 8–9; Górnowicz, 1967: 30–31; Warchoł, 1967: 
145; Bąk, 1968: 80; Mrózek, 1970: 190–191; Nowak, 1970: 134; Laskowski, 
1971: 33–34; Chludzińska-Świątecka, 1972: 175; Kowalska, 1975: 55; Malec, 
1976: 22; Dejna, 1989/1990: 25; Habrajska, 1989/1990: 88; Jaros, 2009: 75: 
81).

bujaczka 1/ ‘kołyska z płachty zawieszona w polu na żerdziach’, 2/ ‘huś-
tawka’: bujać; 1/ buzacka 1B, 6T, 12J, 15, 28D, 2/ buzacka 12J, por. bujka, bu-
jawka, bujak; chełznaczka ‘wędzidło’: chełznać ‘kiełznać, zakładać koniowi 
wędzidło’; mp. 776; chrupaczka ‘dawna maszyna do rznięcia sieczki’: chrupać 
‘wydawać odgłos kruszenia czegoś’; ,rupacka 15T; drapaczka ‘miotła z gałę-
zi do zamiatania podwórza’: drapać; drapacka 71, 75, por. drapacha, drapacz, 
drapaga, drapaczka, drapak, drapaka, drapek; dziabaczka ‘motyka’: dziabać; 
vabacka 12J, por. dziabka; dzierzgaczka ‘żelazny grzebień do obrywania głó-
wek lnu’: dzierzgać ‘oddzielać główki lnu z siemieniem od łodyg’; ve_gacka 1B; 
por. dzierzgacz, dzierzgi, dzierzgan; dzierzgaczka ‘nitka, którą przewiązuje się 
pasmo’: dzierzgać ‘tkać’; ve_gacka 15T; fitaczka ‘sieczkarnia z kosy, narzędzie 
do cięcia sieczki’: fitać ‘ciąć sieczkę na prymitywnej sieczkarni’; wistacAi nom. 
pl. 71; kąpaczka ‘niecka do kąpania dzieci’: kąpać; mp. 262, por. kąpanka; 
klepaczka ‘osełka’: klepać; klepacka z  d_eva debovego 24; kołysaczka ‘płach-
ta zawieszona w polu na żerdziach, zastępująca kołyskę, kołyska’: kołysać; mp. 
561, por. kołysacz, kołyska; kopaczka ‘motyka do kopania kartofli, maszyna 
do kopania kartofli’: kopać; kopocka 91, 92, 93C, 94, por. koparka, por. też N 
Sub., N Res.; melaczka / mełaczka ‘drążek żarnowy do obracania kamienia’: 
meł-, mleć; mylocka u zaren 92, melacka 42B, 43B, 100, m4lacka 95, mylacka 83, 
83B, 84, 94, 98, 99, mylocka 88, 92, 93, 99, myWacka 79, por. melarka, melak; 
motaczka 1/ ‘uchwyt, na którym trzyma się szpulkę z przędzą przy motaniu jej 
na motowidło’, 2/ ‘motowidło’: motać; 1/ motacka 72D, 74, motacke śe upRed-
Wo 56, 2/ motacka 97, por. motak, motowidłko, motowidło; muskaczka ‘kawa-
łek płótna, przez który mota się lub zwija nici, żeby nie skaleczyć ręki’: muskać; 
muskacka 1G; odciągaczka ‘naczynie do oddzielania słodkiej śmietany’: od-
ciągać; Woćogacka 15, otcuKgacka 11, WotćoKgacka 114, WotćoKgacka 93C; okrą-
caczka ‘chustka wełniana’: okrącać; okruncocka 6T, por. okrącajka, okrącanka; 
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osmykaczka ‘chroniąca przed skaleczeniem szmatka, przez którą mota się 
i zwija nici’: osmykać; Wosmykacka 15, Wosmykacka 15T; owijaczka ‘onuca, pas 
tkaniny do owijania stopy’: owijać; mp. 627, por. owijka, owijajka; pętaczka 
‘pęto dla koni’: pętać; zaWozyWem mu pentacke zi ńe. zre 30K, pentacka 33, 83, 
93, 98, petacka 24S, 33, 34, 34W, 43, pyntacka 28D, 42B, 79, 84, 85, 91, 94, 95, 
98S, 99, pyntocka 89, 93; podlewaczka ‘konewka’: podlewać; podlivacka 13Op; 
podgrzebaczka ‘ożóg, kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim’: podgrze-
bać; podg_ybacka 84, por. podgrzebacz; pogrzebaczka ‘ożóg, kij do poprawia-
nia ognia w  piecu piekarskim’: pogrzebać; pog_ybacka 90P, por. pogrzebacz, 
pogrzebka, pogrzebajka; polewaczka 1/ ‘naczynie do polewania wodą’, 2/ ‘ko-
newka’, 3/ ‘drewniane naczynie, w którym się dawniej naparzało bieliznę’: po-
lewać; 1/ polevacka 15L, 2/ polivacka 12J, 3/ poCivocka 93C, polyvacka – tryfus 
56, por. polewanica, polewanka; pomywaczka ‘ściereczka do mycia garnków’: 
pomywać; pomyvacka 15L, por. pomywacz, pomywak, pomywadło; przece-
dzaczka ‘kawałek płótna do cedzenia mleka’: przecedzać; pRecyrocka 83B; 
psitaczka ‘dawna maszyna do rznięcia sieczki, złożona z drewnianej skrzynki 
i kosy’: psitać ‘wydawać charakterystyczny odgłos’; pśitacka rencno 117; skóro-
waczka ‘narzędzie do usuwania skóry z drzewa’: skórować; skurovocka 25B, por. 
skórówka; skrabaczka ‘stara, zdarta miotła z gałęzi’: skrabać [Brückner, 1993, 
s.v. skrobać]; skrabacka 1G, por. skrabacha, skrabacz, skrabaka; skrobaczka 
1/ ‘narzędzie do czyszczenia skór zwierzęcych z  tłuszczu’, 2/ ‘stara łyżka do 
skrobania kartofli’, 3/ ‘stara zdarta miotła z gałęzi’, 4/ ‘kij do czyszczenia pługa 
z ziemi i perzu’: skrobać; 1/ skrobacka 19J, 2/ skrobacka 42B, por. skrobówka,  
3/ skrobacka 98, 99, por. skrobaka, skrobek, 4/ skrobacka 72, 85, 96, 97, 
99; skrzybaczka ‘kij do oczyszczania pługa z  ziemi i  perzu’: skrzybać; 
skRybacka 75a, 98S; smarowaczka ‘olejarka, naczynie do smarowania’: sma-
rować; smarovacka 15L, por. smarowiarka; spinaczka 1/ ‘połączenie dwu 
bron’, 2/ ‘pęto’: spinać: spinać; 1/ mp. 665, por. spinacz, 2/ mp. 189; ścią-
gaczka ‘wysokie blaszane naczynie do oddzielania śmietany od mleka’: ścią-
gać; śćoKgacka 1G; ścieraczka ‘gumka do ścierania’: ścierać; śćeracka 25P; 
świstaczka ‘dawna maszyna do rżnięcia sieczki, składająca się ze skrzynki 
i kosy umocowanej na ruchomej dźwigni’: świstać ‘wydawać charakterystycz-
ny odgłos przy cięciu słomy’; świstocka 93, ,wistacka – loda ryncno 79, świstacka 
72D; traczka ‘urządzenie do piłowania drzewa’: tr-, trzeć; trocka 15T, 34W, 
por. N Acc., N Res.; trzepaczka ‘mątewka, drewienko rosochate do kłóce-
nia płynów’: trzepać; URepacka 1G, 10M, 19J, 30K, 33, 43, 46, 47, 48, 52, 59, 
URepocka 93C, lRepacka 15, 104, lRepocka 93C, por. trzepacz, trzepka, trzepak; 
uśtaczka ‘zastępująca kołyskę płachta zawieszona na polu na żerdziach’: uśtać 
‘huśtać’; mp. 561; wiejaczka ‘szufla do ręcznego wiania zboża’: wiejać ‘wiać’; 
1ezacka 24, 25, 25B, 34W, 42B, 43, 43B, 79, 83B, 84, 87S, 93, 98, 98S, 99, 100, 
1ezdcka 25R, 1ezocka 25B, 97, 1izacka 28D,82a, 85,86, 89, 90, 92, 93, 94, 1izocka 
93C, por. wiejatka, wiejak; wycieraczka ‘to, co służy do wycierania butów’: 
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wycierać; vyćeracka 1G, 15L, 15T, 24S, 104, vyćiracka 19J, 30K, 93C; wyży-
maczka ‘przyrząd do wyciskania wody z bielizny’: wyżymać; vy_ymacka 93C, 
vyzymacka 1G, 15, 15T, 19J, 24S, 30K, pRepuś pRez vyzymacke 30K; zaścię-
gaczka ‘wstążka, którą się wiązało koszulę pod szyją’: zaściągnąć ‘zawiązać’; 
zośćegacka; dovńik pRy kosula, beWy zośćegacAi, a tera sum guźiAi 15T, zdśćegacka 
15; zganiaczka ‘miotełka do odmiatania kłosów od wymłóconego ziarna’: zga-
niać; zgońacka 93C, por. N Acc.; zmywaczka ‘szmatka do zmywania naczyń’: 
zmywać; zmyvacka 15L, por. zmywak, por. też N Sub.; zwieraczka ‘pierścień 
łączący koniec śnic tylnych z  rozworą’: zwierać; z1yracka 63G, por. zwierka, 
zwieranka; zzuwaczka ‘przyrząd służący do zdejmowania butów z cholewami’: 
zzuwać; zzuvacka 1G.

-ączka: 
Formant zanotowano w derywacie – patrzączka ‘źrenica’: patrzeć / patrzać; 

paUR<ncka 1B, patRoncka, patRoncAi gen. sg. 1G, palRoncka 73, 77, por. patranka. 
Włączono go do kategorii N Instr. w oparciu o parafrazę ‘to, co służy do patrze-
nia’ czyli ‘źrenica’. Podstawą formacji jest czasownik niedokonany o temacie na 
-e-/-a-. Wtej samej funkcji semantycznej w gwarach występuje nazwa o tej samej 
podstawie, derywowna formantem -anka, por. patranka.

-eczka:
Wyodrębnionemu w  derywatach o  bezpośredniej motywacji czasown-

nikowej formantowi -eczka przypisywana jest funkcja mutacyjna. Ustala on 
nomina instrumenti o  formalnych i  semantycznych związkach z czasownika-
mi podstawowymi niedokonanymi: atematycznym oraz prefiksalnymi, o  te-
matach na -ywa-: ploteczka ‘wstążka’: plot-, pleść; plotecka 11; pokryweczka 
‘przykrywka maślnicy’: pokrywać; pokryvecka 18, 50Z, por. pokrywka; przy-
kryweczka ‘przykrywka maślnicy’: przykrywać; mp. 681, por. przykrywka, 
przykrywadłko, przykrywadło. Derywaty odnoszą się do tego samego desygna-
tu, w tej samej funkcji semantycznej w gwarach używane są także nazwy o wy-
kładnikach: -ka, por. pokryweczka / pokrywka, przykryweczka / przykryw-
ka, -adłko, por. przykryweczka / przykrywadłko, -adło, por. przykryweczka / 
przykrywadło. 

-ajka:
Nieodnotowany w  funkcji instrumentalnej na gruncie ogólnopolskim for-

mant -ajka w gwarach ustalono w trzech derywatach: okrącajka ‘chusta wełnia-
na’: okrącać; Wokroncazka 93C, okroncazAi nom. pl. ‘małe chustki z wełny na gło-
wę’ 90P, por. okrącaczka, okrącanka; owijajka ‘onuca’: owijać; Wo1izAi nom. pl. 
19, por. owijka, owijaczka; pogrzebajka ‘ożóg, kij do poprawiania ognia w piecu 
piekarskim’: pogrzebać; pog_ybazka, por. pogrzebacz, pogrzebka, pogrzebaczka. 
Przywołano je już w omówieniu jako formacje wariantywne dla odpowiednich 
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nazw o wykładniku -aczka. Podstawami derywatów są zatem omówione już cza-
sowniki niedokonane, prefiksalne na -ać: okręcać, owijać, pogrzebać. 

Określony przez Władysława Cyrana formant -ajka jako wyłącznie gwarowy 
(Cyran, 1977: 103) w funkcji instrumentalnej opisany został także przez Huber-
ta Górnowicza (Górnowicz, 1967: 31) i Irenę Jaros ( Jaros, 2009: 82).

-alka:
Potwierdzony nielicznymi przykładami o funkcji instrumentalnej na gruncie 

ogólnopolskim w gwarach formant -alka odnotowano w dwóch derywatach: pral-
ka ‘sprzęt mający karbowaną powierzchnię, o którą się trze praną bieliznę’: prać; 
pralka 1G, 19J, 24S, 30K, 93C; umywalka ‘stojak, w który wstawia się miskę do 
mycia’: umywać; Wumyvalka 1G, 15T, Wumyvolka 93C, por. umywadło. Stanowią one 
nazwy prostych sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. 

Podstawami słowotwórczymi derywatów są czasowniki niedokonane: niepre-
figowany o temacie na -a-, por. prać, i prefiksalny o temacie na -ywa-, por. umywać.

Formacją wariantywną dla derywatu umywalka zanotowaną w gwarach jest 
rzeczownik o wykładniku -adło, por. umywadło.

Pojedyncze przykłady wykorzystania formantu w  funkcji instrumentalnej 
podają autorzy opracowań słowotwórczych (por. Szymczak, 1961: 137; Do-
brzyński, 1967: 10; Bąk, 1968: 80; Malec, 1976: 24; Habrajska, 1989/1990: 89; 
Jaros, 2009: 82).

-ałka:
Formant ten notowany jest wyłącznie w  derywatach odczasownikowych, 

w tym głównie w rzeczownikach o strukturze nazw środków czynności (Puzy-
nina, 1979: 133; por. też Bąk, 1968: 80; Nowak, 1970: 136; Laskowski, 1971: 
34–35; Chludzińska-Świątecka, 1972: 177; Kowalska, 1975: 54; Malec, 1976: 
25; Dejna, 1989/1990: 26; Habrajska, 1989/1990: 90; Jaros, 2009: 83). 

W gwarach derywaty z sufiksem -ałka funkcjonują jako nazwy prostych przed-
miotów określanych ze względu na dźwięki, odgłosy, które za ich pomocą są wyda-
wane: gwizdałka ‘przyrząd do gwizdania’: gwizdać; g1izdoWka 25P, por. gwizdak, 
gwizdek; piszczałka ‘fujarka’: piszczeć; @iscdWka 20, 34, 34W, 39, 40, 50Z, 57, 61, 
@iscoWka 10, 15T, 19J, 24S, 25P, 26K, 29, 32K, 104, na @iscoWce 57. Ich podstawami 
są czasowniki niedokonane nieprefigowane na -a-, por. gwizdać, -e-, por. piszczeć. 

Formacje wariantywne dla omawianych ustalają formanty: -ak, por. gwiz-
dałka / gwizdak, -ek, por. gwizdałka / gwizdek.

-ółka (pl.t.):
Formant tworzy nazwę należąca do kategorii plurale tantum – nosiółka ‘kła-

dziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wiader’: nosić; nośuWka 94, por. 
nosionka, nosiłki, nosiołki, nosidło, nosidła. Jej podstawę stanowi czasownik nie-
dokonany z sufiksem -i-, por. nosić.
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Paralelnie w  tej samej funkcji semantycznej w  gwarach występują nazwy 
o formantach: -onka (pl.t.), por. nosionka, -iłki (pl.t.), por. nosiłki, -ołki (pl.t.), por. 
nosiołki, -idło, por. nosidło, -idła (pl.t.), por. nosidła. 

-anka:
Na gruncie ogólnopolskim formant -anka wskazano w  pojedynczych na-

zwach środków czynności. Jego udział szczególnie widoczny jest natomiast 
w powoływaniu nazw czynności, jej obiektów, czy wytworów (Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 133–134). Opracowania słowotwórcze poświęcone leksyce 
gwarowej dostarczają jednak przykładów potwierdzających istotny udział for-
mantu w kształtowaniu formacji instrumentalnych, por. (Dobrzyński, 1967: 11; 
Warchoł, 1967: 145; Chludzińska-Świątecka, 1972: 177; Kowalska, 1975: 55; 
Dejna, 1989/1990: 27; Jaros, 2009: 85–86). 

Zanotowane derywaty gwarowe ustalono w oparciu o czasowniki niedoko-
nane, zarówno prefiksalne, jak i nieprefigowane, o tematach głównie na -a-, por. 
kąpać, okręcać, opalać, swierać, targać, zagrabiać, zwierać, także na -e-, por. leżeć, 
patrzeć oraz na -ewa-, por. polewać.

Formantami współfunkcyjnymi w  kształtowaniu tej wartości kategorialnej 
są: -anica, por. polewanka / polewanica, swieranka / swieranica, -alnica, por. 
swieranka / swieralnica, -ka, por. swieranka / swierka / swórka / świerka, zwie-
ranka / zwierka, -aczka, por. kąpanka / kąpaczka, okrącanka / okrącaczka, po-
lewanka / polewczka, zwieranka / zwieraczka, -ączka, por. patranka / patrzącz-
ka, -ajka, por. okrącanka / okrącajka, -arka, por. zagrabianka / zagrabiarka, 
-ówka, por. targanka / targówka. 

Nazwy o  wykładniku -anka odnoszą się do różnorodnych desygnatów. 
Wyrażają zarówno narzędzia używane w  pracach gospodarskich, np. targan-
ka ‘maszyna do młócenia zboża’, zagrabianka ‘narzędzie do grabienia na ko-
łach’, elementy urządzeń, np. zwieranka ‘pierścień łączący koniec śnic tylnych 
z rozworą’, sprzęty codziennego użytku, np. kąpanka ‘niecka do kąpania dzieci’, 
leżanka ‘rodzaj wąskiego tapczana’, polewanka ‘drewniane naczynie na trzech 
nogach do parzenia w gorącym ługu brudnej bielizny’, elementy odzieży, por. 
okrącanka ‘chusta wełniana’, materiał opałowy, por. opalanka ‘opał’, a  nawet 
źrenicę, por. patranka.

kąpanka ‘niecka do kąpania dzieci’: kąpać; mp. 262, por. kąpaczka; leżanka 
‘rodzaj wąskiego tapczana’: leżeć; le_anka 117, le_aKka 87S; okrącanka ‘chusta 
wełniana’: okrącać; WokrocaKka 15, WokrocuKka 15T, por. okrącaczka, okrącajka; 
opalanka ‘opał’: opalać; WopalYKka 104, por. opał, por. też N Res.; patranka ‘źre-
nica’: patrzeć / patrzać; patr<nka, patronka 23, por. patrzączka; polewanka ‘drew-
niane naczynie na trzech nogach do parzenia w gorącym ługu brudnej bielizny’: 
polewać; pWolevaKka 49, @iraCi smaty f poCivaKka, 44, por. polewanica, polewacz-
ka; swieranka / świeranka ‘żelazny pierścień łączący koniec śnic z rozworą’: swi-
erać / świerać ‘zwierać tzn. łączyć, spajać, ściskać’ [Szymczak, 1993, s.v. zewrzeć]; 
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swyraKka 77, śweroKka 80, por. swieranica, swieralnica, swierka, swórka, świerka; 
targanka ‘maszyna do młócenia zboża, która pozostawia słomę starganą’: targać; 
targanka 117, targaKka 1G, 93, targoKka 15, por. targówka; zagrabianka ‘narzę-
dzie do grabienia na kołach’: zagrabiać; zagraˆanka 87S, por. zagrabiarka; zwie-
ranka ‘pierścień łączący koniec śnic tylnych z  rozworą’: zwierać; z1eranka 1B, 
z1eraKka 25, 25B, 34W, z1„ranka 26M, z1iraKka 15, 20, por. zwierka, zwieraczka.

-onka:
Formant ustala dwa derywaty o znaczeniach instrumentalnych: kalonka ‘gór-

ny, poziomy grzbiet strzechy’: (o)kalać ‘otaczać’; kaloKka s py_u 96, kalonka 1B, 
kaloKka 28D, 42B, 52, 57, 59, 71, 72, 74, 75, 75a, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90P, 92, 93, 93C, 95, 98, 98S, kal<Kka 86, 91, kalYKka 83B, 90, kaluKka 73, 
87S, 97, 99, koloKka 78, 86, koluKka 11, 82, 100, kolunka 6, 10M, kalW>Kke 59, 
por. kalnica; sponka 1/ ‘osadzona na grabisku beleczka, w której tkwią zęby gra-
bi’, 2/ ‘miecz drabiny wozu; listwa łącząca na końcu drągi drabiny siennej wozu’, 
3/ ‘drążek łączący zakrzywione końce sanic’, 4/ ‘część jarzma’, 5/ ‘listwa łącząca 
słupki brony drewnianej’, 6/ ‘deska’: spinać; 1/ mp. 719, 2/ mp. 586, por. spona, 
3/ spunka 13Op, por. spona, 4/ spoKAi nom. pl. 24, 5/ spoKAi 24S, por. spona,  
6/ vury pozaˆizoz spunkami 16S.

Ustalono je w oparciu o czasowniki prefiksalne – dokonay i niedokonany – 
o temacie na -a-. Prefiks podstawy – (o)kalać formalnie nie wchodzi do struktury 
derywatu – kalonka, wskazuje jednak na aspektowe zależności semantyczne zna-
czenia motywującego i motywowanego. 

Nazwa sponka może być interpretowana jako środek czynności zarów-
no dokonanej ‘to, co spięło’ od czasownika wskazanego w materiale: spiąć, jak 
i czynności niedokonanej ‘to, co spina’ od – spinać.

W  tej samej funkcji kategorialnosemantycznej w  gwarach występują rze-
czowniki: kal-nica, kal-enica.

-onka (pl.t.):
Formant ustala rzeczownik należący do kategorii plurale tantum: nosionka ‘kła-

dziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wiader’: nosić; nośuKka 86, 95, por. 
nosiółka, nosiłki, nosiołki, nosidło, nosidła. Jego podstawą jest czasownik niedokona-
ny, o temacie na -i-, por. nosić. W obrębie tej kategorii morfologicznej zostały powoła-
ne także formacje wariantywne dla omawianej o sufiksach: -ółka (pl.t.), por. nosiółka, 
-iłki (pl.t.), por. nosiłki, -ołki (pl.t.), por. nosiołki, -idła (pl.t.), por. nosidła. W liczbie 
pojedynczej występuje jedynie rzeczownik z sufiksem -idło, por. nosidło.

-arka:
Podstawową funkcją formantu -arka jest kształtowanie, głównie dewer-

balnych, formacji instrumentalnych. Jak podaje Bogusław Kreja: „Przyrostek 
-arka należy do grupy najbardziej produktywnych i  jednocześnie bardzo wyra-
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zistych formantów, obsługujących kategorię nazw instrumentalnych” (Kreja, 
2000(a): 167). Identyfikowany głównie z nazwami środków czynności ze wzglę-
du na wysoką jego aktywność derywacyjną w tym obszarze semantycznym, no-
towany jest w gwarach także jako wykładnik nazw subiektów czynności (s. 87), 
atrybutywnych nazw subiektów czynności (s. 117), nazw czynności (s. 43). 

Jego miejsce w  kategorii nomina instrumenti ustaliło się w  wyniku „roz-
szerzenia nazwy osoby od wykonywania zawodowej pracy na nieżywotnego 
sprawcę czynności w postaci narzędzia, maszyny itp.” (Klemensiewicz, 1981: 
209–210)20.

Gwarowe N Instr. z sufiksem -arka kształtowane są w oparciu o czasowniki 
niedokonane prefiksalne, por. ocedzarka: ocedzać, przecedzarka: przecedzać, 
zagrabiarka: zagrabiać i  nieprefigowane, np. koparka: kopać; smarowiarka: 
smarować, wędzarka: wędzić, wiejarka: wiejać, o tematach na -a-, -i-, -owa-, -eja-. 
Desygnatami zanotowanych nazw są głównie maszyny rolnicze wykorzystywa-
ne w  pracach polowych, por. grabiarka ‘maszyna do grabienia pozostałego na 
ściernisku zboża’: grabić, koparka ‘maszyna do kopania kartofli’: kopać, kosiar-
ka ‘maszyna do koszenia zboża’: kosić, sadzarka ‘maszyna do sadzenia kartofli’: 
sadzić. Pozostałe derywaty funkcjonują jako nazwy urządzeń usprawniających 
wszelkie prace gospodarskie, od najprostszych, por. przecedzarka ‘kawałek 
płótna do cedzenia mleka’: przecedzać, smarowiarka ‘naczynie do smarowania’: 
smarować, do bardziej skomplikowanych, takich jak: dojarka ‘maszyna do do-
jenia krów’: doić, snówarka ‘przyrząd do snucia przędzy przed nawinięciem na 
krosna’: snować. 

Formacje wariantywne dla omawianych kształtowane są przez sufiksy: -ka, 
por. wiejarka / wiejka, -aczka por. koparka / kopaczka, melarka / melaczka, 
smarowiarka / smarowaczka, -anka, por. zagrabiarka / zagrabianka -ak, por. 
melarka / melak, -adla, por. snówarka / snowadla, -adel, por. snówarka / sno-
wadel, -adło, por. snówarka / snowadło, -idło, por. snówarka / snowidło -nia, 
por. wiejarka / wiejnia, -alnia, por. snówarka / snowalnia, -arnia (patrz Siero-
ciuk, 2012: 341–342), por. wędzarka / wędzarnia, wiejarka / wiejarnia.

Instrumentalna funkcja kategorialnosemantyczna formantu -arka została 
potwierdzona zarówno w polszczyźnie ogólnej (por. Gaertner, 1934: 299; Sat-
kiewicz, 1969: 32–36; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 137–139; Klemensie-
wicz, 1981: 209–210;  Grzegorczykowa, 1998: 411), jak i w gwarach (por. Cy-
ran, 1960: 184; Szymczak, 1961: 137; Dobrzyński, 1967: 11; Górnowicz, 1967: 
32–33; Bąk, 1968: 80; Chludzińska-Świątecka, 1972: 177–178; Kowalska, 1975: 
55; Malec, 1976: 28–29; Dejna, 1989/1990: 27; Jaros, 2009: 87–92; Sierociuk, 
2012: 341–342).

20 Inne propozycje dotyczące genezy formantu -arka w kategorii N Instr. przytacza 
Irena Jaros ( Jaros, 2009: 87).
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dojarka ‘maszyna do dojenia krów’: doić; dozarka 15, 90P, dozorka 15L, 
por N Sub.; grabiarka ‘maszyna rolnicza do grabienia pozostałego na ścierni-
sku zboża’: grabić; graˆorka 15, 15L, 15T, 19J, 24S, 93C, graˆorkom beve pren-
ry 30K, por. N Sub.; koparka / kopiarka ‘maszyna do kopania kartofli’: kop¿-, 
kopać; koparka 15L, / ko@orkom bevemy kopac 30K, ko@orka 24S, 90P, 93, 93C, 
por. kopaczka, por. też N Sub.; kosiarka ‘maszyna do koszenia zboża’: kosić; 
kośarka 1B, 15, 30K, kośorka 15, 15L, 15T, 19J, 24S, 93, 93C; melarka ‘drążek 
żarnowy do obracania kamienia’: melać; melorka 19, 19J, 28D, mylorka 85, 86, 87, 
90, 91, 93, 98S, por. melaczka, mełaczka, melak; ocedzarka ‘kółko tłuczka masel-
nicy’: ocedzać; ocyrarka 83; przecedzarka ‘kawałek płótna do cedzenia mleka’: 
przecedzać; pRecyrorka 83B; sadzarka ‘maszyna rolnicza do sadzenia kartofli’: 
sadzić; sarorka 19J, por. N Sub.; smarowiarka ‘naczynie do smarowania’: smaro-
wać; smaro1arka 15L, por. smarowaczka; snówarka ‘przyrząd do snucia przędzy 
przed nawinięciem jej na krosna’: snować; snuvdrka 56, do snuvorAi żeby snuć 88, 
por. snowadla, snowadel, snowadło, snowidło, snowalnia; wędzarka ‘wędzarnia’: 
wędzić; vynrarka 93, por. wędzarnia; wiązarka ‘snopowiązałka’: wiązać; 1ozorka 
15L; wiejarka ‘maszyna do oddzielania plew od zboża’: wiejać ‘wiać’; 1ezarkom 
80, por. wiejka, wiejnia, wiejarnia; zagrabiarka ‘grabiarka, maszyna do grabie-
nia resztek słomy na polu’: zagrabiać; zagraˆorka 72D, por. zagrabianka; żynarka 
‘żniwiarka, maszyna do ścinania zboża’: żynać ‘żąć’; po zynarce 59, zynarkamy 54.

-atka:
Formant odnotowano w derywacie – wiejatka ‘szufla do ręcznego wiania zbo-

ża’: wiejać ‘wiać’; 1ezotka 96, 17, leKgutkd 1izatka 49, 74, 1zotka 1B, por. wiejaczka, 
wiejak – przywołanym już jako formacja wariantywna dla nazwy – wiejaczka. Pod-
stawą, od której rzeczowniki zostały utworzone, jest czasownik niedokonany.

Wiej-aczka, wiej-atka oraz wiej-ak nazywają w gwarach proste, ręczne urzą-
dzenia służące do oddzielania plew od ziarna, wiej-arka zaś odnosi się do skompli-
kowanego urządzenia, maszyny przeznaczonej do wiania zboża. W przykładach 
tych formant staje się odpowiedzialny za istotne modyfikacje funkcji semantycz-
nych derywatów.

-awka:
Odnotowany już w kategorii nazw czynności (s. 43) formant -awka w gwa-

rach bierze także udział w powoływaniu nazw środków czynności. Jego obecność 
w tej kategorii Irena Jaros tłumaczy reinterpretacją prymarnych N Acc. ( Jaros, 
2009: 93–94), Hubert Górnowicz zaś podaje: „Formant -awka mógł zostać 
wyabstrahowany w tworach typu zab(af-ka)” (Górnowicz, 1966: 33).

Gwarowe formacje na -awka powołano w oparciu o czasowniki niedokona-
ne, nieprefigowane, o tematach na -a-, por. bujać, dmuchać, huśtać, prytać, sikać, 
słuchać, strzykać. Nazywają one proste urządzenia wykorzystywane w różnych 
obszarach działalności mieszkańców wsi. Trudno je poklasyfikować w wyraźne 
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klasy semantyczne. Na uwagę zasługują derywaty – pierdawka ‘instrument mu-
zyczny wykonany z kory wierzbowych gałązek’, prytawka ‘gwizdek’ o czytelnych 
odcieniach stylistycznych, atrybutywnych wynikających ze znaczeń ich czasow-
ników podstawowych – pierdzieć ‘wydawać charakterystyczny dźwięk’, prytać 
‘gwizdać, wydawać charakterystyczny dźwięk’.

Dla dwóch derywatów odnotowano w gwarach formacje wariantywne, por. 
buj-awka / buj-ka / buj-aczka / buj-ka, sik-awka / sik-awa.

Instrumentalną funkcję formantu -awka potwierdzono w polszczyźnie ogól-
nej por. (Gaertner, 1934: 299; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 143; Klemen-
siewicz, 1981: 210;  Grzegorczykowa, 1998: 411) oraz w gwarach (por. Szym-
czak, 1961: 138; Dobrzyński,1967: 12; Górnowicz, 1967: 33; Warchoł, 1967: 
145; Bąk, 1968: 80; Laskowski, 1971: 35–36; Kowalska, 1975: 55; Malec, 1976: 
32–33; Dejna, 1989/1990: 29; Jaros, 2009: 93–95).

bujawka ‘kołyska’: bujać; mp. 561; por. bujka, bujaczka, bujak; dmu-
chawka ‘rura przy młocarni do wydmuchiwania słomy podczas młocki’: dmu-
chać; dmu,ofka 15L; huśtawka / huźdawka: huśtać / huźdać; 1/ ,uśtafka 
15L, /,uźdafka 15, 20J, 26K; pierdawka ‘instrument muzyczny wykonany 
z  kory wierzbowych gałązek’: pierdzieć ‘wydawać charakterystyczny dźwięk’;  
@erdofka 25P; prytawka ‘gwizdek’: prytać ‘gwizdać, wydawać charakterystycz-
ny dźwięk’; prytofka 25P; sikawka ‘urządzenie do gaszenia pożaru’: sikać; 
śikofka do vody ćuKgńińćo 11, 13S, 15, 15L, por. sikawa; słuchawka: słuchać; 
sWu,ofka 15L; strzykawka: strzykać ‘wypływać przerywanym silnym strumie-
niem’; scykdfka 40, scykofka 57.

-ewka:
Formant wskazano w jednej formacji – mątewka ‘drewienko rosochate do 

kłócenia płynów’: mącić; mątefka 28D, mdtefka 61, motefka 13S, montefka 30K, 
93C, 114, montefkom rozbeWtoz 30K. Ustalono ją w oparciu o czasownik niedo-
konany o  temacie na -i-. Derywat funkcjonuje jako nazwa prostego urządzenia 
wykorzystywanego w gospodarstwie domowym.

-ówka:
Formant występuje tylko w trzech derywatach o wyłącznie gwarowym cha-

rakterze (por. Buttler, 1988: 617) – skrobówka ‘stara, zdarta łyżka żelazna, służą-
ca do obierania ziemniaków’: skrobać; skrobufka 72D, por. skrobaczka; targówka 
‘maszyna do młócenia, która pozostawia słomę starganą’: targać; targufka 93C, 
por. targanka; wrotówka ‘wierzeja’: * verti ‘zawrzeć, zamknąć’ [Boryś, 2006, s.v. 
wrota]; vrotufka 15L, por. wrotnica, wrótnia.

Ich podstawami są czasowniki niedokonane na -a-. Dla derywatu wrotów-
ka podstawa została zrekonstruowana – wrotówka: *verti ‘zawrzeć, zamknąć’  
[Boryś, s.v. wrota]. Wykazanie tych relacji pozwoli na określenie faktycznych 
związków nazywanego desygnatu z czynnością, do której jest przeznaczony.
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Omawiane derywaty w gwarach funkcjonują jako nazwy: prostego przed-
miotu przystosowanego do roli narzędzia, por. skrobówka, maszyny rolniczej, 
por. targówka, czy urządzenia służącego do zamykania dużych pomieszczeń, 
por. wrotówka.

Nazwy wariantywne do omawianych powołano w oparciu te same podsta-
wy za pomocą formantów: -nica, por. wrotówka / wrotnica, -aczka, por. skro-
bówka / skrobaczka, -anka, por. targówka / targanka, -nia, por. wrotówka / 
wrótnia.

Analogiczne formacje notują niektórzy autorzy opracowań gwarowych (por. 
Cyran, 1960: 185; Bąk, 1968: 80; Kowalska, 1975: 57; Jaros, 2009: 95).

-ki (pl.t.): 
Formant odnotowano w formacji o strukturze plurele tamtum – skrzypki 

‘skrzypce’: skrzypać; byWy skRypAi zi basy 30K, skRypAi 12J, 15, 30K, 34, 34W, 39, 
40, 42B, 50Z, skRypki 13Op, 25R, por. skrzypce. Jej podstawą jest czasownik 
niedokonany o temacie na -a-. W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej 
w  gwarach używana jest nazwa – skrzyp-ce. Derywaty określają instrument 
muzyczny.

-aczki (pl.t.):
Derywat – wijaczki ‘obracający się na podstawce krzyżak, za pomocą 

którego przewija się wełnę’: wijać ‘nawijać, przewijać’; 1izocAi 1B, por. wijak, 
wijadłka, wijadełka, wijadło – funkcjonuje w liczbie mnogiej. Jego odpowied-
nikami w gwarach są nazwy także należące do plurale tamtum, por. wij-adłka, 
wij-adełka, występujące w liczbie pojedynczej, por. wij-ak, wij-adło.

Wspólną podstawą dla wszystkich jest czasownik niedokonany wijać.

-iłki (pl.t.):
Ustalony jako plurale tamtum derywat nosiłki ‘kładziony na ramiona drą-

żek do noszenia konewek, wiader’: nosić; nośiWAi 12J, 19J, 20J, 25R, ndśiWAi 20,  
nośeWAi 15T, 24S, noś„łAi 15, nWośełAi 25, por. nosiółka, nosionka, nosiołki, nosidło, 
nosidła – wyraża prosty przyrząd wykorzystywany w codziennych pracach do-
mowych czy gospodarskich.

Rzeczownik ustalono w oparciu o czasownik niedokonany na -i-, podobnie 
jak funkcjonujące w gwarach formacje wariantywne, por. nosi-ółka, nosi-onka, 
nosi-ołki, nos-idło, nos-idła.

-ołki (pl.t.):
Derywat nosiołki ‘kładziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wia-

der’: nosić; mp. 616, por. nosiółka, nosionka, nosiłki, nosidło, nosidła – przyto-
czono jako jeden z wariantów słowotwórczych formacji – nosiłki.
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-ak:
Wielofunkcyjny formant -ak (por. N Sub., N Sub. Attr., N Res.,N Ob.)21 wy-

kazuje dużą aktywność w powoływaniu dewerbalnych nazw środków czynności. 
Jego obecność w  tej kategorii słowotwórczej Zenon Klemensiewicz uzasadnia 
procesem rozszerzania zasięgu sufiksu z nazw działaczy żywotnych na działaczy 
nieżywotnych, czyli narzędzi (Klemensiewicz, 1981: 209). 

Zanotowane nazwy odnoszą się do desygnatów: 
1/ urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie domowym, np. bełtak, ce-

dzak, czerpak, człapak, czyniak, drapak, firlak, motak, myjak, noszak, pomy-
wak, powijak, rozpinak, świecak, trzepak, ucierak, umywak, wijak, 

2/ drobnych narzędzi używanych w rolnictwie, np. bijak, drapak, kurzak, 
melak, owiązak, rzezak, siewak, skrobak, stojak, straszak, taczak, wiejak, 
zdzierak, znaczak,

3/ przedmiotów niezbędnych w opiece nad dziećmi, ich zabawie, np. bujak, 
gwizdak, kolebak, kołysak, powijak, stojak, świstak, 

4/ elementów odzieży, np. chodak, ciapak, obwijak, powijak, spinak, wie-
szak.

Podstawami formacji instrumentalnych są czasowniki niedokonane prefik-
salne i nieprefigowane o tematach głównie na -a-, -i-/-y-, -ywa-, -eja-, np. bełtak: 
bełtać, cedzak: cedzić, kurzak: kurzyć, pływak: pływać, wiejak: wiejać oraz wie-
lokrotne, por. siewak: siewać, taczak: taczać.

Niektóre nazwy środków czynności zostały ukształtowane w oparciu o cza-
sowniki wyrażające czynności atrybutywne, określające desygnaty w  związku 
z  ich właściwościami, np. ciapak ‘stary but, but z drewnianą podeszwą’: ciapać 
‘klapać’, człapak ‘pedał kołowrotka, łapka na myszy’: człapać, drapak ‘miotła 
z gałęzi do zamiatania podwórza’: drapać.

Formacje wariantywne dla omawianych ustalono w  gwarach, głównie za 
pomocą formantów: -acz, por. człapak / człapacz, drapak / drapacz, kolebak / 
kolebacz, pomywak / pomywacz, trzepak / trzepacz, ucierak / ucieracz; -aczka, 
por. bujak / bujaczka, drapak / drapaczka, melak / melaczka, motak / motacz-
ka, pomywak / pomywaczka, trzepak / trzepaczka, wiejak / wiejaczka; -ka, por. 
bujak / bujka, rozpinak / rozpinka, trzepak / trzepka, ucierak /ucierka; -adło, 
por. noszak / noszadło, pomywak / pomywadło, uwiązak / uwiązadło, wijak / 
wijadło; -idło/-ydło, por. cedzak / cedzidło, motak / motowidło, toczak / toczy-
dło; -ek, por. człapak / człapek, gwizdak / gwizdek, straszak / straszek, także: 
-ałka, por. gwizdak / gwizdałka, zmywak / zmywaczka; -nik, por. toczak / tocz-
nik, znaczak / znacznik; -elnik, por. taczak / taczelnik, toczak / toczelnik; -ec, 
por. człapak / człapiec; -aga, por. drapak / drapaga; -acha, por. drapak / drapa-

21 Wszystkie funkcje kategorialne formantu omawia Kazimierz Michalewski (Mi-
chalewski, 1977: 47–90).
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cha; -arka, por. melak / melarka; -atka, por. wiejak / wiejatka; -awka, por. bujak 
/ bujawka; -aczki (pl.t.), por. wijak / wijaczki; -aka, por. drapak / drapaka; -ejek, 
por. firlak / firlejek; -ałek, por. firlak / firlałek; -alnik, por. toczak / toczalnik; 
-idłko, por. motak / motowidłko; -adłka (pl.t.), por. wijak / wijadłka; 

-adełka (pl.t.), por. wijak / wijadełka; -anie, por. uwiązak / uwiązanie; -eń, 
por. człapak / człapień; -ø, por. straszak / strach.

Zmiana struktury formacji paralelnych dla nazw derywowanych za pomocą 
formantu -ak często wiąże się ze zmianą ich rodzaju gramatycznego czy liczby, 
por. -aga, -acha, -ka, -ałka, -aczka, -arka, -awka powołujące rzeczowniki rodza-
ju żeńskiego, -adło, -idło/-ydło ustalające nazwy rodzaju nijakiego, -aczki (pl.t.), 
-adłka (pl.t.), -adełka (pl.t.) kształtujące pluralia tamtum. 

Aktywność derywacyjną formantu w kształtowaniu nazw instrumentalnych 
została potwierdzona w opracowaniach słowotwórczych poświęconych derywa-
tom zarówno ogólnopolskim (por. Doroszewski, 1928: 203–206; Ułaszyn, 1923: 
224; Gaertner, 1934: 304; Satkiewicz, 1969: 36–37; Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 159–160; Klemensiewicz, 1981: 209; Grzegorczykowa, 1998: 412; Klesz-
czowa, 1998: 130), jak i gwarowym (por. Cyran, 1960: 176, 1977: 15; Szymczak, 
1961: 146–147; Dobrzyński, 1967: 9; Górnowicz, 1967: 39; Warchoł, 1967: 
144; Bąk, 1968: 79; Mrózek, 1970: 192; Nowak, 1970: 135; Laskowski, 1971: 
14–16; Chludzińska-Świątecka, 1972: 174; Kowalska, 1975: 54; Malec, 1976: 
23; Dejna, 1989/1990: 25; Habrajska, 1998/1990: 89; Jaros, 2009: 98–104).

bełtak: bełtać ‘mieszać, mącić’; beWtok, 20J; bijak ‘część cepów, którą się ude-
rza’: bijać; ˆizdk 25R, 43B, 50Z, 63G, 75a, ˆizok 1B, 1G, 4, 6T, 10M, 12J, 13S, 
16S, 19J, 23B, 24S, 25B, 26K, 28D, 30K, 31J, 32, 32K, 37, 42B, 58M, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 96, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93C, 
94, 95, 97, 98, 98S, 99, 100, ˆizok krutsy, loto na kaptu_e, ˆiWy ˆizoAem 41; bujak 
‘kolebka polna’: bujać; buzak 81, por. bujka, bujaczka, bujawka; cedzak ‘szmatka 
lub sito do cedzenia mleka’: cedzić; cerdk 34W, cerok 13Op, 15T, por. cadzidło, 
cedzidło; chodak 1/ ‘stary but’, 2/ ‘but z  łyka’, 3/ ‘but z drewnianą podeszwą, 
najczęściej bez zapietka’: chodzić; 1/ ,odok 13Op, 26K, 30K, 32, stare ,odoAi 41, 
2/ ,odok 12J, ,Woddk 39, 3/ ,odok 15L; ciapak 1/ ‘stary but’, 2/ ‘but z  drew-
nianą podeszwą, bez pięty’: ciapać ‘klapać’; 1/ mp. 464, 2/ ćapdk 25R; ciesak 
‘narzędzie do dłubania niecek’: ciesać ‘ciosać’; ćesok 19; czerpak 1/ ‘łyżka wa-
zowa’, 2/ ‘naczynie do czerpania wody’, 3/ ‘rodzaj sieci’: czerpać; 1/ cerpok 1B, 
1G, 15L, 19, 23B, cyrpok 13Op, 2/ cerpok 15L, 3/ cyrpok 18; człapak 1/ ‘pedał 
kołowrotka’, 2/ ‘łapka na szczury’: człapać; 1/ cłapok 7, cWapok 1G, 6, 6T, 12, 
21, 26, cłapdk 24, 2/ mp. 591, por. człapiec, człapacz, człapek, człapień; czyniak 
‘mątewka’: czynić ‘zarabiać barszcz’; cyńok 93C; drapak 1/ ‘miotła z  gałęzi do 
zamiatania podwórza’, 2/ narzędzie do spulchniania ziemi i wygrabiania chwa-
stów’: drapać; 1/ drapak 2, 10M, 11, 15L, 20J, 23, 84, drapdk 24, 25, 26M, 88, 
drapok , taAe stare drapacysko 97, por. drapacz, drapaga, drapacha, drapaczka, dra-
paka, drapek, 2/ drapok Reść zymbovy 11, drapok 1B, 5, 6T, 12J, 13, 13S, 14, 15, 
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15L, 15T, 19, 19J, 20, 20J, 24S, 25B, 30K, 32K, 71, 71B, 73, 74, 77, 78, 82, 85, 87S, 
88, 90P, 91, 93, 94, 96, 99, por. drapacz; drapak ‘używany przez bartników przy-
rząd do włażenia na drzewo’: drapać (się) ‘wdrapywać się, wchodzić’; drapok 87S; 
firlak ‘mątewka’: firlać ‘kręcić’; wirlok 99, 100, por. firlaczek, firlejek, firlałek; ga-
szak ‘część lampy naftowej’: gasić; gasdk 34W; gwizdak ‘przyrząd do gwizda-
nia’: gwizdać; g1izdok 1G, por. gwizdałka, gwizdek; kolebak ‘płachta zawieszo-
na w  polu na żerdziach, zastępująca kołyskę’: kolebać; v koCiboka, 84, 91, 95, 
kolyboAi 87, 87S, por. kolebacz; kołysak ‘biegun kołyski’: kołysać; koWysok 15L; 
kurzak ‘przyrząd do okadzania, okurzania pszczół’: kurzyć; ku_ok 87S; melak 
‘drążek żarnowy do obracania kamienia’: melać; melok 57, mylok 97, por. melacz-
ka, mełaczka, melarka; mielak ‘drążek żarnowy do obracania kamienia’: miel-, 
mleć; Helok 63Ł, ld Heldka 62; motak ‘motowidło’: motać; motok 1, 1G, 2, 14, 
por. motaczka, motowidłko, motowidło; myjak ‘ścierka do garnków’: myj-, myć; 
myzok 36, myzdk 50Z, myzoAem śe omyze 41; noszak ‘kładziony na ramiona drą-
żek do noszenia konewek, wiader’: nosz-, nosić; nosokem nazyvaCi 4, por. nosza-
dło; obwijak ‘onuca’: obwijać; WoˆizoAi nom. pl. 77; owiązak / owięzak ‘rzemień 
u cepa, łączący kapę dzierżaka z kapicą bijaka’: owiązać; o1Mzak 32, o1ZzoAi nom. 
pl. 11, Wovzjzak 13Op, Wo16zok 1G; pływak ‘pęcherz ryby’: pływać; płyvok 25M, 
pWyvok 15L, 23B; pomywak ‘ścierka do mycia garnków’: pomywać; pomyvok 11, 
14, 24S, por. pomywacz, pomywaczka, pomywadło; powijak 1/ ‘szeroki pas, któ-
rym owija się małe dziecko’, 2/ ‘kawałek płótna, przez które mota się lub zwija nici, 
żeby nie kaleczyły ręki’, 3/ ‘onuca’: powijać; 1/ po1izok, vecko lezy f po1izoka, 15T, 
po1izak 10, 10M, po1izdk 20, 34, po1izok 12J, 13Op, 15, 19, 19J, 24S, 25B, 30K, 
93C, 117, pWo1izok 15, 93, pWo1izdAi nom. pl. 57, por. powijacz, 2/ po1izok 72D, 3/ 
po1izoAi nom. pl. 77; rozpinak ‘listwa przytrzymująca płótno w warsztacie tkac-
kim, aby się nie ściągało’: rozpinać; ros@inoAi nom. pl. 1G, por. rozpinka; rzezak 
‘nóż w sieczkarni’: rzezać; _ezok 23B, Wokez ńe meter było tego _ezdka 64; siewak 
‘kawałek płótna, z  którego rozsiewa się zboże’: siewać; śevok 15T, por. N Sub.; 
skrobak ‘strużek do korowania drzewa’: skrobać; skrobok 15L; smywak ‘zmy-
wak’: smywać ‘zmywać’; smyvdk 33; spinak ‘drucik w sprzążce’: spinać; s@indk 
54; spływak ‘spławik u  wędki; korek na którym zawieszony jest haczyk’: spły-
wać; spłyvak 14; stojak 1/ ‘przyrząd bez kółek, za pomocą którego małe dziecko 
uczy się chodzić’, 2/ ‘uprząż na głowie konia, gdy stoi w stajni’: stojać; 1/ f sto-
zoku to zuz loto dob_e 30K, stozok 1G, 12J, 13Op, 15, 15T, 19, 19J, 23, 24S, 30K, 
87S, 93, 93C, 117, 2/ stozok 13Op; straszak ‘kukła do odstraszania wróbli’: stra-
szać ‘straszyć często’; strasok 15T, por. straszek, strach; świecak ‘rodzaj lampki, ka-
ganek’: świecić; śwecdk 34W; świstak 1/ ‘gwizdek’, 2/ ‘fujarka’: świstać ‘gwizdać’; 
1/ świstok 93C, 2/ świstdk 50Z, por. N Sub. Attr.; taczak ‘obracany korbą kamień 
do ostrzenia narzędzi’: taczać; tacok 1G, por. taczelnik; toczak ‘obracany korbą 
okrągły kamień do ostrzenia narzędzi’: toczyć; tocdk 49, tocok 13Op, 17, por. 
tocznik, toczalnik, toczelnik, toczydło, por. też N Res.; trzepak ‘mątewka, dre-
wienko rosochate do kłócenia płynów’: trzepać; lRepok 82, por. trzepacz, trzepka, 
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trzepaczka; ucierak ‘ręcznik’: ucierać ‘wycierać’; ućerdc / ućerdk 34, Wućerok 1G, 
por. ucieracz, ucierka; umywak ‘ścierka do wyciągania gorących garnków’: umy-
wać; umyvok 21, 22; uwięzak ‘rzemyk u cepa, łączący kapę bijaka z kapą dzierża-
ka’: uwiązać; u1jzok 9, 13S, u1zjzaAi 4, por. uwiązadło, uwiązanie; wiejak ‘szufla 
do ręcznego wiania zboża’: wiejać ‘wiać’; 1ezok 42B, 1ezok viś, sufelka davńi 95, por. 
wiejaczka, wiejatka; wieszak 1/ tasiemka przyszyta przy kołnierzyku, służąca do 
zawieszania ubrania’, 2/ ‘ramiączko do wieszania ubrania’, 3/ deska z kołkami na 
ubrania’: wieszać; 1/ 1isok 93C, 117, 1esok 1G, 2/ 1isok do safy 19J, 1iRak 72D, 
1esok 15, 24S, 1iRak / 1iRok 117, 3/ 1iRak na śćańe 72D, 1iRok 117, 1isok 19J, 93C, 
1esok 15, 15L, 15T, na 1ysoku 104, na 1eRaku 30K, por. wieszadło; wijak ‘obracają-
cy się na podstawce krzyżak, za pomocą którego przewija się przędzę’: wijać ‘na-
wijać, przewijać’; 1izoAi 1B, por. wijadłka, wijadełka, wijaczki, wijadło; zdzierak 
1/ ‘narzędzie do gładzenia desek’, 2/ ‘narzędzie do obdzierania kory z drzewa’: 
zdzierać; 1/ źverak 72D, 2/ źverak 72D; zmywak ‘szmatka do zmywania naczyń’: 
zmywać; zmyvok 12J, 13Op, 15L, 25B, 86, por. zmywaczka; znaczak ‘narzędzie 
do wyznaczania równych rzędów sadzenia kartofli’: znaczyć; znacok 13Op, por. 
znacznik.

-niak:
Rozszerzony formant -niak wskazano w  derywacie wirniak ‘górny krążek 

koła garncarskiego’: wirować; 1irńok 93C. Nazwę ustalono w oparciu o czasow-
nik niedokonany o temacie na -owa-. Nazwa określa desygnat, który jest elemen-
tem złożonego urządzenia służącego do nadawania kształtów naczyniom glinia-
nym na kole garncarskim.

-aka:
Formant, jak podają Renata Grzegorczykowa i  Jadwiga Puzynina, jest 

pochodzenia ruskiego, łaczony głównie z  podstawami werbalnymi decydu-
je o  funkcji stylistycznej ustalanych derywatów (Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 164, Kreja, 1996(b)). Istotne w kształtowaniu funkcji stylistycznej, atry-
butywnej gwarowych nazw środków czynności o  znaczeniu ‘miotła z  gałęzi, 
także stara, do zamiatania podwórza’ jest przenośne użycie znaczeń motywu-
jących, por. drapaka: drapać, skrabaka: skrabać, skrobaka: skrobać. Podsta-
wy zatem nie tyle wskazują na czynności, do których nazywane desygnaty są 
przeznaczone, ile je znamionuja, charakteryzyja, określają ze względu na ich 
właściwości.

N Instr. na -aka ustalono od czasowników niedokonanych o tematach na -a-. 
Formantami współfunkcyjnymi są: -acha, por. skrabaka / skrabacha, -acz, por. 
drapaka / drapacz, skrabaka / skrabacz, -aczka, por. skrabaka / skrabaczka, 
skrobaka / skrobacz, -ek, por. skrobaka / skrobek.

drapaka ‘miotła z gałęzi do zamiatania podwórza’: drapać; drapaka 6T, 11, 
41, 43, 43B, drapaka – nazyvaCi Hetłe, co zus śe podarła 41, por. drapacz, drapaga, 
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drapacha, drapaczka, drapak, drapek; skrabaka ‘stara, zdarta miotła z  gałęzi’: 
skrabać [Brückner, 1993, s.v. skrobać]; skroboka 63G, por. skrabacha, skrabacz, 
skrabaczka; skrobaka ‘stara miotła z gałęzi’: skrobać; skrobaka 98, 100, por. skro-
baczka, skrobek.

-ek: 
Notowany także w  innych kategoriach słowotwórczosemantycznych (por. 

N Acc., N Sub., N Sub.Attr., N Res., N Ob., N Loc.)22 formant -ek funkcjonuje 
także jako wykładnik nazw środków czynności. 

W kategorii nazw instrumentalnych udział -ek jest porównywalny z aktyw-
nością formantów: -a, -acz, -ka, -aczka, -ak, -nik, -dło,-adło, -idło/-ydło.

Podstawami omawianych derywatów są czasowniki prefiksalne i nieprefigo-
wane, niedokonane o sufiksach tematycznych: -a-, np. gwizdek: gwizdać, pod-
pórek: podpierać, -i-, np. czepek: czepić, przełazek: przełazić, -ota-, por. świer-
gotek: świergotać, -ewa-, odziewek: odziewać oraz czasownik atematyczny, por. 
tłuczek: tłuc.

Ustalone derywaty funkcjonują jako nazwy prostych przedmiotów, narzędzi, 
materii związanych z codzienną działalnością, głównie gospodarską.

Niektóre nazwy powołano ze względu na właściwości wyrażanych desygna-
tów, por. człapek: człapać, drapek: drapać, skrobek: skrobać, skrzybek: skrzy-
bać, świergotek: świergotać. Łączą one zatem funkcję instrumentalną z atrybu-
tywną. Definiują i wartościują nazywane przedmioty ze względu na wyróżniające 
je cechy, głównie pejoratywne (człapać, drapać, skrobać, skrzybać), ujawniane 
w działaniach. 

Zabarwienie stylistyczne w  nazwie zakwasek: zakwaszać ustalane jest 
przez formant, który w  tym przypadku pełni funkcję mutacyjno-modyfikacyj-
na. Kształtuje znaczenie instrumentalne o zabarwieniu ekspresywnym w oparciu 
o neutralne znaczenie czasownika motywującego.

Dla nazw na -ek zanotowano w gwarach nazwy wariantywne formowane od 
analogicznych znaczeń czynności za pomocą formantów: -a, por. podpórek / 
podpora, zaczynek / zaczyna, -a (pl.t), por. skretek / skręta, -ec, por. czepek / 
czepiec, człapek / człapiec, -nica, por. przełazek / przełaźnica, -acz, por. człapek 
/ człapacz, drapek / drapacz, łamek / łamacz, podpórek / podpieracz, -aga, por. 
drapek / drapaga, -acha, por. drapek / drapacha, -y (pl.t.), por. skretek / skręty, 
-ka, por. łomek / łomka, podpórek / podpórka, powódek / powódka, prze-
łazek / przełazka, skrzybek / skrzybka, tłuczek / tłuczka, zaczynek / zaczyn-
ka, -aczka, por. drapek / drapaczka, skrobek / skrobaczka, -ałka, por. gwizdek 

22 Poza wymienionymi, formant -ek tworzy derywaty rzeczownikowe od podstaw 
innych niż czasownikowe, głównie nazwy deminutywne, ekspresywne (patrz. Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 166–168, 172–173).
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/ gwizdałka, -ak, por. człapek / człapak, drapek / drapak, gwizdek / gwizdak, 
straszek / straszak, -aka, por. drapek / drapaka, skrobek / skrobaka, -eczek, por. 
skrobek / skrobeczek, -uszek, tłuczek / tłuczuszek, -anie, por. podpórek / pod-
pieranie, -eń, por. człapek / człapień, -ø, por. przełazek / przełaz, skrętek / skręt, 
smyczek / smyk, straszek / strach, strużek / strug, świergotek / świergot, wó-
zek / wóz, zakwasek / zakwas.

Najczęściej to samo znaczenie instrumentalne ustalają paralelne formanty: 
-ek/-ka, -ek/-acz, -ek/-ak.

Obecność rozszerzonych formantów: -eczek, -uszek wśród formacji wa-
riantywnych (skrobeczek, tłuczuszek) należy tłumaczyć ustaloną dla nich 
jako wyłączną w  gwarach motywacją czasownikową, określającą je jako na-
zwy środków czynności. Nie można jednak pominąć ich formalnych powią-
zań z podstawami rzeczownikowymi (skrobek, tłuczek) określającymi je jako 
nazwy deminutywne, czy ekspresywne o pośrednich relacjach motywujących 
ze znaczeniami czynności (por. s. 305–306; por. Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 169).

Potwierdzenie opisywanej funkcji kategorialnosemantycznej formantu znaj-
dujemy zarówno w  polszczyźnie ogólnej (por. Gaertner, 1934: 293, Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 169, Grzegorczykowa, 1998: 411; Kleszczowa, 1998: 
130), jak i w gwarach (por. Szymczak, 1961: 122–123; Dobrzyński, 1967: 14; 
Górnowicz, 1967: 20; Warchoł, 1967: 146; Bąk, 1968: 79; Mrózek, 1970: 188; 
Nowak, 1970: 138; Laskowski, 1971: 19–20; Chludzińska-Świątecka, 1972: 
174; Cyran, 1977: 21–22; Dejna, 1989/1990: 31; Habrajska, 1989/1990: 94; 
Jaros, 2009: 105–108).

czepek ‘kobiece nakrycie głowy z płótna, noszone przez kobiety zamężne’: 
czepić; cepek 11, 14, 15, 15L, 15T, 16S, 19, 19J, 34W, 81, cypek 12J, 13Op, 40, 
zˆeraCi na cepek na veselu 90P, c4pki bił5 4, por czepiec; człapek ‘pedał kołowrot-
ka’: człapać; cWapek 19J, por. człapiec, człapacz, człapak, człapień; drapek ‘zdarta 
miotła’: drapać; drapek stary do HeRkańo 72, 76, 79, por. drapacz, drapaga, dra-
pacha, drapaka, drapaczka, drapak; gwizdek ‘przyrząd do gwizdania’: gwizdać; 
g1izdek 15L, 15T, 19J, 24S, 25B, 30K, 93C, por. gwizdałka, gwizdak, por. też 
N Sub. Attr.; lejek: lej-, lać; lezek do leńo 75, lezek 1G, 93, 93C, lizek 1G, 15T, 
24S, 25B, 30K, Cizek 19J, 25R, 72D, 117; łamek ‘narzędzie z jednym rowkiem 
do międlenia lnu’: łamać; łamek 75a, por. łamacz; łomek ‘narzędzie do miedle-
nia lnu’: łomić ‘łamać’; por. łomka; odziewek ‘ubranie’: odziewać ‘ubierać’; 
Wovivek 46, por. N Acc.; podpórek ‘kłonicy tylnej podpórka zewnętrzna’: pod-
pierać; mp. 551, por. podpora, podpieracz, podpórka, podpieranie; podstawek 
‘spodek, talerzyk pod szklankę’: podstawiać; potstavek 1G, 13S, 15, 83B, 104, 
pocstavek 93, pW?tstavek 43; powódek ‘lejce, sznur do prowadzenia konia’: powo-
dzić ‘poprowadzić’ [Bańkowski, 2000]; povudek 53, por. powódka; przełazek 
1/ ‘deska w płocie do przechodzenia’, 2/ ‘kładka’: przełazić; 1/ pReWazek 24S, 
25B, 2/ pReWazek 25B, 25R, 28D, 34, 93, 95, pRyWozek / pReWazek 85, pRełazek 90, 
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por. przełaźnica, przełazka, przełaz; przyodziewek ‘odzież, ubranie’: przyodzie-
wać; pRyovivek 15L, pRyWovevek na coviń 15T; rozporek: rozpierać; rosporek 6T, 
13Op, 28D, 63G, 75a, 78, 83B, 88, 93C, 96, 99, 114, por. rozporeczek; skrętek 
‘kółka, na których opiera się grządziel pługa kolaśnego’: skręcać, skretek 63Ł, 
por. skręta, skręty, skręt, por. też N Res.; skrobek ‘stara, zdarta miotła z  gałę-
zi’: skrobać; skrobek 1B, 41, por. skrobaka, skrobaczka, skrobaka, skrobeczek; 
skrzybek ‘stara miotła z gałęzi’: skrzybać; skRybek 76, por. skrzybka; smyczek: 
smykać ‘ciągnąć, przesuwać’ [Boryś, 2006]; smycek 1B, 1G, 10, 10M, 15T,19J, 
20, 24S, 30, 30K, 32, 57, 93C, por. smyk; straszek ‘kukła do straszenia ptactwa’: 
straszać; strasok 15L, por. straszak, strach, por. też N Sub. Attr.; strużek ‘dłuto na 
wygiętym pręcie, którym się struże kopyto pod podkowę’: strugać; struzek 24S, 
por. strug; świergotek ‘gwizdek, zabawka do gwizdania’: świergotać; śwergotek 
24S, por. świergot; tłuczek 1/ ‘tłuczek w maślnicy, kijek z okrągłą, podziurkowa-
ną deseczką na końcu’, 2/ ‘mątewka, drewienko rosochate do kłócenia płynów’, 
3/‘część stępy do robienia kaszy’, 4/ ‘narzędzie do ugniatania kartofli’: tłukać; 
1/ tłulek 72, tłucek 73, 75, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 90, tWulek 71, 114, tWulek 72D, 
tWucek 1B, 1/G, 12J, 15T, 24S, 28D, 30K, 42B, 58M, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 
84, 85, 86, 92, 93, 93C, 94, 95, 98S, 99, 117, tWucek 52, tWucek z loskom 96, 2/ 
tWucek 83B, 3/ tWulek 50Z, tWucek 10, 11, tłucek 2, 20, 4/ tWucek 1G, 19J, tWucek 
do kartofli 30K, por. tłuczka, tłuczuszek; ułomek ‘narzędzie do tarcia lnu’: uła-
mać; uWumek 114, por. N Res.; wózek 1/ ‘kółka, na których oparty jest dyszel 
pługa’, 2/ ‘przyrząd na kółkach, za pomocą którego dziecko uczy się stać i cho-
dzić’, 3/ ‘wózek, na którym wozi się gaik’: wozić; 1/ vuzek 83, por. wózeczek, 2/ 
vuzek 13Op, 15, 19J, 24S, 3/ kikoćo_e z vusA„m 104, por. wóz; zaczynek ‘zaczyn 
do zarabiania ciasta na chleb’: zaczyniać ‘przygotowywać ciasto na chleb’; zdcy-
KAi nom. pl. 57, por. zaczyna, zaczynka; zakwasek ‘ciasto używane do zakwasza-
nia rozczynu na chleb’: zakwaszać; zakfasek 61, por. zakwas; zamek: zamykać; 
dovńik zamykaWo śe t1i na v_ećoc, a tera na zamek 15T, 16S, zamek 6T, 10M, 13S, 
17, 19J, 26M, 28D, 30K, 31J, 43, 72, 73, 75, 75a, 78, 81, 83, 84, 85, 87, 87S, 89, 
90, 104, 114, 117, zdmek 24, 25, 25R, 34W, 43B, 50Z, 57, 58, 63G, zomek 1B, 
1G, 15, 17, 19, 24S, 25B, 32, 42B, 58M, 62, 77, 79,86, 88, 91, 93, 94, 95, 112, 
zumek 1B, 11, 12J, 13Op, 15T, 20, 20J, 23, 23B, 41.

-aczek:
Formant ustala nazwę firlaczek ‘mątewka’: firlać ‘kręcić’; wirlocek 98, por. fir-

lak, firlejek, firlałek. Powołano ją w oparciu o czasownik niedokonany o temacie 
na -a-. W gwarach funkcjonuje w tym samym znaczeniu, co derywaty; firl-ak, fir-
l-ejek, firl-ałek.

-eczek:
Tylko w  nazwach – skrobeczek ‘stara, zdarta miotła z  gałęzi’: skrobać; 

skrobecek 41, por. skrobek; rozporeczek ‘rozcięcie koszuli pod szyją’: rozpierać; 
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rosporecek 72D, por. rozporek – ustalono bezpośrednie motywacyjne związki ze 
znaczeniami czynności, na podstawie których wyodrębniony został rozszerzony 
formant -eczek. 

Przyjąć jednak należy możliwość motywacji podwójnej, czasownikowo-rze-
czownikowej. Wskazanie podstawy rzeczownikowej wiąże się z określeniem innej 
niż instrumentalna wartości kategorialnej i z wyodrębnieniem sufiksu -ek. Włą-
czony do kategorii nazw deminutywnych / ekspresywnych derywat zachowuje 
semantyczny związek ze znaczeniem czynności ustalany w motywacji pośredniej 
(patrz Skarżyński, 1999: 160, por. s. 305–306). 

Wskazanymi w  opisie podstawami są czasowniki niedokonane o  tematach 
na -a-.

-ejek:
Formant wyodrębniono w  derywacie – firlejek ‘mątewka’: firlać ‘kręcić; 

wirlezek, koźeWek 75a, 80, por. firlak, firlaczek, firlałek. Funkcjonuje on w gwarach 
w tym samym znaczeniu, co: firl-ak, firl-ałek. Wszystkie formacje wywiedziono 
od jednego czasownika o niedokonanym aspekcie i temacie na -a-.

-ałek:
Nazwa – firlałek ‘mątewka’: firlać ‘kręcić; wirloWek 96, por. firlak, firlejek zo-

stała omówiona jako formacja wariantywna dla: firlak, firlaczek, firlejek.

-unek:
Rzeczownik – opatrunek ‘gaza do opatrywania ran, skaleczeń’: opatrywać; 

Wopatrunek 1G, Wopatrunek 19J, 24S, 93C, zroˆiWa mu Wopatrunek 30K – ustalono 
w oparciu o czasownik niedokonany, o sufiksie tematycznym -ywa-. 

Nazwa odnosi się do desygnatu o właściwościach materii, której przeznacze-
nie określa motywujący czasownik.

-uszek:
Nazwę – tłuczuszek ‘tłuczek maślnicy’: tłuc; tWucusek vuravy 20J, por. tłucz-

ka, tłuczek – od czasownika atematycznego, niedokonanego. Formację przyto-
czono jako wariantywną dla omówionej już nazwy – tłuczek, derywaty występują 
w tej samej funkcji semantycznej.

Formant rozszerzony -uszek wyodrębniono w omawianej formacji na podsta-
wie obowiązującej dla niej w gwarach bezpośredniej motywacji czasownikowej. 

-ik:
Formant wskazano w  sześciu formacjach dewerbalnych w  znaczeniu nazw 

środków czynności – budzik: budzić; buvik 15L, por. budnik; ciągnik ‘traktor’: 
ciągnąć; ćogńik 15L; karmik: karmić; karHik 11; rysik ‘cienki pręcik z łupku do 
pisania na łupkowej tabliczce’: rysować; ryśik 19J, ryśiAim my @isaCi 104; spławik 
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‘u wędki: korek, na którym zwisa haczyk’: spławić; spWa1ik 20J; stroik ‘ozdoba 
głowy panny młodej’: stroić ‘nakładać ozdoby’; stroik 13Op.

Rzeczowniki ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane, o tematach na 
-i-: budzić, karmić, stroić, -ną-, por. ciągnąć, -owa-, por. rysować. Dla nazwy – 
spławik – wskazano czasownik podstawowy dokonany – spławić. Aspekt podsta-
wy nie wpływa jednak na funkcję semantyczną ustalonego derywatu. Ten określa 
desygnat o stałych, powtarzalnych związkach z definiującą go czynnością.

Dla nazwy budnik odnotowano w gwarach formację wariantywną o sufiksie 
-nik, por. budzik / budnik.

-nik:
Aktywny w  polszczyźnie ogólnej (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 

194–196) formant -nik również w gwarach ustalił liczne derywaty o instrumen-
talnej funkcji semantycznej (por. Szymczak, 1961: 150; Dobrzyński, 1967: 19; 
Górnowicz, 1967: 43–44; Bąk, 1967: 80; Mrózek, 1970: 193; Laskowski, 1971: 
20–21; Chludzińska-Świątecka, 1972: 175; Kowalska, 1975: 57; Malec, 1976: 
60; Cyran, 1977: 29; Dejna, 1989/1990: 44–45; Habrajska, 1989/1990: 104; 
Jaros, 2009: 111–116). 

Derywaty powołano w  oparciu o  podstawy czasownikowe niedokonane, 
prefiksalne i  nieprefigowane o  sufiksach tematycznych, głównie: -owa-, np. bo-
rować, dołować, gwintować, kierować, parować, -i-/-y-, np. budzić, kroić, toczyć, 
warzyć, znaczyć, -a-, np. odważać, okalać, rozpierać, (w)spierać, zgrabiać także 
-ewa-, np. siewać oraz atematyczny, por. wieźć.

Przy derywatach wywodzonych od czasowników na -owa- możliwa jest do-
datkowa, dla nich prymarna, motywacja rzeczownikowa, por. dołownik: doło-
wać / dół, gwintownik: gwintować / gwint, parnik: parować / para, szpuntow-
nik: szpuntować / szpunt, śrutownik: śrutować / śruta. Nie wpływa ona jednak 
na znaczenie kategorialne derywatów, wyraża jedynie inne, niebezpośrednie po-
wiązanie nazywanego desygnaty z czynnością, do której jest przeznaczony, tzn. 
dołownik ‘służy do dołowania / robienia dołów’, gwintownik ‘to narzędzie do 
gwintowania / robienia gwintów’, parnik ‘to naczynie do parowania / gotowa-
nia na parze’, szpuntownik ‘to narzędzie do szpuntowania / robienia szpuntów 
w deskach’, śrutownik ‘to młynek do śrutowania / rozdrabniania ziarna na śrutę’. 
Parafrazowane ze względu na podstawy rzeczownikowe derywaty zachowują 
znaczenia środków czynności określanych w związku z jej obiektem, rezultatem 
czy sposobem wykonywania.

Dla derywatu – obsypnik – wskazano podstawę czasownikową o aspek-
cie dokonanym – obsypać. Ze względu jednak na znaczenie wyrażanego 
desygnatu, definiowanego jako narzędzie o stałym związku z określającą go 
czynnością, za podstawę przyjąć można czasownik o aspekcie niedokonanym 
– obsypywać.
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Nazwy derywowane formantem -nik wyrażają desygnaty definiowane głów-
nie jako narzędzia wykorzystywane w pracach gospodarskich, np. bornik, gwin-
townik, mełnik, odważnik, parnik, pilnik, tocznik, rolniczych, np. dołownik, 
obsypnik, siewnik, zgrabnik, znacznik, niektóre określają elementy urządzeń, 
przedmiotów, np. chłodnik, krojnik, krzyżownik, rozpornik, spornik. 

Formacjami wariantywnymi dla N Instr. na -nik są nazwy o sufiksach: -a, por. 
rozpornik / rozpora, -ka, por. rozpornik / rozpórka, siewnik / siewka, -ak, por. 
tocznik / toczak, znacznik / znaczak, -ik, por. budnik / budzik, -alnik, por. tocz-
nik / toczalnik, -elnik, por. tocznik / toczelnik, -ydło, por. tocznik / toczydło. 

bornik / borownik ‘przyrząd do wiercenia otworów w metalu’: borować; 
borńik 15L / borovńik 15L; budnik ‘budzik’: budzić; budńik 15L, 15T, 25R, por. 
budzik; chłodnik 1/ ‘rondo kapelusza’, 2/ ‘bańka z kranikiem, w której wstawia 
się mleko do zimnej wody, aby oddzieliła się od mleka śmietana’: chłodzić; 1/ 
,łodńik 23, 2/ ,Wodńik 1B, 11; dołownik ‘maszyna do sadzenia ziemniaków’: do-
łować, doWovńik, 24S, 87S, 93C; gwintownik ‘narzędzie do gwintowania’: gwin-
tować; g1intovńik 15L; kierownik ‘ruchoma, obracająca się na sworzniu belka 
z kłonicami w przedniej części wozu’: kierować; Aerovńik 1B, 1G, 12J, 13Op, 15, 
15T, 19, 19J, 20, 20J, 24S, 42B, 73, 74, 75a, 76, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 93, 93C, 
95, kerovńik 13Op, 23, Aerovńik, starsy rycon 78, por. N Sub.; krojnik ‘część pługa 
umieszczona pod lemieszem’: kroj-, kroić; krozńik 24S; krzyżownik ‘część wozu’: 
krzyżować; kRy_ovńik 34W; mełnik ‘deska, w której tkwi górny koniec mlonu’: 
meł-, mleć; mełnik 33; obsypnik ‘obredlacz, narzędzie rolnicze do obsypywania 
dolnych części roślin uprawnych’: obsypać; Wopsypńik 93; odważnik: odważać; 
Wodvazńik 15; okólnik ‘płot z pojedynczych drągów przybitych do kołków, naj-
częściej wokół pastwiska’: okalać ‘otaczać’; Wokulńik 1G, 19J, 24S, por. N Loc.; 
parnik ‘naczynie do gotowania ziemniaków dla świń’: parować; parńik 1G, 11, 15, 
15L, 15T, 19, 19J, 24S, 93, 93C, 104, 114, 117, f parńiku loc. sg. 30K, porńik 90P; 
pilnik: piłować; @ilńik 10, 10M, 17, 20, 25R, 50Z, 57, 93, @elńik 1B, 15L, 25; 
rozpornik ‘połączenie nóg pługa’: rozpierać; rosporńik 87S, por. rozpora, rozpór-
ka; siewnik ‘maszyna do wysiewania ziarna’: siewać; śevńiAem zasoW 30K, śevńik 
1B, 14, 15L, 15T, 23, 24S, śivńik 10, 10M, 15, 16S, 19J, 32, 72D, 87S, 93, 114, 
117, śyvńik 57, 83B, por. siewka; spornik 1/ ‘pręt łaczący rączki pługa’, 2/ ‘część 
jarzma’, 3/ ‘połączenie nosów sań’, 4/ ‘połączenie bron’, 5/ ‘połączenie desek’: 
(w)spierać ‘trzymać, podtrzymywać’; 1/ sporńik 15L, 97, 114, 2/ sporńiAi 96, 3/ 
sporńiAi 99, 4/ sporńik 99, 5/ desecAi sporńiAi 80a; śpiewnik ‘książka z pieśniami 
religijnymi’: śpiewać; ś@evńik 1G, 15T, 24S, 25P, ś@ivńik 19J, 93C, por. śpiewni-
czek (N Dem., s. 306); szpuntownik ‘szpuntownik, narzędzie do robienia row-
ków w gontach i deskach na podłogę’: szpuntować ‘czopować’ [Brückner, 1993. 
s.v. szpunt]; śpuntovńik, śpontovńik 1B; śrutownik ‘młynek do ziarna’: śrutować 
‘rozdrabniać ziarno na śrutę’; śrutovńik 10, 15L, śrutovńiAi byWy ve vozne, myCiWo śe  
_yto na razufke, viśez śrute roˆom na pront 72D; tocznik ‘obracany korbą okrągły 
kamień do ostrzenia narzędzi’: toczyć; tocńik 1B, por. toczak, toczalnik, toczelnik, 
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toczydło; warznik ‘garnek’: warzyć ‘gotować’; var_ńik 58, va_ńik 47, vo_ńik 53; 
wieśnik ‘wiosło’: wieżć; 1iśńiki, łopaty nom. pl. 77; zgrabnik ‘narzędzie do grabie-
nia bez konia’: zgrabiać; zgrobńik 15; znacznik ‘narzędzie do wyznaczania rów-
nych rzędów sadzenia kartofli’: znaczyć; znalńiAem roˆiWy śe rofAi 30K, znacńik 
1B, 12J, 15, 15L, 15T, 24S, 72D, 87S, 88, 114, 117, por. znaczak.

-alnik:
Formant wskazano w derywatach: ciosalnik ‘ośnik’: ciosać; ćosalńik 82a; to-

czalnik ‘obracany korbą kamień do ostrzenia narzędzi’: toczyć; tocalńik 83B, por. 
toczak, tocznik, toczelnik, toczydło. Ich podstawami są czasowniki o niedokona-
nych aspektach i  tematach na -a-, -y-. Rzeczownik toczalnik funkcjonuje w tej 
samej funkcji kategorialnosemantycznej, co wywodzone od tej samej podstawy: 
tocz-ak, tocz-nik, tocz-elnik, tocz-ydło.

-elnik:
Derywat o  tym formancie toczelnik ‘obracany korbą okrągły kamień do 

ostrzenia narzędzi’: toczyć; tocelńik 24S, 90P, 93, por. toczak, tocznik, toczalnik, 
toczydło – przytoczono już przy omówieniu formacji: tocz-ak, tocz-nik, tocz-al-
nik. 

-ko:
Formant wyodrębniono w derywatach: łóżko: leżeć; kWać śe na Wusku zi ś@iz 

30K, Wusko 1B, 1G, 6T, 11, 12J, 15, 15L, 15T, 19, 19J, 20, 20J, 24S, 25B, 26, 26K, 
32K, 50Z, 61, 93, 117, WuRko 10M, 34W, 114, 121, WuskWo 57, WuRkW? 43, łusko 14, 
15, 18, 27, 41, 43, 53, 88; pomietko ‘rodzaj miotły na długim kiju do wymiata-
nia popiołu z pieca piekarskiego’: pomiatać ‘wymiatać’; mp. 668, por. pomiotło. 
Wskazanymi dla nich podstawami są czasowniki niedokonane, o tematach na -e-, 
-a-. 

Formacją wariantywną dla nazwy pomietko jest ustalony przez formant -ło 
derywat pomiotło. Rzeczownikom tym przypisywana jest w  gwarach ta sama 
funkcja semantyczna, czyli nazwa pomietko nie jest tu odczuwana jako deminu-
tywna, to samo spostrzeżenie dotyczy nazwy łóżko.

Instrumentalna funkcja formantu -ko potwierdzana jest sporadycznie 
w opracowaniach gwarowych, (por. Pomianowska, 1958: 280; Kowalska, 1975: 
57). W polszczyźnie ogólnej przypisywana jest mu głównie funkcja modyfikacyj-
na w zakresie powoływania nazw deminutynych / ekspresywnych (por. Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 148–151).

-adłko:
Formant wyodrębniono w  derywatach, które w  gwarach motywowane są 

znaczeniami czynności. Ustala on nazwy występujace w  tej samej funkcji se-
mantycznej, co odpowiednie formacje derywowane formantem -adło, por. 
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przykrywadłko / przykrywadło ‘przykrywka osłaniająca otwór między kijem 
a  wierzchem maślnicy’, przedźrzadłko / przeźrzadło ‘lusterko’, przykrywadł-
ko / przykrywadło ‘przykrywka osłaniająca otwór między kijem a  wierzchem 
maślnicy, wierzchnia część maślnicy’, swijadłko / swijadło, zwijadłko / zwija-
dło ‘narzędzie do zwijania przędzy’. Wskazane jako wariantywne nazwy o sufiksie 
-adło w opisie słowotwórczym przyjąć można jako podstawy dla omawianych de-
rywatów na -adłko. Te wówczas powinny być potraktowane jako nazwy deminu-
tywne o formancie -ko (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 149–151), a ich 
relacje ze ze znaczeniami czynności wyrażać się będą w motywacjach pośrednich 
(por. Skarżyński, 1999: 154). 

Poza nazwami na -adło w  tej samej funkcji kategoraialnosemantycznej 
w gwarch zanotowano rzeczowniki o formantach: -adełko, por. przejrzadłko / 
przejrzadełko, przeźradłko / przeźradełko, -adłka (pl.t.), por. zwijadłko / zwi-
jadłka.

Podstawami dla opisywanych derywatów są czasowniki niedokonane prefik-
salne o tematach na -a-, por. czyniadłko: (za)czyniać, przykrywadłko: przykry-
wać, swijadłko: swijać ‘zwijać’, zwijadłko: zwijać, -ewa-, por. przejrzewadłko: 
przejrzewać oraz różne postaci morfologiczno-fonetyczne czasownika prefiksal-
nego, dokonanego o temacie na -e-, por. przedźrzadłko: przeźrzeć, przejrzadł-
ko: przejrzeć, przer-ziadłko: przer-zieć, przeźradłko / przeźrzadłko: przeźreć 
/ przeźrzeć. 

czyniadłko ‘tłuczek maślniczki’: (za)czyniać [Karłowicz, 1900–1927] ‘za-
rabiać’; cyńotko 100; przedźrzadłko ‘lusterko’: przeźrzeć [Bańkowski, 2000]; 
pRev_atko 91, por. przeźrzadło; przejrzadłko ‘lusterko’: przejrzeć (się); pRez_atko 
75, 96, kaR ta moR pRez_otko 88, 94, pRy_otko 72, pRez_otkWo 86, por. przejrzadeł-
ko, przejrzadło; przejrzewadłko ‘lusterko’: przejrzewać ‘przewidywać’[Bań-
kowski, 2000]; pRez_yvotko 90; przer-ziadłko ‘lusterko’: przer-zieć ‘przejrzeć’; 
pRerźatko 58M, pRerźdtko 15, 34W, 50, 50Z, pRerźdtkWo 24, 31J, pRerźdtkW? 43, 
pRerźotko 6, 11,16, 28, 28D, 30K, 36, 42B, 93, 95, 95a, pRerźotko / pRez_otko 42B, 
por. przer-ziadło; przeźradłko / przeźrzadłko ‘lusterko’: przeźreć / przeźrzeć 
‘przejrzeć’; pReźrotko / pReź_otko 23, por. przeźradełko, przeźradło; przykry-
wadłko 1/ ‘przykrywka osłaniająca otwór między kijem a wierzchem maślnicy’,  
2/ ‘wierzchnia część maślnicy’: przykrywać; 1/ pRykryvdtko 30, 34W, pRykryvatko 
6, 15L, 45, 71, 2/ pRykryvatko 71, por. przykrywadło; swijadłko / świjadłko 
‘przyrząd do zwijania przędzy’: swijać / świjać ‘zwijać’; swizotko 29, 42, 85, / 
 świzotka 79, świzotka świzo śe na kWympAi ‘motek’ 92, por. swijadło; zwijadłko ‘na-
rzędzie do zwijania przędzy’: zwijać; z1izotko 15L, por. zwijadłka, zwijadło.

-idłko:
W  jednej formacji, określonej w  gwarach jako dewerbalna, wskazany zo-

stał formant -idłko: bawidłko ‘zabawka’: bawić (się); ba1itkWo, 34W, 39, por. 
bawidło. Ustala on nazwę o tym samym znaczeniu leksykalnym, co rzeczownik 
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derywowany formantem -idło, por. bawidłko / bawidło ‘zabawka’. Ona też po-
traktowana może być jako podstawa słowotwórcza dla, uznanej w tych relacjach 
jako deminutywna, nazwy bawidł-ko.

Derywat powołano w oparciu o czasownik niedokonany, o temacie na -i-.

-owidłko:
Rzeczownik – motowidłko ‘motowidło’: motać; moto1itko 6, 6T, 7, 8, 10, 

10M, 15L, 17, 71, 79, por. motaczka, motak, motowidło – ustalono w relacjach ze 
znaczeniem czynności. Należy on do kategorii nazw instrumentalnych, podobnie 
jak powołane od tego samego czasownika podstawowego nazwy o wykładnikach: 
-aczka, por. motowidłko / motaczka, -ak, por. motowidłko / motaczka, -owidło, 
por. motowidłko / motowidło. Wszystkie funkcjonują jako określenia jednego 
desygnatu – ‘motowidła’.

Podobnie jak wczesniej omówione formacje na -adłko, -idłko (patrz s. 184, 
185) także rzeczownik motowidłko potraktować można jako derywat o forman-
cie -ko jako wykładniku wartości deminutywnej, ustalonej na podstawie formal-
nych relacji z podstawą rzeczownikową motowidło (por. Grzegorczykowa, Puzy-
nina, 1979: 149–151).

-ełko: 
Derywat – redełko ‘obsypnik, narzędzie do obsypywania roślin okopowych’: 

redlić; redełko 4, 24, redeWko 12J, 13Op, 25B, 80, 83, 91, 94, 95, pRyredlo śe rede-
WAim 72D, por. redło.

-adełko:
Formant ustalono w derywatach: przejrzadełko ‘lusterko’: przejrzeć (się); 

pRez_adeWko 75a, por. przejrzadłko, przejrzadło; przerdziadełko ‘lusterko’: 
przerdzieć ‘przejrzeć’; mp. 356, por. przerdziadło; przezieradełko ‘lusterko’: 
przezierać, mp. 356, por. przezieradło; przeźradełko ‘lusterko’: przeźreć ‘przej-
rzeć’; pReźradeWko 57, por. przeźradłko, przeźradło. Omówiono je jako formacje 
wariantywne dla derywatów o  formancie -adłko, poza tym w  tej samej funkcji 
semantycznej – ‘lusterko’ – w gwarach używane są nazwy o sufiksie -adło, por. 
przejrzadło, przerdziadło, przezieradło, przeźradło.

Derywaty: przejrzadełko, przerdziadełko, przeźradełko za podstawy 
przyjmują różne formy morfologiczno-fonetyczne czasownika o aspekcie doko-
nanym. Rzeczownik – przezieradełko – wykazuje powiązania z formą niedoko-
naną czasownika – przezierać.

-adłka (pl.t.):
Formant włącza dewerbalne rzeczowniki do kategorii plurale tantum: wi-

jadłka ‘obracający się na podstawce krzyżak do przewijania nici z  motka na 
kłębek czy szpulki’: wijać ‘nawijać, przewijać’; puźńi na tag zvany, 1izotka. z1i-
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zo śe na kWempAi 30K, swizdWym na 1izotka, 43, na 1izotkak 37, 1izotka 15T, 1izatka 
44, 1izotka 7, 10M, 20J, 24S, vzizotka 5, por. wijak, wijaczki, wijadełka, wija-
dło; zwijadłka ‘narzędzie do zwijania przędzy’: zwijać; z1izotka 141, 121, por. 
zwijadłko, zwijadło.

Motywujące je znaczenia czynności wyrażane są przez ten sam czasownik 
w wariancie morfologicznym bez prefiksu, por. wijać ‘nawijać’, i z prefiksem, por. 
zwijać.

Nazwami wariantywnymi dla omawianych są: wijadłka / wij-aczki / wij-ak 
/ wij-adełka / wij-adło; zwijadłka / zwij-adłko / zwij-adło.

-adełka (pl.t.):
Formację należącą do plurale tantum – wijadełka ‘obracający się na pod-

stawce krzyżak, za pomocą którego przewija się nici’: wijać ‘nawijać, przewijać’; 
1izdeWka 1G, por. wijak, wijaczki, wijadłka, wijadło – omówiono jako wariantyw-
ną dla rzeczowników instrumentalnych, np. wijaczki, wijak itd.

-isko:
Formant ustalono w  derywatach: przechodzisko ‘kładka przerzucona 

przez strumień’: przechodzić; mp. 546, por. przechodzka; nazwisko: nazwać; 
naz1isko 13Op, 15L, 32K, 97, 104, baron ni mo naz1iska 17; przezwisko: prze-
zwać; pRez1isko 13Op, pReź1isko 12J, 15L. Nazwy motywowane są znaczeniami 
czynności wyrażanymi przez czasowniki: dokonany, o temacie na -i-, por. prze-
chodzić oraz dokonane, prefiksalne, o  tematach na -a-, por. nazwać, przezwać. 
Przyjęcie podstaw dokonanych podyktowane jest strukturą derywatów, których 
funkcja semantyczna wyraźnie wskazyje na niedokonany charakter wyrażanych 
desygnatów (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 209).

-adla:
Formant powołuje nazwę – snowadla ‘przyrząd do snucia przędzy przed na-

winięciem jej na krosna’: snować; snovadla 1, 5, 13Op, 18, 19, 24, 24S, 25R, 27, 
42B, 72, 72D, 75, 79, 80a, 84, 93, 104, 117, na snuwadli śe snuWo 76, na te snovadlu 
27N, por. snówarka, snowadel, snowadło, snowidło, snowalnia. Jej podstawą jest 
czasownik niedokonany o temacie na -owa-. Postaciami wariantywnymi omawia-
nego derywatu są formacje o sufiksach: -arka, por. snówarka, -adel, por. snowadel, 
-adło, por. snowadło, -idło, por. snowidło, -alnia, por. snowalnia.

-el:
Rzeczowniki o wykładniku -el wywodzone są od czasowników niedokona-

nych prefiksalnych i nieprefigowanych o tematach na -a-, por. pociągać, -y-, por. 
krążyć, -owa-, por. krępować. Nazywają proste desygnaty o  leksykalnych funk-
cjach narzędzi, ich części bądź elementów większych konstrukcji. W polszczyź-
nie ogólnej formacje o tej strukturze występują nielicznie, w wiekszości określane 
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są jako stare (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 216–217). Częściej spoty-
kane są w gwarach, por. (Szymczak, 1961: 172–173; Bąk, 1968: 80; Chludziń-
ska-Świątecka, 1972; 175; Malec, 1976: 38–39; Cyran, 1977: 84; Habrajska, 
1989/1990: 95; Jaros, 2009: 117).

krążel ‘tłuczek maślnicy’: krążyć; krYzel 51; krężel ‘część przęśli-
cy, na którą nawija się przędziwo, krężel nasadza się na przęślicę’: krążyć; 
kreźel, krę_el, kre_el 23, krezel 50Z, kręzel, na kręźlu 56, kr4zel, kryzel 63G, 
kr6zel 32, 41; krępel ‘leżąca na płatwie dolna część konstrukcji dachu’: krępo-
wać; krympel to zes na pWotwe, s krymplym stavać 11, 15T; pociągiel / pocięgiel 
‘pasek służący szewcowi do trzymania naprawianego buta na kolanach’: pociągać; 
pociK)el 93C, poće)el 15, poćiK)il 72D, 93.

-adel:
Formant wskazano w derywatach: snowadel / snówadel ‘przyrząd do snucia 

przędzy przed nawinięciem jej na krosna’: snować; snovadel 1B, 1G, 15, 15T, 72D, 
snuvadel 15T, por. snówarka, snowadla, snowadło, snowidło, snowalnia; śnurowadel 
‘sznurówka’: śnurować ‘sznurować’; śnurovadel 15T, por. śnurówka, śnurowadło. Ich 
podstawami są czasowniki niedokonane na -owa-, por. snować, śnurować ‘sznurować’. 

Formacje przytoczono jako wariantywne dla derywatów instrumentalnych 
o wykładniku -arka, por. snowadel / snowarka, -ówka, por. śnurowadel / śnu-
rówka. Poza tym tożsame semantycznie są derywaty: snowadel / snow-adla / 
snow-adło / snow-idło / snow-alnia oraz śnurowadel / śnurow-adło.

-ło:
Formant zachował się szczątkowo w  kilku derywatach o  formalno-seman-

tycznych związkach ze znaczeniami czynności i  instrumentalnej wartości kate-
gorialnej (por. Sławski, 1974: 111; Kleszczowa, 1998: 130–131; Ułaszyn, 1923: 
224; Gaertner, 1934: 277; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 220–221). 

Podstawami omawianych formacji są czasowniki niedokonane prefiksalne 
i  nieprefigowane o  tematach na: -a-, por. grzebać, pomiatać, sprzęgać, śmigać, 
zgrzebiać, oraz -e-, por. siedzieć. 

Formacje odnoszą się do prostych desygnatów, narzędzi, elementów więk-
szych konstrukcji, przedmiotów codziennego użytku, często bardzo prostych, 
zachowanych dzisiaj już tylko w niektórych gospodarstwach, ale wykorzystywa-
nych jeszcze w czasach, gdy gromadzono leksykę do Słownictwa ludowego… (Dej-
na, 1974–1985).

Struktury wariantywne dla omawianych generowane są od tych samych 
podstaw czasownikowych za pomocą formantów: -a, por. sprzęgło / sprzęga, 
śmigło / śmiga, -acz, por. sprzęgło / sprzęgacz, -ko, por. pomietło / pomietko, 
-ø, por. śmigło / śmig.

Udział formantu w ustalaniu znaczenia instrumentalnego potwierdzaja auto-
rzy opracowań gwarowych, por. (Cyran, 1960: 187; Bąk, 1968: 81; Chludzińska- 
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Świątecka, 1972: 175; Malec, 1976: 58; Dejna, 1989/1990: 43; Habrajska, 
1989/1990: 103; Jaros, 2009: 117–119).

grzebło ‘pogrzebacz’: grzebać; g_ebWo 100; pomietło / pomiotło / pómie-
tło ‘rodzaj miotły na długim kiju do oczyszczania z popiolu pieca piekarskiego’: 
pomiatać ‘wymiatać’; poHetWo 11, 12, 14, 17, 19, 20, 19J, 30K, 41, 50Z, 63G, 72, 
75, 78, 83, 83B, 85, 88, 91, 93C, 99, 117, 121, poHetWo / puHetWo 98S, pWoHetko 
31J, puHetło do vyHecyńo 79, puHzetWo 13Op, puHetło 15, 15L, 23, 24, 25, 26M, 
72, 75a, 77, 81, 87, 89, 100, puHetWo 1B, 1G, 6T, 10M, 12J, 15L, 15T, 20J, 24S, 
25B, 25R, 26K, 71, 72D, 73, 76, 80, 82, 84, 85, 86, 87S, 90P, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 114, por. pomietko; siadło / siodło ‘siodło’: siedzieć [Brückner, 1993, s.v. sio-
dło]; śadWo 90P, zeźvić 1iR,ym ze śodWym 114, śodWo 1G, 15L, 17, 19, 19J, 24S, 25, 
25B, 26B, 26K, 30K, 93, 93C, 104, 117, por. siodełko (N Dem., s. 306); sprzę-
gło ‘połączenie dwu bron’: sprzęgać; spRegWo 15L, spRyKgWo 80, 94, por. sprzęga, 
sprzęgacz; śmigło ‘skrzydło wiatraka’: śmigać ‘smagać, machać’; śHigWo 20J, 114, 
śHigło 15, por. śmiga, śmig; zgrzebło: zgrzebiać ‘grabić, zgrabiać’; zg_ebło 15, 
zg_ebWo 15L, 17, 25R, 32K.

-dło:, -adło:, -idło/-ydło:
Jak podaje Franciszek Sławski: „Jest to podstawowy formant psł. nominów 

instrumenti. W  bogatym materiale wyróżnić trzeba dwie zasadnicze warstwy: 
derywaty prymarne (od pierwiastka werbalnego) i  derywaty sekundarne od 
tematów czasownikowych. Warstwa pierwsza, archaiczna, zaświadczona jest 
w pewnej ograniczonej ilości wyrazów. Warstwa druga jest produktywna. W po-
szczególnych językach słowiańskich wyderywowały się złożone suf. -a-dło, -i-dło 
z wyabstrahowaną samogłoską tematyczną podstawowego czasownika” (Sławski, 
1974: 113). 

Identyfikowany głównie z  funkcją instrumentalną, sufiks -dło (-idło, -adło) 
uczestniczył także w  powoływaniu od podstaw werbalnych: nazw przedmio-
tów (istot lub rzeczy) spełniających czynności, np. straszydło ‘to, co straszy’, 
sikadło ‘zdrój’, nazwy miejsca, np. moczydło, czy nazwy czynności, np. stadło ‘stan’, 
skaczydło ‘skakanie’ (Kreja, 1957: 269–270)23. Jako jednoznaczny opisywany jest 
przez Marię Honowską instrumentalny formant -idło w derywatach odczasowni-
kowych (Honowska, 1964: 194). 

Formant -dło (-idło, -adło) w  nazwach środków czynności potwierdzają 
opracowania słowotwórcze poświęcone polszczyźnie ogólnej. Ten niegdyś pro-
duktywny w  powoływaniu nazw narzędzi sufiks w  tej funkcji, jak podaje Hali-
na Satkiewicz, jest coraz rzadziej stosowany (Satkiewicz, 1969: 38). Najczęściej 
w  języku zachowały się derywaty o  wykładnikach -adło, -idło, formacje na -dło 

23 Zgodnie z przyjętą w pracy kategoryzacją podana przez Bogusława Kreję nazwa 
straszydło zakwalifikowana została do N Instr.



2. Interpretacja derywatów190

występują incydentalnie, a należą do nich: bidło, mydło, szydło (patrz Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 221–223; patrz też Doroszewski, 1929: 49–59; Ułaszyn, 
1923: 223–224; Gaertner, 1934: 278–280; Klemensiewicz, 1981: 210; Kleszczo-
wa, 1996: 170–173, 1998: 130–131; Grzegorczykowa, 1998: 411). 

Większą żywotność formacji obserwujwmy w gwarach, por. (Cyran, 1960: 
187; Szymczak, 1961: 172; Dobrzyński, 1967: 13, 16; Warchoł, 1967: 145; Gór-
nowicz, 1968: 69; Bąk, 1968: 81; Mrózek, 1970: 196; Laskowski, 1971: 40–41; 
Chludzińska-Świątecka, 1972: 175–177; Kowalska, 1975: 55; Malec, 1976: 
35–35, 43; Dejna, 1989/1990: 25, 29, 36; Habrajska, 1989/1990: 93, 97; Jaros, 
2009: 119–123).

Ustalone jako gwarowe formacje na -dło, -adło, -idło/-ydło funkcjonuja jako 
nazwy narzędzi, ich elementów, materii, substancji wykorzystywanych w różnych 
obszarach działalności mieszkańców wsi: 

– w gospodarstwie domowym, np. mydło, szydło, nakrywadło ‘przykryw-
ka maślnicy’, ogrzewadło ‘piecyk’, pomywadło ‘szmata do mycia’, przejrzadło, 
umywadło ‘umywalka’, wieszadło ‘wieszak’, zapinadło ‘sprzączka’, bielidło ‘pro-
szek do prania’, cadzidło ‘szmatka do cedzenia mleka’, golidło ‘przyrząd do gole-
nia’, krzesidło, prawidło; 

– w  pracach gospodarskich, np. redło ‘narzędzie do orania’, ciagadło ‘hak 
pługa, na który zakłada się orczyk, przyrząd do wydłużania sznura’, klepadło 
‘gruba deska do ubijania gnoju’, smarowadło, uwiązadło ‘rzemyk u  cepa’, wy-
trząsadło ‘widły do wytrząsania słomy’, gładzidło ‘grzebło, szczotka do czysz-
czenia konia’, ostrzydło ‘kamień do ostrzenia’, poidło, smarowidło, stawidło 
‘zastawa budowana z  cegieł czy kamieni dla podniesienia poziomu wody przy 
młynie’, toczydło ‘obracany korbą kamień do ostrzenia narzędzi’; 

– w tkactwie, np.: bidło ‘rama z płochą w warsztacie tkackim, którą przybi-
ja się wątek’, klepadło ‘to, czym się klepie len’, nawijadło ‘przyrząd do nawija-
nia nici na pasma’, rozpieradło ‘listwa poprzeczna utrzymująca napięte płótno 
w warsztacie’, snowadło ‘przyrząd do snucia przędzy przed nawinięciem jej na 
krosna’, spuszczadło ‘kawałek płótna z  frędzlami, do którego przywiązuje się 
osnowę przed rozpoczęciem tkania’, swijadło ‘przyrząd do zwijania przędzy’, wi-
jadło ‘obracający się na podstawce krzyżak, za pomocą którego przewija się nici’, 
opasidło ‘pasek do przywiązywania włókna na krężołku’; 

– w  obrzędach religijnych, por. gasidło ‘długi kij z  czapeczką do gaszenia 
świec w kościele’, kadzidło, kropidło, maidło ‘zielone gałązki, tatarak służący do 
ozdoby mieszkań na Zielone Święta’.

Zanotowany materiał podzielono na trzy części. Jako pierwsze przytoczono 
derywaty o wykładniku -dło. Formant wskazano w w derywatach o podstawach 
rekonstuowanych i uwzględniono te, które spełniają kryteria przytoczone przez 
Franciszka Sławskiego (Sławski, 1974: 113). 

Drugą grupę stanowia derywaty, w których wskazano forman -adło. Ustalono 
je w oparciu o czasowniki głównie niedokonane prefiksalne i nieprefigowane o te-
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matach na -a-, np. bijadło: bijać, ciągadło: ciągać, klepadło: klepać, krzesiadło: 
krzesać, nawijadło: nawijać, odziejadło: odziejać, przezieradło: przezierać (się), 
rozpieradło: rozpierać, spuszczadło: spuszczać, wiązadło: wiazać, zamykadło: 
zamykać. Tylko nazwa uwiązadło strukturą nawiazuje do dokonanego czasownika 
podstawowego, por. uwiązać. Poza tym podstawami są czasowniki o tematach na: 
-ywa-, np. nakrywadło: nakrywać, owięzywadło: owięzywać, pomywadło: po-
mywać, -owa-, np. kowadło: kować, smarowadło: smarować, snowadło: snować, 
-ewa-, np. ogrzewadło: ogrzewać także na -i-, por. noszadło: nosić, oraz czasowniki 
dokonane na -e-, por.przejrzadło: przejrzeć (się), przerdziadło: przerdzieć (się). 
Podstawy na -i-, -e- mogą dowodzić zasadności wskazania we wszystkich wymienia-
nych derywatach rozszerzonego formantu -adło, który wyabstrahowany z podstaw 
czasownikowych z samogłoską tematyczną -a rozszerzył się także na formacje wy-
wodzone od czasowników o innych syfiksach tematycznych.

Trzecia grupa obejmuje derywaty o wykładniku -idło/-ydło. Ich podstawami 
są przede wszystkim czasowniki niedokonane, nieprefigowane o tematach przede 
wszystkim na -i-/-y-, np. bawidło: bawić (się), bielidło: bielić, cadzidło / cedzi-
dło: cedzić, czernidło: czernić, gasidło: gasić, gładzidło: gładzić, golidło: golić, 
kadzidło: kadzić, kropidło: kropić, nosidło: nosić, ostrzydło: ostrzyć, straszy-
dło: straszyć, toczydło: toczyć. Dla jednej formacji ustanowiono jako podstawo-
wy czasownik dokonany, prefiksalny o temacie na -i-, por. pobidło: pobić. Część 
derywatów wywiedziono od czasowników niedokonanych o sufiksach tematycz-
nych: -a-, por. krzesidło: krzesać, mazidło: mazać oraz -owa-, por. smarowidło: 
smarować, snowidło: snować, bądź czasownika atematycznego, por. niesidło: 
nieść. Derywat opasidło za podstawę przyjął czasownik prefiksalny, dokonany 
o temacie na -a-, por. opasać.

Podstawy na -a-, -owa-, czy atematyczna, wśród formacji kształtowanych za-
sadniczo od czasowników o tematach na -i- pojawiają się sporadycznie, przeko-
nują jednak o słuszności wskazania rozszerzonej postaci sufiksu we wszystkich 
omawianych w  tej grupie derywatach, jak i  mogą stanowić dowód aktywności 
słowotwórczej derywatu (por. -adło). 

Funkcje semantyczne niektórych derywatów z  wykładnikami: -dło, -adło, 
-idło/-ydło przejmują ustalone od tych samych podstaw nazwy z wykładnikami: 
-a, por. maz-idło / mazia, -nica, por. gas-idło / gaśnica, -acz, por. klep-adło / 
klepacz, ogrzew-adło / ogrzewacz, pomyw-adło / pomywacz, -ka, por. przy-
kryw-adło / przykrywka, śnurow-adło / śnurówka, -aczka, por. pomyw-adło / 
pomywaczka, -alka, por. umyw-adło / umywalka,-ółka (pl.t.), por. nosidło / no-
siółka, -onka (pl.t.), por. nosidło / nosionka, -arka, por. snow-adło, snow-idło / 
snówarka, -ówka, por. smarow-adło, smarow-idło / smarówka, -aczki (pl.t.), por. 
wij-adło / wijaczki, -iłki (pl.t.), por. nosidło / nosiłki, -ołki (pl.t.), por. nosidło / 
nosiołki, -ak, por. nosz-adło / noszak, pomyw-adło / pomywak, uwięz-adło / 
uwięzak, wiesz-adło / wieszak, cedz-idło / cedzak, tocz-ydło / toczak, -nik, por. 
tocz-ydło / tocznik, -alnik, por. tocz-ydło / toczalnik, -elnik, por. tocz-ydło / 
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toczelnik, -adłko, por. przejrz-adłko / przejrzadłko, swij-adło / swijadłko, zwij-
-adło / zwijadłko, -idłko, por. baw-idło / bawidłko, -adełko, por. przejrz-adłko 
/ przejrzadełko, -adłka (pl.t.), por. wij-adło / wijadłka, zwij-adło / zwijadłka, 
-adełka (pl.t.), por. wij-adło / wijadełka, -adla, por. snow-adło, snow-idło / sno-
wadla, -adel, por. snow-adło, snow-idło / snowadel, śnurow-adło / śnurowadel, 
-owidło, por. krzesi-adło, krzes-idło / krzesowidło, -alnia, por. snow-adło, sno-
w-idło / snowalnia, -anie, por. uwiąz-adło / uwiązanie, wiąz-adło / wiązanie, 
zamyk-adło / zamykanie, -iwo, por. krzesi-adło, krzes-idło / krzesiwo, skrzes-
-idło / skrzesiwo, -ø, por. maz-idło / maź. 

Na uwagę zasługują formacje, w  których funkcja semantyczna kształtowa-
na jest w  oparciu o  wariantyne formanty: -dło/-dła (pl.t.), por. bidło / bidła, 
-adło/-idło, por. krzesiadło / krzesidło, smarowadło / smarowidło, snowadło 
/ snowidło, -idło/-idła (pl.t.), por. nosidło / nosidła, stawidło / stawidła, wę-
dzidło / wędzidła.

-dło:
bidło ‘rama z  płochą w  warsztacie tkackim, którą przybija się wątek’: bić, 

*biti24; ˆidWo 19, ˆzidło 4, ˆidWy 1, por. bidła; mydło: myć, *myti25; mydWo 1B, 1G, 
12J, 13Op, 15L, 15T, 17, 19J, 24S, 30K, 32K, 93C, mydW? 59; redło [Brückner, 
1993, *ār-dło ≤ or-ać] 1/ ‘płóżek do obsypywania ziemią pędów roślin okopowych, 
obsypnik’, 2/ ‘dawne narzędzie do orania’; 1/ radło / redło 72, popsWo mu śe redWo 
16S, redWo 1B, 1G, 6T, 10M, 11, 12J, 13Op, 15L, 15T, 17, 19, 19J, 20, 20J, 23B, 
24S, 25B, 25R, 26K, 28D, 30K, 42B, 71, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 83B, 84, 85, 86, 
87S, 90P, 91, 92, 93C, 94, 117, redWo, rydło (dawniej) 72D, radło 7, 15, 18, 20, 23, 
25, 26M, 31J, 72, 75a, 79, 81, 82a, 87, 89, 90, rydło 74, 75, 78, 88, por. redełko, 2/ 
redWo 114, rydWo 72D, por. redełko, por. też redełko (N Dem., s. 306); sidło: *siti 
‘wiązać’[Boryś, 2006]; śidWo 15L, śidWa nom. pl. 11, 13Op, 34, śidWa z vWośeńu 
13S; skrzydło ‘narząd lotu ptaka’: ie. *(s)krei- ‘latać’26, *skrzyć ‘latać’ [Brückner, 
1993]; ptok ruRo skRydWamy 117, skRydWo 16S, 17, 19, 20, 24S, 25, 25R, 28D, 
30, 32, 61, 83B, 83L, 121, skRydło 14, 15, 20, 24, 43B, 63G, skRydW? 43, skRydW$ 
54; szydło: szyć, *Riti27; sydło 15, 25R, sydWo 1B, 15L, 19, 24S, 25B, 25R, 26K, 
32K, por. szydełko (N Dem., s. 306); żądło / żędło 1/ ‘żądło pszczoły’, 2/ ‘ssaw-
ka pchły’, 3/ ‘język węża’, 4/ ‘ruchoma część cierlicy’: *_ęti ‘bić, uderzać, kłuć’  
[Boryś, 2006]; 1/ zodWo puscd [pszczoła] 57, zZndWo 13Op, zundWo 12J, 17, 26K, 
83L, 87S, zodWo 15L, 24S, 25R, 40, 50Z, zodło 64, zddło 24, _undWa 10M, zendło 
4, 2/ znać puźńi, zak p,Wa fpozi zondWo 83L. 3/ zundWo 83L, 4/ zundło f ćerCicy 36.

24 Patrz: Sławski, 1974: 113.
25 Tamże: 113.
26 Tamże: 114.
27 Tamże: 113–114.
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-adło:
bijadło ‘bidła, służąca do przybijania wątku rama warsztatu tkackiego 

z  płochą’: bijać; ˆizadło 73; ciągadło / ciężadło 1/ ‘hak pługa, na który za-
kłada się orczyk’, 2/ ‘przyrząd do wydłużania sznura’: ciągać; 1/ ćuKgadWo 1B, 
ćezadło 24, ćezadWe ‘regulator radełka’ 59, 2/ ćogadWo 15L, ćizadło 47; klepadło 
1/‘ to, czym się klepie len’, 2/ ‘gruba deska do ubijania gnoju na wozie’: klepać; 
1/ klepadWo 1B, 1G, 93C, 2/ klepadWo 15L, por. klepacz; kowadło: kować ‘kuć’; 
kovadło 15, kovadWo 1B, 1G, 12J, 13Op, 15L, 17, 24S, 25R, 30K, 83B, 93, kuvad-
Wo 40; krzesiadło ‘krzesiwo’: krzesać; kReśadło 2, por. krzesidło, krzesowidło, 
krzesiwo; nakrywadło ‘przykrywka maślnicy’: nakrywać; nakryvadWo 40; nawi-
jadło ‘przyrząd do nawijania nici na pasma’: nawijać; na1izadWo 15L, na1izodWo 
19; noszadło ‘kładziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wiader’: 
nosz-, nosić; nosadWo 95, por. noszak; odziejadło ‘odzienie, ubranie’: odziejać, 
odziewać; ovizadW? 44; ogrzewadło ‘piecyk, coś do ogrzewania’: ogrzewać; 
Wog_evadWo 15L, por. ogrzewacz; owięzywadło: owięzywać; Wo1ezyvadWo 50Z; 
pomywadło ‘szmata do mycia’: pomywać; pomyvadWo 15L, por. pomywacz, po-
mywaczka, pomywak; przejrzadło ‘lusterko’: przejrzeć (się); pRez_adWo 80a, 96, 
pRez_odło, por. przejrzadłko, przejrzadełko; przerdziadło ‘lusterko’: przerdzieć 
(się) ‘przejrzeć się’; pRervadWo 56, por. przerdziadełko; przer-ziadło ‘lustro’: 
przer-zieć (się); lusterecko cyCi pRerźadWo 34W, 37, 58M, 85, por. przer-ziadłko; 
przezieradło ‘lustro’: przezierać (się); pReźeradWo 61, por. przezieradełko; prze-
źradło / przeźrzadło ‘lustro’: przeźreć (się) ‘przejrzeć’; pReźradWo 57, por. prze-
źradełko, przeźradłko; przykrywadło 1/ ‘przykrywka osłaniająca otwór między 
kijem a wierzchem maślnicy’, 2/ ‘wierzchnia część maślnicy’, 3/ ‘to, czym się 
przykrywa’: przykrywać; 1/ pRykryvadło 27, pRykryvadWo 22, 31, przykrywadłko  
2/ pRykryvadło 26M, 27, pRykryvadWo 14, 15L, 22, 31, 80, por. przykrywka; roz-
pieradło ‘listwa poprzeczna utrzymująca napięte płótno w warsztacie’: rozpie-
rać; ros@iradWo 93C; smarowadło ‘coś do smarowania’: smarować; smarovad-
Wo 15L, por. smarówka, smarowidło; snowadło ‘przyrząd do snucia przędzy 
przed nawinięciem jej na krosna’: snować; snovadWo 1G, 12J, 15L, 19J, 20J, 
30K, 91, 93C, 97S, 114, por. snówarka, snowadla, snowadel, snowidło, sno-
walnia; spuszczadło ‘kawałek płótna z  frędzlami, do którego przywiązuje się 
osnowę przed rozpoczęciem tkania’: spuszczać; spuscadło 15; stojadło ‘podsta-
wa maszyny’: stojać; stozadWo 15L; swijadło ‘przyrząd do zwijania przędzy’: 
swijać ‘zwijać’; swizadWo 76, 82, por. swijadłko; śnurowadło ‘sznurowadło’: 
śnurować ‘sznurować’; śnurovadło 15, zervaWo śe śnurovadWo 16S, śnurovad-
Wo 19, 19J, 24S, 32K, 93, por. śnurówka, śnurowadel; umywadło ‘umywalnia, 
umywalka’: umywać; WumyvadWo 15L, por. umywalka; uwiązadło / uwięza-
dło ‘rzemyk u cepa, łączący kapę bijaka z kapą dzierżaka’: uwiązać; u1ozadWo 
59, Wu1MzadWa nom. pl. 30K, / u1izadW? 43, por. uwięzak, uwiązanie; wiąza-
dło ‘rzemień u cepa, łączący kapicę dzierżaka z kapicą bijaka’: wiązać; 1ozadWo 
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34W, 1Zzadło 31J, por. wiązanie; wieszadło ‘wieszak’: wieszać; 1esadWo 15L, 
1isadWo 93C, por. wieszak; wijadło ‘obracający się na podstawce krzyżak, za 
pomocą którego przewija się nici’: wijać ‘nawijać, przewijać’; 1izodWo 93C, 
1izadWa sum na koźeWku, muRom byv dWu»e na metr 19J, 1izadWa 1G, 15T, 1izadła 
15, 18, por. wijadłka, wijadełka, wijaczki, wijak; wytrząsadło ‘widły do prze-
trząsania słomy’: wytrząsać; vyURosadWo 15L; zamykadło ‘kłódka lub skobel do 
zamykania’: zamykać; zamykadWo 15L, por. zamykanie; zapinadło ‘sprzączka’: 
zapinać; za@inadła nom. pl. 90; zawiązadło ‘rzemień cepa łączący kapicę dzier-
żaka z kapicą bijaka’: zawiązać; mp. 708; zwijadło ‘narzędzie do zwijania nici’: 
zwijać; z1izadWo 15L, 117, por. zwijadłko, zwijadłka.

-idło/-ydło:
bawidło ‘zabawka’: bawić (się); ba1idWo, 25B, por. bawidłko; bielidło ‘pro-

szek do prania’: bielić; ˆeCidWo 1B, 15, 15L, 30K, 34, 93C; cadzidło / cedzidło: 
cadzić ‘cedzić mleko’ / cedzić; byWo taAe cavidWo 90P, / cevidło, povMska 87, por. 
cedzak; czernidło / czerznidło ‘czarna pasta do butów’: czernić; cerńodWo 15L, 
cyrńidWo 13S, / ce_ńidWo 15L, posmaruz se buty ce_ńidWym, to ci bedum śwećeWy 
15T; gasidło 1/ ‘długi kij z czapeczką do gaszenia świec w kościele’, 2/ ‘gaśni-
ca’: gasić; 1/ gaśidWo 15L, 2/ gaśidWo 90P, por. gaśnica; gładzidło ‘zgrzebło, 
szczotka do czyszczenia koni’: gładzić; gWavidWo 15L; golidło ‘przyrząd do go-
lenia’: golić; golidWo 15L; kadzidło: kadzić; kavidło 15, kavidWo 15L, zapa,ńaWo 
kavidWo s kavelńicy 16S, kavidWo 25P; kropidło: kropić; kro@odWo 1B, 1G, 12J, 
13Op, 15L, 15T, 16S, 19J, 20J, 24, 93C, pokro@iW zak kśonc kro@idWem 30K; 
krzesidło ‘krzesiwo, narzędzie stalowe do uderzania w  krzemień’: krzesać; 
kReśidło 28, 77, 87, 90, kReśidWo 32, 38, 49, 80, 92, 95, 96, 98S, kReśidW< 56, 
kReśidW> 33, kReśidW„m 60, por. krzesiadło, krzesowidło, krzesiwo; maidło ‘zie-
lone gałązki, tatarak służący do ozdoby mieszkań na Zielone Święta: maić; mo-
zidWo tak po,ńe v domu, ze zatyko 25P, 83B, 98; mazidło ‘smar do smarowania 
osi wozu’: mazać; maźidWo 15L, por. mazia, maź; niesidło ‘kładziony na ramio-
na drążek do noszenia konewek, wiader’: nieść; ńeśidła nom. pl. 26M; nosidło 
‘kładziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wiader’: nosić; nośidWo 1G, 
24S, 93C, nWośidło 24, nośidWuf gen. pl. 11, por. nosiółka, nosionka, nosiłki, no-
siołki, nosidła; opasidło ‘pasek do przywiązywania włókna na krężołku’: opasać; 
opaśidWo 83; ostrzydło ‘kamień do ostrzenia’ ostrzyć; WosURydWo 13Op; pobidło 
‘rama warsztatu tkackiego, w której umieszczona jest płocha, służy do przybijania 
wątku’: pobić; poˆidWa 13S, 15T, 34W; poidło: poić; do vody pozidWo 90P; pra-
widło ‘drewniana forma stopy, na której robi się buty: prawić ‘naprawiać’ [Boryś, 
2006]; pra1idWo 15J, 72D; skrzesidło ‘krzesiwo’: skrzesać; skReśidWo 19, 97, por. 
skrzesiwo; smarowidło ‘smar, to, czym się smaruje’: smarować; smaro1idło 15, 
88, smaro1idWo 1G, 15L, smaro1idWo do voza 104, por. smarówka, smarowadło; 
snowidło ‘przyrząd do snucia przędzy przed nawinięciem jej na krosna’: snować; 
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sno1idWo 15L, por. snówarka, snowadla, snowadel, snowadło, snowalnia; stawi-
dło ‘zastawa budowana z cegieł czy kamieni dla podniesienia poziomu wody przy 
młynie’: stawić ‘zatrzymać, wstrzymać, zatamować’; sta1idWo 10, 10M, 19, 20, 
por. stawidła; stąpidło ‘żelazne zakończenie strzemion’: stąpić ‘postawić nogę’ 
[Boryś, 2006]; srom@idWa 25B; straszydło ‘strach na wróble’: straszyć; strasydWo 
17; toczydło ‘obracany korbą okrągły kamień do ostrzenia narzędzi’: toczyć; 
tocydWo 15L, por. toczak, tocznik, toczalnik, toczelnik; wędzidło ‘kiełzno, pręt 
metalowy przy uździe, wkładany koniowi do pyska dla kierowania nim’: wędzić 
‘łowić ryby’ [Brückner, 1993], vyńvidWo kWave śe f pysk 121, veńvidWo 13S, vjvidWo 
13Op, veńvidWo 30K, veńvidło 24, 25, vevidWo 15L, 15T, 24S,25P, 34W, vevidło 15, 
43B, 58M, 63G, 63Ł, vynvidWo 28D, 72D, 114, 121, vyńvidło 26M, 31J, 81, v6vidWo 
6T, vyńvidWo 1G, 10M, 19J, 20J, 42B, 71, 87S, 93, 93C, 117, por. wędzidła; wodzi-
dło ‘kiełzno, pręt metalowy przy uździe, wkładany koniowi do pyska dla kierowa-
nia nim’: wodzić; mp. 776. 

-owidło:
Rozszerzony formant -owidło ustalono w  formacji – motowidło ‘przy-

rząd do ręcznego nawijania przędzy z  wrzeciona’: motać; moto1idWo, mota-
Wo śe pRynre na pRońvona 121, mote1idWo 1, moto1odło 15, 16, 18, 19, 23, 25R, 
27, 36, 41, 63G, 64, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 93C, mWoto1idWo 34, 
38, 39, 40, 42, 50Z, 52, 62, 65, 66, 93, 97, mWoto1idło 24, 25, 33, 37, 53, 57, 63,  
mWotWo1odło 31J, mWot?1idło 26M, mW?to1idł? 43B, mW?to1idW? 43, motWo1idWo 37,  
mWoto1idW$ 44, mWoto1idW? 29, moto1idł> 45, mWote1idł< 46, 47, mW>tWo1idW$ 50, 55, 
mWoto1idW$ 48, mW?tW?1idW> 49, mW>to1idWe 59, moto1idWo 3, 6T, 10, 11, 12, 12J, 
13, 13Op, 15L, 15T, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 23, 24S, 25B, 26, 28, 30, 30K, 31, 32, 
34W, 35, 42B, 51, 56, 57, 58M, 60, 61, 72D, 76, 78, 82, 83, 83B, 84, 85, 86, 87S, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 98S, 99, 100, 114, 117, por. motaczka, motak, motowi-
dłko.

Jego podstawą jest czasownik niedokonany o  temacie na -a-, por. motać. 
Formacje wariantywne dla omawianej przytoczono przy okazji omawiania nazw 
o wykładnikach: -aczka, -ak, -idłko. Wszystkie one odnoszą się w gwarach do tego 
samego desygnatu ‘przyrządu do ręcznego nawijania przędzy’.

-dła (pl.t.):
Formant powołuje nazwę należącą do plurale tantum – bidła ‘rama warszta-

tu tkackiego, w której umieszczona jest płocha; służy do przybijania wątku’: bić; 
pWo,a v ˆidWa, 82, ˆidWa varstatu tkacAego 25R, ˆidła 13, 15, 19, 20J, 24, 72, 74, 
75, 77, 79, 81, 87, 88, 90, ˆzidła 9, ˆidWa 1B, 1G, 6T, 10M, 15T, 19J, 20, 30K, 76, 
78, 79, 80, 83, 83B, 84, 88, 91, 92, 93, 93C, 94, 95, ˆidWa, 1idWa 86. Funkcjonuje 
ona w tym samym znaczeniu, co powołany za pomocą formantu -dło, występują-
cy w liczbie pojedynczej, rzeczownik – bidło.
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-idła (pl.t.):
Formant ustala formacje należące do plurale tantum. Derywaty kształtowa-

ne są w oparciu o czasowniki o tematach na -i- zarówno niedokonane, por. nosić, 
wędzić, jak i dokonane, por. stawić, oraz czasownik atematyczny, por. powić.

Nazwy: nosidła, stawidła, wędzidła przytoczono już jako wariantywne dla 
ich odpowiedników derywowanych formantem -idło, por. nosidło, stawidło, wę-
dzidło, poza tym: -ółka, por. nosiółka, -onka, por. nosionka, -iłki (pl.t.), por. nosił-
ki, -ołki (pl.t.), por. nosiołki.

nosidła ‘kładziony na ramiona drążek do noszenia konewek, wiader’: nosić; 
nośidła 63G, 79, 85, 89, 90, nośidWa 11, 13Op, 19, 28D, 43, 57, 71, 72D, 78, 82, 
85, 87S, 93C, 104, 117, nośidWa na peWne 1adra vody 90P, por. nosiółka, nosion-
ka, nosiłki, nosiołki, nosidło; powidła ‘bidła, część warsztatu tkackiego’: powić 
‘pobić, uderzać’; f po1idła, 89; stawidła ‘zastawa budowana z cegieł czy kamie-
ni dla podniesienia poziomu wody przy młynie’: stawić ‘zatrzymać, wstrzymać, 
zatamować’; sta1idła 15, por. stawidło; wędzidła ‘kiełzno, pręt metalowy przy 
uździe, wkładany koniowi do pyska dla kierowania nim’: wędzić ‘łowić ryby’ 
[Brückner, 1993]; vevidWa 20J, vavidła 23, vyńvidWa 1G, veńvidWa 19, 76, 82, 91, 
95, 100, v„ńvidWa 98, veńvidła 75a, vevidWa 20J, 1ińvidWa 85, vińvidła 71, v6nvidWa 
83B, vynvidWa 86, vyńvidWa 73, 77, 78, 80, 83, 94, 95, 96, 97, 99, 104, vuńvidła 20, 
72, 79, 82a, 84, 87, 90, vyńvidła 25R, 74, 75, 88, por. wędzidło. 

-ina:
W obrębie omawianej wartości kategorialnej formant -ina wskazano wyłącz-

nie w derywacie – okładzina ‘deska przybita z zewnątrz do futryny i do ściany’: 
okładać; WokWavina 15L, 30K, WokWaviny nom. pl. 93C. Jego podstawą jest czasow-
nik niedokonany, prefiksalny o tematycznym -a-. 

Nazwa odnosi się do desygnatu o strukturze materii – deski, która wykorzy-
stywana jest do określonych przez czasownik motywujący czynności.

-izna:
Formant tworzy jedną nazwę o znaczeniu środka czynności,która odnosi się 

do substancji określanej znaczeniem czynności - trucizna: truć; trućizna 15, 15L, 
por. trutka. Formalną podstawą derywatu jest czasownik atematyczny, niedokona-
ny. W tej samej funkcji w gwarach występuje nazwa o formancie -ka, por. trutka. 

Na gruncie ogólnopolskim derywatu odczasownikowe o  tym sufiksie sta-
nowią klasę nieproduktywną, poza formacjami instrumentalnymi kształtują rze-
czowniki o wartości kategorialnej nazw miejsc, obiektów, czy rezultatów czynno-
ści (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 245).

-ona:
Formant ustala derywat – spona 1/ ‘połączenie nosów płóz w  saniach’, 

2/ ‘miecz drabiny wozu, listwa łącząca na końcu drągi drabiny siennej wozu’,  
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3/ ‘listwa łącząca słupki brony drewnianej, 4/ ‘listwa łącząca zewnętrzne słupki 
brony’, 5/ ‘pozioma deseczka na wierzejach’, 6/ ‘poprzeczny drąg w płocie przybi-
ty do słupów’: spiąć; 1/ spuna 6T, por. sponka, 2/ spony nom. pl. 24S, por. spon-
ka, 3/ spuny nom. pl. 12J, por. sponka, 4/ spuny nom. pl. 13Op, 5/ spona 19J, 
24S, spuna 15, 25B, 6/ spuny nom. pl. 15. Określa on proste przyrządy stanowiące 
elementy składowe większych przedmiotów, np. sań, wozu, brony, wierzei, płotu. 
Formalnie przeznaczenie nazywanych desygnatów wyraża czasownik motywują-
cy – dokonany, atematyczny. Dokonany aspekt podstawy sugerować może rezul-
tatywny charakter ustalonej nazwy odnoszącej się do desygnatów wykorzystywa-
nych jednorazowo, zgodnie z ich przeznaczeniem.

-an:
W formacjach dewerbalnych formant -an jest notowany od czasów prasło-

wiańskich, głównie jednak w  derywatach o  wartości kategorialnej osobowych 
wykonawców czynności, także tych o zabarwieniu emocjonalnym, rzadziej na-
tomiast wskazywany jest wśród nazw instrumentalnych (Sławski, 1974: 130). 
W  gwarach sufiks zachował się w  derywacie dzierzgan ‘żelazny grzebień do 
obrywania główek lnu’: dzierzgać ‘obrywać główki lnu z  siemieniem od łodyg; 
vi_gon 19, vi_gun 93C, por. dzierzgacz, dzierzgi, dzierzgaczka. Jego podstawą jest 
czasownik niedokonany, o temacie na -a-.

Formacje wariantywne dla omawianej kształtują w oparciu o tę samą podsta-
wę formanty: -acz, por. dzierzgacz, -i (pl.t.), por. dzierzgi, oraz -aczka, por. dzierz-
gaczka.

-nia:
Notowany głównie w  derywatach odczasownikowych formant -nia odpo-

wiada za powoływanie formacji o  znaczeniach lokatywnych i  instrumentalnych, 
przy czym często na gruncie ogólnopolskim dochodzi do neutralizacji różnicy po-
między nomen loci i nomn instrumenti (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
251–252). Zanotowane jako gwarowe formacje na -nia określono jako nazwy wy-
łącznie instrumentalne: maglownia ‘maglownica z wałkiem’: maglować; maglovńo 
15L, por. maglownica; odkładnia ‘część pługa, która odkłada ziemię’: odkładać; 
WotkWadńa – deska pWuga 99, WotkWadńo 25B, 87S, WotkWadńo 92, por. odkładnica; 
wiejnia ‘maszyna do oddzielania plew od zboża’: wiejać ‘wiać’; 1ezńa 71B, 72D, 
por. wiejka, wiejarka, wiejarnia; wrótnia ‘wierzeja, jedno z  dwu skrzydeł drzwi 
w stodole’: zawrzeć ‘zamknąć’ ≤ *verti [Boryś, 2006, s.v. wrota]; vrutńa stodoWy 86, 
zednom vrutńom śe Wotvo_y 24, vrutńa 6T, 11, 28D, 41, 71, 74, 75, 86, 87S, 89, 90P, 
100, vrutńd 43, 43B, 52, vrutńo 1B, 12J, 15, 15T, 16S, 17, 19, 19J, 20J, 23B, 24, 24S, 
26K, 30K, 42B, 58M, 63Ł, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 93C, 
95, 98, 117, vrYtńe 63G, por. wrotnica, wrotówka; zakładnia ‘deska tylna wozu’: 
zakładać; zakWadńa 80. Wyrażają one proste urządzenia, ich elementy, wykorzysty-
wane zarówno w pracach domowym, jak i gospodarskich. 
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Podstawami omawianych derywatów są czasowniki niedokonane, prefiksal-
ne i nieprefigowane o tematach na: -a-, -owa-, -eja-.

Paralelnie w tej samej funkcji semantycznej w gwarach funkcjonują nazwy 
o sufiksach: -nica, por. maglownia / maglownica, odkładnia / odkładnica, wrót-
nia / wrótnica, -ka, por. wiejnia / wiejka, -arka, por. wiejnia / wiejarka, -ówka, 
por. wrótnia / wrotówka, -arnia, por. wiejnia / wiejarka. 

W gwarach formant w tej funkcji potwierdzają pojedyncze przykłady (por. 
Górnowicz, 1967: 51; Bąk, 1968: 81; Kowalska, 1975: 57; Jaros, 2009: 126).

-alnia:
Formant notowany jest głównie w formacjach dewerbalnych, którym nada-

wane jest znaczenie instrumentalne bądź lokatywne (por. Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 254–256; Kreja, 2002(c)). Podobnie jak w derywatach na -nia, 
tu również może dochodzić do znoszenia różnic znaczeniowych miedzy znacze-
niem środka i miejsca czynności (patrz -nia, s. 197). Zanotowane jako gwarowe 
derywaty: snowalnia ‘przyrząd do snucia przędzy przed nawinięciem jej na kro-
sna’: snować; snovalńa 4, por. snówarka, snowadla, snowadel, snowadło; tkalnia 
‘warsztat tkacki’: tkać; tkalńo 15L; wialnia 1/ ‘szufla do wiania zboża’, 2/ ‘ma-
szyna do oddzielania plew od zboża’: wiać; 1alńo, sufel ‘łopatka do wiania’ 73, 2/ 
1alńa 87S, 117, 1alńd 1B, 1G, 11, 12J, 15L, 15T, 25B, 73, 1zalńo 14, po 1alńo 52 
funkcjonują jako wyłacznie nazwy narzędzi. Odnoszą się do desygnatów związa-
nych z tkactwem bądź obróbką zbóż. 

Omawiane formacje są ustalone w oparciu o czasowniki niedokonane na -a-, 
por. tkać, wiać oraz -owa-, por. snować. Tylko dla derywatu snowalnia wskazano 
w gwarach struktury wariantywne o tym samym czasowniku motywującym i for-
mantach: -arka, -adla, -adel, -adło.

Analogiczne rzeczowniki sporadycznie potwierdzane są w  gwarach (por. 
Szymczak, 1961: 178, Górnowicz, 1967: 51; Warchoł, 1967: 146; Chludzińska-
-Świątecka, 1972: 177; Kowalska, 1975: 54; Jaros, 2009: 126–127).

-arnia:
Formant -arnia w  opracowaniach słowotwórczych poświęconych pol-

szczyźnie ogólnej określany jest głównie jako wykładnik znaczeń lokatyw-
nych o  motywacjach zarówno czasownikowych, jak i  rzeczownikowych / 
przymiotnikowych (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 256–260, Kreja, 
2002(d)). Znaczenia instrumentalne natomiast przytaczane są sporadycznie 
także w omówieniach poświęconych leksyce gwarowej (por. Szymczak, 1961: 
178, Dobrzyński, 1967: 35; Górnowicz, 1967: 51–52; Warchoł, 1967: 144; 
Malec,1976: 30; Jaros, 2009: 127–128; Sierociuk, 2012: 341 –342). W  gwa-
rach zanotowano: młocarnia ‘maszyna do młócenia’: młócić; młocarńa 14, 
mWocarńd 57, mWocarńo 19, 19J, 117; młockarnia ‘maszyna do młocki, młó-
cenia’: młocka ‘młócenie’; młockarńo 15, mWockarńa 72D, mWockarńo 10, 10M, 
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15L, 15T, 26K, mWockarńom 19; wędzarnia: wędzić; verarńa 34W, verarńo 
15L, vynrarńo 28D, vyrarńo 52, byWy zag ve vynrarńi 104, por. wędzarka; wie-
jarnia ‘maszyna do oddzielania plew od zboża’: wiejać; 1ezarńo 71B, 83B, 92, 
93, 1izarńo 19J, 24S, por. wiejka, wiejarka, wiejnia. Podstawami omawianych 
derywatów są czasowniki niedokonane na -i-, por. młócić, wędzić, -eja-, por. 
wiejać. W przypadku nazwy – młockarnia – znaczenie motywującej wyrażo-
ne jest przez rzeczownik o czynnościowym znaczeniu, por. młocka ‘młócenie 
zboża’: młócić (patrz. s. 37). 

Rzeczowniki na -arnia funkcjonują jako nazwy maszyn rolniczych, por. mło-
carnia, młockarnia ‘maszyna do młócenia’, wiejarnia ‘maszyna do oddzielania 
plew od zboża’, bądź urządzeń gospodarskich, por. wędzarnia. 

Struktury wariantywne dla derywatów na -arnia ustalane są przez formanty: 
-ka, por. wiejarnia / wiejka; -arka (patrz Sierociuk, 2012: 341–342), por. wę-
dzarnia / wędzarka, wiejarnia / wiejarka; -nia, por. wiejarnia / wiejnia. 

-anie:
Formant -anie, podobnie jak -enie, określany jest przede wszystkim jako wy-

kładnik derywatów transpozycyjnych o wartości kategorialnej nazw czynności. 
Ustalone w  procesie konkretyzacji znaczeń pierwotnych nomina instrumenti 
na -anie stawiają formant w  innej – mutacyjnej – funkcji derywacyjnej. Opisy-
wany w  relacjach z  czasownikami podstawowymi odpowiada za kształtowanie 
nowych, m.in. instrumentalnych wartości kategorialnych (por. Doroszewski, 
1946; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 267; Szymczak, 1961: 178–179; Chlu-
dzińska-Świątecka, 1972: 177; Malec, 1976: 25–26; Jaros, 2009: 128–129). Jak 
podaje Tadeusz Malec niekiedy ten proces konkretyzacji jeszcze całkowicie się 
nie dokonał i te struktury występują jednocześnie w charakterze orzeczeniowym 
i podmiotowym (Malec, 1976: 25), por. odzianie, wdzianie ‘odzienie, ubranie’ 
i  ‘ubieranie się’, wiązanie ‘konstrukcja podtrzymująca dach, połączenie dwu 
bron, rzemień łączący kapicę dzierżaka z kapicą bijaka’ i ‘czynność wiązania’, za-
mykanie ‘zamknięcie, rodzaj zamka’ i ‘czynność zamykania’, zginanie ‘zgięcie, 
przegub’ i ‘czynność zginania’ (patrz N Acc., s. 61).

Ustalone jako formacje instrumentalne derywaty na -anie są kształtowane 
w oparciu o czasowniki niedokonane prefigowane i nieprefigowane na: -a-, por. 
podpierać, trzymać, wiązać oraz na -ywa-, por. nakrywać. Taki sam jest udział 
czasowników dokonanych, prefigowanych z przyrostkiem tematycznym -a-, np.: 
odziać, przywiązać, ubrać.

Nazwy odnoszą się do prostych desygnatów, np. podpieranie, trzymanie, 
zamykanie, najczęściej o strukturze materii, np. nakrywanie, odzianie, uwiąza-
nie, nawet służą określeniu części ciała, por. zginanie.

Struktury wariantywne dla omawianych ustalają derywaty z wykładnikami: 
-a, por. podpieranie / podpora, -acz, por. podpieranie / podpieracz, -ka, por. 
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podpieranie / podpórka, zginanie / zginka, -ak, por. uwiązanie / uwiązak, -ek, 
por. podpieranie / podpórek, -adło, por. uwiązanie / uwiązadło, wiązanie / 
wiązadło, zamykanie / zamykadło, -enie, por. odzianie / odzienie. 

nakrywanie ‘rozpostarty snop do nakrywania kopicy siana’: nakrywać; 
kapelus do nakryvańo śana 11; odzianie ‘odzienie, ubranie’: odziać; Wovańe 10, Wo-
vuńe 11, por. odzienie, por. też N Acc.; podpieranie ‘podpórka’: podpierać, por. 
podpora, podpieracz, podpórka, podpórek; przywiązanie ‘umocowanie z  ga-
łązek wierzby, którymi przywiązuje się snopki do dachu oblamówki, wiatrów-
ki’: przywiązać; pRy1Mzańe na oblamufce, na 1atrufce 72; trzymanie ‘rączka do 
chwycenia dłońmi’: trzymać; tRymańe do ryKku 20B, 91, runcAi do URymańo 74; 
ubranie ‘odzież’: ubrać (się); za ślubne Wubrańe zapWaćiW drogo 16S, Wubrańe 15L, 
121, Wubrańe 1G, 12J, 13Op, 15, 15T, 17, 19, 19J, 20, 20J, 25B, 26, 28, 28D, 29, 
31, 31J, 32K, 35, 43, 43B, 57, 60, 61, 77, 83B, 93, ubrańe 10M, 11, 21, 23, 27, 
30, 32, 42, 44, 50Z, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 58M, 61, 63G, 64, 71, 72, 72D, 75, 
83B, 88, 95, 97, ubreńe 4, 13Op, 17, 23P, por. ubranko (N Dem., s. 306); uwią-
zanie ‘rzemyk u cepa, łączący kapę bijaka z kapą dzierżaka’: uwiązać; mp. 708, 
por. uwięzak, uwiązadło; wdzianie ‘ubranie’: wdziać ‘ubrać, włożyć’; vvońe 52, 
62, 63G, 90, por. N Acc.; wiązanie 1/ ‘konstrukcja podtrzymująca dach’, 2/ ‘po-
łączenie dwu bron’, 3/ ‘rzemień łączący kapicę dzierżaka z  kapicą bijaka’; wią-
zać; 1/ roˆi 1Mzańe na Wobore 104, 2/ mp. 665, 3/ mp. 708, por. wiązadło, por. 
też N Acc.; zamykanie ‘zamknięcie, rodzaj zamka’: zamykać; zamykańe do  
ku,eKAi nove zroˆiW 30K, por. zamykadło, por. też N Acc.; zginanie ‘zgięcie, prze-
gub’: zginać; na z»inańu 104, por. zginka, por. też N Acc.

-enie:
W tych samych okolicznościach co formacje na -anie, w znaczeniach instru-

mentalnych ustaliły się derywaty o sufiksie -enie (patrz -anie, s. 199; por. Doro-
szewski, 1946; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 267–268; Kleszczowa, 1998: 
130, 132; Szymczak, 1961: 179; Dobrzyński, 1967: 15; Chludzińska-Świątecka, 
1972: 177; Malec,1976: 40; Jaros, 2009: 129–130). Formacjami gwarowymi 
łaczącymi prymarną funkcję czynności i  wtórnie nadane mu znaczenie środka 
czynności są: kraszenie ‘omasta’ i ‘czynność kraszenia’, obleczenie ‘ubranie’ 
i ‘czynność ubierania’, siedzenie ‘to, na czym siedzi się w saniach, część kosiarki, 
na której siedzi prowadzący maszynę’ i ‘czynność siedzenia’. 

Formalnymi podstawami omawianych derywatów są czasowniki niedokona-
ne prefiksalne z przyrostkami tematycznymi: -a-, por. oblekać, ozdabiać, powle-
kać, pożywiać, -e-, por. siedzieć, -i-, por. krasić oraz dokonane prefiksalne na -a-, 
por. odziać, -i-, por. ogrodzić, zagrodzić.

Sufiksami ustalającymi formacje wariantywne dla omawianych są: -a, por. ozdo-
bienie / ozdoba, -anie, por. odzienie / odzianie oraz -iwo, por. kraszenie / krasiwo. 

Derywaty na -enie funkcjonują jako nazwy: substancji, materii, prostych 
przedmiotów wykorzystywanych w codziennym życiu mieszkańców wsi.
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kraszenie ‘omasta’: krasić ‘omaszczać potrawę tłuszczem’; krosyńe śe smazy 
42B, por. krasiwo; obleczenie ‘ubranie’: oblekać ‘ubierać’; obleceńe 71, obliceńe 94, 
oblecyńe 83, 104, Woblec„ńe 5, 38, Woblecyńe 15L, 48, kośćelne obleceńe ‘ubranie 
niedzielne’ 4, por. N Acc.; odzienie ‘ubranie’: odziać; Woveńe 59, Wovdńe 5,  
Wovińe 12J, 44, 93C, do oveńo 90P, por. odzianie; ogrodzenie ‘płot’: ogrodzić; 
Wokulńik – Wogroryńe dlo bydWa 104, Wogroryńe 19J, 72D, 87S, 114, ńe było Wogro-
reńo14, por. N Loc.; ozdobienie ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’: ozda-
biać; mp. 628; por. ozdoba; powleczenie ‘bielizna pościelowa, to czym się 
powleka pościel’: powlekać; povleceńe 117, povlecyńe 15L, 25B; pożywienie: po-
żywiać (się); pozy1ińe 89; siedzenie 1/ ‘to, na czym siedzi się w saniach’, 2/ ‘część 
kosiarki, na której siedzi prowadzący maszynę’: siedzieć; 1/ śeryńe 1G, 19J, 30K, 
72D, bo śevaWy s teWu na śeryńu 11, 2/ śeryńe 72D, 93, por. N Acc.; zagrodzenie 
‘rodzaj płotu z poziomo ułożonych żerdzi’: zagrodzić; zagroryńe 72D.

-eń:
Formant wskazano w derywatach: brodzień ‘sieć’: brodzić; broveń 20J, por 

N Sub.; człapień 1/ ‘pedał kołowrotka’, 2/ ‘łapka na szczury’: człapać; 1/ mp. 
642, 2/ mp. 591, por. człapiec, człapacz, człapak, człapek. Ich podstawami są cza-
sowniki niedokonane na -i-, -a- (por. Gaertner, 1934: 274–275).

Tylko dla formacji człapień zanotowano struktury wariantywne na: -ec, por. 
człapiec, -acz, por. człapacz, -ak, por. człapak, -ek, por. człapek. Derywaty te łą-
czą funkcję instrumentalną z atrybutywną wynikającą ze znaczenia leksykalne-
go czasownika podstawowego, por. człapać ‘uderzać wydając charakterystyczny 
dźwięk’.

-o:
Paradygmatyczny formant -o  sporadycznie kształtuje derywaty o  motywa-

cjach czasownikowych (por. Waszakowa, 1993: 94–95). W gwarach wskazano go 
tylko w nazwie kiełzno ‘wędzidło, pręt metalowy przy uździe, wkładany koniowi 
do pyska dla kierowania nim’: kiełznać ‘zakładać koniowi wędzidło’; Aełzno zało_yć 
72, AeWzno 1B, 6T, 12J, 13Op, 19, 23, 30K. Został ustalony w oparciu o czasownik 
niedokonany na -ać.

-ar:
Formacje o tym sufiksie należą do nielicznych. Powołane od podstaw wer-

balnych wyrażają m.in. nazwy narzędzi (por. Gaertner, 1934: 286). W gwarach 
derywaty na -ar nazywają proste urządzenia funkcjonujące samodzielnie, por. 
dźwigar, bądź jako elementy bardziej skomplikowanych urządzeń, por. ciągar. 
Formacje motywowane są przez czasowniki niedokonane, nieprefigowane na 
-ać: ciągar ‘jeden z żelanych prętów łączący stelwagę z przodem wozu’: ciągać; 
ćoKgory nom. pl. 93C; dźwigar ‘belka podtrzymująca część budowli’: dźwigać; 
v1igar 15L.
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-as:
Sporadycznie łączonemu z  podstawami czasownikowymi formantowi -as, 

poza mutacyjną, przypisywana jest także funkcja stylistyczna (Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 288). W gwarach ustala nazwę dziabas ‘narzędzie do zrzucania 
nawozu z fury’: dziabać; vabas z voza śćoKga [gnuz] 82, por. dziabacz. Motywowa-
ny jest przez czasownik niedokonany o temacie na -a-. W tej samej funkcji zano-
towano derywat o formancie -acz, por. dziabacz.

-ot:
Derywat o tym sufiksie – kłapot ‘deska, w której tkwi górny koniec mlonu’: 

kłapać; kłapot 64, 90 – ze względu na znaczenie leksykalne włączono do kategorii 
nazw środków czynności. Znaczenie motywujące jednak wyraźnie wskazuje na 
jego atrybutywny charakter. Formalną podstawą rzeczownika jest zatem czasow-
nik dźwiękonaśladowczy, niedokonany na -ać.

-awa:
Formant ustala nazwę sikawa ‘sikawka, urządzenie do gaszenia pożaru’: si-

kać; HeCi śikovy 104, por. sikawka. Powołano ją w oparciu o czasownik niedoko-
nany o temacie na -a-. W tej samej funkcji w gwarach występuje nazwa o sufiksie 
-ka, por. sikawa / sikawka. 

-ew:
Sufiks wyodrębniono w  nazwie żagiew ‘hubka w  krzesiwie’: *_agati ‘palić, 

spalać’ [Boryś, 2006, s.v. żagiew]; zd)ef 50Z, do zog1e śe kResaWo 13S, do zdg1e 
gen. sg. 61 – w oparciu o jego historyczną podstawę. 

Rzeczownik odnosi się do desygnatu o  strukturze materii, stanowiącego 
element narzędzia służącego do rozpalania ognia, używanego dawniej nie tylko 
w gospodarstwie.

-iwo/ -ywo:
Obecnie mało produktywny formant -iwo/-ywo w gwarach kształtuje for-

macje o  instrumentalnej funkcji semantycznej (por. Gaertner, 1934: 250). 
Ich podstawami są czasowniki niedokonane, o tematach na -i-, por. krasić, -a-, 
por. krzesać, oblekać oraz dokonane o tematach na -i-, por. okrasić, -a-, por. 
skrzesać. 

Rzeczowniki: krasiwo, okrasiwo wyrażają ten sam desygnat – ‘omastę’, po-
dobnie krzesiwo i skrzesiwo występują w tej samej funkcji leksykalnej, różni je 
tylko struktura czasowników podstawowych – prefiksalna i nieprefigowana.

Formacje wariantywne dla derywatów na -iwo, powołano od tych samych 
podstaw za pomocą formantów: -adło, por. krzesiwo / krzesiadło, -idło, por. 
krzesiwo / krzesidło, skrzesiwo / skrzesidło, -owidło, por. krzesiwo / krzesowi-
dło, -enie, por. krasiwo / kraszenie, obleczywo / obleczenie.
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krasiwo ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’: krasić ‘omaszczać potrawę 
tłuszczem’, kraśivo 4, 9, 57, 87, 98, por. kraszenie; krzesiwo: krzesać; kReśivo 1, 
1G, 6, 6T, 7, 10, 10M, 11, 12J, 14, 15L, 15T, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 30K, 31, 32, 34, 34W, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 50Z, 52, 53, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 63G, 72, 75a, 76, 78, 79, 81, 84, 85, 90P, 91, 93, 93C, 95, 98, 
99, kReśiv> 42, 44, 65, kReśivW? 43, 43B, 55, krReśivWo 24, kReśivWo 26M, 31J, kReśiv< 
61, kResali kReśivem 13Op, kReśivem 4, 5, 9, 13, 14, 18, 61, por. krzesiadło, krze-
sidło, krzesowidło; obleczywo ‘ubranie’: oblekać ‘ubierać, wdziewać’; oblecyvo 
50D, por. obleczenie; okrasiwo ‘omasta, tłuszcz dodawany do potraw’: okrasić 
‘omaszczać potrawę tłuszczem’; Wokraśivo 15L; skrzesiwo ‘krzesiwo’: skrzesać; 
skReśivo 75, 117, por. skrzesidło.

-y (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -y wskazano w  rzeczownikach dewerbal-

nych występujących wyłącznie w  liczbie mnogiej: schody28 ‘stopnie’: scho-
dzić; s,ody 1G, 15T, 17, 19, 19J, 24S, 30K, 93, 93C, 114, s,Wody 15, 25R, do  
@ivńicy vWaźi śe po s,oda, 16S, sWody 104, por. schodki (N Dem., s. 306); skrę-
ty 1/ ‘śnice przednie’, 2/ ‘śnice tylne’: skręcać; 1/ skrenty 34W, skrynty 83, 2/ 
skrety zadńe 57, por. skręta, skrętek, skręt. 

Motywowane są znaczeniami czynności niedokonanych wyrażanych przez 
czasowniki o  tematach na -i-, por. schodzić, -a-, por. skręcać (por. Waszakowa, 
1993: 102–103).

Derywaty paradygmatyczne, -ø:
Należą tu przede wszystkim derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, 

dwie nazwy: broń, maź należą do deklinacji żeńskiej. 
Podstawami formacji są czasowniki niedokonane, prefiksalne i  nieprefigo-

wane o sufiksach tematycznych: -a-, np. człapać, czołgać (się), dziobać, nasiekać, 
podciągać, zatykać, -i-, por. bronić, dzwonić, przełazić, nawozić, -owa, por. luto-
wać, -ewa-, por. odziewać, -ota-, por. klekot: klekotać, świergotać. Dla derywa-
tów: powęz: powęzić, pokarm: pokarmić, przypawąz: przypawęzić, przystrój: 
przystroić, staw: stawić, uchwyt: uchwycić wskazano jako podstawowe czasow-
niki dokonane na -i-/-y-. 

Omawiane derywaty funkcjonują jako nazwy: narzędzi rolniczych, ich 
elementów, urządzeń wykorzystywanych w  obróbce lnu, wełny, elementów 
garderoby, urządzeń gospodarskich, materii czy substancji wykorzystywa-
nych w codziennych obowiązkach. Niektóre nazwy kształtowane są w oparciu 

28 Ze względu na temat pracy, mimo leksykalizacji znaczenia (rozluźnienia relacji 
ze znaczeniem motywującym), formację tę potraktowano jako pochodną i ustalono jej 
miejsce w bezpośredniej relacji z czasownikiem – schodzić.
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o podstawy wyrażające czynności znamionujące, por. klekot: klekotać, świer-
got: świergotać, które decydują o ich, poza instrumentalnym, także atrybutyw-
nym znaczeniu. 

Te same funkcje semantyczne w  gwarach powoływane są za pomocą for-
mantów: -a, por. maź / mazia, podkład / podkłada, sadz / sadza, śmig / śmiga, 
zatyk / zatyka, zawias / zawiasa, -a (pl.t.), por. skręt / skręta, -ica, por. miądel / 
międlica, -nica, por. przełaz / przełaźnica, -acz, por. posmyk / posmykacz, zatyk 
/ zatyk / zatykacz, -i (pl.t.), por. smyk / smyki, -ka, por, podkład / podkładka, 
przełaz / przełazka, zatyk / zatyczka, -ak, por. strach / straszak, -ek, por. przełaz 
/ przełazek, skręt / skrętek, strach / straszek, świergot / świergotek, zakwas / 
zakwasek, -ło, por. śmig / smigło, -idło, por. maź / mazidło, -y (pl.t.), por. skręt / 
skręty.

broń: bronić; bruń, 9, 15L; człap ‘samołówka na tchórze’: człapać; cWapy 
13Op; czołg: czołgać (się) ‘pełznąć’; te coW)i nom. pl. 34, ćoWguf HeCi 71, pRy co-
Wgaf 11; dziób ‘szczęka ptaka’: dzióbać ‘dziobać’; vup 6T, 10M, 11, 12J, 13Op, 
15, 16S, 19J, 20, 23, 24, 24S, 30K, 32, 42B, 43, 43B, 50Z, 57, 58M, 63G, 88, 89, 
92, 93C, 97, 98, vup / vop 17, voˆi 5, voˆe vubym 19, 20, 20J, 19, 20J, 25, 25R, 
28D, 42B, 71, 72, 75, 75a, 79, 80, 81, 82, 83, 83B, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 93C, 
94, 95, 98, 100, z vubamy 60, 65; dzwon: dzwonić; rvon na nor voła 64, rvon 19, 
24, 41, 43B, 78, 93, rvun 1B, 6T, 12, 12L, 13, 13S, 15L, 16, 16S, 17, 19, 19J, 20, 
20J, 23, 23B, 25, 28D, 32, 41, 42B, 43, 50Z, 58M, 72, 73, 75a, 76, 82, 83, 84, 87, 
88, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98 100, rv<na gen. sg. 61, rvYny 26M, 83B, por. 
dzwonek (N Dem., s. 305), dzwoneczek (N Dem., s. 305); klekot ‘deska, w któ-
rej tkwi górny koniec mlonu’: klekotać; klekot 63G, por. N Acc.; kroj ‘nóż pługa 
odcinający skibę w płaszczyźnie pionowej: kroj-, kroić; do g_ońvela kroz 80a, kraz 
pWuga 85; lut ‘stop do lutowania’: lutować; lut 17; maź ‘smar do smarowania osi 
wozu’: mazać; maź 17, por. mazia, mazidło; miądel ‘naczynie z jednym rowkiem 
do międlenia lnu’: miądlić ‘międlić, oczyszczać len z paździerzy’; Hondel 77, 81, 
89, por. międlica; nasiek ‘topór ciesielski, większa siekiera’: nasiekać ‘nacinać’; 
ndśek 46, 50, 56; nawój ‘wał w warsztacie tkackim, na który nawija się osnowę’: 
nawijać; novuz Wot pWutna 19J, navuz 1B, 20, 87S, 114, 121, ndvuz 1, 24, 25R, 34, 
34W, 38, 39, 43B, 80, novuz 1B, 1G, 6T, 11, 12J, 13Op, 13S, 14, 15, 15L, 15T, 
19, 20J, 24S, 25R, 28D, 30K, 42B, 72D, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 90P, 
91, 92, 93, 93C, 95, 98, 99, 100; nawóz ‘substancja chemiczna zawierająca skład-
niki potrzebne roślinom do wzrostu’: nawozić; navWozy śtucne 117, navus 1B, 
15, 15T, 19J, 20J, 25B, 30K, 72D, 83L, 93C, 114, ndvus 24, 49, novus 24S, 26K, 
93, 104; odziew ‘odzież, ubranie’: odziewać (się); Wovef 34W, Wovef 39, 50Z, 
W>vef 50, por. N Acc.; powęz ‘drąg do przyciskania siana lub snopów na wozie 
drabiniastym’: powęzić ‘przyciskać linami położony na sianie czy zbożu po-
wąz; pov6s, povęs – zak śe nakWave du_om fure, to śe pov…źi, pov6źi 104; podciąg  
1/ ‘belka główna podtrzymująca belki poprzeczne pułapu’, 2/ ‘biegnąca 
wierzchem całej ściany budynku belka, na której opierają się krokwie dachu’: 
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podciągać; 1/ potćjK)i nom. pl. 5, potćoKk belkovy 81, potćok 15T, potćoKk 71, 74, 
75, 81, 87, 89, 92, 114, poVćoKk 1G, potć<Kk 72D, pWotćoKk 73, potćuKk 12J, 72, 
76, 79, potćYk 1B, potćyKk 75a, 2/ mp. 451; podkład 1/ ‘poduszka założona pod 
chomąto’, 2/ ‘drzewo, na którym leża szyny kolejowe’: podkładać; 1/ potkWdt 38, 
potkłot 15, 23, potkWot 13Op, 19J, 42B, 91, 2/ potkWat 1G, 117, potkWot 15T, por. 
podkłada, podkładka; pokarm ‘jedzenie dla krów’: pokarmić; pWokarm 26M; 
połyk ‘przełyk’: połykać; połyk 72, 79, poWyk 74, 85, 104; posmyk ‘listwa łączą-
ca zewnętrzne słupki brony’[Brückner, 1993 posmyk ‘ruch posuwisty, poślizg]: 
posmykać ‘ślizgać się’; posmyk 58, pWosmyk 47, 53, posmyk okrazńi 63, por. po-
smykacz; powój ‘wał w warsztacie tkackim, na który nawija się osnowę’: powi-
jać ‘owijać, zawijać’ [Bańkowski, 2000]; mp. 611; przełaz 1/ ‘deska, przez którą 
przechodzi się przez płot’, 2/ ‘kładka, deska lub belka przerzucona przez strumyk 
dla przechodzenia na drugi brzeg’: przełazić; 1/ pReWas 11, 19J, 20J, pReWos 15T, 
2/ pRełas 41, pRełds 26M, por. przełaźnica, przełazka, przełazek, por. też N Loc.; 
przepust ‘kanał pod drogą lub torem, przeznaczony do odprowadzania wody’: 
przepuszczać; pRepust 54; przypawąz ‘drąg do umocowania siana lub zboża na 
wozie’: przypawęzić ‘umocować siano lub zboże na wozie przy pomocy pawę-
zu’; pRypavMs 25R; przypór ‘rozporek’: przypierać ‘przyciskać, przylegać cia-
sno’[Bańkowski, 2000]; pRypur 65; przysiek ‘podobne do siekiery narzędzie do 
wydłubywania dziur’: przysiekać; pRyśek – zak śeAyra – do dWubańo vur 104, pRyśek 
80, 86; przystrój ‘ozdoba’: przystroj-, przystroić; pRystruz był 18, 83, por. N Acc.; 
sadz ‘skrzynka z otworami, w którą wsadza się złapane ryby’: sadzać; sac / sara 
1B, por, sadza, por. też N Res.; skręt ‘drewniana, rozwidlona część wozu, w której 
osadzony jest dyszel’: skręcać; skrent pRedńi, pRy skreńće 24, 25B, 41, 58, 74, 90, 
skrynt 15L, 77, 85, 93C, skr„nt 1B, skret 15, 63, skrent 13S, skret 59, por. skręta, 
skrętek, skręty, por. też N Loc.; smyk 1/ ‘smyczek do instrumentów strunowych’, 
2/ ‘rzemień’, 3/ ‘połączenie słupków brony’, 4/ ‘rodzaj brony’, 5/ ‘krótkie drew-
niane sanki na drzewo’: smykać ‘przesuwać, ciągnąć, włóczyć’[Boryś, 2006]; 1/ 
smyk 1G, 8, 15L 34W, 50Z, por. smyczek, 2/ na tem smyku 61, 3/ smyk 61, 65, 4/ 
to do pola, zag vozem ńe obrući 99, 4/ smyk, smyAi 87S, 93, por. smyki; spust ‘spust 
u pługa’: spuszczać; spust 82, por. N Loc.; staw ‘ruchome połączenie kości’: stawić 
‘powodować, że coś stoi’ [Boryś, 2006]; staf ‘przegub dłoni’ 19J, na_yko na stavy 
30K, stav 17, 24S, 25R; strach ‘kukła do odstraszania wróbli’: strachać ‘straszyć 
częst’; stra, na wruble 25R, stra, 1G, 15, 17, 19, 19J, 30K, stro, 93C, por. stra-
szak, straszek; strug 1/ ‘nóż z dwoma rączkami do strugania, do obdzierania kory 
z drzewa’, 2/ ‘dłuto na wygiętym pręcie, którym się struże kopyto pod podkowę’, 
3/ ‘narzędzie do gładzenia desek’: strugać; 1/ struk 19, 19J, 20J, 30K, 39, 72D, 
por. strużka, 2/ struk 1B, por. strużek, 3/ struk 93, 114; śmig ‘skrzydło wiatraka’: 
śmigać ‘smagać, machać’; śHik 93C, 117, por. śmiga, śmigło; świergot ‘gwizdek, 
zabawka do gwizdania’: świergotać; świrgot 19J, por. świergotek; uchwyt: uchwy-
cić; Wu,fyt 15L; upust ‘śluza do zatrzymywania wody’: upuszczać; upust 83, 
Wupust 93C, Wupust 1B; wóz: *vezti ‘wieźć’ [Boryś, 2006, s.v. wóz], wozić; vuz zeve 
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43, vuz 1B, 1G, 2, 3, 6, 9, 10, 10M, 11, 12J, 13, 13Op, 13S, 14, 15, 15L, 15T, 16, 
17, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 23B, 24S, 25R, 26, 26K, 28, 29, 30, 30K, 32K, 33, 34, 
34W, 38, 40, 41, 43B, 47, 49, 52, 53, 56, 58, 58M, 63, 64, 77, 78, 79, 82, 83, 83B, 
87, 88, 88a, 90P, 92, 93C, 95, 99, 104, 121, por. wózek, wózek (N Dem., s. 306); 
zakwas ‘ciasto używane do zakwaszania rozczynu do chleba’: zakwaszać; zakfas 
13Op, por. zakwasek; zarost ‘roślina, której zagnieciony listek goi ranę’: zarastać; 
zaros dymbovy 91, por. N Res.; zatyk ‘część jarzma’: zatykać; zotyk 42, zdtyAi nom. 
pl. 31, 39, 44, 49, por. zatyka, zatyka, zatyczka; zawias: zawieszać; zo1as 1B, 19J, 
24S, 32K, 117, t1i na zo1asa, 42B, za1asy 30K.

2.1.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res. 

Początkowo interpretowane wyłącznie w relacjach ze znaczeniami czynno-
ści nazwy rezultatywne z czasem rozszerzyły swą formułę semantyczną o rela-
cje ze znaczeniami subiektów, obiektów – materii, sposobów, czasu (por. Kreja, 
1996(d)); Grzegorczykowa, 1998: 408–410, 445–446; Gala-Milczarek, 2009: 
51–61; 2009(a): 66–69). Uznać jednak należy, że to właśnie formacje dewer-
balne wyznaczyły podstawy kategoryzowania derywatów (por. Waszakowa, 
2012: 195). Przyjmując definicję zaproponowaną przez Bogusława Kreję, do 
kategorii dewerbalnych nazw rezultatywnych zaklasyfikowano nazwy wyraża-
jące rezultaty powstałe na skutek określonego działania zamierzonego czy nie-
zamierzonego, bądź też na skutek określonego procesu (Kreja, 1996(d): 58). 
Poddane omówieniu derywaty gwarowe funkcjonują zatem jako nazwy powo-
łane dla wszelkich desygnatów – osób, istot, przedmiotów, zjawisk, materii – 
postrzeganych jako:

– wytwory, efekty działań podejmowanych zarówno przez świadomych, 
osobowych / nieosobowych sprawców, np. kroja, rzeźba, kopiec, kłosowa-
niec, przebieraniec, krwawica, zdjęcie, okucie, porycie, wyszycie, krzy-
żówka, łupka, przebierka, sieczka, skuwka, strząska, wiązka, wysadka, 
zacierka, traczka, kopałka, krajanka, kraszanka, malowanka, mazanka, 
mieszanka, pisanka, targanka / targan / targoń, wycinanka, strutka, to-
czak, cwarek, dorobek, obrąbek, przychówek, splatek, wypałek, zrzynek, 
obarzanek, pakunek, malowidło, tkanina, pisane, przyszwa, pacześ, wy-
rób, zacier, zacios, zapis; 

– rezultaty procesów, zjawisk naturalnych, niezależnych od osobowych 
sprawców bądź przez nich niezamierzonych, np. blizna, smargla / smargiel, wy-
wała, wzdyma, zajada / zajad, zwiewa, krętacz, odrywka, zachciewajka, gnił-
ka, odbitka / odbitek / odbit, nadrostek, niedorostek, odrostek, wypustek, 
zawiązek, zgniłek, nagniotek, odrośle, pokaleczenie, rozgałęzienie, truchło, 
chlust, narost, odniat, postrzał, roztop, zaciąg, zajad, złam. 

Poza wymienionymi, wyraźną semantycznie grupę wśród derywatów o zna-
czeniach rezultatów tworzą tzw. nazwy produktów ubocznych, (por. Grzegorczy-
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kowa, 1998: 409–410; Kreja, 1996(d): 59), np. łuszczaby / łuszczochy / łuszcz-
ki / łuszczaki, obierucha / obierka / obierzyny, paklepie, wytłoki, łustka / 
łustaki, odzierki, zagrabki, zawiewki, ogryzek, krszyna, łupina, oskrobina, 
popłuczyna, chlapanina, skrobiny, zgoniny, zaburzenie, odrzyny, sczochy, 
zagraby, zdziery, zgraby, bałagan, błąd, brud. 

Wyrażające efekty czynności nie wszystkie derywaty rezultatywne formowa-
ne są w oparciu o znaczenia czynności dokonanych. Brak zgodności aspektowej 
funkcji semantycznych powołanych nazw i czynności motywyjących obserujemy 
w dość licznych przykładach, np. blizna: bliźnić (się), łuska: łuskać, warza: wa-
rzyć, kopiec: kopać, rwaniec: rwać, mazoch: mazać, ugniatacz: ugniatać, łup-
ka: łupać, sadzka: sadzać, sieczka: siekać, ślewka: ślewać, wiązka: wiązać, ko-
paczka: kopać, siekaczka: siekać, działka: dzielić, smażanka: smażyć, trzepaki: 
trzepać, kłósiak: kłósić, motek: motać, składek: składać, malowidło: malować, 
skrobiny: skrobać, przy czym najmniej niekonsekwencji aspektowych zauważa-
my wśród rzeczowników o  formantach najczęściej występujących w tej funkcji 
kategorialnej, por. -ø, -ka, -ek. Te jednak nie są wykładnikami wyłącznie znaczenia 
rezultatywnego.

Liczne derywaty interpretowane w  materiale jako nazwy rezultatywne 
funkcjonują na pograniczu znaczeń, głównie rezultatywno-lokatywnych. Do-
tyczy to przede wszystkim nazw ustalonych dla gruntów, zabudowań czy ich 
elementów wyrażanych w  związku z  dokonaną tam czynnością, por. nalepa 
‘przymurek piecowy pod kapą, na którym można było rozpalać ogień’, obsada 
‘zadrzewienie dookoła gospodarstwa’, przekopa ‘rów odwadniający’, przeora 
‘rów odwadniający’, przeręba / przerębla / przerąbel, wystawa ‘dobudówka, 
schowek na narzędzia gospodarskie’, zabudowa / zabudowie ‘całość budyn-
ków gospodarskich’, pokrycie ‘sklepienie pieca piekarskiego’, kładka ‘deska lub 
belka przerzucona przez strumyk dla przechodzenia na drugi brzeg’, podwałka 
‘calizna, niezaorany kawałek pola przykryty skibą’ podwałka ‘calizna, niezaora-
ny kawałek pola przykryty skibą’, pogródka ‘przyzba, ława pod ścianą chaty 
wiejskiej usypana z  ziemi’, przystawka ‘dobudówka’, działka / dzielanka / 
dział ‘część pola, wąski pas ziemi przed komasacją, działka budowlana, część 
lasu oddzielona duktem’, lepianka ‘dom ulepiony z gliny’, przymiarki ‘kawałki 
gorszego pola, dodane po pańszczyźnie’, mijak ‘pominięty podczas orki kawa-
łek pola’, składek / skład ‘szeroki zagon zaorany na 8–30 skib; rola z dwóch za-
gonów złożonych w jeden po zaoraniu dzielącej je bruzdy’, dodatek ‘nazwa czę-
ści ziemi w gospodarstwie’, dzielnik ‘ziemia przypadła z podziału’, zawalisko 
‘zawalony dom’, sklepienie ‘sklepienie pieca chlebowego’. Czasami też zaciera 
się granica pomiedzy znaczeniem rezultatu a  obiektu czynności. Zjawisko to 
dotyczy nazw typu: przędza / przędziwo, warza ‘gotowane jedzenie’, rwaniec 
‘kluska rwana’, wysiedleniec, prażucha ‘potrawa z mąki i kaszy’, lanki ‘zupa, 
którą się gotuje z mąki rozmąconej w mleku’, parowanki ‘duże drożdżowe klu-
ski na parze gotowane’. 
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W pojedynczych derywatach rezultatywna funkcja kategorialnosemantycz-
na wyraźnie wzbogacana jest ładunkiem stylistycznym wnoszonym bądź przez 
znaczenie podstawy, np. rzygowina, bazgranie, przez sufiks, np. lepiaszka, 
przędionko, zawiniątko, targus, bądź przez te dwa czynniki jednocześnie, np. 
mazoch ‘bazgroła’, gnieciuch, zgrzebiuch, chlapanina (por. Grabias, 1981: 
65–66, 71–74).

Najczęściej znaczenia rezultatywne wyrażane są przez rzeczowniki powołane 
w derywacji paradygmatycznej, por. -ø, -a, -e, -y, -o, -one. Wśród derywatów sufik-
salnych dominują ustalane przez formanty: -ka, -ek, -(an)ka, -enie, -ak, -ki (pl.t.), 
-ina/-yna, -anie, -aki (pl.t.), -(an)ki, -y (pl.t.), -cie, -unek, a  także: -(it)ka, -anina, 
-iny/-yny (pl.t.), -(ani)ec, -acz, -aczka, -cie, -uch, -ucha, -i (pl.t.), -ałka, -(ił)ka, 
-(on)ka, -el, -le, -ota, -iwo. Incydentalnie także: -ba, -aby (pl.t.), -ec, -(eni)ec, -ica, 
-(an)ica, -och, -ochy (pl.t.), -ajka, -ynka, -aszka, -(ut)ka, -ewka, -(on)ki (pl.t.), 
-ynki (pl.t.), -eczek, -(ił)ek, -(an)ek, -ynek, -atek, -otek, -nik, -(on)ko, -isko, -ątko, -la, 
-ło, -idło, -idła (pl.t.), -an, -owina, -owiny (pl.t.), -izna, -ono, -oń, -as, -us, -wa. Jak za-
uważa Bogusław Kreja, dość duża różnorodność czy wręcz brak wyspecjalozowa-
nych formantów w kształtowaniu znaczeń rezultatywnych, poza tym dość częsta 
wariantywność kategorialna derywatów, czyni omawianą kategorię dość trudną 
w inetrpretacji słowotwórczej (por. Kreja, 1996(d): 60). 

Wykładniki derywacyjne:

-a:
Paradygmatyczny formant -a wykazuje wyraźną aktywność w powoływaniu 

derywatów o znaczeniach rezultatywnych. Ustala formacje należące do żeńskie-
go paradygmatu deklinacyjnego (por. Górnowicz, 1968: 61; Laskowski,1971: 
54–55; Malec, 1976: 19–20; Grzegorczykowa, 1998: 409). Ich podstawami są 
przede wszystkim czasowniki o  aspekcie dokonanym, prefiksalne, głównie na: 
-a-, por. nasypać, przekopać, przeorać, przerąbać, wykopać, wyrwać, oraz -i-/-y-, 
por. nalepić, nasadzić, polepić, (o)sadzić się, smarglić się, wystawić, wywalić, za-
czynić, zagacić, zgubić, zniszczyć, zwalić, poza tym na -owa-, por. zabudować, czy 
atematyczny, por. zadąć. Część formacji rezultatywnych motywowanych jest zna-
czeniami czynności niedokonanych wyrażanych przez czasowniki o tematach na: 
-a-, por. łuskać, przywierać, smardzać się, szczepać, targać, wzdymać się, zadzie-
rać się, -i-/-y-, por. bliźnić się, kroić, warzyć, incydentalnie na: -eja-, por. zawiejać, 
-ewa-, por. zawiewać, zwiewać oraz atematyczny, por. prząść.

Zdecydowana większość nazw odnosi się do desygnatów – rezultatów czyn-
ności zamierzonych i  celowych, tylko niektóre wyrażają konsekwencje proce-
sów niezależnych od działalności człowieka, np. blizna, naspa, sadza, smardza, 
wzdyma, zawiewa, zwała itp. 

Formacje wariantywne dla omawianych kształtowane są przez formanty: 
-anica, por. przeora / przeoranica, -e, por. zabudowa / zabudowie, -ka, rozczyna 
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/ rozczynka, szczepa / szczepka, wystawa / wystawka, zaczyna / zaczynka, za-
gata / zagatka, zawiewa / zawiówka, -anka, por. przędza / przędzianka, targa / 
targanka, -onko, por. przędza / przędzionko, -ówka, por. przeora / przeorówka, 
-el, por. przeręba / przerębel, -an, por. targa / targan, -izna, por. zwała / zwalizna, 
-ono, por. przędza / przędziono, -anie, por. zabudowa / zabudowanie, -oń, por. 
targa / targoń, -us, por. targa / targus, -iwo, por. przędza / przędziwo, -ø, por. 
nasada / nasad, przekopa / przekop, rozczyna / rozczyn, smargla / smargiel, 
wykopa / wykop, zajada / zajad.                                     

blizna: bliźnić (się), blizna: blizna zostaWa, 30K; kroja ‘kromka chleba’: 
kroj-, kroić; kroza 18, por. krojka (N Dem., s. 306); łuska ‘zewnętrzna pokrywa 
ziarna prosa’: łuskać; Wuska 11, 19J, WusAi prośńane 87S, łusAi 75; nalepa ‘przymu-
rek piecowy pod kapą, na którym można było rozpalać ogień’: nalepić; nolepa 62, 
ndlepa 59, 64, baby pRedWy na ndle@e vele @eca 60; nasada ‘poprzeczna belka 
w saniach’: nasadzić; nosada 15, 72, por. nasad; nasypa ‘zaspa śnieżna’: nasypać; 
mp. 788; obsada ‘zadrzewienie dookoła gospodarstwa’: obsadzić; Wopsada –  
Wopsarune gospodarstfo 104; polepa 1/ ‘warstwa gliny na deskach przykrywają-
cych belkowanie sufitu’, 2/ ‘podłoga z gliny w mieszkaniu’, 3/ ‘część pieca na ze-
wnątrz’: polepić; 1/ polepa 1B, 10, 10M, 14, 15L, 20, 29, 30, 34W, 39, pWolepa 50Z, 
57, polepa glińana 34, 2/ polepa 13Op, 114, 3/ polepa 15L; przekopa ‘rów odwad-
niający’: przekopać; pRekopa 11, 60, por. przekop; przeora ‘rów odwadniający’: 
przeorać; pReora 14, pReWora 9, 25B, por. przeoranica, przeorówka; przeręba 
‘przerębel’: przerąbać, por. przerębla, przerąbel; przędza ‘zdjęty z  motowidła 
motek nici powiązanych w pasma’: przęd-, prząść; pRenra 86, 95, pRera 20J, 24, 
25R, 43, 43B, 63G, pR4ra 75, pRynra 12J, 19, 28D, 71, 72, 72D, 74, 79, 83, 87S, 88, 
91,92, 93C, 98, por. przędzianka, prządzionko, przędziono, przędziwo, por. też N 
Ob.; przywara ‘jedzenie przypalone, które się trzyma dna garnka’: przywierać; 
pRyvara 15T; rozczyna ‘rozczyn’: rozczynić ‘przygotować rozczyn do chleba’; 
zaAiska na roscyne 36, roRlyna 72D, roscyna 12J, 15T, 18, 25B, 25R, 34W, roslyna 
75a, roscyna / roscynd 29, por. rozczynka, rozczyn; sadza ‘węgiel w postaci prosz-
ku’: (o)sadzić (się); sare śe sy@om 42B, sara 1B, 10, 10M, 11, 12J, 13Op, 14, 15, 
15L, 17, 19J, 20, 24S, 29, 30, 34, 39, 43, 50Z, 52, 56, 57, 61, 117; skaza ‘wada, 
błąd’: skazić ‘zepsuć, uszkodzić, naruszyć’ [Boryś, 2006, s.v. skaza]; skaza f pWutńe 
19J; smardza ‘zmarszczka’: smardzać (się) ‘marszczyć się’; fołdy, smarry 87; 
smargla ‘zmarszczka’: smarglić (się) ‘zmarszczyć (się); smorgle 83L, por. smar-
giel; szczapa / szczepa ‘duży kawałek drzewa, którym pali się w piecu, drewno 
smolne do rozpalania i  do świecenia’: szczepać ‘łupać na szczapy, rozłupywać’ 
[Boryś, 2006, s.v. szczepić]; Rlapa 72D, 114, scapy to WupAi gruba,ne do rombańo 
117, scapa / scepa 25B, scopa 1B, 1G, 12J, scapa 14, 15, 93C, / scypa 13Op, 50Z, 
83L, 87S, scypaHi śwyćili 56, por. szczepka; szczepa 1/ ‘drewno z  pniaka’, 2/ 
‘drewno z  pniaków i  korzeni’: szczepać ‘łupać na szczapy, rozłupywać’ [Boryś, 
2006, s.v. szczepić]; 1/ robaCi scepy 34, scypa 11, 23, 30K, 32, 32K, 41, 46, 47, 54, 
59, 93, Rlypy 84, 85, por. szczapa, 2/ kopaCi scypy po lassa, 41; targa ‘snopek ze 
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słomy jęczmiennej’: targać; targa 43B, por. targanka, targan, targoń, targus; ura-
za ‘rana, siniak’: urazić ‘uderzyć, skaleczyć’; Wuraza 15L; warza ‘gotowane jedze-
nie’: warzyć ‘gotować’; vd_d 63G, vo_a 13, 42B, 94, vo_o 12, 13S, 41, 93C, nasykuz 
vo_y cy zeryńa 41; wykopa ‘wykop’: wykopać; vikopa 9, por. wykop; wyrwa ‘prób-
ka, urywek, przykład’: wyrwać; to taAe vyrvy z gvary su v radyzo 17, por. N Loc.; 
wystawa ‘dobudówka, schowek na narzędzia gospodarskie’: wystawić; vystava 
12J, 20J, 72, na fśi to były vystavy 41, por. wystawka; wywała ‘drzewo wywróco-
ne z korzeniami przez wiatr’: wywalić; vyvała 15; wzdyma ‘wrzód’: wzdymać; 
boloncka, v_ut, vzdyma 75a; zabudowa ‘całość budynków gospodarskich’: zabu-
dować; zabudova 1B, 1G, 11, 20J, por. zabudowie, zabudowanie; zaczyna ‘ciasto 
zarobione na chleb’: zaczynić; ‘przygotować ciasto na chleb’; zocyna ruRo śe 81, 
zocyna 79, 83, 83B, 85, 88, por. zaczynka, por.też N Instr.; zadma ‘zaspa śniegu’: 
zadm-, zadąć; zadmy nom. pl. 90; zadra ‘drzazga drzewa’: zadzierać (się) [Karło-
wicz, 1900-1927]; zodra 14, 15L, 24S, 32K; zagata ‘ocieplająca warstwa słomy lub 
ściółki, ułożona przy ścianach budynku’: zagacić ‘ocieplić, obłożyć na zimę ściany 
słomą’; zdgata 50Z, zogata 11, 15L, 23B, 42B, 72D, pRyńeś tro,e śćuWAi z zogaty 
16S, por. zagatka; zajada ‘pęknięcie skóry w  kąciku ust’: zajadać; zazada 83L, 
zak śe mo zozady, URa i. WobeURyv nobrudńezsom śćerom 25P, por. zajad; zawieja 
‘zaspa’: zawiejać; za1ezo 26M, vyspy, za1eze 89, por. N Acc.; zawiewa / zawiówa 
‘zaspa śnieżna’: zawiewać; zd1evy le_o 34W, / mp. 788, por. zawiówka, por. też N 
Acc.; zerwa ‘drzewo zerwane przez wiatr, wiatrołom’: zerwać; zerva 25B; zguba: 
zgubić; zguba 15L, znazve śe zguba 17; znista ‘zniszczenie, szkoda materialna’: 
zniszczyć; Ile zroˆeWy zńisty v zbozu 15L, 42B; zwała ‘drzewo zwalone’: zwalić; 
zvaWa – zak śe samo povali 10M, por. zwalizna, por. też N Acc.; zwiewa ‘zaspa 
śnieżna’: zwiewać; mp. 788, por. N Acc.

-ba:
Formant wskazano w  jednym derywacie – rzeźba: rzezać, ‘ciąć, rżnąć’  

[Boryś, 2006, s.v. rzeźba]; _eźba 15L. Rezultatywna funkcja semantyczna zosta-
ła mu nadana w procesie konkretyzacji pierwotnego znaczenia czynności (por.  
Boryś, 2006).

-aby (pl.t.):
Formant kształtuje formację o strukturze i znaczeniu plurale tantum – łusz-

czaby ‘łuska z ziaren prosa’: łuszczyć; WuRlaby 57, łuscoby 43B, Wuscsby 43, por. 
łuszczochy, łuszczki, łuszczaki. Jej podstawą jest czasownik niedokonany o tema-
cie na -y-. Posłużyła ona także do ustalenia nazw o tej samej funkcji semantycznej, 
por. łuszcz-ochy, łuszcz-ki, łuszcz-aki. 

-ec:
Znaczenie rezultatu – kopiec ‘kretowisko, mrowisko, zaspa śnieżna’: kopać; 

ko@ec 93C ustalono w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -a-.
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Nazwa funkcjonuje w odniesieniu do trzech desygnatów: kretowiska, mro-
wiska, zaspy śnieżnej. 

-(ani)ec:
Rozszerzony formant -aniec nazwy o  znaczeniach rezultatów czynno-

ści kształtuje na podstawach czasownikowych niedokonanych na -owa- oraz 
-a-: kłosowaniec ‘snop z  grubsza omłocony’: kłosować ‘młócić z  grubsza’; 
kWosovańec 15L; przebieraniec ‘przebieraniec karnawałowy’: przebierać (się); f 
kusoAi ,orom pReˆerańce z barańeHi rogaHi, z WogunaHi 25P, pReˆerańec 15J; 19J; 
rwaniec ‘kluska rwana’: rwać; rvańec 1B, por. rwanka, rwak.

Jako motywacje dodatkowe dla wskazanych przyjąć można imiesłowy, por. 
kłosować / kłosowany, przebierać / przebierany, rwać / rwany. Uznanie relacji 
formalno-semantycznych z  podstawami imiesłowowymi wpływa na ustalenie 
wykładnika formalnego jednostek derywowanych, określa ich atrybutywno-re-
zultatywny charakter, nie wykluczając przy tym semantycznych powiązań dery-
watów z czynnościami je określającymi.

Nazwy na -aniec wyrażają materialne rezultaty działalności ludzkiej, jak i oso-
bę poddaną określonym czynnościom.

Poza omawianego formantu w tej samej funkcji kategorialnosemantycznej 
w  gwarach wykorzystywane są: -anka, por. rwaniec / rwanka, -ak, rwaniec / 
rwak.

-(eni)ec: 
Formant powołuje nazwę określającą osobę w związku z czynnością, której 

została poddana – wysiedleniec: wysiedlić; vyśedlińec 15. Podobnie jak w przy-
padku formacji na –aniec, także w omawianym przykładzie możliwa jest podwój-
na motywacja czasownikowo-imiesłowowa. Wskazana podstawa czasownikowa 
(czasownik dokonany, prefiksalny o temacie na -i-) wpływa na ustalenie wyraźnej 
funkcji rezultatywnej derywatu, natomiast opisanie go w relacjach motywacyj-
nych z  imiesłowem – wysiedlony – wskazuje na jego atrybutywny odcień zna-
czeniowy.

-ica:
Derywat – krwawica ‘plon ciężkiej pracy’: krwawić; kŗfa1ica 15L, por. 

N Acc. motywowana jest przez czasownik niedokonany na -ić. Nazwa funkcjonu-
je w przenośnym znaczeniu i nie odnosi się do konkretnego desygnatu.

-(an)ica:
Formant ustalono w jednym derywacie – przeoranica ‘rów odwadniający’: 

przeorać; pReorańica 35, por. przeorka, przeorówka. Jego podstawą jest czasow-
nik dokonany, prefiksalny na -ać. Wyraża on działania podejmowane w gospodar-
stwie związane z uprawą roli. Nie można jednak wykluczyć możliwości interpre-
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tacji derywatu w związku z podstawą imiesłowową, wskazującą na właściwości 
nazywanego desygnatu. 

To samo znaczenie kształtują formanty: -ka, por. przeorka, -ówka, por. prze-
orówka.

-och:
Nazwa – mazoch ‘bazgroła’: mazać; mazo, 15L – poza znaczeniem rezulta-

tywnym jest nośnikiem funkcji stylistycznej wynikającej zarówno ze znaczenia 
pejoratywnego czasownika motywującego, jak i samego formantu (por. Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 90). 

Formalną podstawą derywatu jest czasownik niedokonany na -ać.

-ochy (pl.t.):
Formant odnotowano w derywacie należącym do kategorii plurale tantum 

– łuszczochy ‘łuski z ziaren prosa’: łuszczyć; mp. 596, por. łuszczaby, łuszczki, 
łuszczaki. Powołano go w  oparciu o  czasownik niedokonany o  temacie na -y-. 
Formacje wariantywne dla omawianej kształtują sufiksy: -aby (pl.t.), por. łuszcza-
by, -ki (pl.t.), por. -aki (pl.t.), por. łuszczaki.

-uch:
Jak podają Renata Grzegorczykowa i  Jadwiga Puzynina, formant ten poza 

funkcją mutacyjną pełni także funkcję ekspresywną – pejoratywną (Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 91, 92). Dodatkowo formacje rezultatywne na -uch mo-
tywowane są znaczeniami czynności o pejoratywnej funkcji semantycznej. Ma to 
dodatkowy wpływ na funkcję stylistyczną jednostek derywowanych: gnieciuch 
1/ ‘rodzaj ciasta pieczonego na blasze’, 2/ ‘mały chleb’, 3/ ‘wyskrobek’: gnieść;  
1/ gńeću, 34W, 2/ gńeću, 57, 3/ gńeću, 95; zgrzebiuch ‘gorsze włókno zgrzeby-
wane na szczotce’: zgrzebiać ‘grabić, zgrabiać’; g_eˆe lub zg_eˆu, 60.

Podstawami derywatów są czasowniki niedokonane: nieprefigowany, atema-
tyczny, por. gnieść i prefiksalny, o temacie na -a-, por. zgrzebiać.

-ucha:
Formant powołuje dwie nazwy rezultatywne o zabarwieniu stylistycznym: 

obierucha ‘obierzyna ziemniaka’: obierać; Woˆeru,a 15L, por. obierka, obierzy-
ny; prażucha ‘potrawa z mąki i kaszy’: prażyć; prazu,y – zak kasa tazond 40, 43 
por. prażak. Ustalono je dla desygnatów – wytworów świadomie podejmowa-
nych działań. 

Podstawami derywacyjnymi rzeczowników pochodnych są czasowniki nie-
dokonane: o temacie na -a-, por. obierać, oraz -y-, por. prażyć.

Formacje wariantywne ustalają formanty: -ka, por. obierucha / obierka, -ak, 
por. prażucha / prażak, -iny (pl.t.), por. obierucha / obierzyny.
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-acz:
Formant ustala derywaty od czasowników niedokonanych o tematach na -i-, 

-a-, -ywa-. Znaczenie rezultatywne formacji kształtowane jest w związku z celowo 
podjętym działaniem, por. ugniatacz, wyrywacz, bądź w związku ze zjawiskiem 
naturalnym, zachodzącym w przyrodzie, por. krętacz.

Dla nazwy krętacz poza wskazaną w  materiale podstawą czasownikową 
przyjąć można także podstawę przymiotnikową – kręty – wyznaczającą atrybu-
tywny charakter formacji derywowanej. 

Od czasownika wyrywać utworzono w gwarach nazwę wariantywną dla wy-
rywacz, por. wyryw-as.

krętacz ‘nierówne, pokręcone drzewo’: kręcić; kRek, kryntoc 74, por. N Sub. 
Attr.; ugniatacz ‘kluski ugniatane z ziemniakami’: ugniatać; Wugńatoc 15L; wy-
rywacz ‘podpłomyk, oderwany kawałek ciasta i upieczony przed włożeniem bo-
chenków chleba do pieca: wyrywać; vyryvac 11, 82, por. wyrywas.

-cie:
Formant ustala się w  kategorii nazw rezultatywnych w  wyniku przesunięć 

formacji prymarnie czynnościowych, którym wyznaczono nowe funkcje seman-
tyczne (por. N Acc., s. 32        ). Podstawami derywatów są czasowniki wyłącznie 
dokonane, prefiksalne atematyczne, por. obszyć, odszyć, okuć, podkuć, pokryć, 
poryć, spiąć, wciąć, zagiąć, zdjąć, wyszyć oraz o temacie na -ną-, por. uchybnąć. 

Nazwy odnoszą się do desygnatów powstałych w  wyniku działań celowych, 
zamierzonych, jak też niezależnych od intencji sprawcy. Tylko dla nazwy obszycie 
w gwarach powołano formacje wariantywną o wykładniku -ywka, por. obszywka.

obszycie: obszyć; Wopsyće [na połach sukmany], por. obszywka; odszycie 
‘rozcięta część koszuli pod szyją’: odszyć; otRyće 28D; okucie ‘metalowe, często 
ozdobne wzmocnienie’: okuć; dysel i Wokuće 94, okuće 11, 28D, 104, Wokuće 1G, 6T, 
12J, 17, 23, 25, 58, 61, 71, 81, 88, 90, 97, Wokuće 15L, 25B, 58M, 72D, W?kuće 43; 
podkucie ‘żelazne pasy przybite pod sanicami’: podkuć; potkuće 1G, 24S, 30K, 
93, 93C; pokrycie ‘sklepienie pieca piekarskiego’: pokryć; pokryće 117, por. 
N Acc.; porycie ‘skutki rycia’: poryć; poryće 15L; spięcie ‘spiętrzenie’: spiąć 
‘zamknąć’; staf to zes s@eće vody 17; uchybnięcie ‘przesunięcie kości w  oko-
licy kręgosłupa’: uchybnąć ‘spowodować przemieszczenie kości u  dziecka’; 
bapka zino se mogWa poraviv z Wu,ybńećem 25P; wcięcie: wciąć; fćińća nom. pl. 
28D; wyszycie: wyszyć; vysyće ‘wykończenie rękawów koszuli’ 15; zagięcie: 
zagiąć; za»ińće 26K; zdjęcie ‘fotografia’: zdjąć; zdzińća roˆom fotograwisty 104, 
zdzeće 34W, zdzińće, 72D, 93, 104, sfozemy zdzeńćamy 8.

-e:
Paradygmatyczny formant -e ustala dewerbalne nomina rezultativa rodzaju 

nijakiego. Są one motywowane głównie znaczeniami czynności dokonanych, 
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wyrażanych przez czasowniki prefiksalne na -ać, -ić. Tylko w jednym przykładzie 
określono związek formalny z czasownikiem podstawowym niedokonanym, nie-
prefigowanym, o temacie na -a-, por. grzebie: grzebać.

Ustalone nazwy zasadniczo określają desygnaty – rezultaty świadomej i celo-
wej działalności. Wyjątek stanowi nazwa – wykrocie – jako efekt stanu niezależne-
go od woli człowieka, wynikającego z działań natury (por. Górnowicz, 1968: 60). 

Formacje wariantywne kształtują formanty: -ka, -el, -le, por. korzyście / ko-
rzystka / korzysiel / korzyśle, -a, -anie, por. zabudowie / zabudowa / zabudowa-
nie oraz -ø, por. paczesie / pacześ, wykrocie / wykrot.

grzebie ‘gorsze włókno zgrzebywane na szczotce’: grzebiać ‘grabić’;  
g_eˆe lub zg_eˆu, 60; korzyście ‘poprzeczka motowidła’: korzyścić ‘(ob)łupić, 
obedrzeć z kory’ (Brückner, 1993, s.v. korzyść); ko_yśće 14, por. korzystka, korzy-
siel, korzyśle; paczesie ‘włókno gorsze, wyczesane po drugim czesaniu’: paczesać 
‘poczesać’; paceśe 10, 87S, por. pacześ; paklepie ‘odpadki włókna przy trzepaniu 
lnu’: paklepać ‘poklepać’; pakle@e 93C; wykrocie ‘powalone w lesie drzewo’: wy-
kręcić; vykroće – 1atr pRevrući 104, por. wykrot; zabudowie ‘budynki’: zabudo-
wać; zabudo1e 12J, por. zabudowa, zabudowanie.

-i (pl.t.):
Derywaty: podciesi ‘podstawa z belek, na której opierają się ściany budyn-

ku drewnianego’: podciosać; potćeśi 23; wytłoki ‘odpady z buraków’: wytłoczyć; 
vytWoAi 15L, 25B, zHęso śe z vytWokami 32 – należą do kategorii plurale tantum. 
Nazywają wytwory czynności zamierzonych, celowych.

Formowane są w oparciu o czasowniki dokonane, prefiksalne o tematach na: 
-a-, por. podciosać, -y-, por. wytłoczyć. 

-ka:
Formant zachowuje, szczególnie w  gwarach, znaczną aktywność derywa-

cyjną w kształtowaniu znaczeń rezultatywnych (por. Pomianowska, 1958: 280; 
Szymczak, 1961: 133–134; Górnowicz, 1967: 28; Bąk, 1968: 83; Mrózek, 1970: 
190; Nowak, 1970: 142; Laskowski, 1971: 53–54; Malec, 1976: 56; Cyran, 1977: 
26–27; por. też Doroszewski, 1928: 65-66; Gaertner, 1934: 298; Satkiewicz, 
1969: 43; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 124; Klemensiewicz, 1981: 212; 
Grzegorczykowa, 1989: 409). 

Ustalone derywaty odnoszą się do desygnatów powstałych w efekcie dzia-
łalności dotyczącej różnych obszarów funkcjonowania mieszkańców wsi, np. 
grabka ‘zgrabione w lesie igliwie, ściółka’, krzyżówka ‘odmiana kury’, okrojka 
‘piętka chleba’, posadzka ‘podłoga w pomieszczeniu, dno pieca chlebowego, war-
stwa zboża rozścielanego na klepisku do młócenia’, przyorówka ‘rów odwadnia-
jący’, sieczka ‘słoma pocięta w sieczkarni, przeznaczona na paszę dla zwierząt’, 
wysadka ‘drzewo świeżo zasadzone’, zacierka ‘drobna kluska’ itp., jak i desygna-
tów powstałych w wyniku procesów naturalnych, nienoszących znamion udzia-
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łu świadomego sprawcy, por. odrywka ‘odgałęzienie’, marszczka, smarczka / 
smarszczka / smarszka / smarzczka / zmarszczka. Odrębną grupę stanowią 
nazwy odnoszące się do tzw. produktów ubocznych (patrz Grzegorczykowa, 
1998: 409–410) por.: obierka ‘obierzyna z ziemniaków’, łustka ‘łuska z ziarna 
prosa’, ogryzka. 

Nazwy typu: działka, kładka, podwałka, pogródka, posadzka, przeorów-
ka, przybudówka, wystawka itp. poza wyraźną, prymarną wartością rezultatyw-
ną, pod wpływem znaczenia leksykalnego, wchodzą w obszar lokatywnej seman-
tyki kategorialnej (por. Gala-Milczarek, 2012(a)).

Omawiane derywaty kształtowane są w oparciu o czasowniki dokonane pre-
figowane i  nieprefigowane o  tematach na: -i-/-y-, por. korzyścić, podwalić, po-
grodzić, pokręcić, posadzić, przylepić, przystawić, przywalić, rozczynić, smarczyć 
(się) / smarszczyć (się) / smarzczyć (się) / zmarszczyć (się), wysadzić, wysta-
wić, zaczynić, -owa-, por. podmurować, przebudować, przeorować, -a-, por. obsy-
pać, -ną-, por. zawinąć oraz atematyczne, por. kłaść, pleść, trząść. Poza tym istotny 
jest udział czasowników niedokonanych o tematach na: -a-, por. łupać, obierać, 
ogryzać, przebierać, sadzać, siekać, skuwać, strząsać, szczepać, wiązać, zacierać, 
zaganiać, -i-/-y-, por. dzielić, łuszczyć, marszczyć, szczepić, ścielić (się), -ewa-, por. 
ślewać, -owa-, np. krzyżować, śtukować, -ywa-, np. odrywać.

Formacje wariantywne w  gwarach ustalają formanty: -a, por. szczepka / 
szczepa, wystawka / wystawa, zagatka / zagata, -ucha, por. obierka / obierucha, 
-e, por. korzystka / korzyście, -anka, por. działka / dzielanka, -onka, por. trząska 
/ trzęsionka, -aki (pl.t.), por. łustka / łustaki, -ek, por. ogryzka / ogryzek, -nik, 
por. działka / dzielnik, -el, por. korzystka / korzysiel, -le, por. korzystka / ko-
rzyśle, -yna, por. rozczynka / rozczyna, zaczynka / zaczyna, -yny (pl.t.), obierka 
/ obierzyny, -ø, por. działka / dział, posadzka / posad, przywałka / przywał, 
rozczynka / rozczyn, sadzka / sadz. 

działka 1/ ‘część pola, wąski pas ziemi przed komasacją’, 2/ ‘działka budow-
lana’, 3/ ‘część lasu oddzielona duktem’: dzielić; 1/ voWka 15L, 15T, 28D, 
dodane do voWek 43, 2/ Won HoW voWke 17, 3/ voWka 15T, por. dzielanka, dzielnik, 
dział; grabka ‘zgrabione w  lesie igliwie, ściółka’: (z)grabić; gropka to 
te kolAi, co zgraˆi 11; kładka ‘deska lub belka przerzucona przez strumyk dla prze-
chodzenia na drugi brzeg’: kład-, kłaść; kłatka 14, 13J, 63G, 84, 87, kWatka 1B, 6T, 
12J, 13, 19, 20J, 25B, 28D, 30K, 32, 57, 58M, 78, 93, 99; korzystka 1/ ‘poprzecz-
ka motowidła’, 2/ ‘rękojeść kosiska’, 3/ ‘rękojeść poprzeczna na trzonku rydla’, 4/ 
‘poprzeczka w wozie’: korzyścić ‘(ob)łupić, obedrzeć z kory’ (Brückner, 1993, s.v. 
korzyść); 1/ kWo_ystka 24, 25, 25R, 28, 31J, 33, 34W, 37, 38, 39, 42B, 47, 49, 50, 
55, 89, 96, ko_ystka 1, 1B, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12J, 13, 13Op, 15, 15T, 16, 17, 18, 
19, 20, 20J, 21, 22, 23, 25B, 26, 27, 28D, 29, 30, 30K, 31, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 
50Z, 55, 56, 59, 60, 61, 66, 71, 72, 74, 75, 75a, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 87S, 88, 
90, 92, 93C, 94, 95, 98, 99, 100 k<_ystka 5, 56, 2/ ko_ystka, kulka 87, ko_ystka 83B, 
3/ ko_ystka 61, 4/ kW?_ystka nom. pl. 43B, por. korzyście, korzysiel, korzyśle; 
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krzyżówka ‘odmiana kury’: krzyżować; kRy_ufka – ˆdWo i  mo ze URy @
urka innego koloru 83L, por. N Loc.; lepka ‘przylepka’: (przy)lepić; 
lepka z 1iR,u 15, por. N Instr, N Loc, N Sub. Attr.; łupka 1/ ‘drewno z pniaków 
i korzeni’, 2/ kawałek drzewa przygotowany do sążnia’: łupać; 1/ Wu@i śe na WupAi 
114, Wupka 11, 15L, 84, 93, 117, 2/ WupAi grube, z meter na dWugoś, do rombańo 
117, Wupka 12J, 15T, 3/ drZsAi i łupAi na popRyk 16; łustka ‘łuska z ziarna prosa’: 
łuscyć ‘łuszczyć’; Wustka 25B, 86, por. łustaki; marszczka / marzczka ‘zmarszcz-
ka’: marszczyć; marscAi nom. pl. 83L, 89, morscAi 90, / maRlAi 13S; obierka ‘obie-
rzyna z ziemniaka’: obierać; Woˆerka 1B, 117, WoˆerAi 1G, por. obierucha, obierzy-
ny; odrywka ‘odgałęzienie’: odrywać (się); struHiń – Wotryfka takoW Wod _yAi 97; 
odsypka ‘część zmielonej mąki’: odsypać; Wotsypka 15L; ogryzka: ogryzać; 
Wogryska 15L, por. ogryzek; okrojka ‘piętka chleba’: okroj-, okroić; mp. 648; 
plotka ‘coś uplecionego, wycieraczka pleciona ze słomy’: plot-, pleść; plotka 90, 
19J; podmurówka ‘fundament pod budynek’: podmurować; zak podmurufka sto-
zi, to i ,aWupa ńedWugo beve 15T, podmurufka 1G, 4, 6T, 10, 10M, 11, 13, 15, 15L, 
15T, 16S, 17, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 24S, 25B, 26, 28, 28D, 29, 30, 30K, 31, 34, 
34W, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 59, 62, 63, 64, 87, 87S, 91, 
93, 104, 114, pWotmurufka 15, 31, 39, 43B, 49, 62, 93, pW?dmurufka 43, 43B, 
podmur<fka 29; podmurywka ‘fundament pod budynek’: podmurywać; 
podmuryfka 1, 1B, podmuryfka dovńi mu1iWy 117; podwałka ‘calizna, niezaorany 
kawałek pola przykryty skibą’: podwalić; podvdWka 48, 50, 50Z; pogródka ‘przy-
zba, ława pod ścianą chaty wiejskiej usypana z ziemi’: pogrodzić; pogrutka 58M, 
63G; pokrętka ‘pokręcone włókno konopne, z którego kręci się powróz’: pokrę-
cić; pokretka 15T, pokryntAi nom. pl. 36, 87S; posadzka 1/ ‘podłoga w pomiesz-
czeniu’, 2/ ‘dno pieca chlebowego’, 3/ ‘warstwa zboża rozścielonego na klepisku 
do młócenia’: posadzić; 1/ posocka z gCiny 77, posocka 13S, 83, posacka 104, 114, 
pW?sdcka 43, 2/ posdcka 50Z, pW?sacka 43B, 3/ posdcka 63G, por. posad; prze-
bierka ‘skrzyżowanie nitek przy snuciu’: przebierać; pReˆerka 1G, 15T, 
f pReˆirke (po URy ńitAi) 15, por. N Acc.; przebudówka: przebudować; pRebudufka 
15L; przeorówka ‘rów odwadniający’: przeorować; pReorufka 27, pReWorufka 1, 
por. przeorka, przeoranica; przybudówka ‘dobudowana część budynku’: przy-
budować; pRybudufka 15; przylepka ‘pierwsza kromka, odkrojona od wierzchu 
bochenka’: przylepić; pRylepka 1B,1G, 6T, 10M, 11, 15,15L, 15T, 16, 19, 19J, 20, 
20J, 24, 24S, 25, 25R, 28D, 30K, 34W, 43B, 78, 81, 84, 86, 93C, 95, 117, pRyCipka 
26M, 28D, 31, 32, 50Z, 75a, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 92, 96, 114, 121, pRylipka 
12J, 17, 32K, 72, 73, 90P, 91, 98, pRylypka 13S, 43, 63G, 83B, 99, pRyl5pka 72D; 
przyorówka ‘rów odwadniający’: przyorować; pRyWorufka 33; przystawka ‘dobu-
dówka’: przystawić; pRystofka ‘szopa bez ścian’ 11, 13S, 20J; przywałka ‘pas roli 
pominięty przez nieuwagę podczas orki’: przywalić; pRyvoWka 30K, por. przywał; 
rozczynka ‘rozczyn’: rozczynić ‘przygotować rozczyn do chleba’; roscyKke 
zaroˆiWa 84, por. rozczyna, rozczyn; sadzka ‘warstwa zboża rozłożonego na kle-
pisku do młócenia’: sadzać; socka na boze1isku 85, socka 28D, 42B, 86 89, 90, 90P, 
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92, 93, 93C, 94, 95, por. sadz; sieczka ‘słoma pocięta w sieczkarni, przeznaczona 
na paszę dla bydła: siekać; _noć śecke 15T, śecka / śelka 28D, śelka 117, śecka 1, 
1B, 1G, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13Op, 14, 15, 15L, 18, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 24S, 25B, 
25R, 26, 29, 30, 30K, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 43B, 45, 49, 52, 53, 54, 72D, 83B, 83L, 
87S, 93, 93C, 121; skuwka 1/ ‘okucie’, 2/ ‘zaokrąglony koniec bijaka i dzierżaka’, 
3/ ‘ryfa, żelazny pierścień łączący koniec śnic tylnych z  rozworą’: skuwać; 1/ 
tako skufka na kuńcu 104, skufka 50Z, 2/ skufka 83, 117, 3/ mp. 689; smarczka / 
smarszczka / smarszka / smarzczka / zmarszczka: smarczyć (się) / smarsz-
czyć (się) / smarzczyć (się) / zmarszczyć (się); smarcAi 74, 82a, 88, smorcAi 71, 
79, 83L, / smarRlAi 75a, 86, smarscAi 76, 86, 87, 91, 95, 95a, smdrRlAi 35, smdrscAi 
24, 34, 34W, 43, smorRlAi 83, smorscAi 83L, 85, smosAi 42B, smdrsAi 43B, / smoRlAi 
19J, / zmorscka 28D, 31J, 32, 41, 73, 78, 93C, 114, zmarscki nom. pl. 23, 
zmarscAi 72D, zmdrscAi 63G, zmorRAi nom. pl. 58M; strząska ‘mieszanina’: strzą-
sać; RURoska 54; szczepka 1/ ‘polanko’, 2/ ‘żywiczny kawałek drzewa do rozpala-
nia’, 3/ ‘żywiczny kawałek drzewa sosnowego, służący dawniej do oświetlania 
izby’: szczepać ‘łupać na szczapy, rozłupywać’ [Boryś, 2006, s.v. szczepić]; 1/ 
scypka 75a, scepka, zak śe podWozy na Wo»iń scepek, to śe le@ik poli 15T, 2/ scepka 15, 
19, 24S, 29, scypkami 18, pRyśćiˆiło śe scipke i zaro był o»eń 41, 3/ scepAi 19J, 20J, 
scypAi 12J, 13Op, 93, por. szczepa; szczepka ‘drzewo po szczepieniu’: szczepić; 
scepka 20J, 29, scypAi 98; ściełka ‘ściółka z opadych igieł sosnowych’: ścielić (się) 
‘opadać’; śćiWka 43, 87, śćiWka / śćiłka 87, ścełka 79, śćeWka 1, śćeWka / śćiWka 117, 
śćyłka 100, ść3Wka 52, śćyWka 83B, 83L, 97, 98S; ślewka ‘resztki płynu zlane z bu-
telki czy kieliszka’: ślewać ‘zlewać’; śCyfAi nom. pl. 42B; śtukówka ‘sztukówka, 
deska sztukowana, złożona z  kawałków’: śtukować ‘sztukować’; śtukufka 15L; 
trząska ‘słoma zmieszana z sianem, zakładana koniom za drabinę’: trząść; URMska 
1G, por. trzęsionka; walcówka ‘taśma stalowa, np. na obręcze’: walcować; 
valcufka 88; wiązka ‘wiązka słomy, lnu’: wiązać; 1oska 58M, 1Zska 19, 1Nska 1B, 
104, 1Zska ze stargany sWumy; 1ZzaWy ve 1ZsAi 117, 1Mska 10M, 19, 25, 28, 28D, 
30K, 45, 49, 50, 71, 71B, 72D, 73, 76, 79, 80, 81, 86, 93, 114, 121, 1zMska 11, 1oska 
15, 15L,20J, 22, 24S, 29, 33, 34W, 35, 38, 39, 40, 43B, 44, 50Z, 53, 55, 56, 58M, 
1Zska 6T, 11, 12,12J, 13, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 31, 41, 73, 80, 87S, 94, 1zZska 9, 
13Op, 1zuska 13S, 1<ska 30, 61, por. wiązeczka (N Dem., s. 306); wysadka ‘drze-
wo świeżo zasadzone’: wysadzić; vysotAi – maWe o_efka 121; wystawka ‘dobu-
dówka, schowek na narzędzia gospodarskie’: wystawiać; vystafka 13Op, por. wy-
stawa; zacierka ‘drobna kluska’: zacierać; zaćirka na mliku 65, zaćerka 10M, 11, 
15L, 20, 28D, 57, zdćerka 29, 33, 34W, 38, zacirka 12J, 13S, 19J, 23, 30K, 32K, 36, 
65, 87, 92, 114, 117, zoćerAi 1B, 11, 15T, 88, zdćerAi 15, 19J, 32, 42B, 72D, 93, 93C, 
zoćyrAi 83B; zaczynka ‘ciasto zarobione na chleb’: zaczynić ‘przygotować ciasto 
na chleb’; zocyKke śe roˆi 89, zalyKka 96, por. zaczyna, por. też N Instr.; zaganka 
‘rodzaj zagonu’: zaganiać ‘orać w określony sposób’; zagaKka – vMsy skWadek 100; 
zagatka ‘podmurowanie przy ścianach chałupy’: zagacić ‘ocieplić’; zdgatAi gen. 
sg. 30, por. zagata; zawinka ‘część jarzma’; zawinąć; za1inka tako ruvno 117.
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-aczka:
Notowany już w innych kategoriach dewerbalnych (por. N Acc., s. 39, N Sub., 

s. 85, N Instr., s. 161) formant -aczka wskazano także w  funkcji rezultatywnej. 
Ustala nazwy dla desygnatów wynikających z celowych działań podjętych przez 
osobowych sprawców. 

Formacje o znaczeniach wytworów czynności powołano w oparciu o czasow-
niki niedokonane o tematach na -a-, por. kopać, siekać, oraz atematyczny, por. trzeć. 

kopaczka ‘niecka’: kopać; mp. 262, por. kopałka, por. też N Sub., N Instr.; 
siekaczka ‘podłużny koralik’: siekać; poćorAi śekacAi śe nazyvaWy 90P; traczka 
‘belki z rozciętej kłody’: tr-, trzeć; trocka 43, rzńińće tracAi 19J, por. N Acc., N Instr.

-ajka:
Nazwa – zachciewajka ‘wyprysk na twarzy’: zachciewać; za,ćevazka 15, 

15L – wyraża rezultat stanu, używana jest w znaczeniu przenośnym, żartobliwy. 
Podstawą derywatu jest czasownik o temacie na -ewa-, wyrażający czynność 

niedokonaną.

-ałka:
Formant wskazano w  derywacie: kopałka ‘niecka’: kopać; 

ńecke my kopałkom [nazywali] 74, por. kopaczka. Ustalony w oparciu o czasow-
nik niedokonany o tematycznym -a- nie wykazuje z nim znaczeniowej zgodności 
aspektowej i wskazuje na rezultat świadomej, zamierzonej działalności sprawcy. 
Formacje wariantywną ustala w gwarach sufiks -aczka, por. kopałka / kopaczka.

-(ił)ka:
Formant kształtuje nazwy: gniłka ‘przejrzały owoc dzikiej gruszy’: gnić; 

gńełka 83; zgniłka ‘zgniły owoc’: zgnić; zgńiWka 15L. Jego rozszerzona postać 
-(ił)ka wskazuje na formalno-semantyczne relacje derywatów z  podstawami 
zarówno czasownikowymi, jak i  imiesłowowymi. Szczególnie jest to wyraźne 
w przypadku nazwy zgniłka: zgnić / zgniły.

W materiale przyjęto motywacje czasownikowe, wyrażające czynności o róż-
nych aspektach: niedokonanym, por. gnić, i dokonanym, por. zgnić.

-(an)ka:
Łączony z podstawami werbalnymi formant -anka kształtuje derywaty o war-

tości kategorialnej nazw czynności (patrz s. 41), nazw obiektów (patrz s. 246) 
oraz omawianych nazw rezultatywnych. Złożona struktura sufiksu -(an)ka wyraź-
nie wskazuje na możliwość podwójnej, imiesłowowo-czasownikowej motywacji 
formacji powoływanych z jego udziałem (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
134). W kształtowanych od podstaw imiesłowowych derywatach należy wskazać 
sufiks -ka, kładąc jednocześnie nacisk na ich atrybutywną funkcję słowotwórczo-
semantyczną. Określane w relacjach ze znaczeniami czynności, te same derywaty 
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definiowane są jako nazwy rezultatywne, formowane przez sufiks rozszerzony 
-anka, por. dzielanka: dzielony / dzielić, lepianka: lepiony / lepić itd. (por. Do-
brzyński, 1967: 11; Bąk, 1968: 83).

Dla omawianych formacji jako podstawy ustalono czasowniki prefiksalne 
i  nieprefigowane o  tematach na: -a-, np. kopać, mazać, opalać, pisać, wycinać, 
-i-/-y-, np. dzielić, krasić, lepić, opalić, smażyć, -owa-, np. malować oraz atema-
tyczny, por. prząść.

Struktury wariantywne formowane są przez sufiksy: -a, por. przędzianka / 
przedza, -ec, por. rwanka / rwaniec, -ka, por. dzielanka / działka, -aczka, por. 
kopaczka / kopaczka, -ałka, por. kopaczka / kopałka, -ak, por. rwanka / rwak, 
wykrącanka / wykrącak, -ek, por. wykrącanka / wykrątek, -nik, por. dzielanka 
/ dzielnik, -onko, por. przędzianka / przedzionko, -anina, por. mieszanka / mie-
szanina, -ono, por. przędzianka / przedziono, -iwo, por. przędzianka / przędzi-
wo, -ø, por. dzielanka / dział.

dzielanka ‘część pola, lasu’: dzielić; veloKka 19J, por. działka, dzielnik, dział; 
krajanka ‘pokrojone kartofle przygotowane do sadzenia’: krajać; krazoKka 19, 
19J, 24S, 25B, 93, 93C, krazuKAi nom. pl. 15, 15T; kraszanka ‘pisanka wielka-
nocna’: krasić ‘farbować’; krasuKka 12J, 15L, 15T, 19J, 20J, 25P, krasoKka 24S, 
93C; lepianka ‘dom ulepiony z  gliny’: lepić; zak śe 1eś spoleWa, to luve śeveli  
v le@uKka, 15L, 15T; malowanka ‘ozdoba’: malować; malovaKAi 1G, 72D; mazan-
ka ‘kromka chleba posmarowana bardzo ciepło masłem’: mazać; mazoKka 72D; 
mieszanka / mięszanka ‘pasza dla krów’: mieszać / mięszać; HesaKka 15, 87S, 
HescoKka 64, / Hęsanka 36, HQsaKka 19J, 42B, 90, por. mieszanina; opalanka 
‘kawałek węgla z  drzewa’: opalić; WopoloKAi nom. pl. 117, por. N Instr.; pisan-
ka ‘malowane jajo’: pisać; @isanka 13Op, 20J, 30K, @isaKka 1G, 15L, 19J, 93C @
isanAi tys URa poświńćić 16S; przędzianka ‘przędza’: przęd-, prząść; pRevunka 26M, 
31J, pRevonka 60, pRyńvunka 10, por. przędza, prządzionko, przędziono, przędzi-
wo; rwanka ‘kluska rwana’: rwać; rvanka 30, rvoKka 34, por. rwaniec, rwak; sma-
żanka ‘jajecznica’: smażyć; smazoKka 42B; stawianka ‘płot pleciony’: stawiać; 
plećuKka, sta1uKka 99; targanka 1/ ‘stargana słoma po omłóceniu odpowiednią 
maszyną’, 2/ ‘zboże zgrabione z pola’, 3/ ‘słoma zmieszana z sianem i koniczyną 
zakładana koniom za drabinę’, 4/ ‘snopki do krycia dachu ze słomy targanej’: tar-
gać; 1/ targaKka 15, 72D, 93, targ<Kka 19, targoKka 15, 75, 80, 90, 93, 94, targuKka 
15L, targYKka 83B, por. targan, targoń, 2/ targuKka 19, por. targan, 3/ targaKka 
93, 4/ targaKka 19J; wiązanka 1/ ‘bukiet kwiatów’, 2/ ‘wiązka lnu’: wiązać; 1Mza-
KAi tero nostazaWy 104, 1ozaKka 15L, 24S, 56, 2/ 1ozaKka 59, 1ozanka 60; wsuwan-
ka ‘o suficie drewnianym: kiedy deski są przybite do belek od góry, więc w izbie 
widać belki’: wsuwać; fsuvaKka 72D; wycinanka: wycinać; vyćinaKka 1G, 72D, 
93, roˆimy vyćinanAi 30K; wykrącanka ‘snopek do poszycia dachu’: wykręcać; 
vykroncoKAi nom. pl. 50, 50Z, vykrocaKAi 39, por. wykrącak, wykrątek; zawijanka 
‘specjalnie zwinięty czesany len, przeznaczony na przechowanie’: zawijac; za1iza-
KAi ve vorecek [składa się] 72D.
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-(on)ka:
Formant ustalono w dwóch derywatach o znaczeniu rezultatywnym: masz-

czonka ‘jedzenie dla świń’: maścić [Brückner, 1993, s.v. maść], ‘krasić’ [Karło-
wicz, 1900–1927]; mascoKka 64; trzęsionka ‘jedzenie dla krów ze słomy i siana’: 
trząść; UR6nśYKka 83B, por. trząska. 

Przyjęte w gwarach czasowniki motywujące to: maścić, o temacie na -i- oraz 
atematyczny – trząść. Poza nimi przyjąć możemy motywacje imiesłowowe, por. 
maszczony, trzęsiony. Decydują one o wyodrębnieniu w formacjach derywowa-
nych formantu -ka, a także sugerują ich atrybutywny charakter.

-ynka:
Formant ustala derywat łuszczynka ‘łuska fasoli’: łuszczyć; WuscyKAi nom. pl. 

90P. Jest on motywowany przez czasownik niedokonany, nieprefigowany, o  te-
macie na -y-. 

W polszczyźnie ogólnej zanotowano tylko cztery formacje na -ynka wykazu-
jące powiązania z podstawami wyłącznie rzeczownikowymi (por. Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 135–136). 

-aszka:
Nazwa lepiaszka ‘gomółka’: lepić; le@oRke ule@iWa – gomuWke 71 – zaostała 

powołana w oparciu o czasownik niedokonany, o temacie na -i-. Wyraźnie czytel-
na funkcja stylistyczna nazwy wynika zapewne z samego formantu. 

-(it)ka:
Rezultatywne nazwy na -itka ustalono w  oparciu o  znaczenia czynności 

dokonanych wyrażanych przez różne postaci prefiksalne czasownika – bić, por. 
obić, odbić, podbić, podprzybić. Przyjąć jednak należy możliwość interpretacji 
omawianych derywatów w relacjach z wskazującymi na ich właściwości podsta-
wami imiesłowowymi, por. odbity czy podbity. 

Desygnatami derywatów są głównie materiałowe wytwory świadomie po-
dejmowanych działań, wyjątek stanowi nazwa odbitka wyrażająca efekt dzia-
łań nieporządanych. Dla niej też w gwarach funkcjonują formacje wariantywne 
o wykładnikach: -ek, por. odbitek, -ø, por. odbit. 

obitka ‘deska przybita z  zewnątrz do futryny’: obić; Woˆitka 15T, 72D; 
odbitka ‘podskórne uszkodzenie mięśni na stopie, wywołane dłuższym cho-
dzeniem: odbić; Wodˆitka 1G, por. odbitek, odbit; podbitka 1/ ‘deski przy-
bite do belek pułapu wewnątrz budynku’, 2/ ‘zwiększająca przyczepność 
tynku warstwa trzciny umocowana do desek stropu, czyli suwanki’, 3/ ‘sufit 
tynkowany’: podbić; 1/ podˆitka 1G, 15, 19J, 24S, 87S, 117, 2/ podˆitka 72D, 
3/ podˆitka 90P, 117; podprzybitka ‘przybite do belek deski sufitu w  izbie’: 
podprzybić; potpRyˆitka 30K.
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-(ut)ka:
Formant wskazano w derywacie strutka ‘kawałki mięsa lub chleba zatrute 

trucizną na szczury i myszy, wykładane dla trucia tych gryzoni’: struć; strutAi 1B. 
Jego struktura wskazuje na formalne powiązania z  dokonanym, prefiksalnym 
czasownikiem motywującym – struć, bądź imiesłowem wskazującym na właści-
wości wyrażanego desygnatu – struty. W  przypadku podstawy czasownikowej 
w  formacji derywowanej wyodrębniamy formant -utka, przyjmując podstawę 
imiesłowową ustalamy formant -ka jako wykładnik znaczenia atrybutywnego 
o czynnościowym odcieniu znaczeniowym. 

-ewka:
Derywat przyszewka ‘część buta okrywająca stopę od góry’: przyszyć; 

pRysefka 11, 45, por. przyszwa – ustalono w oparciu o czasownik dokonany, pre-
fiksalny, o temacie na -y-29. Ta sama motywacja w gwarach funkcjonuje w odnie-
sieniu do nazwy przyszwa. Obie formacje odnoszą się do tego samego desygnatu.

-(on)ko:
Formant odnotowano w nazwie prządzionko / przędzionko ‘przędza zdję-

ta z motowidła’: prząść, przęd-; pRuvunko 2, 7, pReńvunko 27, pRyńvuKko 28, 37, 
pRońvoKko 104, pRovonko 60, pRevonko 15, 34W, 39, 45, 46, 50, 50Z, pReńvuKko 
86, pRevuKko 15, 15T, pRevunko 36, pRyńvoKko 90P, 93 pRyńvuKko 37, 75a, 82a, 
92, pRyńv<Kko 28, por. przędza, przędzianka, prządziono, przędziwo. Odnosi się 
ona do tego samego desygnatu, co derywaty powołane za pomocą formantów: -a, 
-anka, -ono, -iwo. Dla wszystkich podstawę stanowi czasownik niedokonany ate-
matyczny. Dla formacji prządzionko / przędzionko dodatkowo przyjąć można 
motywację imesłowową – przędziony, przy której ujawnia się atrybutywny cha-
rakter derywatu i wyróżnia formant -ko.

-isko:
Nazwę zawalisko ‘zawalony dom’: zawalić (się); zavalisko 15L – można ka-

tegoryzować zarówno jako nazwę rezultatywną, jak i lokatywną o rezultatywnym 
odcieniu znaczeniowym (por. Grzegorczykowa, 1998: 408). Motywowana jest 
znaczeniem czynności o dokonanym aspekcie, wyrażonym przez czasownik pre-
fiksalny, o temacie na -i-.

-ątko:
Formant ten wprowadza do derywatu zawiniątko: zawinąć; za1ińotko 15L 

wyraźny, pozytywny ładunek emocjonalny. Powiązana znaczeniowo i formalnie 

29 Derywat można interpretować także w związku z podstawami: przyszewać ‘przy-
szywać’, por. grewać (Dejna, 1983), przyszewić (Reichan, 1999). Wówczas wykładni-
kiem fynkcji rezultatywnej jest formant -ka.
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z  podstawą czasownikową formacja motywowana może być także znaczeniem 
właściwości wyrażonej przez imiesłów, por. zawiniąt-ko: zawinięty. 

W  materiale, jako podstawowy dla omawianej nazwy, przyjęto czasownik 
dokonany, prefiksalny, o sufiksie tematycznym -ną-.

-ki (pl.t.):
Formant powołuje dewerbalne nomina resultativa należące do kategorii plu-

rale tantum (por. Grzegorczykowa, 1998: 410, Górnowicz, 1967: 36). Ustalone 
formacje wyrażają desygnaty o strukturze materii pochodzenia roślinnego, por. 
łuszczki ‘łuski z  ziaren prosa’, odzierki ‘otręby’, poczeski ‘krótkie włókna lnu 
lub konopi, oddzielone od długich podczas czesania i trzepania’, sczeski ‘krótkie 
włókna lnu lub konopii, oddzielone od długich przez czesanie i  trzepanie’, wy-
grabki ‘drobna słoma wygrabiona ze zboża i plew’, zagrabki ‘resztki zboża zgra-
bione po zebraniu snopków z pola, grubsze odpadki kłosów i słomy, zgrabione 
z ziarna przy młóceniu cepami’, zawiewki ‘plewy’, zgrabki ‘drobna słoma i resztki 
kłosów zgrabiane z ziarna przy młóceniu cepami, słoma i kłosy zgrabione na polu 
po skoszeniu i wywiezieniu zboża’. Wyjątkowo w tej grupie derywat przymiarki 
‘kawałki gorszego pola, dodane po pańszczyźnie’ łączy znaczenie rezultatywne 
z lokatywnym. 

Podstawami omawianych formacji są czasowniki głównie dokonane, prefik-
salne o tematach na -a-, por. poczesać, sczesać, -i-/-y-, por. przymierzyć, wygrabić, 
zagrabić, zgrabić. Niektóre nazwy kształtowano w oparciu o czasowniki niedoko-
nane o tematach na: -a-, por. odzierać, -y-, por. łuszczyć, oraz -ewa-, por. zawiewać.

Nazwy o strukturach wariantywnych formowane są przez sufiksy: -aby (pl.t.), 
por. łuszczki / łuszczaby, -ochy (pl.t.), por. łuszczki / łuszczochy, sczeski / sco-
chy, -aki (pl.t.), por. łuszczki / łuszczaki, -y (pl.t.), por. zagrabki / zagraby, zdzier-
ki / zdziery zgrabki / zgraby.

łuszczki ‘łuski z ziaren prosa’: łuszczyć; WuscAi s prosa 76, 80, 82, 85, 91, 92, 
94, 95, 96, 98, łuscAi 75a, 77, 81, 87, 88, 90, por. łuszczaby, łuszczochy, łuszczaki; 
odzierki ‘otręby’: odzierać; WovirAi 17; poczeski ‘krótkie włókna lnu lub konopi, 
oddzielone od długich podczas czesania i trzepania’: poczesać; pocesAi paceśne 15; 
przymiarki ‘kawałki gorszego pola, dodane po pańszczyźnie’: przymierzyć ‘do-
mierzyć, dodać ponad zwykłą miarę’ [Bańkowski, 2000, s.v. przymiar]; pRyHarAi 
12J; sczeski ‘krótkie włókna lnu lub konopii, oddzielone od długich przez czesa-
nie i trzepanie’: sczesać scesAi 30, 38, por. scochy; wygrabki ‘drobna słoma wygra-
biona ze zboża i plew’: wygrabić; vygropAi 1B, 30K, 88, 91, 93C, vygrapAi sWumy 
96; zagrabki 1/ ‘resztki zboża zgrabione po zebraniu snopków z pola’, 2/ ‘grub-
sze odpadki kłosów i słomy, zgrabione z ziarna przy młóceniu cepami’: zagrabić; 
1/ zagrapAi 83L, 84, 98, zdgrdpAi 100, zagrdpAi 43B, zagropAi 91, zogropAi 19J, 
83, 83B, 85, 86, 93C, 2/ zogropAi 93, por. zagraby; zawiewki ‘plewy’: zawiewać; 
zd1ufAi 50Z; zdzierki ‘krótkie włókna lnu lub konopii, oddzielone od długich 
przez czesanie lub trzepanie’: zdzierać; źvyrAi 64, źvirAi 35, 39, 40, źverAi 11, por. 
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zdziery; zgrabki 1/ ‘drobna słoma i resztki kłosów zgrabiane z ziarna przy młó-
ceniu cepami’, 2/ ‘słoma i kłosy zgrabione na polu po skoszeniu i wywiezieniu 
zboża’: zgrabić; 1/ zgrapAi 87, zgrapky s poddenku na gu_e f stodole 14, zgrdpAi 
20, 24, 43, 77, 92, zgropAi 1G, 10M, 11, 24S, 75, 78, 80, 81, 82, 83L, 89, 90, 91, 
95, 121, zgrapky / zgrapki 23, 2/ zgrapAi 1B, 15, 15L, 19, 72D, 114, 117, zgropAi 
13Op, zgrdpAi 34W, por. zgraby. 

-aki (pl.t.):
W  oparciu o  podstawy werbalne formant ten kształtuje nazwy funkcjonu-

jące w gwarach jako pluralia tantum. Derywaty wykazują formalne powiązania 
z czasownikami niedokonanymi o tematach na: -a-, por. klepać, łuskać, obrzynać, 
trzepać, zdzierać, -y-, por. łuszczyć oraz z czasownikiem atematycznym, por. kłaść. 

Paralelnie w  gwarach funkcjonują formacje o  sufiksach: -aby (pl.t.), por. 
łuszczaki / łuszczaby, -ochy (pl.t.), por. łuszczaki / łuszczochy, -ka, por. łustaki 
/ łustka, -ek, por. obrzynaki / obrzynek, -ki (pl.t.), por. łuszczaki / łuszczki. For-
macje wariantywne o sufiksach -ka, -ek odnoszą się do desygnatów wyrażanych 
w liczbie pojedynczej w odróżnieniu do tych na -aki, które w niektórych gwarach 
postrzegane i wyrażane są jako pluralia tantum. 

klepaki ‘kluski z twardych kartofli’: klepać; klepdAi 30, 34, 34W, 39, klepoAi 
20; kładzaki ‘kluski kładzione’: kład-, kłaść; kWaroAi 25B; łustaki ‘łuski z ziaren 
prosa’: łuscyć ‘łuszczyć’; łustaAi 26M, por. łustka; łuszczaki ‘łuski z ziaren prosa’: 
łuszczyć; mp. 596, por. łuszczaby, łuszczochy, łuszczki; obrzynaki ‘stare buty po 
odcięciu cholew’: obrzynać; Wob_ynoAi 1G, por. obrzynek; trzepaki ‘ziemniaki 
rozgotowane’: trzepać; tRepoAi 90P.

-(an)ki (pl.t.):
Zanotowane nazwy należą do kategorii plurale tantum. Struktura formantu 

-(an)ki wskazuje na możliwość interpretowania formacji z jego udziałem derywo-
wanych jako pochodnych od dwóch typów podstaw słowotwórczych – czasowni-
kowych i imiesłowowych. Ustalone zatem derywaty: dziabanki ‘kopytka’: dzia-
bać; vabaKAi 10; krajanki ‘kluski’: krajać; krazdKAi 43; lanki ‘zupa, którą się gotuje 
z mąki rozmąconej w mleku’: lać; laKAi 1G; parowanki ‘duże drożdżowe kluski 
na parze gotowane’: parować; paruvaKAi 81 interpretować można jako formacje 
rezultatywne dewerbalne bądź jako nazwy atrybutywne odimiesłowowe, których 
właściwości wyrażane są przez wyrazy podstawowe, por. dziabanki: dziabany, 
krajanki: krajany, lanki: lany, parowanki: parowany.

W materiale dla omawianych formacji jako podstawy wskazano jako podsta-
wowe czasowniki niedokonane o tematach na -a- oraz -owa-.

-(on)ki (pl.t.):
Formant zanotowano w  derywacie – kruszonki ‘kluski rwane’: kru-

szyć; krusdKAi 83B, kruRoKAi 71. Derywat należy do kategorii plurale tantum. 
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Jego podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -y-, por. kruszyć. Moż-
liwa jest też interpretacja odimiesłowowa wykazująca atrybutywność derywatu 
kruszon-ki ‘kluski kruszone’.

-ynki (pl.t.):
Dla nazwy – pobudynki ‘budynki gospodarskie’: pobudować; 

pobudynAi fRystAe pra1e murovane 30K, pobudynAi 12J, 13Op, 13S, 30K, 32, 117, 
pobudyKAi 15T, 19, 19J, 20, 34W, 42B, 63G, 73, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 91, 92, 
93, 95, 98, 99, 100, 104, pW?budyKAi 43B – nie zanotowano w gwarach odpowied-
nika w liczbie pojedynczej. Potraktowano ją zatem jako formację funkcjonującą 
wyłącznie w liczbie mnogiej, powołaną w oparciu o czasownik dokonany, prefik-
salny, o temacie na -owa- za pomocą formantu -ynki. 

-ak:
Opisywany na gruncie gwarowym jako „formant wielkiej żywotności” a tak-

że ‘wielkich możliwości derywacyjnych” (por. Malec, 1976: 24) notowany bywa 
także jako wykładnik nazw rezultatywnych (por. Laskowski, 1971: 51). 

Desygnatami ustalonych nazw są: potrawy, por. prażak, rwak, materiały 
pozyskiwane jako produkt uboczny uprawy zbóż, wykorzystywane jako po-
szycia dachowe, por. kłósniak, wykrącak / wykręcak / wykrętak, zawijak, 
element zabudowy gospodarskiej, por. pleciak, naczynie gospodaskie, por. to-
czak.

Podstawami zanotowanych derywatów są czasowniki niedokonane. nieprefi-
gowane i prefiksalne o tematach na: -i-/-y-, por. kłósić, prażyć, toczyć, -a-, por. mi-
jać, rwać, wykrącać / wykręcać, zawijać, oraz czasownik atematyczny, por. pleść.

Struktury wariantywne ustalają sufiksy: -aniec, por. rwak / rwaniec, -ucha, 
por. prażak / prażucha, -anka, por. rwak / rwanka, wykrącak / wykrącanka, -ek, 
por. wykrącak / wykrątek, -ø, por. toczak / tok.

kłósiak ‘snopek do poszycia dachu’: kłósić; kłuśoAi nom. pl. 87; mijak ‘po-
minięty podczas orki kawałek pola’: mijać; kto ńe WuHi Worać naroˆi Hizokuf 30K, 
93; pleciak ‘płot upleciony z chrustu’: pleć-, pleść; plećdk 29, 30, 31, 34, 34W, 
39, 44, plećok 15, 24S, 26; prażak 1/ ‘potrawa z mąki i kaszy’, 2/ duże kluski 
z  mąki i  ziemniaków’, 3/ ‘prażuch’: prażyć; 1/ prazoAi 78, por. prażucha, 2/ 
prazoAi 42B, 3/ prazdAi 34W; rwak ‘kluska rwana’: rwać; rvdk 34W, 39,40, 55, 
rvok 6, 11, 12J, por. rwaniec, rwanka; toczak ‘żłób z pnia’: toczyć; tocok 12J, por. 
tok; wykrącak / wykręcak / wykrętak ‘snopek do poszycia dachu’: wykrącać 
/ wykręcać; ta prosto sWuma beve na vykruncoAi 16S, vykruncok 26, vykrocok 22, 
vykruncoki 18, vykrocdAi 40, vykrZncoAi 13Op, / vykrencak 17, vykrjcoky nom. 
pl. 14, vikrencoki 9, vykr6coAi 13, / vykr4ntoki 8, vikrentaki 5, vykrentok 3, por. 
wykrącanka, wykrątek; zawijak ‘snopek do krycia dachu’: zawijać; za1izok, za-
1izoAi nom. pl. 72D.
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-ek:
Zdecydowaną większość dewerbalnych formacji na -ek stanowią formacje 

o  wartości kategorialnej nazw rezultatów i  obiektów czynności (por. Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 170–171; Cyran, 1960: 182–183, 1977: 22-23; Szym-
czak, 1961: 123–124; Górnowicz, 1967: 18–19; Bąk, 1968: 82; Mrózek, 1970: 
188; Nowak, 1970: 139; Laskowski, 1971: 49–50; Kowalska, 1975: 55; Malec, 
1976: 37–38; Dejna, 1989/1990: 32; Habrajska, 1989/1990: 95). W omawianej 
klasie semantycznej formant ten wykazuje znaczną aktywność derywacyjną. Po-
woływane z jego udziałem nazwy za podstawy przyjmują czasowniki niedokona-
ne, prefiksalne i nieprefigowane o sufiksach tematycznych: -a-, np. motać, obrzy-
nać, odpadać, ogryzać, składać, skrobać, skrecać, -y-, np. cwarzyć, toczyć, -wa-, np. 
okrawać, oraz dokonane, prefiksalne o tematach na: -a-, np. odrapać, podskrobać, 
wyskrobać, zawiązać, -i-/-y-, np. nasadzić, obrąbić, odbić, skroić, wypalić, wypu-
ścić, wyruszyć, -ną-, np. nadros(t)nąć, -owa-, np. przychować, oraz atematyczne, 
por. stłuc, wygryźć, wynaleźć. 

Powołane derywaty funkcjonują jako nazwy desygnatów: powstałych w re-
zultacie działań podjętych świadomie przez osobowych sprawców, np. dorobek, 
motek, obrąbek, przychówek, powstałych niezamierzenie, np. odbitek, od-
rapek, przywymek, stłuczek, ukształtowanych siłami natury, np. nadrostek, 
odrostek, wypustek, wyrostek.

W kształtowaniu formacji wariantywnych dla omawianych udział biorą for-
manty: -ka, por. ogryzek / ogryzka, -anka, por. wykrątek / wykrącanka, -itka, 
por. odbitek / odbitka, -aki (pl.t.), por. obrzynek / obrzynaki, -ak, por. wykrą-
tek / wykrącak, -eczek, por. skrojek / skrojeczek, -le, por. odrostek / odrośle, -ø, 
por. nasadek / nasad, odbitek / odbit, odrapek / odrap, wypustek / wypusk, 
zrzynek / zrzyn.

cwarek ‘skwarek’: cwarzyć ‘skwarzyć’; mp. 713; dorobek ‘majątek, mienie’: 
dorobić (się); dorobek 15, 15L, por. N Acc.; motek ‘zwinięta na motowidło przę-
dza’: motać; motek 1G, 15, 15L, 15T, 19, 19J, 23, 30K, 31, 32K, 75, 87S, 93C, 
mWotek 34W; nadrostek ‘narośl’: nadros(t)nąć; ziHoWa to nadrostek 90P; nasa-
dek ‘nasad, belka nad progiem wozu’: nasadzić; mp. 612, por. nasad; niedoro-
stek ‘coś, co nie dorosło’: nie doros(t)nąć; ńedorostek 13Op, 117, 86; obrąbek 
1/ ‘przyramek, listwa koszuli na ramieniu, siegająca od kołnierza do rękawa’, 2/ 
obrąbienie, obszycie krawędzi materiału’: obrąbić; 1/ mp. 682, 2/ Wobrobek 15, 
Wobrobek 15T; obrzynek ‘stary but po odcięciu cholew’: obrzynać; Wob_ynek 15, 
24S, 30K, 117, Wob_yKAi 15, 15T, 93C, Wob_yKAi 19J, 25B, 93, por. obrzynaki; od-
bitek 1/ ‘podskórne uszkodzenie mięśni na stopie, wywołane dłuższym chodze-
niem boso po twardej drodze’, 2/ ‘latorośl, jednoroczna gałązka drzewa owo-
cowego’: odbić; 1/ Wodˆitek 93C, por. odbitka, odbit, 2/ odˆitek 21; odpadek 
‘kadłubek’: odpadać; Wotpadek 121; odrapek ‘stara, zdarta miotła z gałęzi’: odra-
pać; Wodrapek / odrapek 28D, odrapek 75a, 84, Wodrapek 13Op, 28D, 42B, 83, 83B, 
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86, 93, 93C, 95, por. odrap; odrostek 1/ ‘konar wyrastający bezpośredni z pnia 
drzewa’, 2/ ‘podrosłe prosię’: odros(t)nąć; 1/ WodrosAi nom. pl. 30, por. odro-
śle, 2/ WodrosAi 1iKkse 92; odrzynek ‘deska boczna z kloca, z  jednej strony pła-
ska, z drugiej zaokrąglona’: odrzynać; od_yKAi nom. pl. 72D; ogryzek: ogryzać, 
Wogryzek 15, 15L, Wogryzek – Wocysko dokoWa, Wogryźe, Wosta1i taAi środek 83L, por. 
ogryzka; okrawek ‘skrawek’: okrawać; Wokrovek 12J, Wokrovek 41; poskrobek 
/ podskróbek 1/ ‘ciasto do zakwaszania chleba’, 2/ ‘podpłomyk, bułka z  resz-
tek ciasta chlebowego, mały chlebek, pieczony z  resztek ciasta’: poskrobać;  
1/ poskrobek 64, 2/ pWoskrobek 42B, 61 / potskrubek 14; przychówek ‘wyhodo-
wany inwentarz’: przychować ‘wyhodować’; pRy,uvek 15; przywymek ‘pas pola 
pominięty przez nieuwagę podczas orki’: (przy)wyjmać ‘wyjmować’; pRyvymek 
48; składek ‘skład, szeroki zagon zaorany na 8–30 skib; rola z dwóch zagonów 
złożonych w  jeden po zaoraniu dzielącej je bruzdy’: składać; skWadek – kavo-
Wek źiHi zaWorany 87S, 72, 79, 92, skWodek 15L,19J, 83L, 87, 91, 99, składek 9, 
14, por. skład; skrabek ‘przylepka, kromka chleba odkrojona od wierzchu bo-
chenka’: skrabać [Brückner, 1993, s.v. skrobać]; mp. 648; skrawek 1/ ‘przylepka, 
kromka chleba odkrojona od wierzchu bochenka’, 2/ ‘wąski kawałek materiału 
wplatany w warkocz’: skrawać; 1/ mp. 648, 2/ skrovek 24S; skrącek ‘skwarek’: 
skrącać ‘skręcać’; skr<cAi 52, skrocAi 41, 60, skrdcAi 51; skrętek 1/ ‘pokręcone 
włókno, z  którego kręci się powróz’, 2/ ‘snopek do poszycia dachu’: skręcać;  
1/ skryntAi 19J, skretAi 48, por. N Instr.; skrojek ‘przylepka, kromka chleba odkro-
jona z wierzchu chleba’: skroj-, skroić; mp. 648, por. skrojeczek; skwarek ‘wysma-
żony kawałek słoniny lub tłustej skórki’: skwarzyć; cfarek 1B, 15, 93, skfarek 5, 9, 
10M, 13Op, 15L, 18, 19J, 20J, 24, 24S, 26K, 26M, 28D, 30K, 31J,34W, 42B, 43B, 
58M, 63G, 71, 72, 72D, 73, 74, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83B, 84, 85, 89, 
90, 93, 94, 96, 97, 99, 114, 121, skforek 4, 8, 12J, 14, 17, 25B, 86, 92, 93C; splatek 
‘warkocz’: splatać; splatek 61; stłuczek ‘rozbity garnek’: stłuc; stWcek 15L, 15T; 
toczek ‘przyrząd do nawijania szpulek w czółenku’: toczyć; tocek 13Op, ułomek 
‘ułamana część chleba’: ułamać; uWomek 13Op, por. N Instr.; wydrapek ‘stara 
miotła’: wydrapać; vydrapek 90; wygryzek ‘resztka’: wygryźć; zzado cyze vygrysAi 
90P, 117; wykrątek / wykrętek ‘snopek do poszycia dachu’: wykręcać; mp. 722, 
723, / vykretAi 54, vykretAi 51, vykr4ntAi 49, por. wykrącanka, wykrącak; wynala-
zek: wynaleźć; vynalazek 15L; wypałek ‘podpłomyk, mały chlebek pieczony na 
trzonie przed wsadzeniem chleba’: wypalić; vypaWAi nop. pl. 80; wyporek ‘coś 
wyciągniętego, nici wyprute’: wypierać; vyporek 23; wypustek ‘pęd wyrastający 
z drzewa’: wypuścić; latoruz»i z vypustkuf 74, por. wypusk; wyrostek 1/ ‘gałąz-
ka, młody pęd rośliny’, 2/ ‘kapusty nie zawiązana główka’, 3/ ‘kwitnąca łodyga 
wyrośniętego chrzanu, sałaty’, 4/ ‘stary kartofel, z którego wyrasta roślina’: wyro-
stnąć [Karłowicz, 1900–1927] ‘wyrosnąć’; 1/ vyrostek 1B, 90P, 121, 2/ vyrostek 
20J, 76, 91, saWek, vyrostek 82, 3/ stary kRan vyrostek, Wadege vypuśći i kfitńe 83L, 
4/ vyrostAi nom. pl. 117; wyruszek ‘podpłomyk’: wyruszyć ‘o chlebie: rosnąć’; 
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vyrusAi nom. pl. 76; wyskrobek ‘mały chlebek z  resztek ciasta wyskrobanego 
z dzieży’: wyskrobać; vyskrobek 12J, 13Op, 15, 15T, 19, 19J, 20, 24S, 25B, 30K, 
34, 34W, 39, 50Z, 83B, 93, 93C; zawiązek: zawiązać; za1zZzek 4; zdzierek 
‘zdarta miotła’: zdzierać; źvirek 86; zrzynek ‘deska odcięta z boku kloca’: zrzy-
nać; s ty. __ynkuf ńic śe ńe zroˆi 16S, por. zrzyn; związek ‘związanie’: związać; 
kWomp to zes z1Mzek pRedńi, nuk 17, z1ozek 15L.

-eczek:
Formację skrojeczek ‘przylepka, kromka chleba’: skroj-, skroić; mp. 648, 

por. skrojek – przytoczono w materiale jako wariantywną dla derywatu o sufiksie 
-ek (patrz s. 225, 226). Obie występują w  gwarach w  tej samej funkcji seman-
tycznej. Motywowane są tym samym znaczeniem czynności wyrażonej czasow-
nikiem prefiksalnym, dokonanym na -ić.

-(ił)ek:
Derywat – zgniłek ‘siano, które uległo rozkładowi’: zgnić; zgńi-

Wek – śano zgńiWo 83L – wykazuje formalno-semantyczne związki z  dwiema 
podstawami: wskazanym w  materiale czasownikiem dokonanym, prefiksal-
nym, o temacie na -i- oraz przymiotnikiem odczasownikowym – zgniły. Moty-
wacja przymiotnikowa określa atrybutywny charakter derywatu oraz wpływa 
na ustalenie formantu -ek. 

-(an)ek:
Nazwa – obarzanek ‘obwarzanek’: obwarzyć; Woba_anek 15T, 30K,  

Woba_aKAi nom. pl. 15, 15L, oba_anAi 11, Woba_anAi 12J – posiada podwójną mo-
tywację czasownikowo-imiesłowową. Powiązanie ze znaczeniem czynności de-
cyduje o rezultatywnym znaczeniem derywatu. Wyrażająca właściwość podstawa 
imiesłowowa określa jego atrybutywną wartość kategorialną.

W materiale gwarowym jako podstawowy wskazano czasownik dokonany, 
prefiksalny o temacie na -y-, por. obwarzyć.

-unek:
„Typ ten obejmuje wyłącznie derywaty odczasownikowe” (Grzegorczyko-

wa, Puzynina, 1979: 175). W gwarach notowany jest w kategorii nazw czynności 
(patrz s. 46), nazw środków czynności (patrz s. 181), nazw obiektów czynności 
(patrz s. 249) i nazw miejsc (patrz s. 261) oraz nazw rezultatywnych. 

Omawiane derywaty za podstawy przyjmują czasowniki wyłącznie niedoko-
nane, o tematach na -owa- (por. Malec, 1976: 73–74). 

Tylko dla nazwy rusztunek zanotowano formację wariantywną o formancie 
-anie, por. rusztowanie.

karczunek ‘drzewo z  wykarczowanych pni’: karczować; mp. 533, por. 
N Loc; pakunek: pakować; pakonek 1B, 64, pakunek 92; rusztunek ‘rusztowanie 
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z drągów nad klepiskiem’: rusztować; ruśtunek 13Op, 99, por. rusztowanie; rysu-
nek: rysowć; rysunek 87S; szalunek ‘obicie ściany od zewnątrz deskami’: szalo-
wać ‘obijać, pokrywać deskami ściany budynku w celu umocnienia konstrukcji’ 
[Szymczak, 1993]; Ralunek 72D, salunek, osalovać – 1ilgoći ńe beve 11.

-ynek:
Formant wskazano w  derywacie budynek: budować; budynek 1G, 85,  

budyKku gen. sg. 15T, 63, 87S. Jego podstawą jest czasownik niedokonany o tema-
cie na -owa-. Odnosi się do każdego desygnatu powstałego w rezultacie podjętego 
działanie, wyrażonego przez podstawę.

-atek:
Nazwa dodatek ‘część ziemi w  gospodarstwie’: dodać; dodatek 15, 15L, 

d?ddtAi nom. pl. 43 – poza znaczeniem rezultatywnym wyrażać może konkret-
ne miejsce, część ziemi należącej do danego gospodarstwa. Potraktować ją zatem 
możemy zarówno jako formację rezultatywną, jak i lokatywną o wyraźnym rezul-
tatywnym charakterze (por. Gala-Milczarek, 2012(a)).

Podstawą derywaty jest czasownik dokonany, prefiksalny na -ać.

-otek:
Formant kształtuje jedną nazwę nagniotek ‘odcisk’: nagnieść; nagńotek 15L. 

Jej podstawą jest czasownik dokonany, prefiksalny atematyczny. 
Desygnat powstaje w  rezultacie czynności niezamierzonej, niezależnej od 

woli sprawcy.

-nik:
Derywat dzielnik ‘ziemia przypadła z  podziału’: dzielić; velńik 15L, por. 

działka, dzielanka, dział – należy do grupy tych, w których dochodzi do neutra-
lizacji różnicy między rezultatem a miejscem czynności czy procesu (por. Grze-
gorczykowa, 1998: 408). Włączono go kategorii N Res. na podstawie zanotowa-
nego kontekstu, z którego nie wynika, by nazwa ta odnosiła się do konkretnego, 
identyfikowanego w gwarze miejsca. 

Nazwę ustalono w oparciu o czsownik niedokonany, o temacie na -i-. 
Formacje wariantywne ustalają formanty: -ka, por. działka, -anka, por. dzie-

lanka oraz -ø, por. dział.

-la:
Nazwa przerębla ‘otwór wyrąbany w lodzie na rzece lub stawie’: przerąbać; 

pRereba 58M, pRerymbla 28D, 32, 41, pRyrybld 63G, pReremblo 23, pRer„mblo 41, 
pRerjblo 23B, f pRerebCi 64, u pRyremCi 18, s pRerymbCi 32, pRereble acc. sg. 63, 
por. przeręba, przerąbel – motywowana jest znaczeniem czynności dokonanej, 
wyrażonej przez czasownik prefiksalny na -ać. W gwarach to samo znaczenie 
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rezultatywne ustala także formant -el, por. przerąb-el / przeręb-el. Derywaty 
te mogą być także kategoryzowane jako nomina locativa o charakterze rezul-
tatywny.

-el: 
Formant wskazano w  derywatach: korzysiel ‘poprzeczka motowidła’: ko-

rzyścić ‘(ob)łupić, obedrzeć z kory’ [Brückner, 1993, s.v. korzyść]; ko_3śel 4; por. 
korzyście, korzystka, korzyśle; przerąbel / przerębel ‘przerębel, otwór wyrąba-
ny w lodzie’: przerąbać; pRerobel 15, pRerjbel 13Op, pRerymbel 6T, 12, 12J, 25B, 
28D, 42B, 73, 87S, 93C, 121, po vode do pRerymbla ,ovi 42B, byW Wu pRerembluf 
18, por. przeręba, przerębla. Ich rezultatywne znaczenie kształtowane jest w rela-
cjach z dokonanymi znaczeniami czynności wyrażanymi przez czasowniki o te-
matach na -i-, por. korzyścić oraz -a-, por. przerabać. 

Wyrażane przez rzeczowniki pochodne desygnaty powstały w wyniku dzia-
łań celowych i świadomych, por. korzysiel, przerąbel / przerębel. 

Obecne w gwarach struktury wariantywne kształtują sufiksy: -a, przerębel 
/ przeręba, -e, por. korzysiel / korzyście, -ka, por. korzysiel / korzystka, -la, por. 
przerębel / przerębla, (por. Kreja, 1977), -le, por. korzysiel / korzyśle.

-le:
Formant powołuje rzeczowniki rodzaju nijakiego o  rezultatywnej funk-

cji słowotwórczosemantycznej: korzyśle ‘poprzeczka motowidła’: korzyścić  
‘(ob)łupić, obedrzeć z  kory’ [Brückner, 1993, s.v. korzyść], por. korzyście, ko-
rzystka, korzysiel; odrośle ‘odrośl, pęd wyrastający z  pnia drzewa’: odrosnąć, 
por. odrostek. Nazwy motywowane są znaczeniami czynności dokonanych, wy-
rażanymi przez czasowniki: nieprefigowany o temacie na -i-, por. korzyścić, oraz 
prefiksalny, o temacie na -ną-, por. odrosnąć.

W tej samej funkcji paralelnie w gwarach funkcjonują derywaty o forman-
tach: -e, por. korzyśle / korzyście, -ka, por. korzyśle / korzystka, -ek, por. odro-
śle / odrostek, -el, por. korzyśle / korzysiel. 

-ło:
Formant wskazano w  derywatach: sadło ‘warstwa tłuszczu obrastającego 

wnętrzności’: sadzać [Brückner, 1993, s.v. sad]; tWuRl ze sadWa 121, sadWo 1G, 
12J, 13Op, 15L, 15T, 16S, 17, 19, 19J, 24S, 25R, 72D, 90P, 93, 114, 117, 121, 
sadło 41, sodWo 93C, sadW? 54. Jego znaczenie rezultatywne ustalono w oparciu 
o rekonstruowaną, obecnie już nieczytelną podstawę słowotwórczą – sadzać. 

-idło:
W funkcji rezultatywnej formant poświadczono tylko w jednym derywacie – 

malowidło ‘obraz’: malować; malo1idWo 72D. Jego podstawę stanowi czasownik 
niedokonany, o temacie na -owa- (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 222).
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-idła (pl.t.):
Rzeczownik powidła ‘owoce usmażone na gęstą masę’: powić [Bańkowski, 

2000]; po1idWa 1G, 93, 93C, 117, po1idWa ze ślivek 30K – należy do kategorii plurale 
tantum. Ustalono go w oparciu o czasownik prefiksalny, dokonany, atematyczny.

-an: 
Derywat targan 1/ ‘drobna słoma z  maszyny’, 2/ ‘zboże zgrabione 

z  pola’: targać; 1/ targon 25B, targun 13S, por. targa, targanka, targoń, targus,  
2/ pRyńeś kurom targonu 30K, targun 12J, 16S, por. targanka, targus – używany 
jest w dwóch znaczeniach leksykalnych o rezultatywnej funkcji słowotwórczej. 
Podstawą formacji jest czasownik niedokonany na -ać. Przyjmując dla derywatu 
motywację imiesłowową – targany – podkreśla się jego atrybutywny odcień zna-
czeniowy i wpisuje się go w zakres derywacji paradygmatycznej. 

Struktury wariantywne kształtuja sufiksy: -a, por. targa, -anka, por. targanka, 
-oń, por. targoń, -us, por. targus. 

-ina/-yna:
Wśród formacji dewerbalnych derywowanych formantem -ina/-yna istotne 

miejsce zajmują nazwy rezultatywne (por. Gaertner, 1934: 268; Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 235–236). Wyraźną semantycznie grupę, w  omawianej klasie 
derywatów, stanowią nazwy produktów ubocznych, odpadków (Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 236), por. krszyna / krszcyna, łupina, oskrobina, popłu-
czyna, wyżłobina. Pozostałe odnoszą się do desygnatów – wytworów świado-
mie podejmowanych działań, por. podwalina, redlina, rozczyna / ozczyna. 

Ustalone formacje opierają się na czasownikach dokonanych prefiksalnych 
o tematach na: -a-, por. oskrobać, popłukać, -i-, por. podwalić, rozczynić, wyżło-
bić, oraz niedokonanych, nieprefogowanych o tematach na: -a-, por. łupać, -i-/-y-, 
por. krszyć ‘kruszyć’, redlić.

krszyna / krszcyna ‘odrobina, trochę’: krszyć ‘kruszyć’; ksyna 34W, 42B, 
44, kRyna 57, kRyne zzot 42, / kRcyna 15T, 17, kRlyny, bo certfy ,lip, nakRcone 25R; 
łupina 1/ ‘obierka, skórka z  kartofla’, 2/ ‘zdrewniała powłoka nasion’, 3/ ‘sko-
rupa jajka’: łupać; 1/ Wu@ina 15L, 15T, 17, 19, 19J, 24S, 26K, 72D, 114, 117,  
2/ tatarka, zyncHiń mazom Wu@iny 83L, 3/ Wu@ina 98, łu@ina 88, 100; oskro-
bina ‘obierzyna z  kartofli’: oskrobać; oskroˆiny nom. pl. 91, Woskroˆiny 93C, 
Woskroˆiny 93; podwalina 1/ ‘zawęgłowane belki, tworzące prostokątną pod-
stawę budynku’, 2/ ‘luźno położone belki pod lub między przyciesą’: podwa-
lić; podvalina 6T, 9, 13Op, 66, dać dobru podvaline 8; popłuczyna: popłukać; 
popWucyny nom. pl. 28D; redlina ‘bruzda, w której sadzi się ziemniaki’: redlić; 
redlina 15, redCina ‘skiba odkrajana radłem’ 83L, 88, 98, rydCina 88, por. N Ob.; 
rozczyna / ozczyna ‘rozczyna, rzadki ciasto chlebowe’: rozczynić ‘rozcięczyć’; 
zocyńd śe roscyne 25R, roRlyna 72D, roscyna 12J, 15T, 18, 19, 25B, 25R, 34W, 36, 
roslyna 75a, roscyna / roscynd 29; wyżłobina: wyżłobić; vyzWoˆina 25R; 
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-anina:
Obecność formantu w kategorii nazw rezultatywnych wynika z przesunięć 

formacji prymarnie czynnościowych, którym przypisano nowe, często wystę-
pujące paralelnie funkcje semantyczne (por. Kreja, 1996(a): 108–109; Grzegor-
czykowa, Puzynina, 1979: 238; Chludzińska-Świątecka, 1972: 192;). Niektóre 
derywaty występują wyłącznie w funkcji rezultatywnej. Do takich należą np. mie-
szanina, tkanina (por. Kreja, 1996(a): 109). Rzeczownik rąbanina w gwarach 
zanotowano zarówno jako nazwę czynności nawiązującą semantycznie do prze-
nośnie użytego znaczenia czasownika – rąbać, jak i jako nawę wytworu czynności 
dosłownej – rąbać ‘ciąć mięso’.

Derywaty ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane na -a-, por. chlapać, 
mieszać, rąbać, tkać. 

Tylko dla nazwy mieszanina zanotowano formację wariantywną na -anka, 
por. mieszanka.

chlapanina ‘błoto rozjechane przez wozy’: chlapać; ,lapańina 15L, 84; mie-
szanina ‘pasza dla krów’: mieszać; Hesańina 15, 63, por. mieszanka; rąbanina 
‘mięso pocięte’: rąbać; robańina 15L, por. N Acc.; tkanina: tkać; tkańina 15L.

-owina:
Formant powołuje nazwę rzygowina ‘wymioty’: rzygać; _ygo1ina 42B. Jej 

podstawą jest czasownik niedokonany na -a-. W związku ze znaczeniem podsta-
wy derywat funkcjonuje w pejoratywnych kontekstach jako ekspresywizm. 

-iny/-yny (pl.t.):
Formant tworzy rzeczowniki należące do kategorii plurale tantum. Nie no-

towany w polszczyźnie ogólnej jako wykładnik rezultatywnej wartości kategorial-
nej (patrz Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 239–240), w gwarach odpowiada 
za kształtowanie nazw produktów ubocznych, podobnie jak -ina/-yna (por. Grze-
gorczykowa, Puzynina, 1979: 236).

Nazwy powoływane są w oparciu o czasowniki niedokonane prefiksalne, nie-
prefigowane o tematach na: -a-, por. obierać, skrobać, -y-, por. burzyć, oraz dokona-
ny, prefiksalny o temacie na -i-, por. zgonić. W gwarach odnotowano formacje wa-
riantywne występujące w liczbie pojedynczej dla nazwy obierzyny, kształtowane 
przez formanty: -ucha, por. obierzyny / obierucha, -ka, por. obierzyny / obierka, 
oraz plurale tantum z formantem -owiny (pl.t.) dla nazwy burzyny, por. burzowiny. 

burzyny ‘piana, np. mydlana, na mleku, piwie’: burzyć (się); zak śe krove vydozi, 
to na mleku sum bu_yny 15T, bu_yny 1B, 15L, 15T, 25R, por. burzowiny; obie-
rzyny ‘obierki z  ziemniaka’: obierać; oˆe_yny 11, Woˆe_yny 1G, por. obierucha, 
obierka; skrobiny ‘obierki, łupiny z ziemniaków’: skrobać; skroˆiny 15, 15L, 25B, 
25R, 30K; zgoniny ‘drobna słoma, zgrabywana z ziarna przy młóceniu cepami’: 
zgonić; zgońiny / zguńiny 72D, zgropAi i zgońiny 78, zguńiny 1B, 1G, 6T, 13Op, 15, 
15L, 15T, 16S, 20,25B, 34W, 73, 117.
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-owiny (pl.t.): 
Rozszerzony formant -owiny ustala formację burzowiny ‘piana mydlana’: 

burzyć (się); bu_o1iny 1B, por. burzyny, omówioną jako wariantywną dla dery-
watu burzyny. Obie należą do kategorii plurale tantum.

-izna:
Formant tworzy nazwę zwalizna ‘drzewo ścięte, zwalone’: zwalić; zvaCizna 

34, 34W, por. zwała. Ustalono go w oparciu o czasownik dokonany, prefiksalny 
o temacie na -i-. 

Paralelnie w gwarach funkcjonuje derywat utworzony przez formant para-
dygmatyczny -a, por. zwała.

Wśród rzeczowników dewerbalnych formant ten notowany jest sporadycz-
nie, a powołane nazwy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem funkcji seman-
tycznych (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 245). 

-ane:
Rzeczownik pisane ‘pismo, druk’: pisać; @isanego ńe zno 41 – zachowuje 

przymiotnikowy wzorzec odmiany. Na gruncie ogólnopolskim formacje tego 
typu notowane są sporadycznie i klasyfikowane są jako nazwy dawne, wychodza-
ce z użycia, a formant określono jako zupełnie nieproduktywny (Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 247–248).

Derywat opisano w  relacjach motywacyjnych ze znaczeniem czynności, za 
podstawę wariantywną przyjąć możemy także imiesłów wytyczający atrybutywny 
charakter nazywanego desygnatu. Wraz z  motywacją imiesłowową w  derywacie 
wyodrębniamy paradygmatyczny formant -e (por. Waszakowa, 1993: 108–109).

-ono:
Derywat prządziono / przędziono ‘przędza zdjęta z motowidła, motek nici 

powiazanych w  pasma’: przęd-, prząść; moto1idWo motaWo pRynre na pRońvona 
121, pRońvono 1, 1G, 117, pRońvYno 104, pRov<no 30, pRońvuno 72D, 94,  
pRuńvono 11, 74, 104, pRuvuno 17, pRuńvuno 3, 4, 8, 9, o pRMvońe 104, pReńvun> 33, 
pRevono 15, 24S, 30K, 34, 40, pRevuno 15T, 16, pRynvono 19J, 114, pRyńvono 19J, 
84, 93, 93C, pRyńvuno 6, 10, 10M, 73, 75a, 78, 87, 90, 98S, 104, pReńvuno 76, por. 
przędza, przędzianka, prządzionko, należy traktować jako formację wariantywną 
dla nazw: przędz-a, przędzi-anka, przędzi-onko. Wszystkie powołano w oparciu 
o ten sam czasownik podstawowy, atematyczny, o niedokonanym aspekcie. Uży-
wane są w tym samym znaczeniu leksykalnym.

-anie:
Obecność formantów -anie, -enie wśród formacji rezultatywnych tłumaczą te 

same mechanizmy, które przytoczono przy omówieniu nazw instrumentalnych 
o tych sufiksach (patrz s. 199, 200). Właściwe prymarnie transpozycyjnym na-
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zwom czynności w omawianej kategorii pełnią funkcję mutacyjną, a znalazły się 
w niej w wyniku przesunięć formacji, którym nadano nowe funkcje semantyczne. 
Ustalone nazwy objęły nową klasę desygnatów – przedmiotów powstałych w wy-
niku podjętych czynności.

Podstawami derywatów są przede wszystkim czasowniki dokonane, prefik-
salne, o tematach na: -owa-, por. podmurować, uneblować ‘umeblować’, zapobu-
dować, -uwa-, por. zabuduwać. Trzy nazwy ustalono w oparciu o czasowniki nie-
dokonane, nieprefigowane, o tematach na: -owa-, por. dylować, rusztować, oraz 
-a-, por. bazgrać. 

W  derywacie bazgranie wyraźnie czytelny jest pejoratywny ładunek styli-
styczny, wynikający wyłącznie ze znaczenia czynności motywującej – bazgrać 
‘pisać niestarannie’.

Dla niektórych nazw rezultatywnych w gwarach zanotowano formacje wa-
riantywne o sufiksach: -a, por, zabudowanie / zabudowa, -e, por. zabudowanie / 
zabudowie, -unek, por. rusztowanie / rusztunek, -ota, por. bazgranie / bazgrota. 

bazgranie: bazgrać ‘pisać niestarannie’, 15L; bazgrańe 15L, por. bazgro-
ta; dylowanie ‘płot’: dylować ‘stawiać np. płot z  desek’, z  niem. Diele ‘deska’; 
dylovańe 1G; podmurowanie: podmurować; podmurovańe 15L; rusztowa-
nie ‘piętro z  drągów nad klepiskiem’: rusztować; ruśtovańe 12J, 32K, 83B, 
s taAi, Aizuf roˆiWo śe ruśtovańe 41, por. rusztunek; uneblowanie ‘umeblowa-
nie’: uneblować ‘umeblować’; uneblovańe 11; zabudowanie ‘wszystkie budynki 
wraz z  domem mieszkalnym’: zabudowa zabudWovańe 15, 79, zabZdovańe 24S, 
zabudovańa nom. pl. 13Op, 19J, por. zabudowa, zabudowie; zabuduwanie ‘bu-
dynek’: zabuduwać; zabuduvańe 92, 95; zapobudowanie ‘całość zabudowań go-
spodarskich’: zapobudować; zapobudovańe 48, 72.

-enie:
Rezultatywne formacje na -enie ustalono w oparciu o czasowniki dokonane, 

prefiksalne, o tematach na -i-/-y-, por. pokaleczyć, połączyć, przepierzyć, rozga-
łęzić, sklepić, smarzczyć ‘zmarszczyć’, stworzyć, zaburzyć, zasklepić. Dla jednego 
derywatu – wypuszczenie –wskazano jako podstawowy czasownik niedokona-
ny, o temacie na -a-. Takie ustalenie nie wyklucza jednak dokonanej formy cza-
sownika motywującego, por. wypuszczać / wypuścić.

Desygnatami omawianych derywatów są zarówno przedmioty, substancje, 
elementy większych konstrukcji wytwarzanych celowo, por. połączenie, prze-
pierzenie, sklepienie, zaburzenie, zasklepienie, jak i rezultaty działań natury 
czy czynności niezależnych od woli świadomego sprawcy, por. pokaleczenie, 
rozgałęzienie, skaleczenie, smarzczenie, wypuszczenie. Nazwa stworzenie 
‘zwierzęta domowe, inwentarz żywy’ określa istoty żywe.

pokaleczenie ‘rana’: pokaleczyć (się); za strasne pokalecyńe 15L; połącze-
nie: połączyć; p<łonceńe 4; przepierzenie ‘przegroda tymczasowa’: przepierzyć 
‘przedzielić, przegrodzić’ [Bańkowski, 2000]; na lato zroˆi śe pRe@i_yńe 16S; 
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rozgałęzienie: rozgałęziać (się); rozgaW6ź„ńe 104; skaleczenie ‘rana’: skale-
czyć (się); skalecyńe 1G, skaCicyńe 19J, skoCicyńe 93C, skalicyńe 30K; sklepienie 
‘sklepienie pieca chlebowego’: sklepić; skle@ińe cervone @eca 20B, skle@„ńe 26M, 
skle@eńe 61, skle@ińe 11, 12J, 15, 15L, 19, 20, 20J, 23, 24, 25B, 30K, 31J, 41, 43B, 
50Z, 51, 71, 72, 73, 75a, 77, 78, 79, 82a, 83, 83B, 87, 88, 90, 90P, 91, 92, 95, 121, 
skle@4ńe 2, sklepyńe 84, 100; smarzczenie ‘zmarszczenie’: smarzczyć ‘zmarsz-
czyć’; na smoRcańu 53; stworzenie ‘zwierzęta domowe, inwentarz żywy’: stwo-
rzyć; zańim śe do stfo_yńu, to zi poWudńe za pasem 30K, stfo_„ńe 15, 32, stfo_yńe 
12, 20J, 52; wypuszczenie ‘wystająca część’: wypuszczać; da,u vypuscyńe 90P; 
zaburzenie ‘piana przy namydlaniu’: zaburzyć ‘wytworzyć pianę przez namydla-
nie’; zabu_yńe 19J; zasklepienie ‘sklepienie przykrywające piec chlebowy’: za-
sklepić; zaskle@eńe 98.

-oń:
Derywat targoń ‘stargana słoma z maszyny’: targać; targuń 17, targoń 25R, 

por. targa, targanka, targan, targus, przytoczono jako formację wariantywną dla 
omówionych nazw rezyltatywnych o wykładnikach: -a, por, targa, -anka, por. tar-
ganka, -an, por. targan, por. też targ-us. 

-o:
Paradygmatyczny formant -o  posłużył do ustalenia formacji o  rezultatyw-

nym znaczeniu w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -e- (por. Wasza-
kowa, 1993: 94–95). Nazwa truchło ‘spróchniałe, zbutwiałe drzewo’: truchleć 
‘butwieć’; tru,Wo 38 – wyraża wytwór działania czynników naturalnych. 

-as:
Formant kształtuje derywaty odnoszace się do tego samego desygnatu, kształ-

towane jednak w oparciu o różne pod względem aspektu formy tego samego cza-
sownika, por. wyrwać, wyrywać. Sam formant wydaje się wnosić do formacji de-
rywowanych ładunek stylistyczny (por. Długosz-Kurczabowa, 1990) – wyrwas 
‘podpłomyk; oderwany kawałek ciasta i upieczony przed włożeniem bochenków 
chleba do pieca’: wyrwać; vyrvas 72D, 73, 74, 78, potpłunek – vyrvas 81; wyrywas 
‘podpłomyk; oderwany kawałek ciasta i upieczony przed włożeniem bochenków 
chleba do pieca’: wyrywać; vyryvasy nom. pl. 77, por. wyrywacz.

Czasownik niedokonany wykorzystano w  gwarach do ustalenia formacji 
o sufiksie -acz, por. wyrywas / wyrywacz.

-us:
Nazwę targus 1/ ‘potargana maszynowym młóceniem słoma’, 2/ ‘zboże zgra-

bione z pola’: targać; 1/ targus 25R, 42B, 72, 82, 87, 90P, 96, 98S, por. targa, tar-
ganka, targan, targoń, 2/ targus 71, 75, por. targanka, targan – przytoczono jako 
wariant strukturalny derywatów rezultatywnych derywowanych od wspólnej 
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podstawy (targać) za pomoca formantów: -a, por. targa, -anka, por. targanka, -an, 
por. targan, -oń, por. targoń. Jedyną różnicą, której możemy dopatrywać się mie-
dzy formacjami jest ewentualny ładunek stylistyczny wnoszony przez formant -us 
w nazwie targus (por. Gaertner, 1934: 263, Długosz-Kuczabowa, 1980).

-ota:
Formant zanotowano w dwóch derywatach: bazgrota ‘brzydkie pismo, coś 

namazanego’: bazgrać; bazgrota 15L, por. bazgranie; tepłota ‘brudna, zmącona 
woda, męty, osad, zawiesiny’: tepłać ‘mącić’; tepWota 15L. Ich podstawami są cza-
sowniki niedokonane, o tematycznym -a-. 

Nazwę bazgrota omówiono jako wariantywną dla formacji na -anie, por. ba-
zgranie. Motywowane tym samym znaczeniem czynności o pejoratywnej funkcji 
stylistycznej przejmują negatywny ładunek ekspresywny podstawy. 

Analogiczny proces przejmowania stylistycznego charakteru znaczenia pod-
stawowego zachodzi w procesie derywacyjnym nazwy tepłota: tepłać ‘mącić’.

-wa:
Derywat przyszwa ‘część buta okrywająca stopę od góry’’: przyszyć; 

pRysfa ze dobro, ino zelufAi śe podarWy 15T, pRyRfa 72D, 93D, pRyśfa1G, 117, pRysfa 
15T,19J, 24S,25B, 30K, 93, por. przyszewka – funkcjonuje w  tym samym zna-
czeniu, co omówiony już – przysz-ewka. Formacje motywowane są znaczeniem 
czynności dokonanej wyrażonej przez czasownik prefiksalny, atematyczny, por. 
przyszyć.

-iwo:
Zanotowane w  gwarach rezultatywne formacje na -iwo motywowane są 

znaczeniami czynności niedokonanych. Formalnymi podstawami są czasowniki 
niedokonane atematyczne. Ustalone nazwy odnoszą się do rezultatów czynności 
podejmowanych celowo, świadomie, wyrażają materialny wytwór ludzkiej pra-
cy: przędziwo ‘przędza, zdjęty z motowidła motek nici powiązanych w pasma’: 
przęd-, prząść; pRevivo 13S, pReńvivo 19, pRevivo 15L, 64, por. przędza, przędzian-
ka, prządzionko, prządziono; żniwo ‘plon’: żn-, żąć; zńivo 14, 15, 15L, 32K, por. 
N Acc., N Temp.

Dla derywatu przędziwo zanotowano formacje wariantywne o  sufiksach: 
-a, por. przędza, -anka, por. przędzianka, -onko, por. przędzionko, -ono, por. przę-
dziono. 

-y (pl.t.):
Paradygmatyczny formant -y wprowadza ustalone derywaty do kategorii 

plurale tantum (Waszakowa, 1993: 103). Powołane derywaty funkcjonują jako 
nazwy produktów ubocznych, por. odrzyny, zagraby, zgraby bądź materii gor-
szego gatunku, por. sczochy, zdziery / zdziory, zgrzeby. 
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Podstawami derywatów są czasowniki dokonane, prefiksalne o tematach na: 
-a-, por. sczesać, -i-, por. zagrabić, zgrabić oraz niedokonane, prefiksalne o tema-
tycznym -a-, por. odrzynać, zdzierać, zgrzebiać.

Struktury wariantywne ustala formant -ki (pl.t.), por. sczochy / sczeski, za-
graby / zgrabki, zdziery / zdzierki, zgraby / zgrabki. Wskazanym parom derywa-
tów w gwarach wyznaczono tę samą funkcję semantyczną, stąd nazwy z forman-
tem -ki nie zostały opisane jako formacje deminutywne (patrz -ki (pl.t), s. 222).

odrzyny ‘łuski z  ziaren prosa’: odrzynać; Wod_yny 58M; sczochy ‘krót-
kie włókna lnu lub konopii, odzielone od długich przez czesanie lub trze-
panie’: sczesać; sco,y 34W, sca,y 44, por. sczeski; zagraby ‘grubsze odpad-
ki kłosów i  słomy, zgrabywane z  ziarna przy młóceniu cepami’: zagrabić; 
zograby – drobńiAi. S tego roˆom i daze śe krovom; sWoma luzym 83L, por. zagrabki; 
zdziery / zdziory ‘krótkie włókna lnu lub konopii, oddzielone od długich przez 
czesanie lub trzepanie’: zdzierać; źvery zg_ebne 15, źvery 1G, 11, 15, 15T, 24S, 
źviry 41, 50Z, 72D, 75, 75a, 76, 78, 79, 84, 87, 89, 91, 94, źvyry 74, 75a, 95, 97, 
źvory 37, 42B, por. zdzierki; zgraby ‘grube odpadki kłosów i  słomy, zgrabywa-
ne z ziarna przy młóceniu cepami’: zgrabić; zgrab4 75a, zgraby 12J, 15T, 32, 41, 
76, por. zgrabki; zgrzeby ‘krótkie włókna lnu lub konopii oddzielane od długich 
przez czesanie i trzepanie’: zgrzebiać ‘grabić, zgrabiać’; zg_eby 87.

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
Formacje tego typu należą do najliczniejszych w kategorii nazw rezultatywnych. 

Ustalane w procesie derywacji paradygmatycznej (Waszakowa, 1993: 12; por. też 
Kurzowa, 1974; Puzynina, 1978: 106, Czapiga, 1983), czy desufiksacji określanej 
także mianem derywacji ujemnej, wstecznej (Kreja, 1974), derywaty za podstawy 
przyjmują głównie czasowniki dokonane, prefiksalne o tematach na: -a-, np. napisać, 
odłamać, odrapać, przekopać, przemotać, przyciesać, wydmuchać, złamać, zrąbać, 
-i-/-y-, np. nasadzić, naścielić, nie wypalić, odstąpić, rozkurzyć, utworzyć, wykręcić, 
wywarzyć, zakupić, zamrozić, -ną-, np. nadros(t)nąć, naros(t)nąć, przyros(t)nąć, 
wychlus(t)nąć, zaciągnąć, oraz atematyczne, np. odbić, pleść. Część formacji swą 
strukturą nawiązuje do niedokonanych prefiksalnych i nieprefigowanych form cza-
sowników podstawowych, o tematach na: -a-, np. chlustać, odciskać, odgniatać, odle-
wać, podkładać, składać, zalegać (się), -i-/-y-, np. błądzić, brudzić, dochodzić, dzielić, 
(r)ozchodzić (się), toczyć. 

Ustalone derywaty wyrażają desygnaty wytworzone w  wyniku zarówno 
świadomej działalności osobowego sprawcy, np. dochód, dział, napis, nasad, 
odlew, pokład, przekop, rozczyn, splot, niewypał, odbit, zajad, czynności 
niezamierzonych, nawet nieporządanych, np. błąd, brud, odrap, rozkurz, jak 
i działań natury, np. chlust, nadrost, narost, odłam, ozlew, przyrost, roztop, 
wykrot, wypusk, wyrzut, wywrot, zaciąg, zaląg, zamróz, złam.

Formacje wariantywne w gwarach ustalaja sufiksy: -a, por. nasad / nasada, 
przekop / przekopa, wykop / wykopa, zajad / zajada, -e, por. pacześ / paczesie, 
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wykrot / wykrocie, -ka, por. dział / działka, posadz / posadzka, przywał / przy-
wałka, rozczyn / rozczynka, sadz / sadzka, -anka, por. dział / dzielanka,-itka, 
por. odbit / odbitka -ek, por. nasad / nasadek, wypusk / wypustek, zagon / za-
gonek, zrzyn / zrzynek, -itek, por. odbit / odbitek, -nik, por. dział / dzielnik, 
-yna, por. rozczyn / rozczyna. 

bałagan: bałaganić ‘wprowadzać bałagan’; baWagan 1B, 12J; barłóg ‘ 1/ 
śmiecie ze słomy, 2/ legowisko ze słomy’: barłożyć; 1/ barłuk – śHeći 76, 
barłuk – słuma 100, barWuk 25R, 28D, 82, 86, 89, 91, 93, 96, 99, 100, 2/ barłuk 23, 
41, 43B, 88, barWuk 6T, 10M, 12J, 13, 19, 20, 20J, 25B, 32, 34W, 42B, 43, 50Z, 58M, 
74, 83, 92, 93C, barWuk – sWuma, na ktury śe ś@i 78; błąd: błądzić; bWunt 26K; 
brud: brudzić; brut 15L, 15T; chlust ‘młody pęd rośliny’: chlustać ‘tryskać, szyb-
ko rosnąć’; ,lust to to, co vypusca gref 86, ,lust 82, 83L, 87S, 91, 93, 93C; dochód: 
dochodzić; do,ut 15L; dział ‘kawałek pola’: (po)dzielić; vdW pola 25R, voW 17, 
62, 87S, por. działka, dzielanka, dzielnik; nadrost ‘piórko dłuższe od innych na 
głowie gołębia’: nadros(t)nąć; nadrost 83L; napis: napisać; na@is 15L; narost 
‘narośl’: naros(t)nąć; take narosty 23; nasad 1/ ‘poprzeczna belka w saniach’, 2/ 
‘belka nad progiem wozu’: nasadzić; 1/ nasady sań 83, nasady 1B, 6T, 12J, 13Op, 
19, 20J, 23, 28, 58M, 71, 73, 77, 80, 84, 86, 93C, 98, ndsady 20, 24, 25, 34W, 75a, 
ndsdt 43B, nasot 15, 15T, 91, nosat 6T, 15, 20J, 73, 76, 100, nosot 15L, 26K, 75a, 
82, 87S, 93, 104, nosady 10M, 13S, 19J, 23, 30K, 32, 75, 79, 96, 104, 2/ 
kuńice v nosada, 104, nosat 58M, 72, 83B, 86, 97, 98, 104, 114, 121, ndsdt 82, 89, 
ndsot 83, nasot 15T, 28D, 42B, nosat 19, 20J, 28D, 71, 72D, 79, 84, 92, 93, 93C, 
nosot 77, 80, 81, 85, 87, 87S, 88, 90, 93C, 94, 95, 97, 99, por. nasada, nasadek; 
naściół 1/ ‘słoma rozesłana’, 2/ ‘zebrane igły’: naścielić; ndśćuW 49, barWuk 
– to naśćuW, co spaW na tym 92, naśćuł 89, 2/ ndśćuW 34W; niewypał ‘źle wypalona 
cegła’: nie wypalić; ńevypaWy nom. pl. 104; odbit ‘podskórne uszkodzenie mięśni 
na stopie, wywołane dłuższym chodzeniem boso po twardej drodze’: odbić; 
Wodˆit 24S,30K, Wodˆit 83L, Wodˆit śe zroˆiW 104, por. odbitka, odbitek; odcisk 
‘nagniotek’: odciskać; 12J, 13Op, 17, 19J, 25R, 83B, 83L, 93C, Wotćisk 1G, 15L, 
Woććisk 24S, 104; odgniat ‘odcisk’: odgniatać; Wodgńaty nom. pl. 32; odlew 1/ ‘to, 
co zostało odlane’, 2/ ‘odkładnica, część pługa, która odwraca i odkłada podciętą 
przez lemiesz skibę ziemi’: odlewać; 1/ Wodlef 43B, 2/ Wodlef 15L, odlif 18; odłam 
‘kawałek drzewa, naboju’: odłamać; WodWam 15L; odpad: odpaść; Wotpady nom. 
pl. 19; odrap ‘stara, zdarta miotła z gałęzi’: odrapać; Wodrap 28D, por, odrapek; 
odstęp: odstąpić; zeden vele dru)igo, ńe ma Wostepu 64, Wostąpy nom. pl. 14, 
Wostepy 15L; ozchód ‘rozkurz we młynie podczas mielenia mąki’: (r)ozchodzić 
(się); Wos,ut 15L; ozlew ‘rozlew’: (r) ozlewać; WozCif vody 20, Wozlif 43, WozCif 11; 
pacześ ‘włókno gorsze, wyczesane po drugim czesaniu’: paczesać ‘czesać kolejny 
raz’; paceśi nom. pl. 87, paceśi – grupRe 97, por. paczesie; plot ‘ostre płótno u kosy’: 
plot-, pleść; plot 90; pokład ‘sufit z desek leżących na belkach poprzecznych’: po-
kładać; pokłat 79, 87, 88, pokWat 76, 84, 91, 92, 94, 95a, 100, pokWot 43B, 83, 91, 
93, 95, pWakłdt 24, pokWat / povaWa 95a, pokWot / povaWa 95, por. N Acc., N Ob.; 
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posad / posadz ‘warstwa zboża rozścielonego na klepisku domłócenia’: posa-
dzić; posat 6T, 12, 12J, 26K, 28D, 30K, 74, 78, posdt 20, posot 1B, 1G, 10M, 13S, 
15, 15L, 19, 19J, 20J, 24S, 26K, 28D, 58M, 82, 90, 114, 117, pWosat 26M, 31J, 
pW?sdt 43, / posoc 63Ł, por. posadzka; postrzał ‘lumbago’: postrzelić; postRoW 
83B, poRlRoW 19J, 93C; przekop 1/ ‘rów, dół’: przekopać; pRekop 57, por. przeko-
pa; przemot ‘skrzyżowanie nici przy motaniu’: przemotać [Bańkowski, 2000, s.v. 
przemot]; pRemot 93; przycieś ‘podwalina, pierwsza belka drewniana układana 
na kamieniach, podmurowaniu w budynkach drewnianych’: przyciesać, przycio-
sać ‘dopasować przez ciosanie’; pRyćeś 1B, 1G, 6T, 10M, 11, 12J, 13Op, 15, 15T, 
16S, 19, 19J, 20, 20J, 24, 24S, 25, 25B, 26M, 28D, 30K, 31J,32, 34W, 41, 42B, 43, 
43B, 49, 50Z, 56, 57, 58M, 61, 71, 72, 72D, 73,74, 75, 75a, 76, 77, 78, 81, 83B, 85, 
86, 87, 88, 90P, 92, 93, 93C, 94, 98, 98S, 99, 100, 104, 121; przyrost: przyros(t)
nąć; pRyrost 15L; przywał ‘pas roli pominięty przy oraniu’: przywalić; pRyvoW 30K, 
por. przywałka; rozczyn ‘niewielka ilość mąki zakwaszonej, dodawana do ciasta 
przeznaczonego do pieczenia, wywołująca fermentację’: rozczynić ‘przygotowy-
wać rozczyn dochleba’; roscyn z baRlu, drozry 117, por. rozczyna, rozczynka; roz-
top ‘woda i kałuże powstałe z topniejących śniegów’: roztopić; rostop 72, rostopy 
26K; sadz ‘warstwa zboża rozłożonego na klepisku do młócenia’: sadzać; soc 71, 
72, 73, 75, 75a, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 87, 88, 91, 96, 98S, 99, 100, por. sadzka, 
por. też N Instr.; skład ‘szeroki zagon zaorany na 80–30 skib; rola z dwóch zago-
nów złączonych w  jeden po zaoraniu dzielącej je bruzdy’: składać; 
syroAi zogun to śe nazyvo skWat 12, skłdt 15, 24, 25, 33, 43B, 45, 47, 58, 63G, skWat 
1G, 20J, 76, 84, 96, 97, skWot 12J, 15T, 72D, 82, skWdt 25R, 60, skłot 90, por. skła-
dek, składzik (N Dem., s. 306), por. też N Loc.; smargiel ‘zmarszczka’: smarglać 
(się) ‘zmarszczyć się’; smorgle nom. pl. 71, 72, 77, 78, smorle 92, por. smorgla; 
splot: splatać; splot 15L; tok 1/ ‘żłób w stajni lub oborze’, 2/ ‘koryto’ 3/ ‘pojem-
nik na zboże z wypróchniałego pnia’ 4/ ‘żłób z pnia’: toczyć; 1/ tok 10M, 14, 16S, 
18, 19J, 20J, 24, 24S, 25B, 28D, 74, 78, 81, 82, 85, 86, 88, 121, 
tok to zWup do pasy dla kruf i kuńi 17, tWok 26M, 31J, por. toczak, toczek, toczek 
(N Dem., s. 306), 2/ f toku ze świńa 90, 43, tok 15, 30K, 43, 61, 72, 73, 76, 90P, 
toAi - co pozili krovy to kaHenne pRy studńa, koryta 25R, 3/ mp. 761, 4/ tok 15, 19, 
27, 78, tWok 26M, 31J, 34W; utwór ‘wytwór, wyrób’: utworzyć; viś kupu-
ze śe gotove Wutfory 17; wychlust ‘młody pęd, latorośl’: wychlus(t)nąć ‘o młodym 
pędzie drzewa: wystrzelić, wyrosnąć’; vy,lust 83L; wydmuch ‘miałki piasek’: wy-
dmuchać; vydmu, – HałAi @a, 20, 21; wykop: wykopać; vykop 25B, 57, por. wy-
kopa; wykrot ‘drzewo powalone w  lesie’: wykręcić; vykrot – 1atr pRevrući 104, 
vykroty 52, por. wykrocie; wypusk ‘latorośl’: wypuścić; świzy vypusk t_eva 90, por. 
wypustek; wyrób ‘wędlina’: wyrobić; zez vyrup, zez vutka 104, vyrup 1B, 72D, 
90P; wyruch ‘podpłomyk’: wyruchać się ‘o cieście przygotowanym na chleb: ro-
snąć’; vyru,y nom. pl. 76; wyrzut 1/ ‘krosta, wyprysk na skórze’, 2/ ‘wrzód’: wy-
rzucić; 1/ vy_ut na tfa_ 57, 2/ vy_ut – boleńe v_ut 34, por. N Loc.; wywar: wywa-
rzyć; vyvor z  Wospy 83B; wywrot / wywrót ‘drzewo wywrócone z  korzeniami 
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przez wiatr’: wywrócić’ vyvrot 25B, 83L, 93, vykrot 1atr pRevrući 104, / vyvrut 19J; 
zaciąg ‘bielmo’: zaciągnąć; zaćuKg na Wocy 19J; zacier ‘mąka z wodą i drożdżami 
przygotowana do zakiszenia’: zacierać; zaćer na ,Cip 72, zoćer 15L; zacios ‘zacię-
cie siekierą’: zaciosać; zaćos 90; zagon ‘długi, waski pas zaoranej ziemi między 
dwiema bruzdami: zagonić; zoguny, ka_dy do cuba Worany 72D, zagon 17, 76, 81, 
zdg<n 34W, 64, zagon 57, 73, 76, 78, 81, 84, 114, zagun 10M, 12, 13S, 19, 20, 23, 
23B, 28D, 41, 72, 72D, 74, 79, 83L, 86, 87S, 92, 114, 117, zog<n 1, zag<n 104, 
zdgon 63G, zdgun 24, 25, 34, 43, 43B, 45, 46, 50Z, 64, 65, 96, zdgYn 83, zogun 1B, 
1G, 6T, 10M, 11, 12, 12J, 13Op, 13S, 15, 15L, 19, 19J, 20, 20J, 24S, 25B, 25P, 25R, 
30K, 32, 41, 42B, 50D, 58M, 71, 75, 75a, 77, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 93C, 95, 
98, zoguny 10M, 11, 12, 25P, 25R, 50D, 72D, 87, 93, 94, 97, 99, por. zagonek 
(N  Dem., s. 306); zajad ‘pęknięcie skóry w  kąciku ust’: zajadać; zazad, za-
zady mu śe bes pRervy roˆo 19J, 30K, 104, zazody 93C, por. zajada; zakup: zakupić; 
zakup 15L; zaląg ‘larwa pszczoły’: zalęgać (się); zaloK»i nom. pl. 87S; zamróz 
‘szron na ścianach budynku’: zamrozić; śrun, zamrus 10M, zomrus 1B, 15L, 19, 
25P, 28D, 32K, 83, 83B, 93, 93C, 95; zapis ‘dokument o spadku, testament’: za-
pisać; zd@is 64, za@is 15L; zarast ‘zarost’: zarastać; zarost 15L, por. N Instr.; za-
strzał ‘ropne zakażenia palca, panaritium’: zastrzelić; pRy zasURole paler 
Woˆero Wot kośći 25P, zasURaW 30K, zasURoW 12J, 13Op, zosURoW 1G, 25B, zoRloW 
24S; złam ‘wiatrołom, drzewo złamane przez wiatr’: złamać; zWam 87S; zrąb 
‘podstawa budynku, ściany bez dachu’: zrąbać; zromp stozi, da,u zesce ńi ma 117, 
do@iro sromb zesta1any 30K, zrdp 24, 43, zrop 15T, 24S, zrop 15T, 20J, zromp 1B, 
1G, 25, 78, 93, 93C, zrump 6T, 11, 12J, 15L,19, 19J, 73, 74, zrymb 1G, 62, por. 
N Acc, N Loc.; zrzyn ‘deska odcięta z boku kloca’: zrzynać; z_yny śe spoli 16S, 
114, __yny 30K, 93C, por. zrzynek.

2.1.6. Nazwy obiektów czynności, procesów, stanów, N Ob. 

Gwarowe nomina obiecti wyrażają różnorodne elementy rzeczywistości po-
zawerbalnej, na które kierowana jest czynność, które tej czynności są, bądź były 
poddawane (por. Grzegorczykowa, 1998: 405). Wśród derywatów znajdują się 
zatem nazwy: przedmiotów, w tym materii, potraw, np. przędza, dusicha, wyło-
gi, wywracaja, klepka, polewka, zarzucka, żujka, posyłka, zalewajka, sysałka, 
przerabianka, skubanka, święconka / święcone / święcenie, dzierżak, poda-
runek, nabój, powóz; elementów świata flory, np. rozsada, wszczepa / wszcze-
pie / wszczep, dmuchawiec, sadzonka, sadzeniak, flancyk; elementów świata 
fauny, np. dójka, zaprzęg; zjawisk, stanów, sytuacji, zdarzeń, np. bajda, zaplu-
wa, dzierżawa, przyśpiewka, bolączka / bolak / bolenie, widziadło, chłopot 
/ kłopot; osób, np. znajda / znajduch / znajdek, posłaniec, wychowaniec, 
pieszczoch, wywódka, kochanek, wychowanek, popychadło.

Zasadniczo formacje obiektowe kształtowane są w  oparciu o  czasowni-
ki o  aspekcie niedokonanym. Ustalona w  tych relacjach funkcja semantyczna 
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derywatów wyraża obiekty o  stałych, powtarzanych relacjach z  czynnościami, 
którym są poddawane, por. baja / bajka: bajać, rozsada: rozsadzać, zapluwa: 
zapluwać, dmuchawiec: dmuchać, dusicha: dusić, pieszczoch: pieścić, picie: 
pić, posyłka: posyłać, przecinka: przecinać, śpiewka: śpiewać, wywieszka: wy-
wieszać, smiatki: smiatać, łuszczak: łuszczyć, kopalniak: kopać, docinek: doci-
nać, chodnik: chodzić, klęcznik: klęczeć, siekanina: siekać, śniadanie: śniadać, 
pokład: pokładać.

Dla części formacji jako podstawowe wskazano dokonane formy czasowni-
ków. Derywaty tego typu najczęściej nie wykazują zgodności aspektowej ze zna-
czeniami motywującymi, por. wsypa / wsypka / wsypek / wsyp: wsypać, za-
draska: zadrasnąć, zakąska: zakąsić, bądź „oznaczają obiekt o pewnych cechach 
stanowiących rezultat czynności wyrażanych przez temat słowotwórczy” (Grze-
gorczykowa, 1998: 405), por. posłaniec: posłać, wychowaniec / wychowanek: 
wychować, wyłogi: wyłożyć, podarunek: podarować.

Niektóre gwarowe nomina obiecti pełnią dodatkowo funkcje stylistyczne 
wynikające głównie z nacechowanych pejoratywnym ładunkiem emocjonalnym 
znaczeń czynności je motywujących, por. chlapaczka ‘rzadkie jedzenie dla świń’: 
chlapać, żarcie ‘jedzenie dla świń’: żreć, popychadło ‘osoba, którą się wszyscy 
wysługują’: popychać, nukała ‘człowiek, który robi wszystko bardzo wolno, trze-
ba go popedzać’: nukać. W  derywatach typu: dusicha, pieszczoch, znajduch 
ekspresywny ładunek emocjonalny wnoszony jest przez formanty: -icha, -och, 
-uch. W nazwie – nukała ‘człowiek, który robi wszystko bardzo wolno, trzeba go 
popędzać’: nukać – funkcja ekspresywna formantu -ała jest uzupełnieniem ekspre-
sywności tematu (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 224).

W  gwarach nazwy obiektów powoływane są w  procesach: derywacji para-
dygmatycznej, por. głównie: -a-, -ø oraz -e, derywacji sufiksalnej, w której przede 
wszystkim wykorzystywane są sufiksy: -ka, -ak, -ek, -(an)ka, poza nimi także: 
-a (pl.t.), -i (pl.t.), -(ani)ec, -(on)ka, -enie, -cie, -aczka, -ki (pl.t.), -(an)ek, -adło, 
-anina, -owiec, -icha, -och, -uch, -aja, -ączka, -ajka, -ałka, -(it)ka, -(eni)ak, -(alni)ak, 
-(eni)aczek, -unek, -atek, -ik/-yk, -nik, -ło, -ała, -ina, -izna, -one, -anie, -y (pl.t.), (por. 
Gala-Milczarek, 2009: 61–64, 66, 2009(a): 69–70).

Wykładniki derywacyjne:

-a:
Paradygmatyczny formant -a  powołuje w  gwarach nazwy obiektów przed-

miotowych, por. dzierżawa, przędza, rozsada, wsypa, wszczepa, nieprzedmio-
towych, por. baja, bajda i  jedną nazwę obiektu osobowego, por. znajda (por. 
Grzegorczykowa, 1998: 405–406; Szymczak, 1961: 181–182; Bąk, 1968: 82; La-
skowski, 1971: 54–55; Malec, 1976: 20). Czynności skierowane na określane de-
sygnaty wyrażają czasowniki nieprefigowane i prefigowane o aspekcie niedoko-
nanym, por. bajać, bajdurzyć, dzierżawić, prząść, rozsadzać, wszczepiać, znajdać 



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 241

‘znajdować’, zapluwać, wyjątkowo dokonanym, por. wsypać, i  tematach na: -a-, 
-i-/-y-, -uwa-; jedną podstawę stanowi czasownik atematyczny, por. paść. Ustalo-
ne nazwy zachowują zgodność aspektową ze znaczeniami czynności je motywu-
jącymi, a derywat o znaczeniu dokonanym – znajda – oznacza obiekt o cechach 
stanowiących o jego rezultatywnym odcieniu znaczeniowym.

W  strukturach wariantywnych rejestrujemy sufiksy: -uch, por. znajda / 
znajduch, -e, por. wszczepa / wszczepie, -ka, por. baja / bajka, wsypa / wsypka, 
-ek, por. wsypa / wsypek, znajda / znajdek, -ø, por. wsypa / wsyp, wszczepa / 
wszczep.

baja: bajać ‘opowiadać nieprawdę’; baze nom. pl. 13, por. bajka; bajda: 
bajdurzyć ‘opowiadać nieprawdę’; bozda 10M, 15L; dzierżawa ‘dzierżawione 
pole i opłata za nie’: dzierżawić; URa puśćić pole v ver_ave, bo ńi mo ,to roˆić15T, 
verzava 1B, 1G, 10M, 15L, 15L, 20, 20J, 24S, 29, virzava 12J, 13Op, 13S, 15, 17, 
19J, 30K, 32K, 32K, 43, 45, 50Z, virzova 93C, virzava / virzova 26K, v4rzava 14, 
57; przędza ‘nitki z włókien roślinnych’: przęd-, prząść; pRynra zes ćinka 41, pRyn-
ra na pRońvona 121, motek pRynry 32, por. N Res.; rozsada: rozsadzać; rosada 1B, 
10, 10M, 12J, 14, 15, 15T, 20, 24S, 26K, 28D, 29, 30, 30K, 34, 39, 42B, 50Z, 51, 
57, 61, 71, 83L, 90, 95, 117, brukwana rosada 72D, rossada 1G, 58M, 93, 93C, por. 
N Acc.; wsypa ‘wewnętrzna powłoczka poduszki, pierzyny’: wsypać; fsypa na @i_e 
42, fsypa 1, 1b, 1G, 4, 6T, 8, 10, 11, 12, 12J, 13, 15, 15L, 15T, 17, 19, 19J, 20, 20J, 
22, 23, 24, 24S, 25, 26, 28, 28D, 29, 30K, 31, 34W, 39, 41, 42, 42B, 45, 46, 50, 
50Z, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 83B, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 93C, 
94, 96, 98, 98S, 99, 114, 117, fśipa 5, fs3pa 3, 23, na fs3pe 9, por. wsypka, wsypek, 
wsyp; wszczepa ‘szczep, latorośl drzewa owocowego do szczepienia: wszczepiać; 
fscepa 15, por. wszczepie, wszczep; zapluwa ‘nagniotek’: zapluwać; zdpluvy [robi 
motyka] 34; znajda ‘podrzutek, dziecko nieślubne’: znajdać ‘znajdować’; znazda 
15L, por. znajduch, znajdek.

-a (pl.t.):
Formant powołuje formację o znaczeniu obiektu, należącą do kategorii plu-

rale tantum – pęta ‘sznurki, z których kręci się powróz’: pętać ‘kręcić’; peta 15, 
por. N Instr. Jej podstawą jest czasownik niedokonany o temacie na -a-.

-(ani)ec:
Zanotowano dwie formacje o  tym wykładniku: posłaniec: posłać; 

posWańec 15L; wychowaniec ‘przybrane dziecko, wychowanek’: wychować; 
vy,ovańec 15L, 42B, por. wychowanek, wychowanica (N Fem., s. 305).

W  materiale wskazano dla nich jako podstawy czasowniki dokonane, pre-
fiksalne o  tematach na -a-. Biorąc jednak pod uwagę realne znaczenia derywa-
tów, przyjąć należy, że w zależności od użycia kontekstowego wyrażać one mogą 
zarówno osoby o  stałych relacjach z  czynnościami je określającymi, wówczas 
ich funkcje semantyczne nie wykazują zgodności aspektowej ze znaczeniami 
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motywującymi, jak i osoby, które czynnościom zostały poddane i proces ten zo-
stał zakończony, wówczas kształtowane zgodnie z dokonanym aspektem czasow-
ników podstawowych rzeczowniki oznaczać będą obiekty o cechach rezultatyw-
nych. Przyjęcie natomiast dla derywatów podstaw imiesłowowych, por. posłany, 
wychowany, ujawni ich atrybutywny charakter, poza tym wpłynie na wyodręb-
nienie w nich sufiksu -ec. 

Paralelnie z nazwą wychowaniec w gwarach funkcjonuje formacja o sufiksie 
-anek, por. wychowanek. 

-awiec:
Rzeczownik dmuchawiec ‘mniszek, Taraxacum’: dmuchać; dmu,a1ec 93C, 

powołano w oparciu o czasownik niedokonany na -ać. Nazwa określa roślinę – 
obiekt poddawany czynności wyrażonej przez podstawę.

-icha:
Formant wskazano w  derywacie dusicha ‘potrawa z  mąki i  kaszy’: dusić 

‘wolno gotować’; duśi,a 78. Wyraża on przedmiotowy obiekt czynności, o wy-
raźnym zabarwieniu ekspresywnym rubaszno-niechętnym, czasem żartobliwym, 
wynikającym z  funkcji stylistycznej sufiksu (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 90). Jego zasięg ogranicza się zasadniczo do gwar, uwagę zwraca duża licz-
ba regionalizmów wschodnich (Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 90).

-och:
Derywat o  tym formancie wyraża osobowy obiekt czynności pieszczoch: 

pieścić; @esco, 15, @eśćo, 15L, por. pieszczocha (N Fem., s, 305). Ekspresywne 
zabarwienie emocjonalne formacji wynika ze znaczenia leksykalnego czynności 
motywującej wyrażonej przez czasownik niedokonany o temacie na -i-.

-uch:
Formację znajduch ‘podrzutek, panieńskie dziecko’: znajdać ‘znajdować’; 

ne bede ,ovoW cury. znazdu,uf 16S, znazdu, 13Op, 15L, 93C, por. znajda, znaj-
dek, omówiono jako wariant strukturalny derywatu o wykładniku -a, por. znajda, 
por. też znajd-ek. Ustaloną dla nich podstawą jest czasownik niedokonany na -ać.

-cie:
Notowany w licznych formacjach dewerbalnych, głównie w nazwach czyn-

ności (patrz N Acc., s. 32) i  środków czynności (patrz N Instr., s. 151) for-
mant -cie wskazano także w  derywatach o  znaczeniu obiektu – picie ‘jedzenie 
rzadsze, zwłaszcza dla świń’: pić; @iće, @ićo gen. sg., vloł śfińum @iće 15T, vystof  
@iće krovum 16S, f ceb_e zańeś krovom @iće 42B, @iće 10M, 15, 15L, 20J, @ićo gen. 
sg. 20J, por. N Acc.; żarcie ‘jedzenie dla świń’: żreć; zarće dla świńi 78, zarće, ,lańe 
96, _arće 65, 71, 92, 100, 114, zarće 1B, 3, 5, 6T, 7, 9, 10, 11, 12, 12J, 13, 13Op, 
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15, 15T, 19, 20, 20J, 24, 24S, 26, 28, 29, 33, 34W, 35, 37, 42B, 43, 47, 51, 52, 53, 
57, 58, 58M, 63G, 72D, 76, 77, 78, 79, 80, 83B, 84, 85, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 98, 
99, 117, zarćo 11, 15T, 24S, 77, zarće ‘jedzenie dla krów’ 63G, 72, 81, 83, 94, 95. 

Ich podstawami są czasowniki niedokonane: atematyczny, por. pić, oraz o te-
macie na -e-, por. żreć. 

Zasadniczo odnoszą się do tego samego desygnatu – pożywienia podawane-
go zwierzętom o różnym stopniu konsystencji. Pejoratywny ładunek stylistyczny 
do derywatu żarcie wnoszony jest przez podstawę.

-e:
Paradygmatyczny formant -e kształtuje rzeczowniki rodzaju nijakie-

go: szczepie ‘latorośl drzewa owocowego do szczepienia’: szczepić; scy@d śe  
pRyzmovało 64, scy@e 16, sce@e 58, URy śćy@a 59, por. szczepianka, szczepak, szcze-
pik, szczep; wszczepie ‘szczep, latorośl drzewa owocowego do szczepienia: 
wszczepiać; fcsy@a nom. pl. 44, por. wszczepa, wszczep. 

Są one motywowane znaczeniem tej samej czynności niedokonanej, wyrażanej 
przez czasownik nieprefigowany o temacie na -i- oraz prefiksalny z tematycznym -a-.

Ustalone formacje wyrażają ten sam desygnat – element rośliny – poddawa-
ny określonym przez znaczenia podstawowe działaniom.

Derywaty o strukturach wariantywnych kształtują sufiksy: -a, por. wszcze-
pie / wszczepa, -anka, por. szczepie / szczepianka, -ak, por. szczepie / szczepak, 
-ik, por. szczepie / szczepik, -ø, por. szczepie / szczep, wszczepie / wszczep.

-i (pl.t.):
Formant powołuje nazwę należącą do kategorii plurale tantum wyłogi ‘klapy 

ubrania’: wyłożyć; vyWo»i 6T. Derywat ustalono w oparciu o czasownik dokona-
ny, prefiksalny o tematycznym -y-. Desygnatem powołanej formacji jest element 
garderoby określany w związku z czynnością, której został poddany.

-aja:
Nazwa wywracaja ‘płachta zawiązana na plecach’: wywracać; vyvracaze nom. 

pl. 27, wyraża przedmiotowy obiekt, na który kierowana jest czynność przy jego 
użytkowaniu.   

Podstawę stanowi czasownik niedokonany, prefiksalny na -ać.

-ka:
Jak podaje Renata Grzegorczykowa, derywaty z formantem -ka (także -ajka, 

-anka, -onka) „stanowią typ bardzo charakterystyczny dla znaczenia obiektowe-
go” (Grzegorczykowa, 1998: 407, por. też Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 
124; Kleszczowa, 1998: 122; Szymczak, 1961: 133–134; Dobrzyński, 1967: 17–
18; Bąk, 1968: 83; Laskowski, 1971: 53–54; Malec, 1976: 56; Cyran, 1977: 27; 
Habrajska, 1989/1990: 101).
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Derywaty gwarowe funkcjonują jako nazwy obiektów przedmiotowych, 
np. dokładka, dolewka, klepka, nieprzedmiotowych, np. bajka, przyśpiewka, 
śpiewka, żywotnych nieosobowych, por. dójka, oraz osobowych, por. wywód-
ka.

Funkcja semantyczna formacji pochodnych przejmuje aspekt niedokonany 
czynności motywujących, wyrażanych przez czasowniki zarówno prefiksalne, jak 
i nieprefigowane o tematach na: -a-, np. bajać, dokładać, klepać, posyłać, -ewa-, 
por. dolewać, polewać, -i-, np. powozić, wywodzić, oraz przez czasownik atema-
tyczny – żuć.

Niektóre derywaty obiektowe wykazują formalne zależności z czasownika-
mi dokonanymi, prefigowanymi, o morfemach tematycznych: -a-, por. wsypać, 
-i-, por. zakąsić, -ną-, por. zadrasnąć. Motywowane znaczeniami czynności doko-
nanych nie wykazują względem nich zgodności aspektowej w  płaszczyźnie se-
mantycznej.

Paralelnie z wybranymi formacjami w gwarach funkcjonują struktury o su-
fiksach: -a, por. bajka / baja, wsypka / wsypa, -ek, por. wsypka / wsypek, -ø, por. 
powózka / powóz, wsypka / wsyp, zaszczepka / zaszczep.

bajka 1/ ‘baśń, opowiadanie o treści fantastycznej lub zmyślonej’, 2/ ‘plot-
ka, wymysł, kłamstwo’: bajać ‘opowiadać nieprawdę’; 1/ bozka 15L, 17, 19J, 23K, 
26K, bdzka 25R, vuzo co 1ecur Wopo1adoW nom bozAi 1G, 2/ bozka 15, 19J, roˆić  
bozAi 15T, 30K, 93C, por. baja; dokładka ‘to, co się dokłada, daje ponad miarę’: do-
kładać; dokWotka 15L; dolewka ‘dodatkowa porcja płynu’: dolewać; dolefka 15L, 
dol4fka 15; dójka ‘krowa dojna, dająca dużo mleka’: doj-, doić; duzka 15L, 17, 
83L, por. N Sub., N Instr.; klepka 1/ ‘wyrobiona odpowiednio deszczułka służą-
ca do wyrobów bednarskich’, 2/ ‘deseczka łącząca podnóżek z kołem kołowrot-
ka’: klepać ‘uderzać, pobijać’; 1/ kWoda śe rozes,Wa i fRystAe klepAi śe WozlećaWy 15T, 
klepka 1B, 1G, 6T, 10M, 11, 12, 12J, 13Op, 15, 15L, 15T, 17, 19, 19J, 20, 20J, 
23, 24, 24S, 25, 25B, 25R, 30K, 32, 34W, 41,42B, 43, 50Z, 57, 58M, 63G, 63Ł, 
74, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 90P, 91, 93, 93C, 95, 2/ klepka 19; 
polewka 1/ ‘zupa’, 2/ ‘jedzenie dla świń’: polewać; 1/ polefka 80, poCifka 72D, 
78, poCifka s syrvotAi 90P, polyfka 56, 65, 2/ polefka 15L, poCifka 117; posyłka 
1/ ‘osoba do pomocy, którą obowiązany był dać fornal’, 2/ ‘posłanieć’, 3/ ‘pacz-
ka z poczty’: posyłać; 1/ poseWka 24S, posyWka 93C, 2/ posyWka 19J, 3/ poseWka 
15L; powózka ‘powóz’: powozić; povuska 20, por. powóz; przycinka ‘ostatni 
pokos’: przycinać; pRyćiKka 83B; przyśpiewka ‘piosenka weselna’: przyśpie-
wać; dob_e ze, zag znazom koˆety duza pRyś@efkuf 25P; śpiewka ‘piosenka we-
selna’: śpiewać; ś@efka, Wozlegazom śe ś@efAi 25P, 34W, ś@ifka 26K, 42B; wsypka 
‘wewnętrzna powłoczka poduszki, pierzyny’: wsypać; fsypka na @i_e 88, fsypka 
11, 15L, 40, 74, 78, 87, 89, 98, por. wsypa, wsypek, wsyp; wywieszka ‘pisem-
ne wezwanie do sądu na rozprawię’: wywieszać; vy1eska 25P; wywódka ‘kobie-
ta w  dniu wywodu czyli błogosławieństwa po urodzeniu dziecka’: wywodzić; 
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vyvutka dWugo modli śe Wo to, żeby maWe śe ,ovaWo 12P; zadrzaska ‘część pudeł-
ka zapałek, nasycona chemikaliami, o  którą pociera się zapałkę’: zadrasnąć; 
zat_aska 15; zakąska: zakąsić; zdkaska 34W, zakuski gen. sg. 24; zarzucka 
‘gęsta potrawa z  kapusty i  kartofli’: zarzucać; za_ucka 19J; zaszczepka ‘gałąz-
ka ze szlachetnego drzewa wsadzone w  dziczkę’: zaszczepiać; zasc4pka 13Op, 
por. zaszczep; żujka ‘pokarm przeżuwany przez krowę’: żuj-, żuć; zuzka 15, 19, 
krova zi, puźńi lezy se i zuzke zuze 72, 72D, 74, 77, 78, 121, _uzke _uze 73.

-aczka:
Formant ustala dwie nazwy: chlapaczka ‘rzadkie jedzenie dla świń’: chla-

pać peior. ‘jeść’; ,lapacka 58M; łechtaczka: łechtać; We,tocka 20J. Motywo-
wane są znaczeniami czynności niedokonanych, wyrażonych przez czasowniki 
o tematach na -a-. Pejoratywne znaczenie derywatu chlapaczka wynika z prze-
nośnie wykorzystanego w procesie derywacyjnym znaczenia czasownika pod-
stawowego.

-ączka:
Nazwę bolączka ‘wrzód, czyrak’: boleć; boloncka, vzdyma, v_ut 75a, 77, 79, 

83, 84, 85, 87, 89, 92, 95, por. bolak, bolenie, ból, ustalono w oparciu o czasow-
nik niedokonany, o temacie na -e-. Odnosi się do desygnatu, który poddawany 
jest stanowi chorobowemu, czyli niezależnemu od woli, działań świadomego 
sprawcy.

-ajka:
Choć wskazany w gwarach tylko w jednym derywacie, formant -ajka okre-

ślony został jako jeden z typowych wykładników omawianego znaczenia katego-
rialnego (por. Grzegorczykowa, 1998: 407; Szymczak, 1961: 136; Cyran, 1977: 
102–103; Dejna, 1989/1990: 25; Habrajska, 1989/1990: 89).

Nazwa zalewajka ‘zupa z rozcieńczonego barszczu, gotowanego razem z po-
krojonymi ziemniakami’: zalewać; zalevazka 14, 15T, 25B, 28D, zdCivazka 50Z, 
zdlevazka 30, zalivazka 10, 10M, 16S, 57, zaCivazka 19J, 28D, zol4vazka 15, zo-
Civozka 93C, za podstawę przyjmuje czasownik niedokonany, prefiksalny, o  te-
macie na -ewa-. W niektórych opracowaniach derywat ten kategoryzowany jest 
jako nazwa wytworu, dowodzi to, że dość płynna jest granica pomiędzy warto-
ściami kategorialnymi nazw rezultatywnych i nazw obiektu (por. Grzegorczyko-
wa, 1998: 25, 89).

-ałka:
Formant wyodrębniono w  nazwie – sysałka ‘sopel lodowy u  strzechy’: 

sysać ‘ssać’; sysoWAi, cycAi 84. Jej podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. 
Funkcja semantyczna derywatu przejmuje niedokonany aspekt czynności mo-
tywującej.
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-(an)ka:
Określony jako jeden z  typowych wykładników znaczenia obiektowego for-

mant -anka (por. Grzegorczykowa, 1998: 407, por. też Malec, 1976: 27) w gwarach 
powołuje nazwy obiektów przedmiotowych: przerabianka ‘materiał tkany z wełny 
na podstawie lnianym’: przerabiać; pReroˆaKka 19J; redlanka ‘rządek kartofli’: re-
dlić; redlanka / redlunka 11, redlanka 6T, 7, redloKka 24S, 25R, 83L, redlunka 15L, 
15T, por. redlina, redlaneczka (N Dem., s. 306); skubanka ‘kartofel ugotowany 
w skórce’: skubać; skubaKka 83L; szczepianka ‘szczep’: szczepić; sce@aKka 88, por. 
szczepie, szczepak, szczepik, szczep. Powołane zostały w oparciu o czasowniki pre-
fiksalne i nieprefigowane, wyłącznie niedokonane o tematach na: 

-a-, por. przerabiać, skubać, -i, por. redlić, szczepić. W  perspektywie typo-
logicznej też należy uwzględnić jako podstawowe zadiektywizowane postaci 
imiesłowów: przebierany, redlony, skubany, szczepiony. Ich udział w  procesie 
derywacyjnym wyodobywa atrybutywny charakter omawianych derywatów, jak 
i wskazuje na złożoność wykładnika -(an)ka.

Struktury wariantywne kształtują sufiksy: -e, por. szczepianka / szczepie, 
-ak, por. szczepianka / szczepak, -ik, por. szczepianka / szczepik, -ina, por. re-
dlanka / redlina, -ø, por. szczepianka / szczep.

-(on)ka:
Derywaty o  tym formancie motywowane mogą być zarówno wskazanymi 

w materiale znaczeniami czynności, jak i wyrażonymi imiesłowami znaczeniami 
właściwości, por. miądlonka: miądlić / miądlony, sadzonka: sadzić / sadzony, 
święconka: święcić / święcony. Przy czym podstawy imiesłowowe w  jednost-
kach derywowanych wyznaczają sufiks -ka. 

Ustalone w materiale podstawy to czasowniki niedokonane, nieprefigowane 
o tematach na -i- (por. Malec, 1976: 62; Dejna, 1989/1990: 46).

Tylko dla nazwy święconka wskazano struktury wariantywne o  forman-
tach: -one, por. święcone, -enie, por. święcenie.

miądlonka ‘garść połamanego lnu przy międleniu’: miądlić ‘międlić, oczysz-
czać len z paździerzy’; HondluKka 72D; sadzonka ‘młode drzewko wyhodowa-
ne w szkółce przeznaczone do wysadzenia w gruncie’: sadzić; saroKka 10M, 15, 
24S, 28D, 30K, 34, 43, 57, 93C, saruKka 15L, 83L; święconka ‘pokarmy, które 
ksiądz święci w Wielką Sobotę’: święcić; świncunka 1B, świncoKka 1G, 28D, 93C, 
śwyncoKka 104, por. święcone, święcenie.

-(it)ka:
Dla derywatu przebitka ‘deski, które przybija się do pułapu wewnątrz izby’: 

przebijać; pReˆitka 114, wskazano jako podstawowy czasownik niedokonany, 
prefiksalny na -ać. Nie wyklucza on jednak motywacji imiesłowowej przybity, 
określającej właściwościowy charakter nazwy, tym razem opisywanej z forman-
tem -ka, por. przebijać / przebić.
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-ki (pl.t.):
Formant wprowadza formację do kategorii plurale tantum (por. Waszakowa, 

1993: 102–103) – smiatki ‘to, co się zmiata’: smiatać ‘zmiatać’; sHdtAi 59. Pod-
stawą derywatu jest czasownik niedokonany, prefiksalny, o temacie na -a-. Nazwa 
odnosi się do przedmiotowego desygnatu, określanego w związku z czynnością 
na niego skierowaną.

-ak:
Derywowane formantem -ak rzeczowniki obiektowe wyrażają wyłącznie 

przedmiotowe desygnaty. Nazwy powołano w  oparciu o  czasowniki niedoko-
nane, nieprefigowane, o tematach na: -a-, por. dłubać, -e-, por. boleć, -i-/-y-, por. 
dzierżyć, łuszczyć, szczepić. 

Wariantywne formacje obiektowe ustalają sufiksy: -ączka, por. bolak / bó-
lak / bolączka, -anka, por. szczepak / szczepianka, -ik, por. szczepak / szczepik, 
-enie, por. bolak / bólak / bolenie, -ø, por. szczepak / szczep.

W znaczeniach obiektowych -ak jest potwierdzany tylko w niektórych opra-
cowaniach słowotwórczych (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 159; Grze-
gorczykowa, 1998: 406; Laskowski, 1971: 51).

bolak / bólak ‘wrzód, czyrak’: boleć; boldk 34W, 57, bW?ldk 43, bW?lok 43B, 
bolok 19, 24S, 78, 93C, por. bolączka, bolenie; dłubak ‘gotowany w łupinie ziem-
niak’: dłubać; dWuboAi 90P; dzierżak ‘dłuższy kij cepa, który trzyma się w ręku’: 
dzierżyć; virzok v ryKka, 41, verzdk 1, 11, 20, 24, 25, 25R, 34W, 43B, ver_ak 
84, verzok 1B, 1G, 10M, 11, 15L, 15T, 20, 20J, 24S, 43B, 57, 83, 90, 93C, ver_ok 
17, 25B, 28D, 79, 81, 88, 97, v4rzok 61, 77, v„r_ok 26M, vir_ak 92, virzdk 92,  
vir_dk 25R, 50Z, 75a, 89, 94, virzok 6T, 12J, 13Op, 13S, 15, 16S, 19, 19J, 20J, 23, 
23B, 26K, 30K, 31J, 32, 32K, 42B, 43, 58M, 72, 74, 80, 82, 85, 86, 87, 90P, 91, 93, 
95, vir_ok 71, 73, 75, 76, 78, vyrzok 32K, 83B, vyr_ok 96, 98S; łuszczak ‘orzech 
laskowy’: (wy)łuszczać; Wuscokuf torbe većom pRyńeśli 30K; szczepak ‘szczep, la-
torośl drzewa owocowego do szczepienia’: szczepić; scepdk; 34W, por. szczepie, 
szczepianka, szczepik, szczep.

-(eni)ak:
Rozszerzony formant -eniak ustalono w derywacie sadzeniak ‘cały kartofel, 

który wsadza się w ziemię’: sadzić; saryńok 1B, 11,12J,15L, 15T, 19J, 24S, 28D, 
30K, 72D, 87S, 93, 93C, 114, 117, sar4ńak 15, por. sadzeniaczek, w  związku 
z przyjętą dla niego czynnością motywującą, wyrażoną przez czasownik niedo-
konany, o temacie na -i-. Ustalając jednak dla derywatu podstawę imiesłowową, 
por. sadzony, zwracamy uwagę na jego atrybutywny charakter i formalnie wska-
zujemy w derywacie sufiks -ak. 

W gwarach w tej samej funkcji semantycznej zanotowano nazwę sadz-enia-
czek, nie rozstrzygając o jej ewentualnym zabarwieniu emocjonalnym. 



2. Interpretacja derywatów248

-(alni)ak:
Formant powołuje nazwę kopalniak ‘drzewo z pniaka’: kopać; kopalńak 13Op. 

Jego podstawę może stanowić zarówno wskazany w  materiale czasownik nie-
dokonany na -ać, jak i  imiesłów określający właściwość wyrażanego desygnatu. 
Imiesłowowa podstawa, por. kopalny decyduje o wyodrębnieniu w rzeczowniku 
pochodnym sufiksu -ak.

-ek:
Dewerbalne nomina obiecti na -ek za podstawy przyjmują czasowniki niedo-

konane, prefiksalne i nieprefigowane o tematach na: -a-, por. docinać, podcinać, 
podkładać, -owa-, por znajdować oraz dokonany prefiksalny o tematycznym -a-, 
por. wsypać. Funkcje semantyczne derywatów zachowują zgodność aspektową 
z  czynnościami je motywującymi, zasada ta jednak nie dotyczy rzeczownika 
o podstawowym czasowniku dokonanym, por. wsypa: wsypać. 

Nazwy wyrażają głównie przedmioty poddawane czynności, wyjątkowo de-
rywat – znajdek – określa desygnat osobowy. 

Struktury wariantywne zanotowano dla derywatów: wsypek, znajdek, por. 
-a, wsypa, znajda, -uch, znajduch, -ka, wsypka, -ø, wsyp. 

Obecność formantu w  derywatach obiektowych potwierdza Renata Grze-
gorczykowa, zwraca jednak uwagę na ich dokonany charakter w formacjach ogól-
nopolskich (Grzegorczykowa, 1998: 408, por. też Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 170; Kleszczowa,1998: 122).

Nazwy patiensa czynności o tym wykładniku notują także niektóre opraco-
wania gwarowe (por. Bąk, 1968: 82; Laskowski, 1971: 50).

docinek ‘ostatni pokos’: docinać; doćinek 13 Op; podcinek ‘ostatni pokos’: 
podcinać; potćinek śe zostoW, taAe tro,e 72D; podkładek ‘jajo podkładane do 
gniazda’: podkładać; potkłodek 15; wsypek ‘wewnętrzna powłoczka poduszki, 
pierzyny’: wsypać; fsypek 37, 43B, 47, 100, por. wsypa, wsypka, wsyp; znajdek 
‘podrzutek, panieńskie dziecko’: znajdać ‘znajdować’; znazdek 1B, znozdek, 1G, 
104, por. znajda, znajduch.

-(eni)aczek:
Derywat sadzeniaczek ‘kartofel do sadzenia’: sadzić; saryńocek 83L, por. sa-

dzeniak, omówiono jako wariant strukturalny nazwy o wykładniku -eniak, por. 
sadzeniak.

Formacja interpretowana jest w materiale jako nazwa obiektu czynności wy-
rażonej przez czasownik podstawowy – sadzić. Przyjąć jednak należy możliwość 
opisu derywatu sadzeń-aczek w związku z podstawą imiesłowową – sadzony.

-(an)ek:
Formant wskazano w nazwach odnoszących się do osobowych obiektów czyn-

ności: kochanek: kochać; ko,anek 15L, 25P, ko,aneg ze ,eba lepśezsy zak ,Wop 25P; 
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wychowanek: wychować; vy,ovanek 13Op, por. wychowaniec. Nazwę kocha-
nek ustalono w oparciu o czasownik niedokonany o sufiksie tematycznym -aj-, 
dla derywatu wychowanek jako podstawowy przyjęto czasownik dokonany o te-
macie na -a-. Dokonany aspekt drugiej z wymienionych podstaw w konkretnym 
kontekście może decydować o rezultatywnym odcieniu znaczeniowym kształto-
wanego derywatu (por. wychowaniec, s. 241).

Nazwy kochanek, wychowanek mogą być także interpretowane w relacjach 
z  podstawami imiesłowowymi, por. kochany, wychowywany. W  oparciu o  nie 
w rzeczownikach pochodnych wskazywany jest formant -ek (por. Grzegorczyko-
wa, Puzynina, 1979: 170, 175). 

-unek:
Derywat podarunek: podarować; podar<nek 34W, kupovoW dobre podaru-

KAi 15L, może być interpretowany zarówno jako nazwa obiektu, jak i rezultatu czyn-
ności. Jego podstawą jest czasownik dokonany, prefiksalny o temacie na -owa-. 

-atek:
Formant wskazano w  nazwie podatek: podawać; podatek 15, 15L, 

śerva,ovy podatek 19, podatek 83B, podotek 25P, na podotek 55, ne pWaće-
Wy pWodotkuf 43. Ustalono ją w  oparciu o  czasownik niedokonany, prefiksalny, 
o tematycznym sufiksie -wa-. Interpretowany w relacjach słowotwórczych z do-
konaną formą czasownika funkcjonuje na granicy nazw rezultatywnych i obiek-
towych.

-ik/-yk:
Sporadycznie wskazywany w  formacjach odczasownikowych formant 

-ik/-yk (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 187) w gwarach ustala derywaty 
o znaczeniach obiektów czynności – flancyk ‘młode drzewko, sadzonka w szkół-
ce’: flancować; taAe flancyAi, ten laz mały f Kolumńe 83; szczepik ‘szczep’: szczepić; 
sce@ik 83, por. szczepie, szczepianka, szczepak, szczep. Ich podstawami są czasow-
niki niedokonane, nieprefigowane o tematycznych: -owa-, -i-.

W  gwarach w  tej samej funkcji słowotwórczosemantycznej zanotowano: 
szczepi-e, szczepi-anka, szczepi-ak, szczep-ø.

-nik:
Ustalone przez formant -nik przedmiotowe formacje obiektowe chod-

nik ‘tkanina, którą kładzie się na podłodze’: chodzić; ,odńik 1G, 19, 19J, 24S, 
87S, 93, ,Wodńik 15, ,odńik mom vyURepać 30K, por. N Loc.; klęcznik: klęczeć; 
klincńiAi stozum f kośćele 16S, zak śe mo gWośny ślup, to śe klecy na klecńiku 25P, mogą 
być interpretowane także jako nazwy lokatywne (por. N Loc., s. 261, Kowalska, 
2011: 69–70). Motywowane są znaczeniami czynności niedokonanych, wyrażo-
nymi przez czasowniki na -ić, -eć i zachowują z nimi zgodność aspektową.
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-ło:
Formant ustalono w  derywacie jadło 1/ ‘jedzenie’, 2/ jedzenie dla krów’: 

jadać; 1/ ,ov do zodWa, bo ći vystygńe 15T, zadło 15, 41, zadWo 22, 25B, 37, 39, 
zddWo 25R, 29, 34, 34W, 38, 39, 40, 49, 50, 50Z, 57, zddW? 44, 48, 54, 59, zodł? 43B, 
zodło 2, 4, 14, 28, 43B, 53, 63, 64, zodWo 1B, 1G, 6T, 14, 15L, 17, 20J, 25B, 37, 93, 
zodW? 43, na zddło acc. sg. 47, 2/ zadło 26M, zddło 57, 58, zodło 75, 100. Jego pod-
stawą jest czasownik niedokonany na -ać. 

Funkcja semantyczna ustalonej nazwy kształtowana jest zgodnie z aspektem 
czynności motywującej.

-adło:
Nazwy wyrażają: osobowy obiekt czynności o wyraźnie pejoratywnym zna-

czeniu leksykalnym wynikającym z  przenośnie użytego znaczenia czasownika 
podstawowego popychadło ‘osoba, którą się wszyscy wysługują’: popychać; 
popy,adWo 15L, oraz niematerialny obiekt czynności o charakterze metafizycz-
nym – widziadło ‘mara, dusza’: widzieć; 1ivadWo 25P. 

Derywaty motywowane są znaczeniami czynności niedokonanych, wyrażo-
nych przez czasowniki na -ać, -eć.

-ała:
Nazwa nukała ‘człowiek, który robi wszystko bardzo wolno, trzeba go popędzać’: 

nukać ‘popędzać, przypominać’; nukaWa 15T – wyraża osobowy obiekt czynności 
wnoszącej do derywatu pejoratywny ładunek stylistyczny potęgowany funkcją eks-
presywną formantu (Gala, 1985: 364–365; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 224). 

Derywat ustalono w oparciu o czasownik niedokonany, o temacie na -a-.

-ina:
Formant powołuje derywat redlina ‘rząd rosnących kartofli’: redlić; 

redlina kartofli 10M, redlina 2, 6T, 15, 42B, 90P, redCina 72D, por. redlanka, por. 
też N Res. Jego podstawą jest czasowniki niedokonany, o temacie na -i-.

W zależności od funkcji leksykalnej formacja interpretowana może być jako 
nazwa obiektu / rezultatu czynności.

Formację wariantywną w gwarach ustalono za pomocą formantu -anka, por. 
redlanka.

-(an)ina:
Nazwy – danina ‘dawniejsze świadczenie w pieniądzach na rzecz państwa: 

dawać; dańina 13Op; siekanina ‘to, co jest siekane’: siekać; śekańina 15L – wyra-
żają przedmiotowe obiekty czynności. W zależności od interpretacji ich funkcji 
semantycznych mogą być kategoryzowane jako formacje obiektowe bądź rezul-
tatywne. Motywowane są znaczeniami czynności niedokonanych wyrażanych 
przez czasowniki o tematach na: -wa-, -a- bądź imiesłowy – dany, siekany.
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-izna:
Włączony do kategorii N Ob. derywat darowizna: darować; daro1izna 15, 

15L, można potraktować także jako formację rezultatywną. Ustalony w oparciu 
o czasownik dokonany, o temacie na -owa-, określa obiekt, na który czynność kie-
rowana jest wielokrotnie.

-one:
Rzeczownik święcone ‘pokarm, który ksiądz święci w Wielką Sobotę’: świę-

cić; śwecune, URa zańeś śwecune, bo kśoc beve śwećeW 15T, 25P, świncone 90P, 93C, por. 
święconka, święcenie, wyraża przedmiotowy obiekt czynności. Motywowany 
jest znaczeniem czynności niedokonanej, wyrażonej przez czasownik na -ić. 

Ustalony derywat należy do deklinacji rzeczownikowej nijakiej o odmianie 
przymiotnikowe (por. Waszakowa, 1993: 108–109). 

W oparciu o tę samą podstawę w gwarach ustalono struktury wariantywne 
o sufiksach: -onka, por. święconka, -enie, por. święcenie.

-anie:
Właściwy formacjom czynnościowym formant -anie w kategorii nazw obiek-

tów znalazł się w wyniku przesunięć derywatów, którym wyznaczono nowe funk-
cje semantyczne (patrz N Acc., s. 52). 

Nazwy chlanie ‘jedzenie dla świń’: chlać; ,lańe 96, por. N Acc.; śniadanie 
‘potrawy jedzone podczas przedpołudniowego posiłku’: śniadać ‘spożywać po-
ranny posiłek’ [Boryś, 2006, s.v. śniadanie]; zańesWa mu śńadańe 15, por. N Acc., 
N Temp., utworzono w oparciu o czasowniki niedokonane na -ać. 

-enie:
Ten sam mechanizm, który podano przy formancie -anie uzasadnia obec-

ność formantu -enie w  omawianej kategorii słowotwórczosemantycznej (patrz 
-anie, s. 251, patrz N Acc., s. 61).

Derywaty bolenie ‘wrzód’: boleć; boleńe 34, por. bolączka, bolak, por. też 
N Acc.; jedzenie ‘posiłek, potrawa’: jadać, por. jadło, por. też N Acc.; święcenie 
‘potrawy święcone w  Wielką Sobotę’: święcić; ,to puve ze świncyńim 16S, 24S, 
25P, 30K, por. święconka, święcone, za podstawy przyjmują czasowniki niedo-
konane na: -eć, -ać, -ić. 

Formacje wariantywne ustalają sufiksy: -ączka, por. bolenie / bolączka, -ak, 
por. bolenie/ bolak, -onka, por. święcenie / święconka, -ło, por. jedzenie / jadło, 
-one, por. święcenie / święcone. 

-y (pl.t.):
Formant wprowadza rzeczownik dewerbalny do kategorii plurale tantum 

(Waszakowa, 1993: 102-103). Ustalono go w oparciu o czasownik niedokonany, 
prefiksalny, o  temacie na -a-. Nazwa wyraża przedmiotowe obiekty czynności: 
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wykłady 1/ ‘przód koszuli z rozpięciem pod szyją’, 2/ ‘rusztowanie z drągów nad 
klepiskiem’, 3/ ‘krótkie belki, które kładzie się na ścianie między belkami puła-
pu dla wypełnienia otworów’: wykładać; 1/ vykWady 19, kośula z vykładamy 23, 
vykłady ‘wyłogi sukmany’ 24, Wadńizso kurtka z vykWadaHi 16S, 2/ mp. 697, 3/ 
vykłady 15.

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
W obrębie omawianej kategorii formacje te stanowią grupę stosunkowo licz-

ną (por. Bąk, 1968: 82; Laskowski, 1971: 50–51; Malec, 1976: 77; Habrajska, 
1989/1990: 108; Grzegorczykowa, 1998: 407; Kleszczowa, 1998: 120). Powo-
łane rzeczowniki wyrażają głównie obiekty przedmiotowe, np. nabój, pokład, 
powóz, szczep, wsyp, nazwą obiektu nieprzedmiotowego, bliżej nieokreślonego 
jest rzeczownik chłopot / kłopot, jedna nazwa określa desygnat żywotny, nie-
osobowy, por. zaprzęg (por. Waszakowa, 1993: 53, 59–60).

Podstawami formacji są czasowniki niedokonane prefiksalne i nieprefigowa-
ne o tematach na: -a-, por. chłopotać (się) / kłopotać (się), pokładać, wszczepiać, 
zaprzęgać, zaszczepiać, -i-, por. szczepić. Dla jednego derywatu wskazano cza-
sownik podstawowy dokonany, por. wsypać. Jednak funkcja semantyczna ustalo-
nej nazwy obiektu nie wykazuje zgodności aspektowej ze znaczeniem podstawy.

Omawiane formacje wskazano w materiale jako struktury wariantywne dla 
nazw o formantach: -a, por. wsyp / wsypa, wszczep / wszczepa, -e, por. szczep 
/ szczepie, wszczep / wsczepie, -ka, por. powóz / powózka, wsyp / wsypka, za-
szczep / zaszczepka, -anka, por. szczep / szczepianka, -ak, por. szczep / szcze-
pak, -ek, por. wsyp / wsypek, -ik, por. szczep / szczepik.

chłopot / kłopot ‘problem, zmartwienie’: chłopotać (się) / kłopotać 
(się); ,łopot 20, 27, ,łopat 24, ,Wopot 10, 11, 13S, 15, 19, 20J, 21, 26, 26K, 
31, bes ,łopWotu 24, 25, / same kWopoty mum 1B, 6T, 12J, 15L, 28D, 34W, 42B, 
kłopot 23, 27, 42, 63G, kW?pot 43, kW?pW?t 43B, kWopot / ,Wopot 20J; nabój: nabi-
jać; nabuz 15L; pokład ‘warstwa zboża rozścielanego na klepisku do młócenia’: 
pokładać; pWokłdt 25, por. N Acc., N Res.; powóz ‘wóz, którym jedzie się do ko-
ścioła’: powozić; povus zez bez budy 19J, povus 1G, 13Op, 15L, povWozy nom. pl. 
104, por. powózka; szczep ‘latorośl drzewa owocowego do szczepienia’: szczepić; 
scyp 89, Rlyp 97, scyp 32, 41, 47, 65, 78, 88, 89, 121, Rlep / scep 28D, scep 19, 25B, 
34, 37, 43, 43B, 57, 61, 93, sc„p 51, por. szczepie, szczepianka, szczepak, szczepik; 
wsyp ‘wewnętrzna powłoczka poduszki, pierzyny’: wsypać; fsyp 29, 30, 33, 34, 
34W, 38, 42, 43, 43B, 44, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 58M,59, 60, 61, 62, 63, 63G, 
64, 65, 66, 93, 93C, por. wsypa, wsypka, wsypek; wszczep ‘szczep, latorośl drze-
wa owocowego do szczepienia: wszczepiać; fscep 82, 95, fscyp 80, 100, 98S, por. 
wszczepa, wszczepie; zaprzęg ‘konie zaprzęgane do wozu’: zaprzęgać; zapReKg 
25B; zaszczep ‘szczep, latorośl drzewa owocowego do szczepienia’: zaszczepiać; 
zascyp fscy@o 89, por. zaszczepka.
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2.1.7. Nazwy miejsc, N Loc. 

Ze względu na temat omówienia, do kategorii nazw miejsc włączono tyl-
ko te derywaty, które wykazują formalno-semantyczne relacje ze znaczeniami 
czynności a ich wartość kategorialna wyraża miejsce, w których wykonywana 
jest, bądź wykonywana była, bądź też zachodzi, czy zachodził proces wyrażony 
przez czasownik podstawowy (por. Kreja, 1996(c): 24–25; Kleszczowa, 1997; 
Kowalska, 2011: 11–13; Gala-Milczarek, 2009: 71–72, patrz też Doroszew-
ski, 1962; Kosyl, 1978; Chruścińska-Waszakowa, 1980, Czyżewski, 2003;). 
Znaczenia lokatywne powoływane są zatem zarówno w  oparciu o  czasowni-
ki niedokonane, np. naciecza: naciekać, czyściec: czyścić, targowica: tar-
gować, spowiednica: spowiadać, wyniki: wynikać, krzyżówka: krzyżować, 
ślizgawka: ślizgać (się), bielnik: bielić, gonisko: gonić, kopanisko: kopać, 
grzebowisko: grzebać, przychodnia: przychodzić, kopalnia: kopać, warzel-
nia: warzyć, palarnia: palić, mieszkanie: mieszkać, leżenie: leżeć, odpływ: 
odpływać, jak i  dokonane, np. wyrwa: wyrwać, obsiedle: obsiedlić (się), 
przegrodka: przegrodzić, załamek: załamać, zagajnik: zagaić, posieczysko: 
posiec, wykopalisko: wykopać, skrzyżowanie: skrzyżować, odłóg: odłożyć. 
Funkcja semantyczna przytoczonych przykładów jest kształtowana zgodnie 
z aspektem znaczeń podstawowych. Formacje kształtowane w relacjach z cza-
sownikami dokonanymi wyraźnie przejawiają rezultatywny odcień znacze-
niowy. Wyrażają miejsca w związku z czynnościami na nich już dokonanymi, 
przeprowadzonymi (por. Gala-Milczarek, 2011: 67). Nazwy powiązane z cza-
sownikami o aspekcie niedokonanym wyrażają miejsca, w których czynności 
się dokonują, trwają. 

Brak zgodności aspektowej między znaczeniami motywującymi i motywo-
wanymi obserwujemy w derywatach typu: obejście: obejść, przejście: przejść, 
przegonka: przegonić. Formowane w oparciu o czasowniki dokonane wyrażają 
miejsca, w których czynność jest powtarzana.

Dla derywatów typu: gródzka ‘ogrodzone miejsce w  oborze’: grodzić, 
wycinka ‘wykarczowane pastwisko’: wycinać, karczunek, karczowisko 
‘pole po wykarczowaniu lasu’: karczować, kopanisko ‘pole po wykopanych 
kartoflach’: kopać, oranisko ‘zaorane pole’: orać, formułowana jest wspól-
na parafraza ‘miejsce, w  którym przeprowadzono czynność wyrażoną przez 
podstawę’, choć formalnie są one powoływane w  oparciu o  czasowniki nie-
dokonane.

Wśród omawianych formacji są i  takie, które wyrażają miejsca w  związku 
z ich właściwościami przejawianymi w działaniu oraz nazwy o wyraźnym ładunku 
stylistycznym. Dla pierwszych decydująca jest funkcja semantyczna podstawy, 
por. trzęsawica / trzęsawisko / trzęsowina / trzęsawa: trząść (się), sapie / sa-
pisko / sap: sapać, katownia: katować, spiekota / spiek: spiekać (się), dla dru-
gich, nośnikiem funkcji stylistycznej jest formant, por. przetlicha / przetlisko: 
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przetleć, uzdrowicho: uzdrowić, schowanko: schować, kopanina: kopać (por. 
Gala-Milczarek, 2011: 68).

Należące do kategorii nazw miejsc formacje zasadniczo wpisują się w klasy 
ustalone zgodnie z przyjętą przez Bogusława Kreję gradację znaczeń (por. Kreja, 
1996(c): 26):

– stopień pierwszy obejmuje te derywaty, które wskazują na bardziej lub 
mniej otwartą przestrzeń, na której coś się dzieję / działo, np. osada, porę-
ba, czyściec, targowica, przejście, obsiedle, wywrocie, wyniki, przysiecz-
ka, wycinka, karczunek, okólnik, paśnik, gonisko, posieczysko, spuścisko, 
spalenisko, kopanisko, oranisko, grzebowisko, żerowisko, ujeżdżalnia, 
odłóg;

– stopień drugi skupia nazwy budynków, np. składnica, wychodek, bielnik, 
kuźnia, ozlewnia ‘rozlewnia’, przychodnia, rzeźnia, stajnia, farbialnia / far-
biarnia, poczekalnia, ubezpieczalnia, warzelnia, dulkarnia ‘drukarnia’, gar-
barnia, piekarnia, suszarnia, więzienia / więzień, schron, skup; 

– stopień trzeci skupia formacje wskazujące na nazwy pomieszczeń, mebli, 
naczyń, miejsc wyraźnie ograniczonych stanowiących elementy jakiś konstruk-
cji30, np. przegroda, zagroda, kazanica / kazalnica, słuchanica / słuchalnica, 
chrzcielnica, kadzielnica, gródzka, lepka, przełyk, nieśnik, piekarnik, scho-
wanko, leżysko / legowisko / legło, kolnisko, palenisko, wyłazisko, spalnia, 
palarnia, wchód, wylot.

Jak jednak zauważa sam autor, „z góry można przewidzieć liczne trudności 
w kwalifikowaniu poszczególnych formacji do takiego, czy innego stopnia tej ka-
tegorii” (Kreja, 1996(c): 26). Uwaga ta wydaje się szczególnie trafna w odniesie-
niu do nazw funkcjonujących w leksyce gwarowej, np. mieszkanie oznacza za-
równo budynek, jak i pomieszczenia w nim się znajdujące, obejście uznać można 
za ograniczoną przestrzeń oraz za zabudowania ją wypełniającą, do tych samych 
klas zaklasyfikować można nazwy: siedziba i uzdrowicho wyrażające teren i bu-
dynki, które na nim się znajdują.

W gwarach dewerbalne nomina locativa są formowane głównie w następ-
stwie derywacji paradygmatycznej, por. -ø, -a, -e, -i (pl.t.) oraz w  derywacji 
sufiksalnej, tu przede wszystkim obserwujemy udział formantów: -isko/-ysko, 
-ka, -alnia, -nia, -nik, -arnia, -enia. Pojedyncze przykłady powoływane są przy 
udziale formantów: -iba, -ica, -nica, -anica, -alnica, -elnica, -awica, -icha, -icho, 
-cie, -(an)ka, -awka, -ek, -unek, -arnik, -anko, -alisko, -(e)lisko, -nisko, -(an)isko, 
-enisko, -awisko, -owisko, -el, -ło, -(an)ina, -owina, -elnia, -ernia, -anie, -eń, -ota, 
-awa (por. Kowalska, 2006).

30 Ostatnia sugestia podyktowana została wymogami materiałowymi, nie została 
uwzględniona przez Bogusława Kreję (por. Kreja, 1996(c): 26).
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Wykładniki derywacyjne:

-a:
Paradygmat żeńskiej deklinacji samogłoskowej w  roli formantu notowany 

jest także jako wykładnik znaczenia lokatywnego. Ustalone struktury dewerbalne 
powołano w oparciu o czasowniki dokonane prefiksalne, o tematach na: -a-, por. 
porąbać, wyrwać, -i-, por. przegrodzić, zagrodzić. Zachowując zgodność aspekto-
wą ze znaczeniami czynności motywujących, funkcja semantyczna powołanych 
derywatów wykazuje wyraźnie rezultatywny charakter, choć w  gwarach tylko 
nazwa wyrwa wyraża zarówno rezultat (patrz s. 210), jak i  miejsce określane 
w związku z dokonaniem się tej samej czynności. Przypuszczalnie dla wszystkich 
formacji powołanych w  związku z  czynnościami dokonanymi, jako prymarną 
możemy wskazać rezultatywną funkcję kategorialną (por. Gala-Milczarek, 2011: 
67). Znaczenie lokatywne jest wynikiem konkretyzacji funkcji semantycznych 
derywatów.

Dla nazw naciecza, osada wskazano jako podstawowe czasowniki niedoko-
nane, przyjąć jednak należy możliwość motywowania ich znaczeniami czynności 
dokonanych, por. naciekać / naciec czy nacieknąć, osadzać / osadzić. 

Formalne podstawy stanowią zatem czasowniki dokonane, prefiksalne, o te-
matach na: -a-, por. porąbać, wyrwać, -i-, por. przegrodzić, zagrodzić oraz niedo-
konane prefiksalne na -a-, por. naciekać, osadzać (por. Kleszczowa, 1998: 138).

Formacje wariantywne zanotowano dla derywatów: przegroda, zagroda 
ustalają je sufiksy: -ka, por. przegroda / przegrodka, -enie, por. przegroda / prze-
grodzenie, -ø, por. przegroda / przgród. Struktury na -ka w gwarach nie przeja-
wiają funkcji deminutywnej, funkcjonują w tym samym znaczeniu leksykalnym, 
co ich odpowiedniki na -a.

naciecza ‘zbiornik wody stojącej’: naciekać; naceca 13Op; osada: osadzać; 
Wosada 15, osada ‘22 morgi’ 19; poręba ‘obszar w lesie, z którego wyrąbano drze-
wa’: porąbać; poremba 25B, poreba 15, 15T, 24S, porymba 6, 19, 19J, 32, 42, 49, 87S, 
93, 93C, 117; przegroda ‘sąsiek, przedział w  spichrzu na ziarno’: przegrodzić; 
pRegroda 19, 72, 73, pRegrody, klotAi 83, por. przegrodka, przegrodzenie, przegród, 
por. też N Instr.; wyrwa ‘dolina, dół wypłukany przez wodę deszczową’: wyrwać; 
vyrva 41, 45, 49, 58, por. N Res; zagroda 1/ ‘miejsce zagrodzone’, 2/ ‘podwórko’, 
3/ ‘zabudowania gospodarskie, gospodarstwo’, 4/ ‘przedział w spichrzu na ziarno’: 
zagrodzić; 1/ zagroda 13Op, 15, 23B, 87S, zdgroda 34W, 39, zogroda 13S, 25B, 2/ 
zagroda 19, 3/ zagroda 6T, 12J, 20J, 32, 83, zdgroda to całe zdbudovańe s płotem 
25R, 4/ zagroda 13Op, 14, por. zagródka (N Dem., s. 306). 

-iba:
Formant wskazano w  jednej formacji lokatywnej (por. Kowalska, 2011: 

108) – siedziba ‘pomieszczenie, gospodarstwo’: siedzieć; śeviba 15L. Ustalono ją 
w oparciu o czasownik niedokonany, o temacie na -e-. 
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Nazwa odnosi się do przestrzeni ograniczonej, por. ‘gospodarstwo’, nawet za-
budowanej, por. ‘pomieszczenie’.

-ec:
Zaklasyfikowany jako nazwa lokatywna derywat – czyściec ‘miejsce poza-

grobowej kary’: czyścić; cyśćec, 1B, 26K – właściwie odnosi się do miejsca abs-
trakcyjnego, charakterystycznego, kojarzonego zgodnie z konwencją semantyki 
teologicznej z procesem oczyszczania dusz z grzechów życia doczesnego.

Formalną podstawę stanowi czasowniki niedokonany, o temacie na -i-.

-ica:
Wśród formacji lokatywnych powoływanych za pomocą formantu -ica na-

zwy dewerbalne wskazywane są sporadycznie (por. Kowalska, 2011: 72–72; Ha-
brajska, 1989/1990: 97). Dla zanotowanej w  gwarach nazwy – targowica 1/ 
‘miejsce targu, plac w mieście, na którym można sprzedawać towary’, 2/ ‘plac, na 
którym sprzedaje się i kupuje bydło’: targować; 1/ targo1ica 1G, 12J, 13Op, 17, 
20J, 26K, na targo1icy 15L, 30K, 2/ targo1ica 15T, 19J, 24S, 25R, por. targowi-
sko – za podstawę przyjęto czasownik niedokonany, o temacie z sufiksem -owy-. 
Nazwa parafrazowana może być jednak także jako ‘plac targowy’, bądź ‘plac, na 
którym odbywa się targ’. Nie zmienia to lokatywnego wymiaru formacji derywo-
wanej, decyduje jednak o typie podstawy słowotwórczej, por. targować / targowy 
/ targ, a w przy przyjęciu motywacji rzeczownikowej wyłania rozszerzony for-
mant -owica w derywacie.

Nośnikiem tego samego znaczenia w gwarach jest rzeczownik o wykładniku 
-isko, por. targowisko.

-nica:
W ustalaniu formacji dewerbalnych formant -nica wykazuje się nieco więk-

szą aktywnością niż omówiony wcześniej -ica (Kowalska, 2011: 75; por. Chlu-
dzińska-Świątecka, 1972: 187; Sierociuk, 1996: 108; Grzegorczykowa, Puzyni-
na, 1979: 82–83; Grzegorczykowa, 1998: 413; Kleszczowa, 1998: 141). 

Derywaty ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane, o tematach z su-
fiksem -a-. Nazwy wyrażają miejsca o przestrzeniach ograniczonych, również za-
mkniętych. 

składnica ‘skład, magazyn’: składać; skWadńica 15L, recek mo ruźne skWadńice 
95; spowiednica ‘konfesjonał’: spowiedać ‘spowiadać’; spo1edńica 81; strzelni-
ca: strzelać; Rlelńica 32K.

-anica:
Rozszerzony formant -anica wskazano w  nazwach: kazanica ‘ambona’: 

kazać ‘głosić kazanie’; kazańica 76, 78, kdzańica 57, 63G, kozańica 72, 74, 83, 
91, 95, ka{ańica 82, na kazańice 32, 91, por. kazalnica; słuchanica ‘konfesjo-
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nał’: słuchać; słu,ańica 63G, por. słuchalnica. Są nazwami miejsc wydzielonych 
w kościele w celu przeprowadzania czynności związanych z obrzędami religij-
nymi. 

W materiale dla derywatów ustalono jako podstawowe czasowniki niedoko-
nane na -ać. Nazwę kazanica określić możemy także jako ‘miejsce wygłaszania 
kazań’ i przyjąć wówczas dla niej podstawę rzeczownikową, por. kazać / kazanie. 
Tym samym w derywacie należy wyodrębnić formant -ica. 

Formacje wariantywne dla omawianych ustala sufiks -alnica, por. kazalnica, 
słuchalnica. 

-alnica:
Nazwy kazalnica ‘ambona’: kazać ‘głosić kazanie’; kazalńica 1G, 73, 88, 

96, 98, 99, 100, kozalńica 1B, 23, 25P, na kozelńice 14, por. kazanica; słuchalni-
ca ‘konfesjonał’: słuchać; mp. 564/565, por. słuchanica – podano jako warianty 
strukturalne nazw o formancie -anica. Powołano je w oparciu o te same podstawy 
słowotwórcze i funkcjonują w tym samym znaczeniu.

-elnica:
Formant ustala głównie dewerbalne nomina locativa (por. Kowal-

ska, 2011: 75–76). Wskazano go w  derywatach: chrzcielnica / krzcielni-
ca: chrzcić / krzcić; ,śćelńica 19J, / f kRćelńicy zHińazum vode dva razydo roku 
16S, kRćelńica 25P kśćelńica 1B, 1G, 15, 15T, 93C; kadzielnica: kadzić; 
s kavelńicy polećoW pa,nuncy dym 16S. 

Formacje określają miejsca / naczynia związane z czynnościami wynikają-
cymi z obrzędów religijnych. Szczególnie w odniesieniu do nazwy kadzielnica 
przyjąć można możliwość neutralizacji opozycji znaczenia między nazwą miejsca 
a środka czynności (por. Grzegorczykowa, 1998: 413).

Nazwy ustalono w  oparciu o  czasowniki niedokonane o  tematach z  sufik-
sem -i-.

-awica:
Nazwę – trząsawica / trzęsawica / trzęsiawica ‘podmokły, bagnisty grunt, 

trzęsawisko’: trząść (się); tRosa1ica 43, UR…sa1ica 10M, UResa1ica 15T, 30, 35, 38, 
43B, 63, tRęsa1ica 48, lRęsa1ica 74, 82, 91, lResa1ica 57, lR6sa1ica 85, 92, tR6sa-
1ica 19, 37, tReśa1ica 22, por. trzęsawisko, trzęsowina, trząsawa, por. też N Sub. 
Attr. – ustalono w oparciu o czasownik niedokonany atematyczny.

Derywat wyraża miejsce, teren o  charakterze atrybutywnym wynikającym 
z funkcji semantycznej czynności motywującej (por. Gala-Milczarek, 2011: 68; 
Gala-Milczarek, 2009: 72).

Struktury wariantywne w gwarach ustalają sufiksy: -awisko, por. trzęsawisko, 
-owina, por. trzęsowina, -awa, por. trzęsawa. 
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-icha: 
Znaczenie, w  jakim derywat przetlicha zanotowano w  gwarach, nadano 

mu wtórnie, przez analogię do każdego miejsca, którego właściwości wynikają 
z czynności wyrażonej przez czasownik podstawowy – przetlicha ‘nieurodzajny 
kawałek pola’: przetlić ‘wypalić’ [Karłowicz, 1900–1927]; s@yk, s@ece śe, tako pRet-
Ci,a  83L, por. przetlisko. O  zachowaniu pierwotnych relacji formalno-seman-
tycznych ze znaczeniem czynności motywującej możemy mówić w odniesieniu 
do derywatu przetl-isko (patrz s. 263). 

-icho:
W funkcji lokatywnej formant -icho notowany jest sporadycznie (por. Ko-

walska, 2011: 109). W gwarach ustala dewerbalną nazwę uzdrowicho ‘uzdrowi-
sko’: uzdrowić; uzdro1i,o 91, której nadaje niewątpliwie zabarwienie stylistycz-
ne. Jako podstawowy dla derywatu wskazano czasownik prefiksalny o  temacie 
na -i-. Podstawą obu jest czasowniki dokonany o temacie na -i-. Dodatkową rolą 
wykładnika jest wyrażanie ekspresji (por. uzdrowicho – uzdrowisko).

-cie:
Interpretowane prymarnie jako nazwy czynności formacje na -cie (także na 

-anie, -enie) w wyniku konkretyzacji funkcji semantycznych zyskały wymiar lo-
katywny, przez co postrzegane są obecnie jako derywaty o  bezpośredniej mo-
tywacji czasownikowej (por. Kleszczowa, 1998: 139). Opisywane są zatem jako 
dewerbalne nomina locativa ustalone w oparciu o czasowniki prefigowane.

obejście ‘plac między budynkami gospodarskimi a chałupą’: obejść; Wobezće 
1G; przejście ‘miejsce, w  którym się przechodzi’: przejść; pReńśće 44, 71, 
pReśće 15, por. N Acc.

-e:
Paradygmatyczny formant -e powołuje derywaty lokatywne wyrażające 

przestrzenie otwarte. Formalno-semantyczne związki powołanych nazw z czyn-
nościami je motywującymi określają rezultatywny charakter formacji, por. obsie-
dle: obsiedlić (się), wywrocie: wywrócić, bądź atrybutywny, por. sapie: sapać. 
Funkcja semantyczna derywatów jest zatem kształtowana w związku z aspektami 
czasowników podstawowych: dokonanych, prefiksalnych z tematami na -i- oraz 
niedokonanym z tematem na -a-. 

Formacje wariantywne zanotowano tylko dla nazwy sapie, por. sap-isko,  
sap-ø. 

obsiedle ‘osiedle’: obsiedlić (się); Wopśedle 60; sapie ‘podmokłe miejsce’: 
sapać ‘o ziemi podmokłej, która pod nogami wydaje dźwięki podobne do sapa-
nie’[Brückner, 1993, s.v. sapać]; na sa@u 72, por. sapisko, sap; wywrocie ‘zaorane 
poprzecznie miejsce na końcu pola, gdzie oracz zawracał konie przy oraniu’: wy-
wrócić; mp. 772.
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-i (pl.t.):
Formant włącza derywat – wyniki ‘miejsce na łące, gdzie stoi woda’: wyni-

kać ‘o  wodzie: wypływać spod ziemi’; vyńiAi 20 – do kategorii plurale tantum. 
Jego podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. 

Nazwa wyraża miejsce charakterystyczne ze względu na zachodzące w nim 
procesy.

-ka:
Reprezentowany przez nieliczne dewerbalne nomina locativa o zasięgu ogól-

nopolskim (por. Kreja, 1996(c): 52; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 125) for-
mant -ka znacznie częściej potwierdzany jest w nazwach gwarowych (por. Ko-
walska, 2011: 51–52). 

Większość zanotowanych formacji wskazuje na otwartą, bardziej lub mniej 
rozległą przestrzeń, np. krzyżówka, nieuprawka, ozrzutka, przecinka, prze-
gonka, przysieczka, wycinka (por. Kreja, 1996(c): 26). Wyjątkowo nazwy: 
gródzka, przegrodzka wyrażają przestrzenie ograniczone, wydzielone pomiesz-
czenia (por. Kreja, 1996(c): 26).

Część omówionych derywatów wyraźnie wykazuje rezultatywny odcień zna-
czeniowy, por. gródzka, lepka, ozrzutka, przecinka, przegonka, przegrodzka, 
wycinka.

Formalnymi podstawami nazw lokatywnych na -ka są czasowniki niedoko-
nane, prefiksalne i nieprefigowane o tematach na: -a-, por. nie uprawiać, ozrzucać, 
przecinać, przysiekać, wycinać, -i-, por. grodzić, lepić, -owa-, por. krzyżować oraz 
dokonane o tematach na -i-, por. przegonić, przegrodzić.

Struktury wariantywne zanotowano dla derywatów: przegonka, por. 
przegon-isko, przegon-ø oraz przegrodka, por. przegrod-a, przegrodz-enie,  
przgród-ø.

gródzka ‘odgrodzona część obory’: grodzić; fpuź Wofce do grucAi 42B, 91, 
94; krzyżówka ‘miejsce krzyżowania się dróg’: krzyżować (się); kRyzufka 1B, 
1G, 15, 15T, 17, 19J, 24S, 25B, 25R, 93, 93C, kRy_ufAi nom. pl. 28, 30K, por. 
N Res.; lepka ‘miejsce do spania za piecem’: lepić, śadoz na lepce, beve ci ćepli 
16S, por. N Instr., N  Res., N Sub.Attr.; nieuprawka ‘ugór’: nie uprawiać; 
neuprafka 76, ńeuprofka 84; ozrzutka ‘kawałek pola rozorany na dwie części 
przedzielone bruzdą’: ozrzucać; Woz_utka 15L; przecinka ‘dukt w lesie’: prze-
cinać; pRećinka 11, 15L, 30K, 117, por. N Acc.; przegonka ‘droga polna po-
rosła trawą na granicy’: przegonić; pRegoKka 97, por. przegonisko, przegon; 
przegrodka / przegrodzka ‘sąsiek, przedział w spichrzu na ziarno’: przegro-
dzić; pRegrotka 93, / śtyry pRegrorkuf gen. pl. 23, por. przegroda, przegrodzenie, 
przegród; przysieczka ‘miejsce małe, gdzie się trawę siecze, np. brzeg rowu’: 
przysiekać; pRyśecka 90P; wycinka ‘nazwa wykarczowanego pastwiska’: wyci-
nać; na vycince paśli my krovy 42B. 
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(-an)ka:
Rozszerzony formant -anka wskazano w  jednej nazwie miejsca – oranka 

‘pole zaorane’: orać; WoranAi ńe beve śe razovać 12J, 16S, 12J, 22, por. oranisko, por. 
też N Acc. Wyraża ona otwartą przestrzeń, określoną w związku z przeprowadzo-
ną na niej czynnością. 

Derywat ustalono w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -a-. De-
finicja leksykalna może wskazywać na motywację adiektywną – orany. Wyraża 
ona atrybutywny charakter derywatu oraz ustala -ka jako jego wykładnik. 

W tej samej funkcji kategorialnosemantycznej w gwarach funkcjonuje, po-
wiązany z tą samą podstawą, derywat o sufiksie -(an)isko, por. oranisko.

-awka:
Formant ustala nazwy: sadzawka ‘zbiornik wody, mały staw’: (o)sadzać; sa-

rafka 1G, 43, sardfkd 20, sdrafka 43, sarofka 1B, 93C, sorafka 24S, 30K, sorofka 1, 
11, 12J, 13Op, 13S, 15L, 71, 83B, kacAi posWy na sorofke 16S; ślizgawka ‘miejsce 
oblodzone, gdzie można się ślizgać’: ślizgać (się); ,WopoAi posWy na ślizgofke 16S, 
ślizgofka 12J, 13Op, 15, śCizgafka 72D, 104. Ich podstawami są czasowniki o te-
matach na -a-. Wyrażają one czynności niedokonane, w związku z którymi ustala-
na jest funkcja semantyczna powoływanych derywatów. 

-anko:
Formant powołuje w  gwarach nazwę schowanko ‘pomieszczenie w  domu 

służące do przechowywania żywności’: schować; s,ovaKko 15L, 114. Wyraża ona 
ograniczoną, zamkniętą przestrzeń przeznaczoną do celów gospodarskich. 

Derywat ustalono w oparciu o czasownik dokonany, prefiksalny o temacie na 
-a-. Czytelny ładunek stylistyczny, wyrażający pozytywny stosunek mówiącego 
do desygnatu wnoszony jest do nazwy przez formant -anko. 

-ek:
Dewerbalne nomina locativa na -ek wyrażają ograniczone przestrzenie, por. 

przystanek, załamek bądź zamknięte pomieszczenia, por. wychodek. Definio-
wane są w związku z czynnościami, procesami, które w nich się dokonały, bądź 
którym konsekwentnie są poddawane. 

Podstawami omawianych derywatów są czasowniki dokonane prefiksalne, 
o sufiksach tematycznych: -ną-, por. przystanąć, -a-, por. załamać, oraz czasownik 
niedokonany, prefiksalny o temacie na -i-, por. wychodzić (por. Kowalska, 2011: 
83–84).

przystanek ‘oznaczone miejsce zatrzymania się pojazdów pasażerskich’: 
przystanąć; pRystanek 1G, 15L, 15T, 19, 30K, por. N Acc.; wychodek ‘ustęp’: 
wychodzić; vi,odek zak śe v ńem sro 5, posed do vy,odka 16S, vy,odek 15, 104; 
załamek ‘wklęśnięcie, podmokłe miejsce’: załamać (się) ‘wklęsnąć’; zaWamek 99. 
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-unek:
„Typ ten obejmuje wyłącznie derywaty odczasownikowe” (Grzegorczykowa, 

Puzynina, 1979: 175). Wśród nich zdecydowaną większość stanowią derywaty 
o znaczeniach czynności. Zanotowano i takie, które znaczenia te łączą z innymi, 
w  tym ze znaczeniem lokatywnym, np. karczunek ‘karczowanie’, ‘karczowisko’ 
(1979: 176). W gwarach derywat ten zanotowano w znaczeniu rezultatu i miej-
sca dokonania czynności – karczunek ‘pole po wykarczowaniu lasu’: karczować; 
karcunek 13Op, por. karczówisko, por. też N Res. Jego podstawę stanowi czasow-
nik niedokonany na -owa-. Formację wariantywną ustala formant -isko, por. kar-
czówisko.

-nik:
Formant powołuje dewerbalne nomina locativa wyrażające głównie otwarte 

przestrzenie, np. bielnik, okólnik, paśnik. Tylko jeden derywat odnosi się do 
miejsca ograniczonego, zamkniętego, por. nieśnik (por. Kowalska, 2011: 69–70; 
Sierociuk, 1996: 100–101; Kreja, 1996(c): 36). 

Podstawami omawianych formacji są czasowniki niedokonane o  sufiksach 
tematycznych: -a-, por. okalać, -i-, por. bielić, chodzić, oraz czasowniki atematycz-
ne, por. nieść, paść. 

bielnik: bielić; ‚elńik; 93C; chodnik 1/ ‘przejście w oborze między kojcami’, 
2/ ‘ścieżka zrobiona na podwórzu z kamieni lub chodnik obok jezdni’: chodzić; 
1/ ,odńik 1G, 2/ ,odńik 15L, 72, por. N Ob.; nieśnik ‘klatka, w której kury zno-
szą jaja’: nieść; ńeśńik 15L; okólnik ‘miejsce, ogrodzona łąka, na której pasie się, 
odpoczywa bydło’: okalać ‘otaczać’; Wokulńik, pastwisko Wogrorone i _eby to lo bydWo 
121, Wokulńik 15L, 24S, 41, 104, Wokulńik 1G, 23, por. N Instr.; paśnik ‘pastwisko’: 
paść; paśńik 1G, 15L; zagajnik ‘młody, nieduży las’: zagaić ‘porosnąć drzewami, 
krzewami’; zogazńik – las zak urośńe vysoAi na ,Wopa 83L, zagazńik 13Op, 21, 23, 
32, 36, 41, 73, 85, 87S, 98, 117, 121, zdgazńik 43B, zagozńik 11,12J, 13S, 15, 19J, 
24S, 25B, 42B, 77, 80, 90, 93, 97, ńibi zogazńiki to śe zagazo 5.

-arnik:
Formant ustalono w  derywacie o  dwóch znaczeniach leksykalnych – 

piekarnik 1/ ‘część pieca kuchennego, przeznaczona do pieczenia’, 2/ ‘bu-
dynek w  większych gospodarstwach, gdzie stoi piec chlebowy’: piekać;  
1/ @ekarńik 28D, 61, 2/ @ekarńik 15L. Na podstawie pierwszego z  nich, por. 
‘część pieca kuchennego, przeznaczona do pieczenia’ nazwę zaklasyfikować 
można zarówno do kategorii nazw miejsc, przez Bogusława Kreję wyróżnionych 
jako nazwy różnego rodzaju pomieszczeń, mebli, naczyń (Kreja, 1996(c): 26; 
por. też. Kowalska, 2011: 116), jak i do kategorii N Instr. zgodnie z obowiązują-
cą dla tej kategorii parafrazą ‘to, co służy do wykonywania czynności wyrażonej 
przez czasownik podstawowy’.
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Drugie znaczenie ‘budynek, w  większych gospodarstwach, gdzie stoi piec 
chlebowy’ określa miejsce – zamkniętą przestrzeń, pomieszczenie – w  którym 
wykonywana jest czynność, bądź w którym znajduje się środek, narzędzie prze-
znaczone do wykonywania tej czynności.

W powoływaniu formacji lokatywnych formant -arnik wykorzystywany jest 
sporadycznie (Kowalska, 2011: 104). Dla obecnej w gwarach nazwy piekarnik 
wskazano jako podstawowy czasownik niedokonany, atematyczny.

-isko/-ysko:
Wyspecjalizowany w  powoływaniu formacji lokatywnych określających 

obszary, pola ze względu na pozyskane z  nich uprawy, czyli formalnie opisy-
wane w relacjach z podstawami rzeczownikowymi formant -isko/-ysko wyko-
rzystano także w  kształtowaniu nazw miejsc o  podstawach werbalnych (por. 
Kowalska, 2003; 2004; 2011: 22–35; 1975: 56; 1979: 31; Kreja, 1996(c): 
31–33; Sławski, 1974: 96–97; Cyran, 1960: 186–187; Szymczak, 1961: 143; 
Dobrzyński, 1967: 17; Bąk, 1968: 85; Górnowicz, 1967: 45; Laskowski, 1971: 
58–59; Chludzińska-Świątecka, 1972: 188; Zdancewicz, 1980: 107; Habraj-
ska, 1989/1990: 99).

Poza tym, w  niektórych nazwach typu: przetlisko, rujnisko, zamulisko, 
zawalisko można dopatrywać się podwójnej, mutacyjno-modyfikacyjnej, funk-
cji formantu -isko. Odpowiedzialny w derywatach odczasownikowych za kształ-
towanie ich lokatywnego znaczenia dodatkowo wzmacnia pejoratywny ładunek 
stylistyczny wynikający ze znaczenia przyjętych dla nich czasowników podstawo-
wych, por. przetlisko ‘pole, na którym źle się rodzi’: przetlić ‘wypalić’, rujnisko 
‘miejsce, gdzie stała chałupa’: rujnować, zamulisko ‘łąka zamulona po powodzi’: 
zamulić, zawalisko ‘zawalone zbocze’: zawalić (się). 

Wśród zanotowanych formacji znaczną część stanowią nazwy miejsc, w któ-
rych czynność już się dokonała. Można zatem w nich dopatrywać się neutraliza-
cji opozycji między znaczeniem lokatywnym i rezultatywnym, np. karczowisko, 
klepisko, naścielisko, okopisko, posieczysko, przetlisko, rujnisko, siedlisko, 
sklepisko, spuścisko, zamulisko, zawalisko. Część z nich wykazuje związki for-
malne z  podstawowymi czasownikami dokonanymi, prefiksalnymi o  tematach 
na: -i-, por. naścielić, (o)siedlić31, przetlić, sklepić, spuścić, zamulić, zawalić, -a-, 
por. okopać, oraz atematyczną, por. posiec. Pozostałe typu: karczowisko, klepi-
sko, rujnisko ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane, o temacie na -owa-, 
por. karczować, rujnować i -a-, por. klepać, -e-, por. leżeć. Funkcje semantyczne 
derywatów i czynności je motywujących nie wykazują zatem zgodności aspek-
towej.

31 Dla nazwy siedlisko jako podstawowy wskazano czasownik (o)siedlić, prefiks 
podstawy nie wchodzi jednak do struktury derywatu.
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Brak zgodności aspektowej obserwujemy także w  relacjach kształtujących 
nazwę przegonisko, motywowana znaczeniem czynności dokonanej, por. prze-
gonić, wyraża miejsce nierozerwalnie, stale z czynnością związane.

Nazwy lokatywne kształtowane w oparciu o czasowniki niedokonane defi-
niowane są jako przestrzenie, w których procesy, czynności powtarzają się, por. 
gonisko, leżysko, moczysko, stoisko, targowisko, wylewisko, wyłazisko, że-
rowisko, a także je charakteryzują, znamionują, por. sapisko.

W  wariantywnych formacjach lokatywnych wskazano formanty: -ica, por. 
targowisko / targowica, -icha, por. przetlisko / przetlicha, -e, por. sapisko / sa-
pie, -ka, por. przegonisko / przegonka, -unek, por. karczowisko / karczunek, 
-owisko, por. leżysko / legowisko, -ło, por. leżysko / legło, -enie, por. leżysko / 
leżenie, -ø, por. przegonisko / przegon, sapisko / sap.

gonisko ‘pastwisko’: gonić, guńisko 88; karczowisko ‘pole po wykar-
czowaniu lasu’: karczować; karco1isko 15L, 28D, korco1isko 93C, por. karczu-
nek; klepisko ‘płaszczyzna z  mocno ubitej gliny, ziemi w  stodole, gdzie się 
młóci zboże’: klepać; kle@isko 1B, 1G, 6T, 10M, 11, 12J, 13Op,15, 15L, 17, 18, 
19J, 20, 23, 28D, 30K, 71, 72, 75, 75a, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 87S, 
88, 89, 90P, 91, 93, 93C, 98, kle@zisko 4, 9, 25B, bozo1isko, viś kle@isko 19; leży-
sko ‘legowisko’: leżeć; lezysko 12J, 15L, 83B, por. legowisko, legło, leżenie; mo-
czysko ‘miejsce, gdzie moczy się len’: moczyć; molysko 72D, mocysko 15, 93, 
93C, mocysko – Cin tam byW vWozony, pRyciśńenty deskamy i  kaHeńamy 117,  
mWocysko 93; naścielisko ‘miejsce zasłane słomą’: naścielić; naśćelisko 15L; 
okopisko ‘odgrodzone miejsce, gdzie chowa się zwierzęta’: okopać; padń-
ete Wovady [daje się] na Woko@isko 61; posieczysko ‘skoszone pole lub łąka’: po-
siec ‘zsiec, skosić zbożę lub trawę’; pośecysko 25R, 64, 75a, 85, pośecysko, Wo-
Kka 92; przegonisko ‘droga, przez którą pędzono bydło’: przegonić, pReguńisko 
15, 19J, por. przegonka, przegon; przetlisko ‘pole, na którym źle się rodzi’: 
przetlić ‘wypalić’ [Karłowicz, 1900–1927]; pRetCisko 80a, 87S, 92, 93, 95, 104, 
na pRetliska, śe sWabo rovi, rośńe tylko URcina, źiHa mo _yWy 83L, por. przetlicha; ruj-
nisko ‘miejsce, gdzie stała chałupa’: rujnować; ruzńisko 20J; sapisko ‘podmokłe 
miejsce’: sapać ‘o ziemi podmokłej, która pod nogami wydaje dźwięki podobne 
do sapanie’[Brückner, 1993, s.v. sapać]; sa@isko 82, 91, por. sapie, sap; siedlisko 1/ 
‘zagroda wiejska’, 2/ ‘skupisko’: (o)siedlić; 1/ śedlisko 15L, 2/ tobyWo śedCisko zyduf 
17; sklepisko ‘klepisko; płaszczyzna z mocno ubitej gliny, ziemia w stodole, gdzie 
młóci się zboże’: sklepić; bozo1isko – skle@isko po staremu 97, skle@isko 15, 24, 73, 
96, 98, 98S, 99, 100, 104, skle@iskWo 25; spuścisko ‘stok góry’: spuścić; spuśćisko 
117; stoisko ‘koniec pola niedoorywany przy nawracaniu konia’: stoi-, stać; 
stozisko, bo śe staze 87S; targowisko ‘plac, na którym sprzedaje się i kupuje bydło’: 
targować; targo1isko 15, 15L, 17, 93C, por. targowica; wylewisko ‘mokre pole, 
łąka’: wylewać; vyle1isko 15L; wyłazisko ‘otwór w piecu garncarskim, przez który 
wkłada się naczynia’: wyłazić; vyWaźisko 93C; zamulisko ‘łąka zamulona po powo-
dzi’: zamulić; zamulisko 15L; zawalisko ‘zawalone zbocze’: zawalić (się); zavalisko 
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15L, por. N Res.; zwalisko ‘miejsce zasypane piaskiem’: zwalić; zvalisko 15L; że-
rowisko ‘murawa, gdzie wychodzą gęsi paść się’: żerować; zoro1isko 11.

-alisko:
Rozszerzony formant -alisko ustala formację wykopalisko ‘łąki potorfowe’: 

wykopać; vykopaliska nom. pl. 86. Jej rezultatywny charakter wynika z  formal-
no-semantycznych relacji z dokonanym czasownikiem podstawowym, prefiksal-
nym o tematycznym -owa- (por. Kowalska, 2011: 101). 

-(el)isko:
Rozszerzony formant -elisko potwierdzono w  funkcji lokatywnej w  dwóch 

formacjach dewerbalnych: spadzielisko ‘mokradła o  obniżonej części gruntu’: 
spadać; mokRolce, spaveCisko 35; spalenisko ‘pogorzelisko’: spalić; spal4ńisko 
15, spaleńisko 17, spoleńisko 90P. Powołane z jego udziałem nazwy za podstawy 
przyjmują czasowniki: niedokonany, o temacie na -a-, por. spadać, oraz dokonany 
o tematycznym -i-, por. spalić. Funkcje semantyczne derywatów kształtowane są 
w związku z aspektem czasowników podstawowych, stąd m.in. rezultatywny od-
cień znaczeniowy nazwy spalenisko – miejsca określonego jako efekt czynności, 
procesu. Na jej rezultatywno-atrybutywny charakter wpływ ma także ewentualny 
związek motywacyjny z podstawa imiesłowową, spalen-isko: spalony. 

Formant sporadycznie jest notowany w  kategorii N Loc. (por. Kowalska, 
2011: 101).

-nisko:
Jak podaje Jerzy Sierociuk, a za nim Anna Kowalska: „Praktyka terenowa 

dowodzi, że niektóre formacje o wyraźnie zarysowanym charakterze lokatyw-
nym funkcjonują w wybranych gwarach jako jednostki rzadkie, pojawiające się 
jedynie w określonych konsytuacjach. Ich semantyka i funkcjonowanie na tle 
ogólnej struktury językowej danej gwary nakazuje traktowanie tych derywa-
tów jako nazw miejsc” (Sierociuk, 1996: 10; Kowalska, 2011: 100). Do takich 
w analizowanym materiale zaliczono m. in. struktury derywowane formantem 
-nisko, a także wszystkie te, przy omówieniu których wskazano sporadyczny, in-
cydentalny udział sufiksu w kształtowaniu znaczenia lokatywnego, np. -iba, -ec, 
-ica, -anica, -alnica, -elnica, -awica, -icho, -arnik, -alisko, -elisko, -anisko, -enisko. 

Formant -nisko powołuje nazwę – kolnisko ‘miejsce rąbania drzewa’: kłóć32 
‘szczepać drzewo’ [Brückner, 1993, s.v. kolnia]33; kolńisko 10M, 84, kolńisko do  

32 patrz Klemensiewicz, 1981: 364–365.
33 Aleksander Brückner podaje także możliwość wywodzenia nazwy od rzeczownika 

– koło, wówczas, gdy funkcjonuje ona na określenie ‘wozowni’ [Brückner, 1993, s.v. kolnia], 
Anna Kowalska derywat kolnisko wiąże z czasownikiem – kolić (Kowalska, 2011: 37).
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rMbańo t_eva 92, por. kolnia. Ustalono ją w  oparciu o  czasownik niedokonany, 
atematyczny. Formacja wyraża zamkniętą przestrzeń, pomieszczenie, w którym, 
zgodnie ze wskazanym znaczeniem motywującym, wykonywana jest czynność 
szczepania drewna.

W tym samym znaczeniu w gwarach zanotowano, powiązaną z tym samym 
czasownikiem podstawowym, nazwę o formancie -nia, por. kolnia.

-(an)isko:
Formant ustala dwie nazwy: kopanisko ‘pole po wykopanych karto-

flach’: kopać; kopańisko 6, 10, 10M, 15, 15L, 17, 25R, 82, 86, kWopańisko 50Z, 
kopaniskWo 43B, pyrcysko, kopańisko 73; oranisko ‘zaorane pole’: orać; orańisko 86, 
por. oranka. Powołane w oparciu o czasowniki niedokonane, o tematach na -a-, 
w płaszczyźnie semantycznej wyraźnie wykazują rezultatywny charakter. Dery-
waty mogą być kategoryzowane także w powiązaniu z podstawami imiesłowowy-
mi, które podkreślają ich atrybutywny odcień znaczeniowy. 

Formację wariantywna dla oranisko ustala w  oparciu o  tę samą podstawę 
formant -anka, por. oranka.

-enisko:
Nazwa – palenisko ‘część pieca’: palić; polińisko 30K, 93C, pWoCińisko 93 

paleńisko f @ecu kovola 17, por. palenie – wyraża małą, ograniczoną przestrzeń 
definiowaną w związku z przeprowadzaną w niej czynnością. Czynność motywu-
jąca wyrażana jest przez czasownik niedokonany o temacie na -i-. 

-awisko:
Rozszerzony formant -awisko powołuje w  oparciu o  czasownik niedoko-

nany, atematyczny nazwę lokatywną – trzęsawisko / trzęsiawisko ‘podmokły, 
bagnisty grunt’: trząść (się); UResa1isko 15L, 38, 58M UR6sa1isko 19L, tR6sa1isko 
31, 42, 83, 83B, tResa1iskW$ 59, lResa1isko 15, lRęsa1isko 75a, 100, lR6sa1isko 
42B, 73, lR6so1isko 77, 78, 93C, lR6sa1zisko 104, UResa1isko 15T, / UR6śa1isko 12J,  
UReśa1isko 13Op, UR6śo1isko 72D, por. trząsawica, trzęsowina, trząsawa.

Atrybutywny charakter derywatu wynika z  przenośnie wykorzystanego 
znaczenia czasownika podstawowego. Nazwy wariantywne powołują formanty: 
-awica, por. trzęsawisko / trzęsawica, -owina, por. trzęsawisko / trzęsowina, 
-awa, por. trzęsawisko / trzęsawa. 

-owisko:
Według Witolda Doroszewskiego sufiks powstał „z  połączenia przyrostka 

-isko z  tematami czasowników na -ow- (…), a może także pod wpływem przy-
miotników na -owy-” (Doroszewski, 1928: 237).

„W gwarach formacje z sufiksem -owisko występują rzadziej niż formacje z su-
fiksem podstawowym” (Kowalska, 2011: 35). Inne proporcje wykazuje polszczyzna 
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ogólna wskazująca na częstsze użycie formantu -owisko w powoływaniu nazw prze-
strzennych zarówno dewerbalnych, jak i odimiennych (Kreja, 2002(e)).

Nazwy gwarowe ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane o tematach 
na -e-, por. beczeć, leżeć, -a-, por. grzebać, oraz czasownik dokonany o sufiksie 
tematycznym -ną-, por. stanąć. 

Derywaty wyrażają otwarte przestrzenie, por. bekowisko, grzebowisko 
oraz miejsca o wyraźnie wytyczonych granicach, por. legowisko, stanowisko. 

Struktury wariantywne o sufiksach: -ysko, -ło, -enie zanotowano dla formacji 
legowisko, por. leżysko, legło, leżenie.

bekowisko ‘liche pastwisko, gdzie krowy beczą z  głodu’: bekać ‘beczeć’; 
krova becy na beko1isku, 11; grzebowisko ‘cmentarz zwierzęcy’: grzebać; g_ebo-
1isko 15L; legowisko: legać / leżeć; lego1isko 28D, 50, por. leżysko, legło, leżenie; 
stanowisko ‘miejsce wspólnego odpoczynku bydła w  południe’: stanąć; stano-
1isko 93C.

-el:
Formant ustalono w  funkcji lokatywnej w  derywacie topiel 1/ ‘błotni-

ste miejsce na glinianej drodze lub polu’, 2/ ‘głęboka woda’: topić ‘zanurzać 
w wodzie’ [Boryś, 2006, s.v. topiel]; 1/ to@el 1G, 88, 93C, smuk to to@ele 72, 2/ 
gWebocyzna – to@el 30, 87. Wyraża on miejsce w związku z jego właściwością ujaw-
niającą się w działaniu ‘miejsce, gdzie można się topić, tzn. zanurzyć się w wodzie’.

Derywat powołano w oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -i-.

-ło:
Nazwę – legło ‘legowisko’: legać / leżeć; legWo mo ,oHik 63, por. leżysko, 

legowisko, leżenie – omówiono w materiale jako formację wariantywną dla de-
rywatów kształtowanych przez formanty: -ysko, por. leżysko, -owisko, por. legowi-
sko, por. też -enie w nazwie – leżenie. 

Sam formant w gwarach w funkcji lokatywnej wskazywany jest sporadycznie; 
por. 13 przykładów notowanych przez Annę Kowalską (Kowalska, 2011: 95).

-(an)ina:
Właściwy nazwom czynności formant -anina w funkcji lokatywnej opisywa-

ny jest jako nieproduktywny, bardzo rzadki. Jego obecność w wyznaczaniu nowej 
funkcji kategorialnosemantycznej podyktowana została nadaniem formacji pry-
marnie czynnościowej (po. N Acc., s. 49) nowej wartości semantycznej.

Funkcjonujący w gwarach jako nazwa czynności i nazwa miejsca derywat – 
kopanina ‘karczowisko’: kopać; na kopańine ide śoć 32, 41, 58, por. N Acc. – po-
wołano w  oparciu o  czasownik niedokonany o  tematycznym -a-. Sam formant 
pełni funkcję mutacyjno-modyfikacyjną, ustalając nazwę miejsca naznaczonego 
swoistym chaosem, nieładem wynikającym z  dokonanych czynności. Funkcja 
sufiksu może też wskazywać na adiektywny charakter podstawy.
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-owina:
Nazwę – trzęsowina ‘trzęsawisko’: trząść (się); lR6so1ina 121, por. trząsawi-

ca, trzęsawisko, trząsawa – omówiono jako jeden z wariantów formalnych ogól-
nopolskiej nazwy – trzęsawisko, por. też trzęsawica, trzęsawa. Wszystkie powoła-
no w oparciu o czasownik niedokonany, atematyczny, por. trząść. 

-nia:
Obecny w  lokatywnych formacjach ogólnopolskich (por. Kowalewska, 

1968; Satkiewicz, 1969: 61; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 251–252; Kowal-
ska, 2011: 43) formant -nia także w gwarach wykorzystywany jest do tworzenia 
nazw miejsc. Większość z nich jest wspólna tym dwóm obszarom języka polskie-
go, np. kuźnia, przychodnia, rzeźnia, stajnia (por. też Szymczak, 1961: 177–
178; Chludzińska-Świątecka, 1972: 188; Malec, 1976: 58; Sierociuk, 1996: 103).

Formacje ustalono w oparciu o czasowniki niedokonane, prefiksalne i nieprefi-
gowane, o tematach na: -a-, por. rzezać, -aja-, por. stajać, -i-, por. przychodzić, -owa-, 
por. katować, -ewa-, por. rozlewać, oraz atematyczne: kłóć (patrz s. 264), kuć.

Strukturę wariantywną zanotowano dla derywatu kolnia, por. kol-nisko.
Omawiane nazwy wyrażają przestrzenie zamknięte, pomieszczenia de-

finiowane w  związku z  przeprowadzanymi w  nich działaniami. W  przypadku 
nazwy katownia możemy mówić o  przenośnym wykorzystaniu znaczenia 
czynności motywującej, stąd też bierze się atrybutywny charakter samego de-
rywatu, a  także nacechowana pejoratywnym ładunkiem emocjonalnym jego 
funkcja semantyczna. 

katownia: katować; katovńo 15L; kolnia ‘miejsce na podwórzu, gdzie się rą-
bie drzewo’: kłuć ‘szczepać drzewo’ [Brückner, 1993 s.v. kolnia]; kolńa to gve śe 
t_evo rombuze 91, kolńa 78, 79, 81, 86, 93, 94, kolńd 42B, kolńo 12J, 15T, 25B, 
72, 73, 74, 75a, 76, 77, 80a, 83, 84, 85, 95, kWolńo 23, 79, por. kolnisko; kuźnia: 
kuć [Brückner, 1993, kuźń: kuć]; kuźńa 10M, kuźńd 20, 25R, 26K, 34W, 50Z, 
57, 61, kuźńo 1B, 1G, 12J, 13Op, 13S, 14, 15, 15L, 17, 20, 24S, 30K, 32K, 42, 
43, 93, 93C; ozlewnia ‘rozlewnia, np. mleka’: ozlewać ‘rozlewać’; Wozlevńo 15L; 
przychodnia: przychodzić; pRy,odńo 13S, 15L; rzeźnia: rzezać; _eźńo 15, 15L, 
v _eźńi 45; stajnia ‘budynek, pomieszczenie dla koni’: stajać; f stazni byWy kuńe 
121, stazńa 6T, 25, 72D, 75a, 78, 86, 87S, 91, 104, stazńd 24, 34W, 43, 43B, 50Z, 
57, 63G, 64, stazńo 1B, 1G, 10M, 1, 12J, 13Op, 13S, 15, 15L, 15T, 16S, 19, 19J, 20, 
20J, 23, 23B, 24S, 25B, 26K, 28D, 30K, 32, 32K, 58M, 64, 72, 73, 74, 75, 76,77, 
79, 80, 81, 82, 83, 83B, 84, 85, 87, 87S, 88, 89, 90, 92, 93, 93C, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 114, 117, stazń? 42B.

-alnia:
Uznany we współczesnym języku polskim za produktywny i przejrzysty zna-

czeniowo formant -alnia – a wraz z nim -arnia, -ownia,  wszystkie jako rozszerzone 
warianty formantu -nia (Satkiewicz, 1969: 61) – także w gwarach odpowiada za 
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ustalanie licznych formacji lokatywnych (por. Kowalska, 2011: 48–50; Siero-
ciuk, 1996: 105).

Zapisywany przez Bogusława Kreję z  wyraźnie wyodrębnionym jako for-
motwórczym elementem -lnia formant -(a)lnia wchodzi w  relacje wyłącznie 
z  podstawami czasownikowymi, a  zaznaczona przez autora struktura sufiksu 
wskazuje na to, by łączono go z tematami słowotwórczymi o wygłosie na -a- (Kre-
ja, 2002(c): 77).

Zgodnie z  tą zasadą przebiega opis słowotwórczy derywatów gwarowych. 
Ich podstawami są czasowniki o tematach na -a-, np. kopać, rąbać, ujeżdżać, ubez-
pieczać (się), wyjątkowo na -owa-, por. farbować, -ywa-, por. szywać, zarówno 
nieprefigowane, jak i prefigowane o niedokonanym aspekcie. Derywaty nazywają 
miejsca o ograniczonej, często zamkniętej przestrzeni.Tylko dla nazwy farbialnia 
wskazano formację wariantywną z sufiksem -arnia, por. farbiarnia.

farbialnia ‘zakład farbujący wełnę’: farbować; farˆalńo 13S, por. farbiar-
nia; kopalnia: kopać; kopalńd, do kopalńi my ,oviCi 25, s kopalńe gen. sg. 52, 
na kopalńo 63; pływalnia ‘miejsce płytkie w  rzece lub jeziorze, gdzie się pły-
wa’: pływać; pWyvalńo 15L; poczekalnia ‘poczekalnia kolejowa’: poczekać; 
pocekalńo 15L, 28D; rąbalnia ‘miejsce, gdzie rąbie się drzewo’: rąbać; robalńa 57; 
spalnia ‘sypialnia’: spać; spalńo 20J; szwalnia: Rfalńo 28D, sfalńo 15L; ubezpie-
czalnia ‘przychodnia zdrowia’: ubezpieczać (się); f tyv Wubeś@ecalńa, ,ory pre-
ryk śe vyńeśe na drugom strune zag vylicy 25P; ujeżdżalnia ‘część podwórka dwor-
skiego’: ujeżdżać; Wuzezralńo 15L. 

-elnia:
Jest to jeden z rozszerzonych wariantów sufiksu -nia. Właściwy formacjom 

lokatywnym wykorzystywany jest w  ich powoływaniu, jednak bardzo rzadko 
(por. Kowalska, 2011: 102; Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 256). W gwarach 
formant -elnia ustalono w derywacie –warzelnia ‘miejsce, gdzie się gotuje’: wa-
rzyć ‘gotować’; va_elńo 15L. Ustalono go w  oparciu o  czasownik niedokonany 
o temacie na -y-. 

-arnia:
Formant ten identyfikowany jest z  formacjami lokatywnymi pochodzący-

mi od podstaw zarówno rzeczownikowych, jak i  czasownikowych (por. Kreja, 
2002(d), 2002(f); Izdebska, 1977). 

Wśród derywatów odczasownikowych należy wskazać te, które ustalane są 
przez złożony formant -ar/nia i  te, które mają -arnia proste, przez -arz niemo-
tywowane (Kreja, 2002(d): 94). W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z nazwami o podwójnej motywacji rzeczownikowo-czasownikowej, por. durkar-
nia ‘drukarnia’: durkować ‘drukować’ / drukarz, farbiarnia: farbować / farbiarz, 
garbarnia: garbować / garbarz, piekarnia: piekać / piekarz. Niezłożony formant 
-arnia wskazać należy w  nazwach o  wyłącznej motywacji czasownikowej, por. 
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palarnia: palić, suszarnia: suszyć. Jak widać formacji o sufiksie złożonym w za-
notowanym materiale gwarowym jest więcej. Ma to zapewne związek z genezą 
samego sufiksu i jego udziałem w powoływaniu formacji już nieopisywanych jako 
dwumotywacyjne (por. Kreja, 2002(d): 98–102).

W materiale jako podstawy wskazano czasowniki niedokonane o tematach 
na: -owa-, por. durkować ‘drukować’, farbować, garbować, -i-/-y-, por. palić, su-
szyć, oraz -a-. por. piekać. 

Ustalone nazwy wyrażają pomieszczenia związane z profesjonalnymi czyn-
nościami, działaniami podyktowanymi obowiązkami gospodarskimi. 

Dla nazwy farbiarnia zanotowano formację wariantywną z  formantem 
-alnia, por. farbialnia.

dulkarnia ‘drukarnia’: dulkować ‘drukować’; dulkarńi gen. sg. 23; farbiarnia 
‘zakład farbujący wełnę’: farbować; farˆarńo 28D, por. farbialnia; garbarnia: gar-
bować; garbarńo 15; palarnia ‘pomieszczenie, w którym gotuje się w lecie ziem-
niaki dla bydła’: palić; palarńo 15L; piekarnia: piekać; @ekarńd 34W, @ekarno 11, 
15, 15L, 16S, 63, @ikarńo 32K, 72D; suszarnia: suszyć; suRarńa 48, susarńo 15L, 
24S.

-ernia:
Formant wskazano w derywacie szlufiernia / ślufiernia ‘dziś nazwa terenu 

(pola), na którym była dawniej fabryka papieru, wytwórnia papieru’: szlufować 
/ ślufować ‘wyrabiać papier’; sluwerńa – Aedyś beła tam śluwerńd, pa@er slufWovali 
43B, / Aedyśik beWa tam śluwerńa, pa@er ślufovali 43. Wyraża miejsce pośrednio 
motywowane znaczeniem czynności. W  bezpośredniej relacji semantycznej ze 
znaczeniem czynności pozostaje nazwa fabryki, od której nazwano otwartą prze-
strzeń, na której kiedyś ona funkcjonowała. Podstawą derywatu jest czasownik 
niedokonany na -owa-.

-anie:
Łączony wyłącznie z  podstawami werbalnymi, prymarnie właściwy for-

macjom transpozycyjnym o  semantycznej funkcji czynności, formant -anie 
w procesie konkretyzacji znaczeń jednostek derywowanych zaczął funkcjono-
wać m.in. jako wykładnik funkcji lokatywnej (por. Grzegorczykowa, Puzynina, 
1979: 268–269; Sierociuk, 1996: 111; Gala-Milczarek, 2011: 67; Kowalska, 
2011: 115). 

W  gwarach w  znaczeniach miejsc zanotowano formacje: mieszkanie / 
mięszkanie 1/ ‘izba mieszkalna’, 2/ ‘chałupa, mieszkalny dom wiejski’: miesz-
kać; 1/ pot tem Heskańem 15, 15L, 32, 50Z, 90P, 2/ ,aWupa = Heskańe = dum 25R, 
Heskańe 8, 10M, 11, 17, 32, 59, 98, / Hjskańe 4, 9, 18, 23, 27N, v Hzjskańu 5; 
skrzyżowanie ‘miejsce, gdzie krzyżują się drogi’: skrzyżować; skRyzovańe druk 
17. Ich podstawami są czasowniki: niedokonany, nieprefigowany o  temacie na 
-a-, por. mieszkać, oraz dokonany, prefiksalny na -owa-, por. skrzyżować. 
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-enie:
Ten sam mechanizm, którym wytłumaczono obecność formantu -anie w ka-

tegorii N Loc. (patrz -anie, s. 269), uzasadnia lokatywną funkcję formantu -enie 
(por. Grzegorczykowa, Puzynina, 1979: 268–269; Sierociuk, 1996: 111; Kowal-
ska, 2011: 115). 

Formacje gwarowe opisywane są w  relacjach słowotwórczych z  czasowni-
kami: niedokonanymi, nieprefigowanymi o tematach na: -e-, por. leżeć, -i-, por. 
palić, więzić oraz atematycznym, por. paść, dokonanymi, prefiksalnymi na -i-, por. 
ogrodzić, przegrodzić.

Nazwy wyrażają głównie miejsca o przestrzeni ograniczonej, zamkniętej, wy-
jątek stanowi nazwa paszenie określająca teren otwarty. 

Struktury wariantywne powoływane są przez formanty: -a, por. przegro-
dzenie / przegroda, -ka, por. przegrodzenie / przegrodka, -ysko, por. leżenie 
/ leżysko, -enisko, por. palenie / palenisko, -owisko, por. leżenie / legowisko, 
-ło, por. leżenie / legło, -eń, por. więzienie / więzień, -ø, por. przegrodzenie / 
przegród.

leżenie ‘legowisko’: leżeć; lezyńe 58M, por. leżysko, legowisko, legło, por. 
też N Acc; ogrodzenie ‘ogrodzona łąka, na której pasie się bydło’: ogrodzić; 
Wogror4ńe 15, por. N Instr.; palenie ‘palenisko’: palić; nat paCińim 75, por. paleni-
sko, por. też N Acc; paszenie ‘pastwisko’: pasać; pasyńe Wogulne 97, por. N Acc.; 
przegrodzenie ‘sąsiek, przedział w spichrzu na ziarno’: przegrodzić; pRegroreńe, 
becAi na źarno 94, por. przegroda, przegrodka, przegród; więzienie: więzić; 
v 1eqźińu śevi 30K, 1Qźińe / 1Qźiń 72D, 1eźeńe 56, 60, 1eźińe 22, 25P, 1eźeńe 23, 51, 
61, 1jźeńe 5, 13Op, 13S, 1Qźińe 1G, 6T, 11, 16, 19, 24, 28, 53, 93, 94, 96, 100, 104, 
117, 121, 1iźińe 24, 58M, 1iQźińe 26M, 28D, 72D, 93, 93C, 16źińe 62, 1yźińe 57, 
1ęźińo 41, por. więzień. 

-eń:
Formant wskazano w jednej formacji lokatywnej – więzień ‘więzienie, bu-

dynek, w którym przebywają skazani przestępcy’: więzić; ve 1Qźńu go fsaviCi 104, 
1jźeń 17, 18, 23, 1zjźeń 14, 1zjźeń 5, 1jźeń 32K, 1jźez 61, 1zjźeń 9, 1ęź„ń 1, 1ęźez 
65, 1ęźiń 41, 44, 48, 49, 1eźeń 15, 20J, 22, 27, 30, 34, 43B, 50, 50Z, 55, 1eź„ń 15, 
29, 1eźiń 15, 15L, 20J, 24S, 43, 45, 46, 1eńźeń 34W, 35, 39, 1eńźiń 25B, 38, 40, 
1eźiez 64, 1Qźiń 3, 10, 12, 12J, 19, 19J, 20, 21, 24, 26, 37, 41, 42, 42B, 71, 72, 72D, 
73, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87S, 88, 89, 90, 93, 95, 99, 114, 1ińźin 31, 31J, 
16źiń 36, 47, 63, 83, 91, 97, 16źyń 75a, 1yźyń 52, por. więzienie. Opisano ją jako 
wariant strukturalny nazwy o wykładniku -enie, por. więzień / więzienie. 

-ota: 
Nazwa – spiekota ‘teren, ziemia popękana od upału’: spiekać (się); s@ekota 

15L, por. spiek, por. też N Acc. – wyraża miejsce, którego charakter wynika z do-
konujących się na nim naturalnych procesów. 



2.1. Derywaty odczasownikowe, czynnościowo prymarne 271

Formant w funkcji lokatywnej notowany jest sporadycznie i dotyczy to for-
macji wyłącznie odprzymiotnikowych (por. Kowalska, 2011: 111). W materia-
le gwarowym nazwę – spiekota – zanotowano w dwóch znaczeniach: procesu 
(patrz N Acc., s. 67) i  miejsca, przypuszczać więc należy, że obecność sufiksu 
wśród formacji lokatywnych jest rezultatem przesunięcia jednostki derywowanej 
– nadania jej nowej, wyrażającej miejsce funkcji semantycznej.

-awa:
Notowany w  kategorii N Loc. w  pojedynczych przykładach, wyłącznie 

o motywacji przymiotnikowej, formant -awa- (por. Kowalska, 2011: 107) w ma-
teriale gwarowym znajduje potwierdzenie w nazwie trząsawa / trzęsawa / trzę-
siawa ‘trzęsawisko’: trząść (się); lR6sava, lRMsava 104, UResava 15L, tRęsava 49, 
79, lRęsava 87, lR6sava 92, 93, 104, lRMsavy nom. pl. 61, tR6sava 28, tReśava 13, 
tR6śava 21, por. trząsawica, trzęsawisko, trzęsowina, N Sub. Attr. Derywat omó-
wiono jako formację wariantywną przy nomen loci na -ica, por. trzesawa / trze-
sawica, -awisko, por. trzesawa / trzęsawisko, -ina, por. trzesawa / trzęsawina. 

Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
Jak wykazuje materiał gwarowy i stan ogólnopolski, już od czasów staropol-

szczyzny formacje tego typu tworzą jedną z najliczniejszych grup w obrębie oma-
wianej kategorii (por. Kleszczowa, 1998: 138,141; Grzegorczykowa, 1998: 413; 
Bąk, 1968: 84; Ostromęcka-Frączak, 1970: 48; Chludzińska-Świątecka, 1972: 
186–187; Sierociuk, 1996: 117–118).

Wszystkie rzeczowniki należą do męskiego paradygmatu fleksyjnego (por. 
Waszakowa, 1993: 56–58). Wyrażane przez derywaty znaczenia lokatywne od-
noszą się do otwartych przestrzeni, por. odłóg, podmiąk, sap, spiek, wschód, 
wybieg, wygon, wyrzut, zachód, zagaj, zalew, załóg, zrąb, oraz miejsc wyraźnie 
wyznaczonych bądź zamkniętych, por. odpływ, przegon, przegród, przejazd, 
przełyk, przełaz, schron, skład, skręt, skup, spęd, spust, staw, ściek, wchód, 
wylot, zajazd, zakręt, zlew.

Formacje motywowane są znaczeniami czynności o  aspekcie dokonanym 
wyrażanymi przez czasowniki prefiksalne o  tematach na: -i-/-y-, por. odłożyć, 
przegonić, przegrodzić, schronić, skupić, ustąpić, wygonić, wyrzucić, zagaić, -a-, 
por. zrąbać, część z nich zachowuje zgodność aspektową z wyrazami podstawo-
wymi, np. odłóg: odłożyć, przegród: przegrodzić, wyrzut: wyrzucić, zagaj: za-
gaić, zrąb: zrąbać. Te, które zrywają z aspektem czasownika podstawowego rów-
nie dobrze mogą być motywowane przez czasowniki niedokonane, np. przegon: 
przegonić / przeganiać, skup: skupić / skupować, wygon: wygonić / wyganiać. 

Pozostałe derywaty lokatywne wykazują formalno-semantyczne powiązania 
z  czasownikami niedokonanymi prefiksalnymi i  nieprefigowanymi o  tematach 
na: -a-, por. podmiękać, przejeżdżać, przełykać, sapać, składać, skręcać, spędzać, 
spiekać, spuszczać, ściekać, wybiegać, wylatać, zajeżdżać, zakręcać, zalegać, -i-, 
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por. przełazić, wchodzić, wschodzić, wychodzić, -awa-, por. stawać, -ewa-, por. za-
lewać, zlewać, -ywa-, por. odpływać, chodzić.

Dla niektórych formacji wskazano w  gwarach struktury wariantywne 
ukształtowane przez sufiksy: -e, por. sap / sapie, -ka, por. przegród / przegrodka, 
-nik, por. zagaj / zagajnik, -isko, por. sap / sapisko, -enie, por. przegród / przegro-
dzenie, -ota, por. spiek / spiekota. 

odłóg ‘pole, które nie jest uprawiane’: odłożyć; WodWuk, lezy WodWo)im, ńe-
Wuzytek 19J, Wodłuk 15, 25R, 26M, 30K, 33, WodWuk 12J, 13Op, 15T, 24S, 34W, 83L, 
87, 90P, 93C, 117, WodWuk 1B, 25B, lezy odWo)im 11, 74, Wodło)i nom. pl. 15, 90; 
odpływ ‘rów odwadniający’: odpływać; WotpWyf 87, W?tpWyf vWody 43; podmiąk 
‘miejsce niskie, podmokłe’: podmiękać; podHoKk 83; przegon / przegoń 1/ ‘dro-
ga między polami przeznaczona do przepędzania bydła’, 2/ ‘poprzeczna bruzda 
odprowadzająca wodę z pola’: przegonić; 1/ pRegon to zez droga poHery stazaHi 
34, pRegun 6T, 15, 19, 20J, 34W, 50, 50Z, / pReguń 10M, 49, por. przegonka, prze-
gonisko, 2/ pRebrać śpodlym pRegun, 72D, pRegon 78, 96, pRegYn 83B, pRegun 1G, 
3, 5, 9, 10, 15, 15L, 15T, 19, 20J, 24, 24S, 72, 72D, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 83L, 
84, 85, 86, 87S, 88, 90, 90P, 92, 93, 93C, 99, 117, pReg<n 50; przegród ‘przegroda, 
przedział w  spichrzu na ziarno’: przegrodzić; v zednym pRegrove 80a, por. prze-
groda, przegrodka, przegrodzenie; przejazd 1/ miejsce, w którym się przejeżdża 
przez tory kolejowe’, 2/ ‘droga między polami’: przejeżdżać; 1/ pRezast 1G, 15, 
15T, 19J, 24S, 30K, 117, na pRezaźve 71, 2/ pRezast 26M; przełaz ‘płytkie miejsce 
w rzece, gdzie można przejść’: przełazić; na pReWaźe voda ze nozpWytso 15T, por. 
N Instr.; przełyk: przełykać; coś mu stanyWu f pReWyku 16S, 20J, 30K, 121; sap 
‘podmokłe miejsce’: sapać ‘o ziemi podmokłej, która pod nogami wydaje dźwieki 
podobne do sapanie’[Brückner, 1993, s.v. sapać]; na tym so@e c6sto vygńize 16S, 
sapu, ńi ma / sapuf ńi ma 23, sap 11, 21, 23, 28, 29, 40, 43, 44, 49, 50, 50Z, 52, 53, 
55, 56, 57, 63, 65, 72D, 75a, 19, 26, 50Z, 51, 58, 60, 75a, sop 13S, 14, 19, sdp 43, por. 
sapie, sapisko; schron: schronić (się); Ńemce s,runy kopały 33, caWum noc pReśevo-
Wym f s,ruńe 16S; skład 1/ ‘miejsce magazynowania przedmiotów’, 2/ ‘sklep’: 
składać; 1/ skWot 15L, 55, 56, 63G, 2/ do skWadu; to taAe skWady su z ubrańamy 
32, por. N Res; skręt ‘zakręt’: skręcać; na skreće dro»i 34, skrent 50Z, na skreńće 
25, 30, por. N Instr.; skup ‘punkt skupu obowiązkowych dostaw’: skupić; na skup 
53, por. N Acc.; spęd ‘miejsce, gdzie odstawia się zakontraktowane zwierzęta’: 
spędzać; spet 25P, spynt 15L, 42B, na spent 17; spiek ‘teren, ziemia gliniasta, ła-
two twardniejąca’: spiekać (się); s@yk – gCina, @zasek, s@ece śe, tako pRetCi,a 83L, 
por. spiekota; spust ‘rów odwadniający’: spuszczać; pRyWur, abo spust 55, spust 
11, 15L, 52, 59, por. N Instr.; staw ‘sztuczny śródlądowy zbiornik wody’: stawać 
‘zatrzymać, wstrzymać; zatamować’ [Boryś, 2006]; ryby mo f tym sta1e 30K staf 
1G, 10, 10M, 13Op, 17, 18, 19J, 27N, 30K, 32, 104, 121, stdf 29, 30, 40, 43B, 47, 
53, 54, 56, 57, 61; ściek ‘rów, kanał, którym odprowadzana jest woda’: ściekać; 
śćiku ńe HaW? 59; ustęp ‘ubikacja’: ustąpić; Wustep 15, s t4go ustempa 4; wchód 
‘wejście’: wchodzić; f,ut 15L; wschód: wschodzić; na fs,ove 30K, por. N Acc., N 
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Temp.; wybieg ‘zakręt’: wybiegać; vyˆek 15L; wychód ‘wyjście, np. w domu, 
schody’: wychodzić; vy,ut na stry, 57, por. N Acc.; wygon 1/ ‘wspólne pa-
stwisko’, 2/ ‘szeroka droga, którą dawniej pędziło się bydło na pastwisko’, 3/ 
‘rów odwadniający, głęboka bruzda poprzeczna przez pole’, 4/ ‘przylegająca do 
wyoranej bruzdy część pola, którą idzie koń zaprzężony z  lewej strony, przy 
oraniu parą’: wygonić; 1/ vygun 13S, 15, 19, 20, 25B, 61, na t4n vygun, pdsfisko 
29, 2/ vygun 12J, 13Op, 19J, 24S, 30K, 93C, vygun ‘Hery grańicaHi druga’ 97, 
3/ vygun 6, 7, 9, 15L, vygon 72D, 4/ kuń ive vygunem 83L, vygun 1B, 15, 78, 
84, 86; wylot ‘otwór w ulu, przez który wylatują pszczoły’: wylatać; vylot 12J, 
13Op, 15L; wyrzut ‘nieużytek, część gruntu gromadzkiego, z którego wszyscy 
biorą piasek czy glinę’: wyrzucić; vy_ut 14, por. N Res.; zachód 1/ ‘strona świa-
ta’, 2/ ‘kraj leżący w przeciwnej stronie od wschodu’: zachodzić; 1/ z zo,odu 
15, 15L, 30K, 41, 2/ vyze,oW na za,ut 30K, na zd,ut 59, por. N Temp.; za-
gaj ‘młody las’: zagaj-, zagaić ‘zarosnąć drzewami, krzewami’; młody zagaz 72, 
zogaz – gęste Hezsce 75a, 76, 79, Na Zdgazu 58, por. zagajnik; zajazd ‘plac, na 
którym zatrzymują się przed domem pojazdy’: zajeżdżać; zazas pRet karcmą 
19J; zakręt: zakręcać; zakrjt 14, 61, zdkret 29, 34, 39, 43, 50Z, 57, zakret 30, 
zakr4nt 20, 20B, zakrynt 10, 10M, 104, zokrynt 15T, 84, zakrenty dro»i  17, 
20B; zalew ‘miejsce podmokłe’: zalewać; zolef 1G; załóg 1/ pole, które nie jest 
uprawiane, odłóg’, 2/ ‘ugór, podmokłe pastwisko’: zalegać ‘leżeć odłogiem’;  
1/ zoWug 83B, 2/ zaWo»i to WodWo»i, Wugory 90P, zołuk 82a, zoWuk 42B, 83, 86, 85, 
88, 91, 95; zlew ‘specjalny dół na podwórzu’: zlewać; zlef 15L, zlif vody 83, por. 
N Acc.; zrąb ‘obszar wyrąbanego lasu’: zrąbać; na zreHˆe 30K, zromp 72, 83L, 
zrop 15, zrump 87S, por. N Acc., N Res. 

2.1.8. Nazwy temporalne, N Temp.

Nazwy temporalne reprezentowane są zarówno w gwarach, jak i w polsz-
czyźnie ogólnej przez nieliczne derywaty. Ich funkcja semantyczna, kształto-
wana w relacjach ze znaczeniami czynności, wskazuje na czas ich dokonywania 
się czy przeprowadzania (por. Grzegorczykowa, 1998: 414–415). W gwarach 
formacje temporalne wyrażają głównie pory prac wynikających z obowiązków 
gospodarskich, np. orki, wygónki, kopanie, sianie, miądlenia, pielenia, sie-
czenia, żniwa, siewy. Pozostałe określają pory dnia, np. świtanie, wschód, 
zachód, zmierzch, porę spożywania porannego posiłku, por. śniadanie, czas 
godów, por. tarło czy okres, w którym przeprowadzano wróżby andrzejkowe, 
por. wróżby. 

W oparciu o podstawy czasownikowe znaczenia temporalne są kształtowa-
ne głównie w  procesie derywacji paradygmatycznej, por. rzeczowniki męskie 
z -ø oraz w derywacji sufiksalnej powołującej rzeczowniki na: -anie, -enia (pl.t.), 
-ki (pl.t.), oraz pojedyncze przykłady na: -by (pl.t.), -ło, -un, -ania (pl.t.), -iwa (pl.t.), 
-iwo, -y (pl.t.).



2. Interpretacja derywatów274

Wykładniki derywacyjne:

-by (pl.t.):
W oparciu o czasownik niedokonany o temacie na -y- formant powołuje rze-

czownik temporalny należący do kategorii plurale tantum. Wyraża okres, w któ-
rym zgodnie z  polską obrzędowością przeprowadzane są wróżby andrzejkowe 
– wróżby ‘andrzejki’: wróżyć; ve vruzby voW,y se vruzom, cy śe Wozeńom 25P.

-ki (pl.t.):
Nazwy orki ‘czas orek jesiennych’: orać; WorAi 50D, 93C; wygónki ‘czas przed 

wieczorem, kiedy po zelżeniu upału wygania się bydło na pastwisko’: wygonić; 
vygunAi 1B, wyrażają czas wykonywania czynności: związanych z uprawą roli, ho-
dowlą bydła. Ich funkcja semantyczna wskazuje na okresy, w  których czynności 
są powtarzane, choć formalnie tylko dla nazwy orki jako podstawowy wskazano 
czasownik niedokonany (na -ać), por. orać. Derywat wygónki ustalono w oparciu 
o czasownik dokonany, prefiksalny na -ić, nie można jednak wykluczyć w tym przy-
padku jako drugiej motywacji wyrażonej przez czasownik niedokonany – wyganiać.

-ło:
Derywat – tarło ‘okres godowy u ryb’: trzeć (się) ‘składać ikrę’; tarWo 15L – 

powołano od czasownika atematycznego z  wykorzystaniem formantu -ło (por. 
Gaertner, 1934: 277).

-un:
Formant ustalono w  derywacie zmierzchun: zmierzchać (się); zHeR,un 

15L, por. zmierzch. Wyraża porę dnia przed zapadnięciem zmroku. Formalną 
podstawą jest czasownik niedokonany na -ać. W tej samej funkcji w gwarach, po-
dobnie jak w języku literackim funkcjonuje nazwa zmierzch.

-anie:
Pełniące zapewne prymarnie wyłącznie funkcje rzeczowników czynnościo-

wych derywaty na -anie w wyniku konkretyzacji ich funkcji semantycznych zy-
skały wtórnie także znaczenia temporalne. Ich podstawami są czasowniki niedo-
konane o tematach na -a-, por. kopać, siać, śniadać, świtać.

Dwie formacje wyrażają pory prac polowych, por. kopać, siać. Pozostałe wy-
rażają: czas porannego posiłku, por. śniadać, porę dnia, gdy zaczyna wschodzić 
słońce, por. świtanie.

Nazwa – kopanie – w gwarach występuje także jako plurale tantum o sufik-
sie -ania, por. kopania. 

kopanie ‘okres kopania ziemniaków, wykopki ziemniaków’: kopać; 
kopańe 1G, 15, 15L, 26K, 40, 44, 83B, 88, f kopańe, na kopańe 25P, por. kapania, 
por. N Acc.; sianie ‘czas siewów’: siać; śańe 1G, śońe 24S, 93C, f śońe 25P, por. 
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N Acc.; śniadanie ‘pora spożywania śniadania’: śniadać [Boryś, 2006, s.v. śnia-
danie]; na śńodańe beWam pRy drusce, tagem ćena zyto 25P, por. N Acc., N Ob.; 
świtanie ‘pora tuż przed wschodem słońca’: świtać; świtańe 15L, 25P, świtońe 93C.

-ania (pl.t.):
Derywat kopania ‘okres kopania ziemniaków’: kopać; kopańa 1B, 15T, 24S, 

Wo kopańa, 83B, pRet kopańamy 32K, por. kopanie, należy do kategorii plurale 
tantum. W gwarach w tym samym temporalnym znaczeniu funkcjonuje wystę-
pująca w liczbie pojedynczej nazwa z sufiksem -anie, por. kopanie.

-enia (pl.t.):
Formant wskazano w derywatach: miądlenia ‘okres, kiedy się międli len, po 

żniwach a przed kopaniami’: miądlić ‘międlić’; Hundlińa, Hodleńa nom. pl. 1B; pie-
lenia ‘czas, kiedy się plewi rośliny okopowe’: pielić ‘pleć’; @eCińe 1G, por. N Acc.; 
sadzenia ‘pora sadzenia ziemniaków’: sadzić; noz1ecy roboty to ze f sarńa i zńiva 
15T, por. sadzenie; sieczenia ‘okres żniw’: siec; śecyńa 20J, por. N Acc. Należą one 
do kategorii plurale tantum. Wyrażają pory związane z pracami gospodarskimi. 

Rzeczowniki temporalne na -enia (pl.t.) za podstawy przyjmują czasowniki nie-
dokonane o tematach na: -i-, por. miądlić, sadzić, pielić, oraz atematyczny, por. siec. 

-iwo:
Derywat żniwo ‘czas koszenia zbóż i ich zbioru’: żn-, żąć; zńivo 14, 15, 15L, 

32K, 76, na zńivo 41, por. żniwa, N Acc., N Res., powoływany jest w oparciu o ten 
sam czasownik, co omówiona już nazwa – żniwa. Obie występują w  gwarach 
w tej samej funkcji semantycznej.

-iwa (pl.t.):
Formant ustala nazwę temporalną należącą do plurale tantum – źniwa / 

żniwa ‘czas koszenia i zbioru zbóż’: żn-, żąć; źńiva 1G, 93C, pRed źńivamy 20J, / 
na pRednofku pRede zńivy 23, _ńiva 11, 12J, 13S, 14, 28D, 34W, 57, 59, 72, 72D, 76, 
78, 79, 81, 83B, 83L, 85, 90, 91, 95, 98S, 99, 104, zńiva 1B, 6, 9, 10M, 13Op, 15, 
15L, 15T, 16, 16S, 17, 19, 20J, 23, 24, 24S, 25, 25B, 25P, 25R, 26M, 30K, 32, 41, 
43, 43B, 45, 46, 47, 50Z, 54, 57, 58, 58M, 63G, 74, 80, 83, 85, 86, 87S, 89, 92, 93, 
97, 98, 117, pRed _ivamy / pRede _ńivy 11. Jej podstawą jest niedokonany czasow-
nik atematyczny. Formacja wyraża czas wzmożonych prac polowych związanych 
ze zbiorem zbóż. 

Formacja wariantywna kształtowana jest przez formant -iwo, por. żniwo.

-y (pl.t.):
Nazwa siewy ‘okres siania zbóż’: siewać’; śivy to f paźverńiku i v marcu 19J, 

śivy 30K, śevy 1B, 13Op, 15T, 17, por. N Acc – ma strukturę plurale tantum. Po-
wołano ją w oparciu o czasownik wielokrotny o temacie na -ewa-, por. siewać. 
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Derywaty paradygmatyczne rodzaju męskiego, -ø:
Do grupy tej należą rzeczowniki należące do męskiego paradygmatu flek-

syjnego (por. Waszakowa, 1993: 60). Powołano je w oparciu o czasowniki nie-
dokonane, prefiksalne o  tematach na: -i-, por. schodzić, wschodzić, zachodzić, 
-a-, por. smierzchać (się), zmierzchać (się). Wszystkie nazwy wyrażają pory dnia, 
wyjątkowo schód nazywa ostatnią fazę księżyca.

Dla nazwy zmierzch w gwarach wskazano formację wariantywną o sufiksie 
-un, por. zmierzchun.

schód ‘o księżycu: ostatnia kwarta’: schodzić; s,ut kś6_yca ‘księżyc kończący 
się’ 10, 19J; smierzch ‘zmierzch’: smierzchać (się) ‘zmierzchać (się)’; sHyR,, sHy-
R,a  śe 63G, 83; wschód: wschodzić; Wo fs,ove 15, por. N Acc., N Loc.; zachód 
‘moment, gdy słońce przecina linię horyzontu’: zachodzić; za,ut sWozńca 1G, 5, 
13Op, 15, 19J, 30K, 23, 24S, 25P, 32K, zo,ut 1B, 93C, por. N Loc.; zmierzch / 
zmierzk: zmierzchać (się); zHiR, / zHeR, 28D, zHeR, 1G, 43B, 81, 117, zH„R, 15, 
zHiR, 6T, 12J, 13Op, 15, 19, 25R, 26M, 28D, 31J, 43, 76, 78, 87S, 93, zHyR, 86, / 
v lato som ćepWe zHeRAi 25P, zHiRk / zHiR, 26K, zHiRk 17, 41, 71, 93C, por. zmierz-
chun; zmrok: zmroczać (się); zmrok 10, 10M, 14, 34, 65, 76, 117, na zmroku 42, 88.

2.2. Derywaty odczasownikowo-odrzeczownikowe

Omówienie derywatów skomponowanych w oparciu o dwie podstawy sło-
wotwórcze w tej części pracy podyktowane jest przede wszystkim ich formalny-
mi powiązaniami z verbum stanowiącym, w tym wypadku, decydujący dla inter-
pretacji człon złożenia. Dopełniane motywacjami wyrażanymi najczęściej przez 
nomina formacje stanowią niejako ogniwa przejściowe pomiędzy klasycznymi 
dewerbativami – czynnościowo prymarnymi – a rzeczownikami o funkcjach se-
mantycznych kształtowanych w relacjach ze znaczeniami czynności niewyrażo-
nymi jednak w ich strukturach – dewerbativami sekundarnymi. Choć nielicznie 
reprezentowane w gwarach composita odgrywają istotną rolę w ujawnianiu czyn-
nościowego charakteru derywatów rzeczownikowych. Wywodzone od dwóch 
podstaw słowotwórczych – czasownikowej (verbum – V) i rzeczownikowej (no-
minuj – N), czasem przysłówkowej, wyrażają wartości kategorialne wytyczone 
przez paradygmaty nazw czynności, subiektów czynności, subiektów atrybutyw-
nych czynności, środków czynności, rezultatów czynności, miejsc oraz nazw tem-
poralnych (por. Grzegorczykowa, 1963; Kurzowa, 1976).

2.2.1. Nazwy czynności, stanów, N Acc. 

Nazwy czynności / stanu formowane są w układzie rzeczownik + czasownik 
w wyniku derywacji sufiksalno-interfiksalnej oraz interfiksalno-paradygmatycz-
nej. W formacjach orzeczeniowych pierwszy człon złożenia precyzuje czynność 
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wyrażoną przez człon drugi, a w przypadku rzeczownika owocobranie znaczenie 
leksykalne różnicuje wartości kategorialne – czynnościową od temporalnej (por. 
N Temp. s. 280).

Wykładniki derywacyjne:
-anie, -o-: owocobranie ‘zbiór owoców’: owoc + brać; Wovocobrańe pRes  

caWum ześiń 19J;  
-ø, -o-, por. kostoból ‘ból kości’: kość + bóleć; na kostobule ˆerom 90P.

2.2.2. Nazwy subiektów czynności, N Sub. 

Struktura semantyczno-składniowa złożeń najczęściej jednak wyraża relacje 
subiektowo-obiektowe – N Sub., w których wykładnikami subiekta są formanty: 
-ca, por. złoczyńca, -ca, -o-, por. cudotwórca, dobroczyńca, świętokradca oraz 
interfiksalno-paradygmatyczne (z interfiksami (-i-/-y-, -o-), por. macykura, ko-
pidołek, cudotwórca, grzebodołek, macokura, mężobójczyni. W drywatach 
ustalonych w oparciu o dwie podstawy słowotwórcze funkcjonują modele zespo-
lenia nominum N + V, por. dobroczyńca, złoczyńca, V + N, por. macykura, ko-
pidołek, grzebodołek, macokura oraz N1 + N2, por. mężobójczyni. W nazwach 
subiektów opartych na układach N + V, V + N, N1 + N2 członami określającymi są 
N, N1 a określanymi V, N2 (por. Grzegorczykowa, 1998: 455–464). 

Derywat cudotwórca może być interpretowany także jako złożenie interfik-
salne dwóch podstaw rzeczownikowych, por. cud + twórca, wpisuje się wówczas 
w schemat N1 + N2. Formację wariantywną -o-/-y- ustalono w gwarach dla nazwy 
macokura / macykura. 

Na uwagę zasługują derywaty, które w  wyniku złożenia zyskały wyraźny 
ładunek stylistyczny, wartościująco-oceniający, por. dobroczyńca, złoczyńca, 
kopidołek, grzebodołek czy świętokradca. Ten ostatni, poprzez częste użycie 
przenośne, włączony może być także do kategorii nazw atrybutywnych subiek-
tów czynności. 

Wykładniki derywacyjne:
-ca: złoczyńca ‘czyniący zło’: zło + czynić; zWocyńca 15L; 
-ca, -o-: cudotwórca ‘czyniący cuda’: cud + tworzyć; cudotfurca 15L; dobro-

czyńca ‘czyniący dobro’: dobro + czynić; dobrocyńca 15L; świętokradca, ‘czło-
wiek znieważający rzeczy święte’: święty + kradać; śwetokrotca 15L; 

-i-/-y-: macykura ‘macająca kury’: macać + kura; macykura 15T, por. maco-
kura; kopidołek ‘grabarz’: kopać + dołek; ko@idoWek 83B; 

-o-: grzebodołek ‘grabarz’: grzebać + dołek; g_ebodoWek 15L; macokura 
‘macajaca kury’: macać + kura; macokura 15L, por. macykura; mężobójczyni ‘za-
bójczyni męża’: mąż + (za)zbójczyni; mezobuzcyńi 15L.
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2.2.3. Nazwy atrybutywnych subiektów czynności, N Sub.Attr.

Podobnie jak N Sub. nazwy subiektów atrybutywnych oparte są na rela-
cjach subiektowo-obiektowych. Wykładnikami znaczeń subiektów (osobowych 
i nieosobowych) w omawianych formacjach są formanty złożone: interfiksalno-
-sufiksalne (-o-, -ca; -o-, -isz), por. samochwalca, samokwalisz34, interfiksalno-
-paradygmatyczne (z interfiksami: -i-/-y-, -o-), por. chwalidupa, chwalipietrek, 
chwalitorba, dusigrosz, mąciwoda, pasibroda, pasibrzuch, pędziwiatr, smo-
liwąs, parzybroda, zawalidroga, myszołów, samochwał, samolub, wodorost. 

Poza tym w nazwach o znaczeniach atrybutywnych subiektów czynności je-
den z członów złożenia – rzeczownik – może pełnić: funkcję miejsca, por. wodo-
rost, bądź mieć charakter określenia porównawczego, por. pędziwiatr. 

W jednym przykładzie wskazano układ przysłówek + czasownik, a funkcję 
wykładnika przejął paradygmat, por. kosopatrz. Zdecydowana większość złożeń 
wykazuje układ V + N, por. chwalidupa, chwalipietrek, chwalipięta, chwalitor-
ba, dusigrosz, mąciwoda, moczymorda, parzybroda, pasibroda, pasibrzuch, 
pędziwiatr, smolinos, zawalidroga, pozostałe wykazuja strukturę N + V, por. 
samochwalca, samokwalisz, samochwał, samolub35, bądź N + V, por. myszo-
łów, wodorost.

Złożenia poza wartością atrybutywną często w wyniku zespolenia podstaw 
stają się nośnikami funkcji stylistycznej, pejoratywnej, por. chwalidupa, chwali-
torba, pasibrzuch, moczymorda. 

Struktury wariantywne w obrębie kategorii wyróżniają sufiksy: -ca, -isz, -ø, 
por. samochwalca / samochwalisz / samochwał. 

Wykładniki derywacyjne:
-ca, -o-: samochwalca: sam + chwalić (się); samo,falca 15L, por. samokwa-

lisz, samochwał; 
-isz, -o-: samokwalisz: sam + chwalić (się); samokfalis 17, por. samochwal-

ca, samochwał; 
-ø: kosopatrz ‘na roztrzepane dziecko’: koso ‘zezowato’ + patrzeć; kosopol 

11, myszołów ‘ptak, Buteo’: mysz + łowić; mysoWuf 19J, 30K, 93C, mysołuf 31J, 
mysoWovy nom. pl. 14; 

-ø, -o-: samochwał: sam + chwalić (się); samo,faW 15L, por. samochwal-
ca, samokwalisz; samolub: sam + lubić (się); samolup 15L; wodorost: woda + 
ros(t)nąć; vodorosty 93C;

34 W derywatach: samochwalca, samochwalisz, samochwał, samolub w funkcji 
nominum występuje zaimek określający / ograniczający [Urbańczyk, Kucała,1999, s.v. 
zaimki określające]. 

35 Patrz przypis 34.
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-i-/-y-: chwalidupa ‘samochwała’: chwalić + dupa; ,folidupa 15; chwalipie-
trek ‘samochwała’: chwalić + Pietrek; ,foCi@etrek 19J; chwalipięta ‘samochwa-
ła’: chwalić + pięta; ,foli@eta15L, 25R, ,foCi@inta 19J, 93C; chwalitorba ‘samo-
chwała’: chwalić + torba; ,folitorba, kfolitorba 15L; dusigrosz ‘skąpiec’: dusić 
+ grosz; duśigros 15, 15L; mąciwoda ‘wichrzyciel, awanturnik’: mącić + woda; 
moćivoda 15L; moczymorda ‘pijak’: moczyć + morda; mocymorda 15, 15L; pa-
rzybroda ‘gęsta potrawa z kartofli i kapusty’: parzyć + broda; pa_ybroda 15, 93C; 
pasibroda ‘kapusta z kartoflami’: paść + broda; paśibroda 25B; pasibrzuch ‘gru-
bas’: paść + brzuch; paśib_u, 15L; pędziwiatr ‘człowiek niestateczny’: pędzić + 
wiatr; pevi1atr 15L, pyńvi1ater 28D; smolinos ‘żółta lilia; kwiat łąkowy o różo-
wych kwiatach i lepiących się łodygach, Viscaria vulgaris’: smolić ‘brudzić’ + nos; 
smolinos 1G, 19J, 93C, smWoCinos 93; zawalidroga: zawalić + droga; zavalidroga 
15L.

2.2.4. Nazwy środków czynności, N Instr. 

Znaczenia instrumentalne kształtowane są w derywacji sufiksalnej, por. ko-
łowrotek, sufiksalno-interfiksalnej, por. muchołapka, myszołapka, samowiej-
ka, interfiksalno-paradygmatycznej, por. drogowskaz, korkociąg, parowóz, 
piorunochron, samolot, śrubokręt, wodociąg. Tak jak nazwy: muchołapka, 
myszołapka, drogowskaz, korkociąg, piorunochron, śrubokręt, wodociąg 
ujawniają obiekty poddawane działaniom wyrażanych desygnatów, to derywaty: 
kołowrotek, samowiejka, parowóz, samolot wskazują na sposób ich działania. 
We wszystkich derywatach członem pierwszym jest rzeczownik, verbum wyste-
puje na drugim miejscu. 

Wykładniki derywacyjne:
-ek: kołowrotek / korowłótek / korowrotek/ korowrótek: koło + wra-

cać; pRyńve f koWovrotku 42B, kołovrotek, kułko 87, koWovrotek, kuWko 98, kWo-
WovrWotek 15, kW?W?vrotek 43, kW?ł?vrotek 43B, kołovrotek 15, 41, 43B, 87, 90, ko-
Wovrotek 6T, 15T, 28D, 42B, 50Z, 58M, 87S, 90P, 91, 92, 93, 93C, 94, 98, 99, 
100, kWołovrotAi nom. pl. 24, koWevrotAi 55, koWovrotAi 54, koWovrotAi nom. pl. 95, / 
kWorovrotek 25, / korovrutek, korovrutAi nom. pl. 23; 

-ka, -o-: muchołapka ‘naczynie szklane z odpowiednim otworem wypełnio-
ne płynem, w którym topią się muchy’: mucha + łapać; mu,ołapka 72, 75, mu,o-
Wapka 30K, 93C; myszołapka ‘łapka na myszy’: mysz + łapać; mysoWapka 15L, 
mysołapAi nom. pl. 72; samowiejka ‘maszyna, która równocześnie młóci zboże 
i czyści ziarno’: sam + wiejać; samo1ezke mazo sprovavić 30K; 

-ø, -o-: drogowskaz: droga + wskazywać; drogoskas 1G, 15T, 19J, 24S, 25B, 
93C, drogofskas 15L, 30K, drogofskazy nom. pl. 19; korkociąg: korek + ciągnąć; 
korkoćok 15L; parowóz: para + wozić; parovus, parovoza 1G, 15T, 19J, 30K; pie-
runochron / piorunochron: pierun / piorun + chronić; @eruno,rony nom. pl. 
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75a; samolot: sam + latać; samolot 1G, 15L, 19J, 30K, 104; samowar ‘kocioł 
do gotowania wody wpuszczony w kuchnię’: sam + warzyć; samovar – koćeWek 
fpuscony f ku,ńom 117; śrubokręt: śruba + kręcić; śrubokrynt 15L; wodociąg: 
woda + ciągnąć; vodoćok 15L, vodoćo»i 63.

2.2.5. Nazwy rezultatów czynności, procesów, N Res. 

Znaczenia rezultatywne wyraża derywat sufiksalny, latorostek / latoróstek 
oraz interfiksalno-paradygmatyczne, por. samogon czy paradygmatyczny, por. 
latorośl. W nazwach: latorostek / latoróstek, latorośl pierwszy człon określa 
czas, natomiast w  derywacie – samogon – wskazuje na sposób wykonywania 
czynności prowadzącej do pozyskania wyrażanego desygnatu.

Wykładniki derywacyjne:
-ek: latorostek / latoróstek ‘jednoroczny pęd drzewa owocowego’: lato + 

róst [Brückner, 1993, s.v. róść]; mp. 580, por. latorośl;
-ø: latorośl ‘jednoroczna gałązka drzewa owocowego’: lato + rósł, rosnąć; 

latorośl 15, 52, 93, latoroś 26K, 48, 62, 90, laturoś 55, latorośle 83, 83L, por. lato-
rostek.

-ø, -o-: samogon ‘wódka pędzona domowym sposobem’: sam + gonić; 
kupovali vutke, abo roˆeli samogun 15L;

2.2.6. Nazwa miejsca, N Loc. 

Rzeczownik o  znaczeniu lokatywnym ustalono w  derywacji interfiksalno-
-paradygmatycznej, zgodnie z układem N + V.

Wykładniki derywacyjne:
-ø, -o-: wodospad: woda + spadać; vodospat 1G.

2.2.7. Nazwy temporalne, N Temp. 

Znaczenia temporalne powołano w  procesie derywacji interfiksalno-sufik-
salnej, por. owoc-o-br-anie, interfiksalno-paradygmatycznej, por. list-o-pad-ø, 
oraz paradygmatycznej, por. sianokos-y (pl.t.). Nazwa – owocobranie – w gwa-
rach odnosi się zarówno do czynności, jak i czasu jej wykonywania (por. N Acc., 
s. 277). Derywaty temporalne definiowane są znaczeniami czynności przeprowa-
dzanymi na wyrażanych członami rzeczownikowymi obiektach, bądź, jak w przy-
padku rzeczownika listopad, wskazują na proces, któremu obiekt jest poddawa-
ny. Złożenia zachowują schemat N + V. W kulturze ludowej nazwy te związane są 
z rytmem prac gospodarskich dyktowanych przez prawa natury.
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Wykładniki derywacyjne:
-y: sianokosy ‘okres koszenia traw i wszystkich czynności z tym związanych’: 

siano + kosić; śanokosy potym pRydo 30K, zakuńcy śe zus te śanokosy 72D, śanokosy 
1G, 13Op, 15L, 19, 19J, 24S, 25,25B, 83L, 90P, 93C, 117; 

-anie, -o-: owocobranie ‘czas zbioru owoców’: owoc + brać; Wovocobrańe 93C, 
por. N Acc.; 

-ø, -o-: listopad: liść + padać; listopad byW mokry 16S, kopańa – paźverńik i Cistopat 
19J, listopot 12J, 13S, 15, 15L, 17, Cistopat 32, 41, Cistopot 93C, v Cstopave 41.

2.3. Derywaty odrzeczownikowe czynnościowo-sekundarne

Poza omówionymi dotychczas derywatami rzeczownikowymi o oczywistych, 
bo formalnych relacjach ze znaczeniami czynności, w leksyce gwarowej funkcjo-
nuje obszerny zbiór rzeczowników pochodnych, których czynnościowy charakter, 
choć nieobjaśniony w warstwie morfologicznej, objawia się w ustalonych dla nich 
funkcjach semantycznych. Definiowane w  oparciu o  zmodyfikowane parafrazy 
wyjściowe, wytyczone przez paradygmat słowotwórczy obowiązujący dla tzw. de-
verbativów prymarnych, deverbativa sekundarne wyrażają nazwy czynności, su-
biektów, środków, rezultatów i obiektów czynności ustalone ze względu na przed-
mioty, którym w  konkretnych relacjach przypisywana jest określona rola (por. 
Waszakowa, 2012; Gala-Milczarek, 2009(a)). I tak znaczenia czynności ustalono 
ze względu na przedmioty – narzędzia, obiekty – za pomocą których czynności są 
wykonywane, bądź które działaniom są poddawane (patrz N Acc.(Instr.), N Acc.
(Ob.)), nazwy subiektów czynności formułowane są w gwarach ze względu na: na-
rzędzia, którymi czynności są wykonywane, uzyskane rezultaty, obiekty, miejsca 
czy czas działania (por. N Sub.(Instr.), N Sub.(Res.), N Sub.(Ob..), N Sub.(Loc.), 
N Sub.(Temp.)); nazwy środków czynności powiązano formalnie z podstawami 
rzeczownikowymi, którym wskazano semantyczne role: subiekta czynności wy-
konywanej wyrażanym desygnatem, uzyskanych wytworów, obiektów poddawa-
nych czynności, okoliczności i czasu działania (por. N Instr.(Sub.), N Instr.(Res.), 
N Instr.(Ob.), N Instr. Mod.), N Instr.(Temp.)); znaczenia rezultatywne kształ-
towane są w  związku z: subiektami czynności, jej obiektami, okolicznościami 
i czasem pozyskiwania wyrażanych desygnatów, (por. N Res.(Sub.), N Res.(Ob.), 
N Res.(Mod.), N Res.(Temp.)), nazwy obiektów ustalono w związku z: subiekta-
mi czynności, miejscami, sposobami i czasem jej wykonywania (por. N Ob.(Sub), 
N Ob.(Loc.), N Ob.(Mod.), N Ob.(Temp.)). 

W  powoływaniu czynnościowych deverbatiwów sekundarnych wykazano 
istotny udział wykładników formalnych typowych dla derywatów prototypo-
wych (zob. Waszakowa, 2012) o formalnych relacjach z wyrażonymi przez cza-
sowniki znaczeniami czynności, por. 

N Acc., N Acc.(Instr.): -arka;
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N Acc., N Acc(Ob.): -nica, -awka;
N Sub., N Sub(Instr.): -nik, -arz, -ista/-ysta; 
N Sub., N Sub.(Res.): -nik, -arz; 
N Sub., N Sub.(Ob.): -nica, -arka, -ak, -ek, -nik, -ny, -arz; 
N Sub., N Sub.(Loc.): -ec, -arka, -ak, -nik, -ant;
N Sub., N Sub.(Temp.): -arka, -arz;
N Instr., N Instr.(Sub.): -a, -ica; 
N Instr., N Instr.(Res.): -ica, -nica; 
N Instr., N Instr.(Ob.): -ica, -nica, -enica, -acz, -aczka, -anka, -arka, -ówka, -ak, 

-nik, -ydło;
N Instr., N Instr.(Mod.): -arka, -arz; 
N Instr., N Instr.(Temp.): -arka; 
N Res., N Res.(Sub.): -ka, -yna;
N Res., N Res.(Ob.): -a, -ka, -ajka, -anka, -ak, -yna; 
N Res., N Res.(Mod.): -ak, -uch;
N Res., N Res.(Temp.): -ka; 
N Ob., N Ob.(Sub.): -a, -ka; 
N Ob., N Ob.(Loc.): -nik; 
N Ob., N Ob.(Mod.): -ak, -ek; 
N Ob., N Ob.(Temp.): -ka.
Na uwagę zasługują formacje o leksykalnym znaczeniu czynności, wywodzo-

ne jednak od podstaw rzeczownikowych. Dla niektórych z nich jako równorzęd-
ną przyjąć można motywację czasownikową, dotyczy to głównie czasowników 
na -owa-, typu: piłować, maszynować, rafować w derywatach: piłowanie, maszy-
nowanie, rafowanie. Parafrazowane jednak w gwarach w związku z narzędziami, 
którymi czynności są wykonywane, nazwy opisano w  bezpośrednich relacjach 
z podstawowymi dla nich rzeczownikami. Poza tym nazwy czynności definiowane 
są w gwarach w związku z obiektem – materią, por. piórznica ‘pierzawka, darcie 
pierza’: pióro, pierzawka ‘darcie pierz’: pierze. Włączono do tej klasy także derywat 
– robocizna ‘szarwark, czyli roboty pańszczyźniane w dawnej Polsce prowadzone 
przy drogach i mostach, później obowiązek nałożony na ludność wiejską dostar-
czania ludzi do robót publicznych’ [Szymczak, 1993]: robota. Wyrażone rzeczow-
nikiem znaczenie motywujące odnosić może się zarówno do bliżej nieokreślonych 
obiektów poddawanych czynnościom, jak i wyrażać samą czynność.

W  ustalaniu odrzeczownikowych nazw czynności udział biorą formanty: 
-arka, -na, -owanie, -uwanie w derywatach powoływanych w związku z środkiem 
czynności oraz: -nica, -awka, -awka, -izna w rzeczownikach czynnościowych usta-
lanych w relacjach znaczeniowych z obiektami czynności. Potwierdzone zarówno 
w czynnościowych derywatach prymarnych, jak i omawianych czynnościowych 
sekundarnych są sufiksy: -yca (patrz N Acc. s. 30), -arka (patrz N Acc., s. 43), 
-awka (patrz N Acc., s. 43). Przyjąć zatem należy, że o czynnościowym charakte-
rze formacji sekundarnych wespół z ich funkcją semantyczną decydują formanty 



2.3. Derywaty odrzeczownikowe czynnościowo-sekundarne 283

właściwe deverbativom prymarnym (patrz Gala-Milczarek, 2009: 74). Analo-
giczne mechanizmy derywacyjne obserwujemy przy powoływaniu pozostałych 
derywatów o charakterze czynnościowym omawianym poza ich strukturą. 

2.3.1. Nazwy czynności odinstrumentalne, N Acc.(Instr.)

Wykładniki derywacyjne:
-arka: pilarka ‘rżnięcie drzewa’: piła; @ilarka 72D;
-na: sanna ‘jazda saniami’: sanie; sanna 1G, 12J, 20J, 24S, 72, 104, 114, senna 

13Op; 
-owanie: maszynowanie ‘młócenie za pomocą maszyny’: maszyna; 

masynovańe 1G; rafowanie ‘obrywanie główek lnu na rafie’: rafa ‘przyrząd do 
obrywania główek nasiennych lnu’; rafovańe 19J; 

-uwanie: sankuwanie ‘jazda na sankach’: sanki; saKkuvańe 93

  2.3.2. Nazwy czynności odobiektowe, N Acc.(Ob.)

Wykładniki derywacyjne:
-nica: piórznica ‘pierzawka, darcie pierza’: pióro; @u_ńica 81, por. N Res.

(Ob.);
-awka: pierzawka ‘darcie pierza’: pierze; @i_ofka 78, z  1ecora roˆiom @o_

ofke 75; 
-izna: robocizna ‘szarwark, czyli roboty pańszczyźniane w  dawnej Polsce 

prowadzone przy drogach i  mostach, później obowiązek nałożony na ludność 
wiejską dostarczania ludzi do robót publicznych’ [Szymczak, 1993]: robota; 
roboćizna 15L.

2.3.3. Nazwy subiektów czynności odinstrumentalne, N Sub.(Instr.) 

Klasę tę tworzą nazwy subiektów czynności formalnie powoływane w oparciu 
o podstawy rzeczownikowe, które w relacjach motywujących pełnia rolę środków 
czynności służących do wykonywania czynności omawianej wyłącznie w  płasz-
czyźnie semantycznej. W wyniku modyfikacji klasycznej dla N Sub. parafrazy ‘ten, 
kto wykonuje czynność’ ustalono dla omawianych derywatów wartość subiekta 
wykonującego czynność z  wykorzystaniem przedmiotu – narzędzia, urządzenia, 
instrumentu wyrażanego przez rzeczownik podstawowy. Płynna jednak wydaje się 
granica wyznaczająca role znaczeń motywujących – środków, za pomocą których 
czynności są wykonywane a obiektów tej czynności poddawanych. Przykład mogą 
stanowić formacje na -ista typu: basista, flecista, lutnista kategoryzowane bądź jako 
nazwy odobiektowe, bądź wskazywane jako typowe nazwy subiektów czynności 
powoływanych w  związku z  środkami czynności – instrumentami muzycznymi 
(patrz Grzegorczykowa, 1998: 434, 436). By zachować konsekwencję w  klasyfi-
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kacji derywatów w obrębie omawianej kategorii w omówieniu dla rzeczowników 
podstawowych – środków czynności – przyjęto kryterium leksykalne, zgodnie 
z którym podstawy wyrażają: narzędzia, urządzenia, pojazdy oraz instrumenty mu-
zyczne. Odpowiedni wybór znaczeń motywujących decyduje o powoływaniu rze-
czowników w ramach wyraźnych klas semantycznych: 

1/ nazw muzyków o wykładnikach: -arz, -ista, por. bębniarz, dudziarz, ko-
bziarz, barabanista, basista, bębenista, harmonista, klarnecista, organista; 

2/ nazw zawodowych derywowanych formantami: -nik, -arz, -ista, por. to-
pornik, pilarz, trakarz; 

3/ nazw osób zawodowo obsługujących urządzenia, pojazdy, powoływanych 
za pomocą formantu -ista/-ysta, por. maszynista, motocyklista, trachtorzysta 
/ traktorzysta. 

Formanty uczestniczące w powoływaniu N Sub.(Instr.) właściwe są prymar-
nym nazwom subiektów (patrz N Sub. -nik, s. 90, -arz, s. 96, -ista, s. 100).

Wykładniki derywacyjne:
-nik: topornik ‘cieśla’: topór; te toporńiAi 2; 
-arz: bębniarz ‘muzykant grający na bębnie’: bęben; bymbńoR 19J, por. bę-

benista, bębnista; dudziarz ‘ten, kto gra na dudach’: dudy (pl.t.); duvoR 19J, 30K; 
kobziarz ‘ten, kto gra na kobzie’: kobza; kobźoR 93C; pilarz ‘robotnik rżnący piłą 
drewno na deski’: piła; @ilaR 72D; trakarz ‘robotnik rżnący drzewo na deski’: trak 
‘maszyna do rżnięcia drzewa na deski’; trakaR 72D; 

-ista/-ysta: barabanista ‘uderzający w  bęben’: baraban ‘bęben’; 
barabońista 24S, 30K; basista ‘grający na basie’: bas ‘wielki smyczkowy instru-
ment muzyczny’; baśista 15T; bębenista ‘grający na bębnie’: bęben; bebeńista 1B, 
bymbyńista 1G, 77, por. bębniarz, bębnista; bębnista ‘grający na bębnie’: bęben; 
bebńista 1B, 15T, bymbńista 25R, 28D, 93C, por. bębniarz, bębenista; harmonista 
‘człowiek grający na harmonii’: harmonia; ,armońista 1B, 30K, ,armuńista 1B, 
1G, 15T, 19J, 24S, 93C, .armuńista 25P, klarnecista ‘człowiek grający na klarne-
cie’: klarnet; klarnećista 28D; maszynista ‘mechanik prowadzący lokomotywę’: 
maszyna ‘lokomotywa’; maRynista 30K, masynista 1G, 15T, 93C; motocyklista 
‘człowiek jeżdżący na motocyklu’: motocykl; motocykCista 28D; organista ‘czło-
wiek, który gra na organach w  kościele’: organy; Worganista ś@ivo na ,y_e 16S, 
Worgańista 1B, 15L, 19J, 24S, 25P, 28D, 30K, 72D, Worgańista 1G, 13S, 15T, 26K, 
93C; trachtorzysta / traktorzysta ‘zawodowo jeździ traktorem’: trachtor / trak-
tor; tra,to_ysta 1G, 15T, 19J, 24S, 41, trakto_ysta 15T, 30K, 93C. 

2.3.4. Nazwy subiektów czynności odrezultatywne, N Sub.(Res.) 

Odrezultatywne nazwy subiektów czynności formowane są przez sufiksy: 
-nik, -ownik, -arz (por. N Sub. -nik, s. 90, -arz, s. 96). Wszystkie derywaty wyrażają 
wykonawców zawodów definiowanych w związku z wytworami ich działalności. 
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Wariantywnie w gwarach wykorzystano sufiksy -nik, -arz w ustalaniu znaczenia 
olejnik, olejarz ‘człowiek zajmujący się tłoczeniem oleju’. 

Wykładniki derywacyjne:
-nik: czapnik ‘człowiek, który szyje czapki’: czapka; copńik 1G, 15, 15L, 

15T, 16S, 19J, 24S, 28D, 30K, 93C; kamasznik ‘rzemieślnik, który szyje cho-
lewki, dawniej szewc szyjący kamasze’: kamasz; kamaśńik 1G, 12J, 13Op, 15, 19J, 
20J, 24S, 30K, 93C; kapelusznik ‘rzemieślnik, który wyrabia kapelusze’: kape-
lusz; kapeluśńik 20J, 26K; olejnik ‘człowiek zajmujący się tłoczeniem oleju’: olej;  
Wolezńik 15L, 28D, por. olejarz; powroźnik ‘ten, który kręci, wyrabia powrozy’: 
powróz; povroźńik 1G, 12J, 13Op, 15L, 15T, 19J, 20J, 28D, 30K, 93C; przetacz-
nik ‘człowiek wyrabiający przetaki, sita’: przetak; pRetacńik 15L; 

-ownik: nożownik ‘rzemieślnik wyrabiający noże i  inne ostre narzędzia’: 
nóż; nozovńik 15, no_ovńik 15L; 

-arz: ceglarz ‘człowiek wyrabiający cegłę’: cegła; cegloR 15L, 93C; cho-
lewkarz ‘kamasznik’: cholewka; ,oCifkoR 93C; chomąciarz ‘wyrabia chomąta’: 
chomąto; ,umuńćoR 19J; gar(n)carz ‘rzemieślnik wyrabiający garnki’: garnek; 
garcdR 25R, garcoR 1G, 12J, 13, 15L, 19J, 17, 20J, gorcoR 15T, 24S, 30K, 90P, 93C; 
kaflarz ‘człowiek wyrabiający kafle’: kafel; kafloR 19J; koszykarz / koszyczarz 
‘człowiek wyplatający koszyki z wikliny’: koszyk; kosykoR 15L, / kosycoR 1G, 12J, 
13S, 19J, 24S; kółczarz ‘człowiek wyrabiający kołowrotki, kółka’: kółko; kuWcoR 
24S; mietlarz ‘człowiek wyrabiający miotły’: mietła ‘miotła’; HetloR 32K; olejarz 
‘człowiek zajmujący się tłoczeniem oleju’: olej; WolezoR 12J, 13Op, 20J por. olejnik; 
opałczarz ‘człowiek wyrabiający koszyki’: opała ‘koszyk o podłużnym kształcie 
bez uchwytu’; WopoWcoR 13S; płocharz ‘człowiek zajmujący się wyrobem płoch’: 
płocha ‘grzebień do przybijania wątku w warsztacie tkackim’; pWo,oR 15T; po-
stronczarz / postronkarz ‘powroźnik, rzemiślnik zajmujący się wyrabianiem 
powrozów i  postronków’: postronek; postroncoR 24S, postruKkaR 72D; przeta-
czarz ‘człowiek wyrabiający sita i przetaki’: przetak; pRetacoR 15L, por. przetacz-
nik; siciarz ‘człowiek wyrabiający sita’: sito; śićoR 12J, 20J; stolarz ‘rzemieślnik 
wyrabiający przedmioty z drewna, stoły’: stół; stolaR 17, 15L, 104, stoloR 1G, 
12J, 13Op, 15, 15L, 15T, 16S,19J, 20J, 23B, 24S, 25P, 30K, 32K, 42B, 43, 43B, 
72D, 93C; trepiarz ‘szewc wyrabiający trepy’: trep; try@oR 15L.

2.3.5. Nazwy subiektów czynności odobiektowe, N Sub.(Ob.) 

Klasę tę tworzą derywaty wyrażające zarówno osobowych, jak i  nieosobo-
wych subiektów czynności, której poddawane są obiekty wyrażane przez rzeczow-
niki podstawowe. Formacje wyróżniają się dużą różnorodnością przypisanych 
im funkcji semantycznych. Należą tu m.in. nazwy zawodowe, np. leśniczy, ska-
lak, skotak, szmatek, świniarek, bartnik, klucznik, obraźnik, rolnik, sadow-
nik, kościelny, baraniarz, blacharz, brukarz, chmielarz, dekarz, faryniarz, 
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gęsiarz, kamieniarz, kominiarz, psiarz, skórczarz, torfiarz, okularzysta, ga-
jowy, listowy, w tym także nazwa wyłącznie żeńska, por. krowiarka, poza tym 
zanotowano derywaty ustalone w  związku ze skłonnościami nazywanych osób, 
w których obiekty zdradzają właściwości atrybutów, por. zawodowiec, badylak, 
dorobkiewicz, ziemianin, dyngusiarz, guślarz, jajarz, karciarz, kropatwiarz, 
sidlarz, zbrodniarz, wróżbita. Włączyć można tutaj również nazwy subiektów 
nieosobowych – zwierząt określanych w związku z charakteryzującymi je obiek-
tami, por. robasznica, kapuściak, kornik, gajdziarz, gołębiarz. W derywatach: 
gałganiarz, kopyciarz znaczenie obiektu motywującego dobrano tak, by decydo-
wało o stylistycznej – pejoratywnej funkcji powołanych formacji. W przypadku 
nazwy – świniarek – o emocjonalnym charakterze nazwy decyduje formant -arek.

Gwarowe N Sub.(Ob.) ustalają formanty: -owiec, -nica, -ewicz, -niczy, -arka, -ak, 
-owiak, -ek, -arek, -nik, -nik, -ownik, -ny, -an, -anin, -arz, -ita, -ista/-ysta, -owy. Wspól-
ne klasycznym – prymarnym nazwom subiektów i nazwom subiektów odobiekto-
wych są: -nica, -arka, -ak, -ek, -nik, -ny, -arz (patrz N Sub., s. 80, 87, 88, 89, 94, 96). 
Na uwagę zasługują formanty paradygmatyczne: -ny, -owy wskazywane w rzeczow-
nikach o  przymiotnikowych wzorcach deklinacyjnych funkcjonujących jednak 
„jako ustabilizowane w normie języka ogólnopolskiego leksemy o semantycznych 
i składniowych cechach rzeczownika” (Waszakowa, 1993: 106, patrz też Jodłowski, 
1964). Istotny jest też udział formantów: -nik, -arz w ustalaniu nazw zawodowych.

Formacje wariantywne w  omawianej kategorii kształtują formanty: -niczy, 
-nik, -ny, por. leśniczy / leśnik / leśny, -ak, -arz, por. kapusciak / kapuściarz, 
-ak, -an, -arz, por. skalak / skalan / skalarz, -owiak, -owy, por. gajowiak / gajo-
wy, -ek, -arz, por. szmatek / szmaciarz, -arek, -arz, por. śwyniarek / śwyniarz. 

Wykładniki derywacyjne:
-owiec: zawodowiec ‘człowiek dobrze wykonujący swój zawód’: zawód; 

zavodo1ec 15L, 28D; 
-nica: robasznica ‘duża mucha, która roznosi larwy robaków’: robak; 

robaśńica 75a, robaśńice – zag Wupadńe cy na HQso… zaro robaAi s tego som 104;
-ewicz: dorobkiewicz ‘człowiek, który pomnaża swój majątek’: dorobek; 

doropAe1ic 15L; 
-niczy: leśniczy ‘człowiek, który zawodowo dba o las’: las; leśńicy 9, 11 12, 

13Op, 15T, 19J, 20, 20J, 24S, 25P, 30K, 41, leśńilygo 72D, por. leśnik, leśny; 
-arka: krowiarka ‘kobieta zajmująca się krowami, dojarka’: krowa; kro-

1orka 15L; 
-ak: badylak ‘ogrodnik’: badyl ‘warzywo’; badylok 15L; kapuściak ‘motyl 

bielinek kapustnik’: kapusta; kapuśćok 1B, por. kapuściarz; rybak ‘człowiek, któ-
ry łowi ryby’: ryba; rybok 15, 17, 20J, 23B, 24S, 26K, 43, 104; skalak ‘człowiek 
pracujący w kamieniołomach’: skała, skalok 15L, por. skalan, skalarz; skotak ‘ten, 
kto dogląda pasącego się bydła’: skot ‘bydło’; skotok 58M, skW?tdk 43; 

-owiak: gajowiak ‘gajowy’: gaj; gazo1ok 15L, por. gajowy; 
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-ek: szmatek ‘człowiek skupujący stare szmaty, gałgany’: szmata; smotek 20J, 
24S, 28D, 30K, 93C, por. szmaciarz; 

-arek: śwyniarek ‘pastuch świń’: świnia; śfyńarek 19J, por. świniarz; 
-nik: bartnik ‘pszczelarz’: barć; bartńik 1B, 12J, 13, 20J, 78; górnik ‘zajmuje 

się wydobyciem węgla’: góra; gurńik 1G, 15T, 24S, 30K, 93C; klucznik ‘dozor-
ca w  dawnym dworze’: klucz; klucńike1i dat. sg. 11; kornik ‘chrząszcz drążący 
chodniki pod korą i wewnątrz drzewa’: kora; kWorńik 15, 19J, korńiAi nom. pl. 1G, 
30K, 93C; leśnik ‘leśniczy’: las; leśńik 15L, 25P, por. leśniczy, leśny; obraźnik 
‘handlarz obrazami’: obraz; Wobraźńik 72D; ogrodnik ‘gospodarz, który upra-
wia warzywa’: ogród; puvez do Wogrodńika po WogurAi 16S, 17, 30K, 1G, 15T, 93C, 
Wogrodńik 1B, 15, 15L, 19J, 24S, 28D, 30K; robotnik ‘pracownik’: robota; leśny 
robotńik 15T, 19J, 30K, robotńik 1G, 15L, 17, 18, 20J, 24S, 32K, 56, 57, 61, 93C, 
rebotńik 79; rolnik ‘człowiek trudniący się rolnictwem, uprawiający własną zie-
mię’: rola; rolńik 11, 15L, 24S, 72D, 104, por. N Sub.(Loc.);

-ownik: sadownik ‘uprawiający sad, dzierżawiący sad’: sad; sodovńik 19J, 93C; 
-ny: kościelny ‘zakrystian, człowiek posługujący w kościele; sprząta, zapala 

świece, dzwoni w kościele’: kościół; kośćelny 1G, 12J, 15T, 16S, 24S, 25P, 30K, 93, 
kWośćelny 19J, 34W, kośćelny ‘grabarz’ 1G, 93C; 

-an: skalan ‘człowiek, który pracuje w  kamieniołomach’: skała; skalany ze 
Śvecyze som 62, por. skalak, skalarz; 

-anin: ziemianin ‘posiadacz ziemski’: ziemia; źeHeńe nom. pl. 32K; 
-arz: baraniarz ‘człowiek zajmujący się zabijaniem owiec i handlem owcami’: 

baran; barańoR 24S; blacharz ‘rzemieślnik zajmujący się obróbką blachy’: blacha; 
bla,oR 1G, 12J, 13, 15L, 15T, 19J, 20J, 28D, 30K, 83B, 93C; brukarz ‘człowiek 
wykładający kamieniem drogę’: bruk; brukoR 1G, 15L, 15T, 93C; chmielarz ‘pra-
cownik pracujący przy uprawie chmielu’: chmiel; ,HeloR, bo pracovoW u ,Helu 11; 
dekarz ‘człowiek, który kryje dachy słomą’: dek 1/ ‘dach kryty słomą’, 2/ ‘snopek 
ze słomy targanej do krycia dachu’; dekoR – taAi, ktury kryze da,y sWumum 19J, 
dekoR 1G, 15T 24S, 30K, 93C; dyngusiarz ‘chłopak chodzący po dyngusie’: 
dyngus; dyKguśoR 93C, dyKguśo_e nom. pl. 1G, 15T, 19J; faryniarz ‘człowiek 
zajmujący się kupowaniem trzody oraz wyrobem i  sprzedażą wędlin’: faryna 
‘wędliny’; faryńdR – ten, ktury ,andlovdł świńaHi 25, faryńdR 23, 34W, faryńoR 
13Op, 13S, 14, 26K, 32; gajdziarz ‘larwa chrabąszcza majowego żerującego na 
kartoflach’: gajda ‘kartofel’; mp. 646; gałganiarz ‘człowiek skupujący szmaty’: 
gałgan; gałgańaR 23, gałgańoR 31J, gaWgańoR 1G, 11, 13Op,15L, 15T, 19J, 20J, 
26K, 32K; gąsiarz ‘chłopiec pasący gęsi’: gęś; gośoR 15, guśoR 15L; gołębiarz 
1/ ‘hodowca gołębi’, 2/ ‘mały jastrząb, który łowi przeważnie gołębie’: gołąb;  
1/ goWeˆoR 15L, goWymˆoR 28D, 2/ goWymˆoR 83L; guślarz ‘człowiek czyniący 
gusła, znachor’: gusła (pl.t.); guśldR 20, 25R, guśloR 15L, 15T, 19J, 25P, 28D; ja-
jarz ‘człowiek kradnący jaja’: jajo; zazoR 15L; jajczarz ‘człowiek kradnący jaja’: jaj-
ko; zazcoR 15L; kamieniarz ‘człowiek, który tłucze kamienie na szosie’: kamień; 
kaHińoR 1G, 15L, 15T, 19J, 24S, 93C; kapuściarz ‘motyl bielinek kapustnik’: 
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kapusta; kapuśćo_e nom. pl. 41, por. kapuściak; kartoflarz ‘larwa chrabąszcza 
majowego żerującego na kartoflach’: kartofel; kartofloR 1G; karciarz ‘nałogowy 
gracz w  karty’: karta; karćoR 15L, 25P, 28D; kominiarz ‘rzemieślnik, który czy-
ści kominy’: komin; kuHińdR 34, kuHińoR 1G, 15, 15L, 16S, 19J, 24S, 25P, 26K, 
32K, 90P, 93C; koniarz ‘chłop hodujący konie’: koń; kuńoR 15L, 26K, 32K; ko-
pyciarz ‘pogardliwie o szewcu’: kopyto, kopyćoR 15L, 28D; kramarz ‘sprzedawca 
odpustowy’: kram; kramoR 13Op, 15L, 25P; kropatwiarz ‘człowiek lubiący polo-
wać na kuropatwy’: kropatwa ‘kuropatwa’; krpatwoR 43; mleczarz ‘człowiek wożący 
mleko do zlewni’: mleko; mlecoR 15L, mlecoR, mCicoR 28D, ml„coR 15, mlycdR 43, 
mCicoR 32K; młockarz / młóckarz36 ‘człowiek, który młóci zboże cepem’: młocka 
/ młócka ‘młócenie’; mWockdR 25R, mWockoR 13Op, 25B, 72D, 93, / mWuckoR 25R; 
psiarz ‘hodowca psów’: pies; pśoR 15L; pszczelarz ‘bartnik’: pszczoła; psceldR 25R, 
pscelaR 104, pRleloR 15, 28D, 30K, psceloR 1G, 15L, 15T, 17, 87S, 90P, 93C, pleloR 
91; siągarz ‘drwal, układający sągi’: sąg ‘sąg drzewa objętości około 3 m³; śoKgdR 
25R; sidlarz ‘kłusownik’: sidła; śidloR 19J; skalarz ‘człowiek, który pracuje w ka-
mieniołomach’: skała; skaloR 15T, por. skalak, skalan; skórczarz ‘człowiek skupują-
cy skórki’: skóra; skurcoR 12J; szmaciarz ‘człowiek skupujący stare szmaty’: szmata; 
RmaćoR 28D, smaćoR 1G, 12J, 20J, 25P, por. szmatek; śnieciarz ‘zbieracz śmieci’: 
śnieć ‘śmieć’; śńećoR 11; świniarz / śwyniarz ‘ten, który karmił świnie we dworze’: 
świnia / śwynia; świńoR 15T, 93C, świńdR 25R, ś1ińoR 104, / śfyńoR 1G, 15, 15L, 24S, 
por. śwyniarek; torfiarz ‘człowiek trudniący się wydobywaniem i suszeniem torfu’: 
torf; torwoR 15L; wapniarz ‘robotnik w wapienniku’: wapno; vopńoR 28D; zbrod-
niarz ‘morderca’: zbrodnia; zbrodńoR 25P; 

-ita: wróżbita ‘przepowiadacz’: wróżba; vruzˆita 93C; 
-ista/-ysta: okularzysta ‘okulista, ten, kto dobiera okulary’: okulary; Wokula_

ysta 104, por. okulista; okulista ‘lekarz, który ustala wadę wzroku i dopasowuje 
okulary’: okulary; WokuCista 1G, 104, WokuCista 19J, 24S, byWym Wu Wokulisty 30K, 
por. okularzysta; 

-owy: gajowy ‘strażnik leśny, człowiek pilnujący lasu’: gaj; gazovy 1B, 1G, 4, 
11, 14, 15, 15T, 19J, 24S, 25P, 30K, 32K, 40, 42B, 61, 93C, HaWy gazove nom. pl. 
39, por. gajowiak; listowy ‘listonosz’: list; Cistovy 83B, 93C.

2.3.6. Nazwy subiektów czynności odmiejscowe, N Sub.(Loc.)

Włączono tu nazwy subiektów czynności, procesów ustalane w  związku 
z  miejscem wyrażanym przez rzeczownik podstawowy. Wyraźną semantycznie 
klasę w obrębie omawianej kategorii stanowią nazwy zawodowe – osób podej-

36 Jan Basara w derywacie młockarz wskazuje rozwinięty sufiks -karz, w którym 
element -k- wskazuje, że nazwa jest derywatem od dewerbalnego rzeczownika – młocka 
(Basara, 2003).
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mujących profesjonalne działania w miejscu zatrudnienia, por. bankowiec, kole-
jowiec, szynkarka, pokojówka, dworak, strażak, papiernik, sklepnik, urzed-
nik, fabrykant, komendant / komendat, aptekarz / haktekarz / japtekarz, 
karczmarz, kolejarz, młynarz, poczciarz, dworus. Tu największą aktywnością 
derywacyjną wykazuje się formant -arz (por. N Sub, s. 96, N Sub.(Instr.), s. 284, 
N Sub.(Res.), s. 285, N Sub.(Ob.), s. 287). Poza tym w ustalaniu odmiejscowych 
nazw subiektów czynności, stanów wykorzystano sufiksy: -ec (por. N Sub., s. 78), 
-owiec, -arka (por. N Sub., s. 87), -ówka, -ak (por. N Sub., s. 88), -niak, -nik (por. 
N Sub., s. 90), -ant (por. N Sub. s. 99), -us, -owy.

Struktury wariantywne w obrębie omawianej funkcji kategorialnosemantycz-
nej kształtują formanty: -ec, -ak, por. więzieniec / więźniak, -ec, -niak, -arz, por. 
kolejowiec / kolejniak / kolejarz, -ak, -us, por. dworak / dworus, -ak, -ek, -nik, 
por. rolak / rolek / rolnik, -nik, -arz, -owy, por. sklepnik / sklepiarz / sklepowy. 

Wykładniki derywacyjne:
-ec: więzieniec ‘więzień, osoba przebywająca w  więzieniu’: więzie-

nie; 1eźińce ńi mazom zyćo 25P, por. więźniak; 
-owiec: bankowiec ‘pracownik banku’: bank; baKko1ec’ 15L; kolejowiec ‘fi-

zyczny pracownik kolei’: kolej; kolezo1ec - cWo1eg vyzezrzocy do pracy na kolez 15L 
por. kolejniak, kolejarz; 

-arka: szynkarka ‘właścicielka szynku, kobieta tam pracująca’: szynk ‘karcz-
ma’; synkorka dała vutAi’ 41; 

-ówka: pokojówka ‘służąca we dworze’: pokój; pokozufka 1G, 15L, 15T, 
30K, 93C, pWokozufka 19J; 

-ak: dworak ‘pracujący u  dziedzica we dworze’: dwór; dvorak 15L, 
dvoroAi nom. pl. 13Op, 88, por. dworus; rolak ‘larwa chrabąszcza majowego’: 
rola; mp. 646, por. rolek, rolnik; strażak ‘członek ochotniczej straży pożarnej’: 
straż; strazok 1B, 25P, 93C, strozok 15T, 19J; więźniak ‘więzień, człowiek odsia-
dujący karę w więzieniu’: więzienie; 1Qźńok 104, por. więzieniec; 

-niak: kolejniak ‘chłopiec rozpoczynający pracę na kolei’: kolej; kole-
zńok 15L, por. kolejowiec, kolejarz; 

-ek: rolek ‘larwa chrabąszcza majowego’: rola; rolek 46, por. rolak, rolnik; 
-nik: ławnik: ława; Wavńik 1B, 15; papiernik ‘robotnik w papierni’: papier-

nia; pa@erńik 43; rolnik ‘larwa chrabąszcza majowego’: rola; mp. 646, por. N Sub.
(Ob.), rolak, rolek; sklepnik ‘właściciel lub prowadzący sklep’: sklep; sklepnik 43, 
por. sklepiarz, sklepowy; szkolnik / śkolnik ‘uczeń’: szkoła; skolńik 20J, / śkolńik 
1G, 25P, 93C; urzędnik ‘pracownik urzędu’: urząd; Wu_edńik 15L, Wu_edńik / 
Wu_endńik 30K, Wu_edńik 15T, 20J, Wu_yndńik 19J, Wu_eńńik 24S, Wu_yńńik 1G, 12J, 
42B, Wu_ynńik 93C, Wu_jndńik 13Op.; 

-arz: aptekarz / japtekarz: apteka; aptekaR 1G, aptekdR 34W, aptykdR 40, 
aptykoR 12J, 13S, 15L, 19J, 20J, 24S, 30K, 93C, aptyko_em byW 30K, .aptykoR 
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25P, zapt4koR 15, zaptykoR 15L, 23B, 87, zaptyko_a 87S; karczmarz ‘prowadzący 
karczmę, najczęściej właściciel’: karczma, kacmoR, 15L, 83B; kolejarz ‘pracownik 
kolei’: kolej; kolezoR 1G, 15T, 19J, 20J, 24S, 30K, 93C, kolizoR 13Op, 25P, kolezo_a 
1G, por. kolejowiec, kolejniak; młynarz ‘człowiek, który miele ziarno w młynie’: 
młyn; młynaR 23, 79, 89, młyndR / myndR 25R, młyndR 31J, młynoR 43B, 75a, 87, 
mł4ndR 63G, mWynaR 32K,76, 84, 92, mWyndR 34W, 43, mWynoR 1B, 1G, 6T, 13Op, 
13S, 15L, 16S, 20J, 25B, 28D, 30K, 32K, 42B, 73, 80, 83B, 85, 87S, 91, 93, 93C, 
94, 97, 99, 114, mWynoR / mynoR 1B, mWynoR 24S, mWynaR 100, mynaR 10M, 24, 
32, 74, 82, 86, mynaR / mWynaR 82, myndR 15, 24, 25R, 26M, 50Z, mynoR 1G, 11, 
12, 15, 15T, 16S, 17, 19, 20, 23B, 25, 25P, 41, 45, 57, 58M, 71, 72, 74, 77, 81, 88, 
90, 93, 95, 98, 117, 121; poczciarz ‘pracujący na poczcie, najczęściej listonosz’: 
poczta; poććoz Woznośi listy 25P, poććoR 20J, 24S; sklepiarz ‘prowadzący sklep’: 
sklep; skle@oR 52, por. sklepowy; sklepikarz / śklepikarz ‘właściciel lub prowa-
dzący sklep’: sklepik; skle@ikoR 19J, 30K, 93C, / śkle@ikoR 12J; 

-us: dworus ‘pracujący u  dziedzica we dworze’: dwór; dvorus 19J, 
dvorusy nom. pl. 11, por. dworak; 

-ant: fabrykant 1/ ‘właściciel fabryki’, 2/ ‘człowiek pracujący w fabryce’: fa-
bryka; 1/ fabrykant 1G, 15L, 19J, fabrykont 93C, 2/ fabrykant 15T, 19J; komen-
dant / komendat: komenda; kumendat 64; 

-owy: sklepowy ‘mężczyzna sprzedający towar w sklepie’: sklep; sklepovy 15, 
15L, 19J,20J, 24S, 25P, 30K, 32K, 93C, śklepovy 1G, 20J, por. sklepnik, sklepiarz. 

2.3.7. Nazwy subiektów czynności odtemporalne, N Sub.(Temp.) 

Zanotowano dwie nazwy subiektów agentywnych ustalone ze względu na czas 
podejmowanego działania. Derywowane formantami -arka (por. N Sub., s. 87), -arz 
(por. N Sub., s. 96) wyrażają osoby określane w związku z porami prac polowych.

Wykładniki derywacyjne:
-arka: sadzeniarka ‘kobieta, która sadzi kartofle, pracuje w  polu w  czasie 

sadzenia kartofli’: sadzenia ‘pora sadzenia roślin okopowych’; saryńorka 117, 
sar4ńorka 15; 

-arz: źniwiarz / żniwiarz: żniwa ‘pora koszenia i  zwożenia zboża 
z pola’; źńi1o_e zidom z 1ińcem do kośćoWa 25P, / zńi1oR 17, zńi1dR 25R, zńi1oR 15, 
zńi1o_e nom. pl. 19.

2.3.8. Nazwy środków czynności odsubiektowe, N Instr.(Sub.) 

Do kategorii włączono trzy derywaty o  wykładnikach: -a (por. N Instr., 
s. 136), -ica (por. N Instr., s. 142), -iczka. Nazwy: cieślica i  cieśliczka w gwa-
rach zanotowano w tej samej funkcji semantycznej, dlatego też przyjęto dla nich 
jedno znaczenie motywujące. Nie można jednak wykluczyć stylistycznej funkcji 
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formantu -iczka, czy wręcz ustalenia dla formacji cieśliczka jako podstawowe-
go rzeczownika cieślica, rozstrzygając tym samym o  deminutywno-stylistycz-
nej funkcji kategorialnej derywatu kształtowanej przez formant -ka (por. Kreja 
1999(a)).

Omawiane rzeczowniki wyrażają przedmioty, narzędzia formułowane 
w związku z ich użytkownikami.

Wykładniki derywacyjne:
-a: stróża ‘pałka przekazywana kolejno gospodarzom, którzy mają stróżo-

wać przez najbliższą noc’: stróż; Wodńeź do ćotAi struzo 30K, por. N Ob.(Sub.); 
-ica: cieślica: cieśla; ćeślica 13Op, 16S, 19J, 93C, por. cieśliczka;
-iczka: cieśliczka: cieśla; ćeślicka 12J, 15T, 30K, ćeśCicka 25B, 48, 52, 93, por. 

cieślica.

2.3.9. Nazwy środków czynności odrezultatywne, N Instr.(Res.) 

Kategorię tworzą nazwy urządzeń służących do wytwarzania przedmio-
tów wyrażanych przez rzeczowniki podstawowe. W ustalaniu derywatów wy-
korzystano formanty: -ica (por. N Instr., s. 142), -nica (por. N Instr., s. 143), 
-iczka, -niczka w strukturach wariantywnych maślica / maśnica / maślaczka 
/ masielniczka / maśniczka, dla których przyjęto jedną – instrumentalną 
wartość kategorialną, zgodną z zapisanymi dla nich parafrazami, bez rozstrzy-
gania o ewentualnej deminutywnej / ekspresywnej funkcji formantu -ka wy-
odrębnianego przy podstawach: maślica, masielnica, maśnica. Pozostałe for-
macje derywowane są przez: -arka (por. N Instr., s. 169), -arnia (por. N Instr., 
s.  198), patrz sieczkarka / sieczkarnia oraz -nik, patrz jagielnik, wątornik 
(por. N Instr., s. 182). 

Wykładniki derywacyjne:
-ica: maślica ‘drewniane naczynie w kształcie konewki z tłokiem służące do 

wyrabiania masła’: masło; mp. 600, por. maśnica, maśliczka, masielniczka, ma-
śniczka; 

-nica: maśnica ‘drewniane naczynie w kształcie konewki z tłokiem służące 
do wyrabiania masła’: masło; maśńica 41, por. maślica, maśliczka, masielniczka, 
maśniczka; 

-iczka: maśliczka ‘drewniane naczynie w  kształcie konewki z  tłokiem do 
wyrabiania masła’: masło; maślicka 4, 23, por. maślica, maśnica, maśniczka, ma-
sielniczka; 

-niczka: masielniczka ‘drewniane naczynie w kształcie konewki z tłokiem 
do wyrabiania masła’: masło; maśelńicka 6T, maśelńicka, 87S, por. maślica, maśni-
ca, maśliczka, maśniczka; 
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maśniczka ‘drweniane naczynie w kształcie konewki z tłokiem do wyrabia-
nia masła’: masło; maśńicka 13Op, 20, 20J, 25, 25B, 25R, 30K, 31J, 32, 34W, 43, 
43B, 50Z, 57, 58M, 63G, maśńilAi nom. pl. 26M, por. maślica, maśnica, maślicz-
ka, masielniczka; 

-arka: sieczkarka ‘maszyna, w  której tnie się słomę na sieczkę’: sieczka; 
śelkarka albo lada 71B, śeckorka 93, por. sieczkarnia; 

-nik: jagielnik ‘stępa, w której dawniej robiło się kaszę jaglaną’: jagły (pl.t.); 
za)elńik 1G, 77; wątornik ‘narzędzie do robienia rowka w klepce beczki’: wątor 
‘rowek w klepkach, w który wchodzi dno beczki’; vontorńik 30K, 72D, 93, 93C, 
votorńik 15T, 24S, votorńik / vontorńik 1B, vuntorńik 12J, 19J, vZntorńik 13Op, 
vZtorńik 25B, vdtorńik 34; 

-arnia: sieczkarnia ‘maszyna, w której tnie się słomę na sieczkę’: sieczka; 
śeckarńo sWume źle tńe 16S, śeckarńo 6T, 12J, 13Op, 15, 15L, 15T, 16S, 19, 19J, 
25B, 26K, 28D, 32K, śeckarńd 34W, por. sieczkarka.

2.3.10. Nazwy środków czynności odobiektowe, N Instr.(Ob.)

Kategorie tworzą nazwy przedmiotów służących do wykonywania czynno-
ści na obiektach wyrażanych przez rzeczowniki podstawowe (por. Grzegorczyko-
wa, 1998: 447). Derywaty odobiektowe wyrażają: proste narzędzia, urządzenia 
wykorzystywane w  pracach gospodarskich, np. kiełbaśnica, rojnica, rolnica, 
nicielnica, parzaczka, korowaczka, wodziarka, błotnik, chlebnik, gontow-
nik, stogowisko, serzydło, naczynia, pojemniki, meble, np. kłębnica, maźnica, 
papierośnica, solnica, tabakierka, winówka, łyżnik, miśnik, elementy budyn-
ków, np. okiennica, zapolnica, strzechacz, wiatrówka, dymnik, elementy gar-
deroby, np. śniegowce, śliniak, buciara, a także substancje, materię, np. gnojni-
ce, nicielnica, ręcznik, gliśnik. 

W powoływaniu derywatów biorą udział formanty: -owiec, -ica, -lica, -nica, 
-enica, -elnica, -nice (pl.t.), -acz, -aczka, -owaczka, -anka, -arka, -erka, -ówka, 
-ówki (pl.t.), -ak, -nik, -ownik, -owisko, -ydło, -era, -arz. Dla wielu z nich znajduje-
my potwierdzenie w kształtowaniu znaczenia instrumentalnego wśród derywa-
tów prymarnych – odczasownikowych, por. -ica (N Instr., s. 142), -lica (N Instr., 
s.  143), -nica (N Instr., s. 143), -enica (N Instr., s. 145), -acz (N Instr., s. 147), 
-aczka (N Instr., s. 161) -anka (N Instr., s. 168), -arka (N Instr., s. 169), -ówka 
(N  Instr., s. 172), -ak (N Instr., s. 174), -nik (N Instr., s. 182), -ydło (N Instr., 
s. 189).

Formacje wariantywne w obrębie omawianego znaczenia kształtują sufiksy: 
-ica, -anka, por. paśmica / paśmianka, -lica, -nica, por. gromlica / gromnica, 
-nica, -arka, por. maźnica / maziarka, -enica, -elnica, por. nicienica / nicielnica, 
-nica (pl.t.), -ówki (pl.t.), por. gnojnice / gnojówki, -acz, -ak, por. strzechacz / 
strzeszak, -erka, -era, por. tabakierka / tabakiera, -nik, -arz, por. łyżnik / łyż-
czarz.
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Wykładniki derywacyjne:
-owiec: śniegowiec ‘rodzaj obuwia’: śnieg; śńego1ec 15L, obuvać f śńegofce 

104; 
-ica: paśmica ‘nitka do wiązania pasem w przędzionie’: pasmo; paśHica 72D, 

por. paśmianka; 
-lica: gromlica ‘poświęcona świeca woskowa, zapalana przy umarłym i pod-

czas burzy’: grom; gromCica 84, grumCica 99, por. gromnica; 
-nica: gromnica ‘poświęcona świeca woskowa, zapalana przy umarłym i pod-

czas burzy’: grom; pRy WumarWym zapolo śe grumńice 15T, gr<mńica 1B, gromńica 1G, 
24S, grumńica 15, 15L, 16S, 25P, 26K, 42B, 83, 97, por. gromlica; kiełbaśnica 
‘rurka do nadziewania kiełbasy’: kiełbasa; AeWbaśńice nom. pl. 11; kłębnica ‘skrzy-
nia, w której przechowywane są kłębki’: kłębek; kWymbńica 93; maźnica ‘naczy-
nie na smar do wozu’: mazia ‘smar’; tako maźńica była 41, 46, 93C, por. maziarka; 
obrocznica ‘torba na obrok do karmienia przy wozie koni’: obrok; v Wobrocńicj 
66; okiennica: okno; WoAeńńica 104, WoAońńica 15, 15L, 16S, 28D, WoAińica 117, 
to śe okeńice roˆi 23; papierośnica: papieros; pa@erośńica 117; rojnica ‘rodzaj 
przetaka do zbierania roju pszczół z  drzewa’: rój; rozńica 13Op; rolnica ‘kij do 
oczyszczania pługa z ziemi i perzu’: rola; do rolńicy 52; solnica ‘pojemnik na sól’: 
sól; solńica 1G; wodnica ‘rów odprowadzający’: woda; vodńica na vode, aby ślatova-
Wa 55, 91; zapolnica ‘deska oddzielająca w stodole zapole od klepiska’: zapole; 
_uć tyn snopek za zapolńice 16S, zapalńica 82, 90P, zapolńica 15, 19, 20J, 30K, 
31J, 41, 42B, 92, zdpolńica 20, 25, 34W, 43B, 50Z, 57, 58, 95, zdpWolńica 24, 63G, 
zdpWolńica / zdpWelńica 43, zoplolńica 10, 15, 15T, 19, 19J, 20J, 23, 24S, 25B, 26M, 
27, 28D, 30K, 32, 41, 58M, 63Ł, 86, 90, 91, 93, 93C, 94, zopWolńica 15, 93; 

-enica: nicienica / niciennica ‘nicielnica, część warsztatu tkackiego, dwie li-
stewki drewniane powiązane grubymi nićmi tworzącymi oczka, przez które prze-
chodzą nitki osnowy’: nić; zaś potym śe naˆiraWo ńićińice 104, ńićińica 15L, 71, 96, 
97, ńićeńice 75, / ńićeńńica 87S, ńićińńice 114, por. nicielnica; 

-elnica: nicielnica ‘część warsztatu tkackiego, dwie listewki drewniane po-
wiązane grubymi nićmi tworzącymi oczka, przez które przechodzą nitki osno-
wy’: nić; ńićelńica 1,1B, 1G, 2, 3, 4, 6, 6T, 7, 8, 9, 10, 10M, 11, 12, 13, 15, 15L, 15T, 
16, 18, 19, 19J, 20, 20J, 21, 22, 24, 24S, 25, 25B, 26, 26M, 28, 28D, 29, 30, 30K, 
31, 34, 34W, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 42B, 43, 44, 45, 47, 48, 56, 60, 62, 65, 72, 72D, 
73, 74, 75a, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93C, 
94, 95, 98, 99, 100, 117, 121, por. nicienica; 

-nice (pl.t.): gnojnice ‘boczne deski zakładane przy przewożeniu gnoju’: 
gnój; gn?zńice 43, gnozńice 34W, 57, 58M, 63G, 87, 93, 97, 98, 100, por. gnojówki; 

-acz: strzechacz ‘snopek do poszywania dachu’: strzecha; sURe,oc 15L, por. 
strzeszak; 

-aczka: parzaczka ‘łopatka do mieszania obroku w żłobie konia’: parza ‘je-
dzenie dla bydła’; pa_ocka 1B; 
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-owaczka: korowaczka ‘narzędzie do usuwania kory’: kora; korovocka 25B; 
-anka: paśmianka ‘nitka, którą przewiązuje się pasma w  przędzionie’: pa-

smo; paśHoKka 15, 19, 19J, 24S, 93, 95, 96, 100, paśHoKkom zavi_gało śe [pasmo 
nici] 81, por. paśmica; 

-arka: maziarka ‘naczynia na smar do wozu’: mazia ‘smar’; s ty maźdrAi gen. 
sg. 58, por. maźnica; wodziarka ‘pompa do wody’: woda; vovorka 15L; 

-erka: tabakierka ‘pudełko do noszenia tabaki’: tabaka; tabaAerka 1B, 1G, 
15, 19J, 24S, 30K, 93C, por. tabakiera; 

-ówka: wiatrówka ‘deska chroniąca słomę strzechy przy poszyciu dachu od 
niszczenia przez wiatr i  deszcz’: wiatr; 1atrufka pRykryva, _eby sWoma ńe zlata-
Wa v bok 72D, 1atrufka 1B, 1G, 11, 12J, 15, 15T, 19J, 20J, 24S, 30K, 72D, 93, 114, 
1zatrufAi 13Op; winówka ‘beczka na wino’: wino; 1inufka 28D;

-owisko: stogowisko ‘drąg utrzymujący stóg siana, wstawiany w  jego śro-
dek’: stóg; stogo1isko 13Op; 

-ówki (pl .t.): gnojówki ‘boczne deski zakładane przy przewożeniu gnoju’: 
gnój; gnozufAi 12J, 93C, por. gnojnice; 

-ak: strzeszak ‘snopek do poszywania dachu’: strzecha; zak knu1e to stResok 
23, 41, por. strzechacz; śliniak: ślina; ślińok 12J, 13Op; 

-nik: błotnik: błoto; błotńik 15, 26K, 32K, bWotńik 15L, 15T, 19J, 30K, 93C; 
chlebnik ‘ piec do pieczenia chleba’: chleb; ,lebńik 15L; dymnik 1/ ‘komin’, 2/ 
‘wywietrznik, otwór w kopcu’: dym; 1/ dymńik 15, 2/ dymńik 1B, 15L, 19J; gli-
śnik ‘glistnik, roślina powodująca pozbycie się glist z przewodu; pokarmowego’: 
glista; gCiśńik = centoryzo, to ze na gCisty dobre 25B, gCiśńiku gen. sg. 23; kwiet-
nik ‘podstawka na kwiaty’: kwiat; kwetńik 15L; łyżnik ‘półeczka wisząca na ścia-
nie, na której zawiesza się łyżki’: łyżka; Wy_ńik 56, 121, Wyzńik 42, 42B, 50, 51, 
Wyźńik 10, 11, 12, 12J, 13, 15L, 19J, 20, 20J, 21, 26, 29, 30, 30K, 31, 33, 34, 34W, 
35, 37, 38, 40, 43, 48, 49, 50, 50Z, 54, 59, 65, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87S, 93, 
93C, 94, 95a, 98, 98S, ły_ńik 43B, łyźńik 14, 15, 20, 26M, 28, 31J, 41, 44, 47, 57, 
58, 63, 63G, 64, 77, 79, 81, 87, 89, 90, 96, 100, łyśńik 4, 14, 72, 96, Wyśńik 1B, 55, 
por. łyżczarz; miśnik ‘szafa, w której przechowywane są misy’: misa; Hiśńik 34W; 
ręcznik: ręka; rencńik 10M, 30K, r„ncńik 10, 10M, recńik 24S, 57, rencńik 23, 61, 
rjcńik 14, ryn’c’ńik 1G, ryncńik 12J, 19J, 20, 88, 93C, 104, ryIlńik 72D; ustnik 
‘usztywniona część papierosa’: usta; Wustńik 1G, 24S, 93C, z WusńiAem 30K; 

-ownik: gontownik ‘narzędzie do robienia dziurek w  gontach’: gont; 
gontovńik 1G; 

-ydło: serzydło ‘forma do kształtowania sera’: ser; se_ydło 15L; 
-ara: buciara ‘onuca’: but; bućora 42B, 91; 
-era: tabakiera ‘pudełko do noszenia tabaki’: tabaka; tabaAera 12J, 15, 15T, 

por. tabakierka; 
-arz: łyszczarz ‘półeczka wisząca na ścianie, na której zawiesza się łyżki’: łyż-

ka; WyscoR 1G, por. łyżnik. 
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2.3.11. Nazwy środków czynności odsposobowe, N Instr.(Mod.) 

Derywaty: parowiec, węglarka, trociniarz wyrażają urządzenia ze względu na 
sposób ich użytkowania, por. ‘poruszane parą’, ‘rozgrzewane węglem’, ‘opalany troci-
nami’. W derywacji biorą udział formanty: -owiec, -arka (por. N Instr., s. 169), -arz.

Wykładniki derywacyjne:
-owiec: parowiec ‘młyn poruszany parą’: para; paro1ec 75, por. N Res.(Mod.) 

albo N Ob.(Mod.); 
-arka: węglarka ‘żelazko do prasowania z duszą rozgrzewaną na płonącym 

węglu’: węgiel; vyKglorka 19J; 
-arz: trociniarz ‘piec, w  którym pali się trocinami’: trociny; ten troćińoR  

– troćiny sy@om, Wuˆizazom, z bla,y ruWa zez do cugu 104.

2.3.12. Nazwa środka czynności odtemporalna, N Instr.(Temp.)

Wykładnik derywacyjny:
-arka: źniwiarka / żniwiarka ‘maszyna do koszenia zboża’: żniwa ‘czas ko-

szenia i zwożenia zboża z pola’; źńi1orka 15L, 15T, 93C, / _ńi1arka 72D, zńi1arka 
15, zńi1orka 1B, 15T, 19J, 24S, 25B, 30K, 36, 90P, 117, por. N Sub.(Temp.). De-
rywat wyraża urządzenie rolnicze wykorzystywane w okresie żniw. 

2.3.13. Nazwy rezultatów czynności odsubiektowe, N Res.(Sub.)

Włączone do tej kategorii derywaty odnoszą się przede wszystkim do wy-
tworów pracy istot świata fauny, por. krędownik, kredowisko / kretowisko / 
krędowisko / krętowisko, kretowina / kredowina / krędowina / krętowina, 
pajączyna / pajęczyna. Wyjątek stanowi nazwa fuszerka wyrażająca efekt dzia-
łania osobowego sprawcy. Derywaty powoływane są przez formanty: -ka, -ownik, 
-owisko, -yna, -owina, -owizna, przy czym: -ownik, -owisko, -owina, -owizna wyko-
rzystane zostały w gwarach w ustalaniu struktur wariantywnych.

Wykładniki derywacyjne:
-ka: fuszerka ‘źle wykonana praca’: fuszer; fuśerka 15L; 
-ownik: krętownik ‘kopczyk ziemi usypany przez kreta’: kret; kryntovńik 93, 

por. kretowisko, kretowina, kretowizna; 
-owisko: kredowisko / kretowisko / krędowisko / krętowisko ‘kopczyk 

ziemi, którą kret ryjąc wyrzucił na powierzchnię’: kret; kreto1isko 6T, 12J, 13Op, 
15,15L, 28D, 32, 58M, / kredo1isko 10M, 17, 19, 24, 25, 25R, 31J, 43, kredo-
1iskWo 26M, krydo1isko 26K, 50Z, 73, 76, / kryndo1isko 20, 90, / krynto1isko 28D, 
41, 86, 90P, 94, kryntWo1isko 93; por. krętownik, kretowia, kretowizna; 
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-yna: pajączyna / pajęczyna ‘sieć utkana przez pająka’: pająk; pazecyna / pa-
zuncyna 1B, 20J, pazoKk usnuW paz„ncyne 72D, pazencyna 7, 13, 19, 23, 25B, 27, 41, 
44, 49, 50Z, 65, 78, 79, 87S, 88, 98S, 100, pazecyna 15, 15L, 15T, 20J, 22, 23, 24, 
24S, 29, 30K, 33, 34, 34W, 35, 38, 39, 40, 43, 43B, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 57, 58, 
58M, 59, 63, 64, pazjKcyna 13Op, pazjncyna 4, 14, pazecyna 23, 51, 60, 61, pa-
zencina 26M, 31, 31J, 42, 117, 121, pazincyna 26, pazQn cyna 11, pazyncyna 1G, 6T, 
28, 32, 36, 37, 42B, 47, 71, 72, 73, 75a, 77, 83, 83B, 83L, 85, 86, 90, 91, 92, 93C, 
94, 95, 97, 98, pazycyna 52, 63G, 83B, pazęcyna 56; 

-owina: kredowina / kretowina / krędowina / krętowina ‘kopczyk 
ziemi usypany przez kreta: kret; kredo1ina 88, krydo1ina 71, 72, 77, 79, 80, 
84, 87S, 97, 98, / kreto1ina 15L, 57, 63G, 82, 100, kryto1ina 52, 74, 78, 96, / 
krynd ryze i ryze, navalo taAe kupy, kryndo1iny 83L, 91, / krynto1ina na Wonce 42B, 
92, 93C, 95, krynto1iny / kredo1iny 87, por. krętownik, kretowisko, kretowizna; 

-owizna: kredowizna / kretowizna / krętowizna ‘kopczyk ziemi usypany 
przez kreta: kret; kreto1izna 11, / kredo1izna 34W, 43, 43B, / krynto1izna 89, por. 
krętownik, kretowisko, kretowina.

2.3.14. Nazwy rezultatów czynności odobiektowe, N Res.(Ob.) 

Włączone do kategorii derywaty oznaczają przedmioty, substancje definio-
wane ze względu na materiał, z którego zostały zrobione, taki jak: płótno, guma, 
mak, kamień, pióro, glina, kamień, jabłko, kasza, słoma, cement, dereń, groch, 
drewno, łyko, skóra, smalec, wełna, ser itd. (por. Kreja, 1996(d): 58–59; Grzegor-
czykowa, 1998: 445; Laskowski, 1971: 80, 83, 85).

W obrębie kategorii wydzielają się wyraźne klasy semantyczne, głównie na-
zwy produktów żywnościowych: ciast, por. makowiec, jabłczak, sernik, zup, 
por. pietruszajka, jabłczanka, grochówka, krupnik, potraw, por. jajecznica, 
smalczak, nalewek, por. dereniówka, wędlin, por. kaszanka, poza tym: nazwy 
elementów garderoby, por. gumowiec, barchanka, płócianka, drewniak, drze-
wiak, łyczak, skórzak, wełniak, nazwy sprzętów, przedmiotów wykorzysty-
wanych w  gospodarstwie domowym, por. piórznica, gliniocha, drzewianka, 
słomianka, szypulak, pierzyna, nazwy związane z budownictwem, por. kamie-
nica, gliniocha, ziemlanka, cementówka, dekówka, chr/ó/uściak, drewniak. 

W  ustalaniu odobiektowych formacji rezultatywnych wykorzystano su-
fiksy: -a (por. N Res., s. 208), -owiec, -nica, -ocha, -ka (por. N Res., s. 214), 
-ajka (por. N Res., s. 218), -anka (por. N Res., s. 218), -ówka, -ak (por. N Res., 
s. 224), -niak, -nik, -yna (por. N Res., s. 236). Wskazane w derywatach: gumo-
wiec, makowiec, glinianka, jabłczanka, słomianka, cementówka, dekówka, 
grochówka, gumówka rozbudowane sufiksy: -owiec, -anka, -ówka wyodrębnio-
no ze względu na ustalone w materiale gwarowym podstawy rzeczownikowe. Nie 
można jednak wykluczyć interpretacji wymienionych rzeczowników jako nazw 
o atrybutywnej wartości kategorialnej przyjętej w związku z motywacjami przy-
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miotnikowymi: gumowy, makowy, gliniany, jabłczany, słomiany, cementowy, de-
kowy, grochowy, na podstawie których w derywatach wskazać należy sufiksy: -ec, 
-ka. Natomiast w nazwie gliniocha nie można wykluczyć, poza mutacyjną, tak-
że stylistycznej funkcji sufiksu -ocha (por. Grabias, 1981: 72; Grzegorczykowa, 
Puzynina, 1979: 90–91).

Formacje wariantywne w obrębie kategorii kształtują formanty: -ec, -ak, por. 
gumowiec / gumiak, -ocha, -ak, por. gliniocha / gliniak, -ocha, -anka, por. gli-
niocha / glinianka, -ówka, -ak, por. gumówka / gumiak, -ak, -niak, por. chr/ó/
uściak / chr/ó/uśniak.

Wykładniki derywacyjne:
-a: płótnia ‘torba do karmienia przy wozie dwu koni’: płótno; mp. 762; 
-owiec: gumowiec ‘but’: guma; gumo1ec 1G, 15, 15L, 15T, 16S, 24S, 30K, 

te gumofce ńe su do ,odu 41, por. gumiak; makowiec ‘ciasto’: mak; mako1ec 
15, 15T, 93C, 114, 117; 

-nica: jajesznica: jajko; zaześńica 11, 15, 15L, 15T, 43, 82a, 90P; kamienica 
1/ ‘dom murowany z kamienia, 2/ ‘kupa kamieni zebranych na polu’: kamień; 1/ 
kaHińica 15, 15L, 19J, 24S, 30K, 93, 93C, 2/ kaHzeńica 5; piórznica ‘pierzyna’: 
pióro; @u_ńica 85, por. N Acc.; 

-ocha: gliniocha 1/ ‘garnek z  gliny’, 2/ ‘podłoga ulepiona z  gliny’: glina; 
glińo,a 15L, por. glinianka, gliniak; 

-ka: barchanka ‘spódnica uszyta z barchanu’: barchan; bar,anke na śeˆe 32, 59;
-ajka: pietruszajka ‘zupa z kartofli i pietruszki’: pietrucha; @etruśazka 93C; 

pietruszczajka ‘zupa z katrofli i pietruszki’: pietruszka; @etruscazka 19J; 
-anka: drzewianka ‘faska, naczynie z  drzewa’: drzewo; d_e1unka 23; gli-

nianka 1/ ’dom z  gliny’, 2/ ‘podłoga ulepiona z  gliny’: glina; 1/ glizunka / 
glińunka 13Op, 2/ gCinoKka 28D, 95, glińunka 15L, por. gliniocha; jabłczanka 
‘zupa z jabłek’: jabłko; zapcunka 23B; kaszanka ‘kiszka, jelito zwierzęce nadziane 
kaszą zmieszane z krwią’: kasza; kasanka 13Op, kasaKka 15, 34W, 43B, 76, 79, 
90P, kaśanka 1B, 20, 41, 73, kaśaKka 1G, 15L, 19J, 24S, 42B, 72, 77, 78, 83, 84, 
86, 91, 92, 93, 93C, kaRanka 30K, kaRaKka 25B, 43, 71, 74, 75, 85, 88, 90, 96, 
97, 98, kaTaKka 98S; kluszczanka ‘woda, w której gotowały się kluski’: kluska; 
kluscuKka 15T; płócianka / płótnianka ‘płaszcz z płótna’: płótno; pWućdnAi nom. 
pl. 51, / pWutńanka 61; słomianka 1/ ‘wycieraczka pleciona ze słomy’, 2/ ‘ple-
ciony ze słomy płytki koszyczek, na którym układało się bochenek chleba’, 3/ 
‘pojemnik na ziarno pleciony ze słomy’, 4/ ‘ozdoba umieszczona w oknie’: sło-
ma; 1/ sWoHanka 30K, sWoHoKka 1G, 24S, 93C, sWoHaKka 15T, 2/ sWuHoKka 
72D, 3/ sWuHoKka 121, 4/ sWuHuKka 15; ziemlanka ‘ziemianka’: ziemla ‘ziemia’; 
źimlanAi nom. pl. 58; 

-ówka: cementówka ‘płytka z cementu’: cement; cymyntufka 87S; dekówka 
‘dach poszyty słomą’: dek ‘snopek słomy targanej do krycia dachów’; dekufka 84; 
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dereniówka ‘nalewka na dereniu’: dereń; dyryńufka 15L; grochówka ‘zupa z gro-
chu’: groch; gro,ufka 1G, 15, 15T, 16S, 19, 19J, 24S, 25B, 93, 93C; gumówka 
‘wóz na kołach z oponami’: guma; tero pra1e fReńve som gumufAi 80, gumufAi 15L, 
16S, por. gumiak; śrutówka ‘mąka razowa’: śruta ‘grubo pokruszone ziarno’; 
śrutufka 42B;

-ak: chr/ó/uściak ‘płot zrobiony z chrustu’: chrust; ,ruśćok, 19J, 93, por. 
chr/ó/uśniak; drewniak 1/ ‘but’, 2/ ‘stary dom z  drewna’, 3/ ‘pług z  drewna’: 
drewno; 1/ drevńok 1B, 6T, 15, 16S, 42, drevńdAi nom. pl. 32, 34W, 43, 50Z, 
57, 63G, drevńoAi 11, 12J, 13, 19, 25B, 30K, 31J, 41, 42, 71, 89, 90P, 93C, 95, 
v drevńoka. źle ,ović po śńegu 16S, 2/ drevńok 13, 19J, 25B, 93C, 3/ drevńak 86; 
drzewiak ‘but z podeszwą z drewna’: drzewo; mp. 465; gliniak ‘garnek z gliny’: 
glina; glińok 13, 15, 15T, gCińok 26, 28D, 43, 76, 81, 82, 83B, 86, 90, 90P, 93, 
94, gCińdk 39, 46, 51, por, gliniocha; gumiak 1/ ‘but’, 2/ ‘wóz na kołach z opo-
nami’: guma; 1/ guHoAi se vWus 30K, guHoAi 1G, 16S, 19J, 32K, 93, 93C, por. 
gumowiec, 2/ guHok 15L, guHoAem poze,oW 30K, por., gumówka; jabłczak ‘cia-
sto z jabłek’: jabłko; zapcok 15L; łyczak ‘but z łyka’: łyko; WycdAi nom. pl. 50Z; 
skórzak ‘but z twardej skóry na drewnianej podeszwie, trep’: skóra; sku_oAi 72D; 
smalczak ‘skwarek’: smalec; smalcoAi nom. pl. 14; szmaciak ‘derka zrobiona ze 
szmat’: szmata; smaćok 15L; szypulak ‘poduszka z szypułek – sztywnych części 
pióra ptasiego, kładziona pod poduszkę ze skubanego pierza lub mchu’: szypuła; 
sypulok 72D; wełniak 1/spódnica, 2/ wiejski strój kobiecy: wełna; 1/ vełńok 43B, 
72, 73, 74, 75a, 77, 79, 81, 87, 88, 89, 90, vełńdk 25, 25R, veWńak 10M, 72D, 75, 
veWńok 6T, 12J, 15T, 20J, 25B, 42B, 71, 76, 78, 82, 83, 83B, 84, 86, 87S, 91, 92, 93, 
93C, 94, 95, 100, 114, 121, 2/ veWńoAi do viśa mom 104, veWńok 20J; 

-niak: chr/ó/uśniak ‘płot zrobiony z  chrustu’: chrust; ,rośńok, 15T, por. 
chruściak; 

-nik: krupnik: krupy, krup ‘kasza jęczmienna’; krupńik 12J, 13 Op, 24S, 95; 
sernik ‘ciasto’: ser; serńik 15T, 117, syrńik 12J, 13Op, 50, 59, 93C; 

-yna: pierzyna: pierzę; pu. na @e_yne 15, @e_yna 1G, 10, 10M, 11, 12J, 13S, 
15, 15T, 19, 19J, 20, 24S, 25B, 30K, 32K, 36, 43, 57, 61, 75, 87S, 90P, 93, 104, 
114, 117, @ze_yna 14.

2.3.15. Nazwy rezultatów czynności odsposobowe, N Res.(Mod.)

Rzeczowniki odnoszą się do desygnatów – wytworów – pozyskiwanych 
w określonych okolicznościach, por. parowiec ‘kluska na parze gotowana’, ran-
tówka ‘deska odcięta z boku, rantu kloca’, fajerczak ‘placek upieczony na blasze 
(fajerce)’, siciak ‘chleb z przesiewanej na sicie mąki’. Wyrażone rzeczownikami 
znaczenia motywujące wraz z  wyrażonymi w  parafrazach czynnościami precy-
zują okoliczności objaśniające funkcje semantyczne obecnych w gwarach dery-
watów. Dla jednej nazwy ustalono motywację przysłówkową, por. darmocha: 
darmo. Powoływana za pomocą formantu o  czytelnej funkcji stylistycznej nie-
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wątpliwie wyraża pozytywne zabarwienie emocjonalne (por. -ocha, Grzegorczy-
kowa, Puzynina, 1979: 90–91). 

W formowaniu derywatów rezultatywnych biorą udział sufiksy: -owiec, -uch, 
-ocha, -ówka, -ak,. W strukturach wariantywnych wykorzystano formanty: -owiec, 
-ówka, -uch, por. parowiec / parówka / paruch.

Wykładniki derywacyjne:
-owiec: parowiec ‘kluska na parze gotowana’: para; parofce 74, 79, por. pa-

rówka, paruch; 
-ocha: darmocha ‘rzecz otrzymana za darmo’: darmo; darmo,a  15L, 

za darmo,e 86;
-uch: paruch ‘ciasto gotowane na parze’: para; paru, 15L, por. parowiec, pa-

rówka; 
-ówka: rantówka ‘deska odcięta z boku, rantu kloca’: rant; rantufka 25B; pa-

rówka ‘kluska drożdżowa gotowana na parze’: para; parufka 26K, 74, 75a, 76, 77, 
78, 80, 81, 82, 84, 88, 89, 93, 94, 95, 98, parufAi s ćasta 90, por. parowiec, paruch; 

-ak: fajerczak ‘placek upieczony na blasze’: fajerka; fazercoAi nom. pl. 72; si-
ciak ‘chleb z przesiewanej na sicie mąki’: sito; śićdk 50D.

2.3.16. Nazwa rezultatu czynności odtemporalna, N Res.(Temp.) 

Derywat wyraża istotę określaną w związku z czasem, porą roku pojawienia 
się jej na świecie. 

Wykładnik derywacyjny:       
-ka: jesionka ‘kokosz w jesieni wylęgła’: jesień; ześuKAi nom. pl. 82. 

2.3.17. Nazwy obiektów czynności odsubiektowe, N Ob.(Sub.) 

Derywaty te wyrażają obiekty, na które skierowane są czynności podejmo-
wane przez osoby określonych profesji, por. stróża: stróż, bednarka: bednarz, 
furmanka: furman, kominiarskie: kominiarz. Objęte znaczeniem kategorial-
nym osubiektowych nazw obiektów rzeczowniki należą głównie do deklinacji 
rzeczownikowej żeńskiej. Jedynie nazwa kominiar-skie włączona do klasy rze-
czowników zachowuje przymiotnikowy wzorzec odmiany. 

Derywaty ustalane są przez formanty: -a (por. N Ob., s. 240), -ka (por. 
N Ob., s. 243), -skie.

Wykładniki derywacyjne:
-a: stróża ‘opłata wnoszona na stróżowanie nocne’: stróż; struzo 25P, por. 

N Instr. (Sub.); 
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-ka: bebnarka ‘klepka w  beczce’: bebnarz ‘bednarz’; mp. 543; bebniarka 
‘klepka w  beczce’: bebniarz ‘bednarz; bebńorka 24S; bednarka ‘klepka w  de-
sce’: bednarz; mp. 543; furmanka ‘wóz powożony przez furmana’: furman; 
furmaKka to vus, kuń i ,Wop 19J, furmaKka 5, 15, 15T, 19J, 24S, 26K, 30K, 32, 41, 
93, 93C; 

-skie: kominiarskie ‘opłata za czyszczenie komina’: kominiarz; 
koHińarsAe 25P.

2.3.18. Nazwy obiektów czynności odmiejscowe, N Ob.(Loc.) 

Do kategorii włączono trzy derywaty wyrażające przedmiot, materię oraz 
osobę wyrażane w  związku z  czynnościami, procesem, którym są poddawane 
w miejscach wyrażanych przez rzeczowniki podstawowe. Nazwy ustalają forman-
ty: -ówka, -nik (por. N Ob., s. 249), -ant. Dla formacji o sufiksie -ówka (dachów-
ka) w  opisie przyjąć można, poza wskazaną rzeczownikową, także motywację 
przymiotnikową, por. dachowa, na podstawie której ustalana jest atrybutywna 
wartość kategorialna derywatu a także formant -ka. 

Wykładniki derywacyjne:
-ówka: dachówka: dach; dovńik posyvaWo śe da,y sWumum, a  tero pokryvo 

śe da,ufkum 15T, dovńi da,ufAi ńe byWo 16S, da,ufkom będę kryW 30K, pod 
da,ufkom 61, da,ufka 1B, 1G, 12J, 13Op, 15, 19J, 20J, 24S, 87S, 93, z da ,ufAi  
15T, 16S, 61, da,ufke 25; 

-nik: obornik ‘naturalny nawóz usuwany z obory’: obora; oborńik 88, 104, 
Woborńik 15, 72D, Woborńik 83L, 114; 

-ant: aresztant / haresztant / jaresztant ‘człowiek osadzony w areszcie’: areszt; 
tag go gnali, zagby beW Wokuty, zak areśtanta 15L, / .areśtant 25P, / zareśtant 12J.

2.3.19. Nazwy obiektów czynności odsposobowe, N Ob.(Mod.)  

Derywaty wyrażają przedmioty poddawane czynnościom w  określonych 
w relacjach motywujących z podstawowymi znaczeniami okolicznościach, por. 
‘układana na dnie’, ‘zakładany na górę’, ‘poruszany wiatrem’, ‘karmiony plewami’, 
‘podstawiany pod spód’, ‘zbierane do czepka’. W  nazwach wskazano formanty: 
-nica, -ak (por. N Ob.), -niak, -ek (por. N Ob.) oraz -owe, który właściwy jest prze-
niesionym do klasy rzeczowników przymiotnikom. 

Wykładniki derywacyjne:
-nica: dennica, demnica ‘deska spodnia wozu’: dno; deńica 23, deńica 78, 

80, 90, deńńica 91, dyńńica 6T, 12J, 31, 87, dyńica 11, 20J, 75, 75a, 79, 83B, 94, 
dyńica / delńica 93, dyńica / deska 88, / dymńica 41; górnica ‘płaszcz z płótna’: 
góra; gurńica 37; 
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-ak: wiatrak, wietrak ‘młyn napędzany wiatrem’: wiatr; na 1atroAi śe voźi-
Wo zboze 121, 1atrak 10M, 28D, 76, 78, 1zatrak 86, 1atrdk 34W, 43, 57, 63G, 89, 
1atrok 1B, 11, 15, 16S, 20, 20J, 23, 24, 24S, 26K, 28D, 31J, 41, 42B, 50Z, 58M, 71, 
72, 72D, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83B, 84, 85, 87, 87S, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 98S, 99, 100, 104, 114, 117, 1etrok / 1atrok 20J, 26K, / 1etrak 8, 11, 15, 74, 
1etrdk 24, 25, 1etrok 1G, 11, 12J, 15L, 16, 26M 1etrok / 1atrok 20J, 1zetrok 6T, 9, 
13Op, 13S; 

-niak: plewniak ‘podrosły prosiak, karmiony plewami’: plewy; 
plevńok, bo zuz byW galanty 104, plevńok 13S, 15L, 22, 24S, 25B, 30K, 72D, 90P, 
93, 93C, pCivńok 10M, 121, plivńok 12J, 13Op, pl4vńok 15; 

-ek: spodek 1/ ‘talerzyk pod szklankę lub filiżankę’, 2/ ‘deska spodnia na wo-
zie’: spód; spodek 15T, 19, 19J, 24S, 30K, 62, 93C, 2/ na spotku 57, 121; 

-owe: czepkowe ‘pieniądze zebrane do czepka w  czasie wesela’: czepek; 
cepkove 90P.

2.3.20. Nazwa obiektu czynności odtemporalna, N Ob.(Temp.) 

Wykładnik derywacyjny:
-ka: jesionka 1/ ‘ciepła chusta do okrycia ramion’, 2/ ‘płaszcz cieplejszy, 

noszony jesienią’: jesień; 1/ ześuKka do oveńo puWgrube 90P, 93, ześYKka 83B, 
ześunka 14, 2/ ześoKka 24S, por. N Res.(Temp.). Wyraża obiekt poddawany pro-
cesowi w czasie wyrażonym przez rzeczownik podstawowy.

2.4. Derywaty czynnościowe w interpretacji 
słowotwórstwa gniazdowego

Przedmiotem omówienia tej części pracy uczyniono derywaty nawiązu-
jące formalnie a  także semantycznie do znaczeń czynności, kategoryzowane 
jednak ze względu na obowiązujące dla nich w  gwarach podstawy rzeczow-
nikowe i ustalone z tymi podstawami relacje motywacyjne jako nazwy: femi-
natywne, deminutywne, ekspresywne, familiarne. Te ostatnie ze względu na 
wyłącznie strukturalne relacje z  czasownikami omówione zostały odrębnie. 
Dla pozostałych powiązania ze znaczeniami czynności wykazywane są za-
równo w płaszczyźnie formalnej, jak i znaczeniowej. By jednak to było moż-
liwe niezbędne jest odwołanie się do zasad opisu derywatów uszeregowanych 
w obrębie właściwych dla nich gniazd słowotwórczych, dla których wyrazami 
centralnymi będą czasowniki, a ustalone kolejne ich ogniwa (takty) przyczy-
nią się do ujawnienia czynnościowego charakteru derywatów wpisanych jako 
ogniwa II, III stopnia.

Punktem wyjścia do podjęcia zamierzonej analizy jest ustalenie rozumienia 
i  definiowania przez językoznawców gniazda słowotwórczego, także określenie 
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funkcji i miejsca jego elementów oraz roli samego gniazda w postrzeganiu proce-
sów derywacyjnych37.

Jak podaje Michał Sajewicz, „gniazdo słowotwórcze stanowi zbiór wyrazów 
opartych na wspólnym rdzeniu uszeregowanych z  uwzględnieniem relacji for-
malno-semantycznych miedzy jego elementami (Sajewicz, 2002: 108)38. Jest to 
zatem taki układ, w którym „wokół niepochodnego leksemu hasłowego skupiają 
się wszystkie derywaty powiązane z nim – bezpośrednio lub pośrednio – relacją 
pochodności. Nie są one przy tym zwykłym wykazem uzupełniającym wyraz ha-
słowy, lecz uporządkowanym układem, hierarchiczną strukturą, w której każdy 
element, m.in. poprzez miejsce zajmowane w grupie, jest charakteryzowany jako 
ogniwo sieci związków strukturalno-semantycznych z wyrazem hasłowym (nie-
motywowanym) oraz wszystkimi pozostałymi derywatami” ( Jadacka, 1995: 22; 
patrz Sajewicz, 2002: 108). 

Ze względu na to, jak istotny wpływ na postrzeganie systemu słowotwór-
czego wywarły ustalenia na temat układu gniazdowego derywatów, o czym prze-
konują prace poświęcone historii kształtowania się metodologii w tym zakresie 
(por. Olejniczak, 2003: 12–28; Skarżyński, 1999: 153–194), zasadne staje się 
wykorzystanie zaproponowanych sposobów, metod opisu relacji motywacyjnych 
wyrazów w obrębie gniazda do ujawniania, poza czysto kategorialną – wynikającą 
najczęściej ze struktury derywatów, opisywaną w motywacji bezpośredniej, także 
ich funkcji semantycznej, wskazującej na pośrednie związki motywacyjne w ob-
rębie szeregu derywacyjnego, często ujawniane w opisach jako tzw. motywacje 
towarzyszące (por. Grzegorczykowa, 1998: 400).

Ponieważ celem przeprowadzanych rozważań jest odsłanianie czynnościo-
wego charakteru jednostek derywowanych, omówionezostaną te derywaty, dla 
których podstawą generowania struktur słowotwórczych – kolejnych ogniw 
łańcucha derywacyjnego – jest znaczenie czynności wyrażone przez czasownik, 
a „układ gniazdowy wynika z hierarchiczności stosunków motywacyjnych z cen-
tralnym wyrazem gniazda oraz z relacji, w jakich derywaty pozostają w stosunku 
do siebie” (Skarżyński, 1999: 155).

W  opisie uwzględniono wszystkie te rzeczowniki pochodne, których zna-
czenia leksykalne tworzą przesłanki do ustalenia kolejnych stopni pochodności 
derywatów. Łańcuchy derywacyjne powołano w  oparciu o  opis funkcjonalny 

37 Zdaniem A. Nagórko to właśnie gniazdo słowotwórcze odzwierciedla historię 
derywacyjną włączonych do niego formacji (Nagórko, 1998: 218), patrz też O. Woliń-
ska, Możliwości zastosowania opisu gniazdowego w diachronii (Wolińska, 1994); K. Klesz-
czowa, Słowotwórstwo gniazdowe – stan i perspektywy badawcze (Kleszczowa 2006), patrz 
też M. Skarżyński, Polskie słowotwórstwo gniazdowe (Skarżyński, 2012).

38 Definicja na podstawie: Ginzburg, 1974; Tichonow, 1985; Jochym-Kuszlikowa, 
1980; Jadacka, 1992; Nagórko, 1998; Skarzyński,1999; Zych, 1999.
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rzeczowników pochodnych i  włączono do nich tylko te formacje, które w  wy-
niku kategoryzowania – dotyczy to derywatów II i  III stopnia – zatracają mo-
tywacyjne relacje z czasownikiem, zaś ich funkcja semantyczna nosi znamiona 
czynnościowego charakteru39, por. czarować: czarownik: czarownica ‘kobieta 
obdarzona przez diabła mocą rzucania uroków i czarów’; gadać: gadacz: gadacz-
ka; wychować: wychowaniec: wychowanica; siedzieć: siodło: siodełko; wiązać: 
wiązka: wiązeczka; redlić: redlanka: redlaneczka; zagrodzić: zagroda: zagród-
ka; pisać: pisarz: pisarek peior.; pijać: pijak: pijaczyna peior.; bądź do czasow-
nika jako centrum łańcucha nawiązują wyłącznie formalnie, por. kować: kowal: 
kowalicha ‘żona kowala’; kować: kowal: kowalczyk ‘syn kowala’; kować: kowal: 
kowaleczka ‘córka kowala’.

Poddanym analizie formacjom wytyczono miejsca w  układach gniazdo-
wych, klasyfikując je zgodnie z ustalonym dla nich w gwarach znaczeniem sło-
wotwórczym, por. nazwy feminatywne, deminutywne, ekspresywne, stopni 
pokrewieństwa40. Derywaty opisano, uwzględniając funkcje kategorialne peł-
nione przez wyrazy dla nich podstawowe, por. nazwy feminatywne od nazw 
subiektów czynności, od atrybutywnych nazw subiektów czynności, od nazw 
osobowych obiektów czynności, nazwy deminutywne od nazw środków czyn-
ności (por. Jaros, 2008), rezultatów, obiektów, miejsc, nazwy ekspresywne od 
nazw subiektów czynności, nazw atrybutywnych subiektów czynności, nazwy 
stopni pokrewieństwa kształtowane w związku z nazwami subiektów czynno-
ści. Wyrazami centralnymi w zaproponowanych układach są czasowniki stano-
wiące podstawy generowania kolejnych ogniw łańcucha słowotwórczego. Taka 
formuła opisu rzeczowników kategoryzowanych jako feminativa, deminutiva 
czy ekspressiva odsłania zasady przekazywania czynnościowego odcienia zna-
czeniowego formacjom umiejscawianym na poziomie II i  III taktów derywa-
cyjnych.

Odrębną grupę stanowią nazwy wyrażające relacje pokrewieństwa (nomina 
familiaria). Nie możemy w odniesieniu do nich dopatrywać się powiązań seman-
tycznych z wyrażającym czynność wyrazem centralnych. Jeśli jednak przedmio-
tem omówienia derywatów gwarowych jest ich czynnościowy charakter, to jego 

39 Zgodnie z przyjętą w założeniach pracy zasadą w układzie gniazdowym opisano 
tylko te derywaty, które już w materiale gwarowym zdefiniowano jako nazwy feminatyw-
ne, deminutywne, ekspresywne, familiarne bądź te, dla których istnieją formalne prze-
słania wynikajace z tej samej lokalizacji podstaw i kształtowanych w oparciu o nie dery-
watów zaklasyfikowanych do kategorii: N Fem.(N Sub.), N Fem.(NSub.Attr.), N Fem.
(N  Ob.), N Dem.(N Instr.), N Dem.(N Res.), N Dem.(N Ob.), N Dem.(N Loc.), 
N Expr.(N Sub.), N Expr.(N Sub.Attr.), N Famil.(N Sub.). 

40 Derywaty zapisano wraz z kontekstami i lokalizacją, przy formacjach stanowią-
cych podstawy wskazano strony, na których zamieszczono ich omówienie.
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przejawów dopatrywać się należy także w strukturze derywatów nawet, gdy ule-
gły one zatarciu w płaszczyźnie semantycznej, por. kowalicha ‘żona kowala’, ko-
walczyk ‘syn kowala’, kowaleczka ‘córka kowala’ itp. 

2.4.1. Nazwy żeńskie od męskich subiektów czynności, N Fem.(N Sub.) 

czarować: czarownik (patrz s. 91): czarownica ‘kobieta obdarzona przez 
diabła mocą rzucania uroków i czarów’; carovńica 1B, 1G, 12J, 14, 15, 15L, 15T, 
19J, 24, 25R, 30K, 34, 34W, 43 43B, 50Z, 57, 61, 93C;

handlować: handlarz (patrz s. 97): handlarka; ,andlorka 1G, 12J, 15, 15L, 
19J, 30K, 93C; 

kierować: kierownik (patrz s. 91): kierowniczka; Aerovńicka 15L;
krawać: krawiec (patrz s. 79): krawcowa; krafcova 41, 87S, 96, 100, 

krafcovd 43, 57, krafcovo 6T, 10M, 13Op, 15, 16S, 19, 19J, 25B, 28D, 30K, 
34W, 37, 41, 43B, 50Z, 52, 63G, 71, 75a, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93C 94,  
do krafcW?vy 43; 

nauczyć: nauczyciel (patrz s. 94): nauczycielka; moza naWucyćelka / na-
Wućićelka c6sto ˆiWa 16S, naWucyćelka 13Op, naWućićelka 12J, 15L, 20J; 

odczyniać: odczyniacz (patrz s. 83): odczyniaczka ‘osoba znająca formu-
ły zażegnujące choroby’; Woccyńocka zruco do śkloKAi goroce ve)eWAi i  septo pod 
nosem az Wurok zeńve 25P; 

paść: pastuch (patrz s. 81): pastucha ‘pasterka, dziewczyna doglądająca pa-
sącego się bydła’; pastu,a 11, po URećim mazu kozdo pastu,a mo co roˆić 10M, 19, 
20J, 23, 25, 25P, 26M, 31J, 41, 43B, 71, 73, 78, 79, 80a, 98, 99, pastu,a m. i f. 19, 
82, 85, 86, 88, 91, 93, 104;

pracować: pracownik (patrz s. 92): pracownica; pracovńica 15, 15L; 
przekupiać: przekupek (patrz s. 89): przekupka; pRekupka 15L, 15T, 19J, 

30K, 93C; 
sądzić: sędzia (patrz s. 75): sędzina ‘kobieta sprawująca urząd sędziowski’; 

sevino 25P, syńvino 104; 
służyć: służący (patrz s. 78): służąca ‘kobieta usługująca we dworze’;  

te sWu_Yonce 104;
swatać: swat (patrz s. 100): swatka; sfatka 10, 10M, 43;
szywać: szwacz (patrz s. 83): szwaczka; sfacka 20J, 23, sfdcka 24, 25 34W, 43B, 

63G, sfocka 6T, 11, 12J, 15L, 15T, 17, 19, 20J, 24S, 26M, 32, 58M, 62, 90P, 93C; 
śpiewać: śpiewak (patrz s. 88): śpiewaczka; ś@ivocka 17;
tańczyć: tancerz (patrz s. 98): tancerka; tancerka 19J;
tańcować: tańcownik (patrz s. 92): tańcownica ‘kobieta dobrze i  chętnie 

tańcząca’; tańcovńica 17; 
tkać: tkacz (patrz s. 83): tkaczka; tkacka 1G,15, 19, 117, tkdcka 25R, 44, 

tkocka 12J, 13Op, 15, 15T, 17, 20J, 24S, 32, 41, 93, 93C; 
uczyć (się): uczeń (patrz s. 95): uczennica; Wucyńńica 15L, Wuceńńica 17; 
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uczyć: uczyciel (patrz s. 94); uczycielka – Wucyćelka 25P; 
wróżyć: wróż (patrz s. 101): wróżka; posWa ftedy do vrusAi 30K, vruska 1G, 

12J, 15, 15L, 19J, 24S, 25P, 93C; 
wychowywać: wychowawca (patrz s. 78): wychowawczyni; vy,ovafcyńi 

32K; 
ziebrać: ziebrak (patrz s. 88): ziebraczka; źebracka 17, źebrocka 25P.

2.4.2. Nazwy żeńskie od atrybutywnych nazw subiektów czynności, 
N Fem.(N Sub. Attr.)

gadać: gadacz (patrz s. 113): gadaczka; godocka 15L; 
grzeszyć: grzesznik (patrz s. 123): grzesznica; g_eśńica 15, 15L,43;
hulać: hulacz (patrz s. 113): hulaczka; ,ulocka – tańcovńica 17;
kłamać: kłamciuch (patrz s. 111): kłamciucha; kWamću,a 25R;
lamentować: lamentnik (patrz s. 123): lamentnica; lamyntńica 1B;
latować (się): latownik (patrz s. 123): latownica ‘dziewczyna poszukująca 

przygód miłosnych’; latovńica 25P;
pierdzieć: pierdzioch (patrz s. 109): pierdziocha; @ervo,a 15L; 
pijać: pijak (patrz s. 119): pijaczka; @izocka 11, 15L, 104;
plotkować: plotkarz (patrz s. 130): plotkara; plotkara 1B, plotkora 93: plot-

karka; plotkarka 17; 
pyskować: pyskal (patrz s. 124): pyskalicha; pyskoli,a 15L;
szeptać: szeptuch (patrz s. 111): szeptucha; septu,a 15L; 
szkodzić: szkódnik (patrz s. 132): szkódnica; skudńica 15L;
spać: śpioch (patrz s. 109): śpiocha; ś@o,a 15L.

2.4.3. Nazwy żeńskie od nazw osobowych obiektów czynności,  
N Fem.(N Ob.) 

pieścić: pieszczoch (patrz s. 242): pieszczocha: pieścić; @esco,a 15L; 
wychować: wychowaniec (patrz s. 241): wychowanica; vy,ovańica 13Op, 

15L, 42B, 83B. 

2.4.4. Nazwy deminutywne od nazw środków czynności,  
N Dem.(N Instr.) 

dzwonić: dzwon (patrz s. 204): dzwonek; poćuKgnuW za rvunek pRy  
zakrystzi 16S, rvunek 1B, 5, 6T, 10M, 11, 12J, 19, 20, 20J, 23, 25, 25B, 31J, 
32, 42B, 43, 71, 72, 75a, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 
rvoKAi nom. pl. 19, 34W, 57, 89, 95, 97, 100, rv<nAi 1B, 83B, rvonAi 28D, 50Z,  
58M, 87S: dzwoneczek; rvonecek 43, kśunc ze,oW do ,orego z  maWym 
rvunecAim 16S, 86; 
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redlić: redło (patrz s. 192): redełko; redełko 4, 24, redeWko 12J, 13Op, 25B, 
72D, 80, 83, 91, 94, 95, pRyredlo śe redeWAim 72D; 

schodzić: schody41 (patrz s. 203): schodki; ńe spodńiz ze s,otkuf 16S;
siedzieć: siodło (patrz s. 189): siodełko; śodeWko 15L; 
szyć: szydło (patrz s. 192): szydełko42; RydeWko 30K, 72D, 117, sydeWko 1B, 

1G, 15L, 15T, 19, 20J, 24S, 26K, 72D, 93;
śpiewać: śpiewnik (patrz s. 183): śpiewniczek; ś@evńilek 25P;
ubrać (się): ubranie (patrz s. 200): ubranko; WubraKko 15, 15L, 28D; 
wozić: wóz (patrz s. 205): wózek ‘mały wóz’; vuzek 16S, 17, 19, 26K, 52, 

104; 
zasuwać: zasuwa (patrz s. 139): zasuwka ‘mała zasuwa’; zasufka 1G, 24S, 

25B, 84, 90P, 93, 114, 117, zdsufka 104, zosufka 1G, 11, 15T.

2.4.5. Nazwy deminutywne od nazw rezultatów czynności,  
N Dem.(N Res.) 

kroić: kroja (patrz s. 209): krojka ‘mała kromka chleba’; krozka ,leba 23;
składać: skład (patrz s. 238): składzik ‘mały skład, część pola wyodrębniona 

bruzdami’; skWavik 25R; 
toczyć: tok (patrz s. 238): toczek; ćelińću zroˆi śe tocek, 10M, 16S, 81, 82, 86;
wiązać: wiązka (patrz s. 217): wiązeczka ‘mała wiązka lnu’; 1Zzecka 

lnu to beve veśińć – ośim snopAi 19J, 20, 32, 41, 1ozecke noskube 15, 44, 45, 48,  
1Mzecka 81;

zagonić: zagon (patrz s. 239): zagonek ‘grządka w  ogrodzie’: zagonić; 
zagunek 6T, 15L, 19, 72D, 73, 76, zdgunek 43, zogunek to źaba pReskocy 25P, 90P.

2.4.6. Nazwa deminutywna od nazwy obiektu czynności,  
N Dem.(N Ob.) 

redlić: redlanka (patrz s. 246): redlaneczka ‘mała redlanka’; redlunecka 20. 

2.4.7. Nazwa deminutywna od nazwy miejsca, N Dem.(N Loc.)

zagrodzić: zagroda (patrz s. 255): zagródka ‘przedział w spichrzu na ziarno’ 
mp. 706.

41 Ze względu na temat pracy, mimo leksykalizacji znaczenia (rozluźnienia relacji 
ze znaczeniem motywującym), formację tę potraktowano jako ogniwo gniazda słowo-
twórczego i ustalono jej miejsce w bezpośredniej relacji z czasownikiem – schodzić.

42 Ta sama uwaga dotyczy formacji szydełko – wykazująca formalne powiązania 
z rzeczownikiem szydło i w tych relacjach definiowana pierwotnie jako deminutivum, 
obecnie zatraciła przejrzystość strukturalną.
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2.4.8. Nazwa ekspresywna od nazwy subiekta czynności,  
N Expr.(N Sub.) 

pisać: pisarz (patrz s. 98): pisarek (peior.) ‘pisarz gminny’; @isarek 12J.

2.4.9. Nazwy ekspresywne od nazw atrybutywnych subiektów 
czynności, N Expr.(N Sub.Attr.)

pijać: pijak (patrz s. 119): pijaczysko (peior.); @izacysko 10, 10M;
pijać: pijak (patrz s. 119): pijaczyna (peior.); @izocyna 1B, 15L;
uganiać (się): uganiacz (patrz s. 114): uganiaczyk ‘o dziecku ruchliwym, ba-

raszkującym obok matki’: uganiać (się) ‘biegać’; Wugańacyg depto Hi po @eta, 25P.

2.4.10. Nazwy stopni pokrewieństwa od nazw subiektów czynności, 
N Famil.(N Sub.)

kować: kowal (patrz s. 93): kowalicha ‘żona kowala’; kovaDi,a 15L, 25R, 93C; 
kować: kowal (patrz s. 93): kowalka ‘żona kowala’; kovolka 1B, 1G, 12J, 

13Op, 15, 15L, 15T, 16S, 17, 19J, 20J, 24S, 25P, 26K, 32K, 42B, 93C;
kować: kowal (patrz s. 93): kowalowa ‘żona kowala’; kovolovo 13S, 15L, 25P, 

30K, kovalova Staśka 26K, kWovalovd 25R;
kować: kowal (patrz s. 93): kowalczyk ‘syn kowala’; kovolcyk 17; 
kować: kowal (patrz s. 93): kowaleczka ‘córka kowala’; kovolecka 25P;
krawać: krawiec (patrz s. 79): krawcowa ‘żona krawca’; krafcovo 1G, 12J, 19J, 

20J, 24S, 30K, 93C;
swatać: swat (patrz s. 100): swatowa ‘żona swata’; sfatovd 43.
Metody opisu gniazdowego, szczególnie w  odniesieniu do derywatów gwa-

rowych, stają się niezbędne przy wyjaśnianiu procesów kształtowania się sufiksów 
złożonych. Te wskazywane są najczęściej w  rzeczownikach bezpośrednio wywo-
dzonych od podstaw czasownikowych, a  relacje formacji derywowanych wzglę-
dem znaczeń podstawowych określane są mianem przeskoku derywacyjnego (por. 
Kleszczowa, 1998: 23–24) czy motywacji pośredniej (Skarżyński, 1999: 160). 
Umiejscowienie poddawanych interpretacji słowotwórczej derywatów w  obrębie 
hipotetycznie skonstruowanych dla nich, opartych wyłącznie na przesłankach for-
malnych łańcuchów derywacyjnych, posłuży ujawnieniu procesów formowania się 
rozbudowanych wykładników formalnych nazw o charakterze czynnościowym, por. 

-nica, np. orędować: (orędow-nik): orędow-nica; 

-aczka, np. słuchać: (słuch-acz): słuch-aczka; 

-eczka, np. przykrywać: (przykryw-ka): przykryw-eczka; 
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-eczek, np. skrobać: (skrob-ek): skrob-eczek; 

-ejek, np. firlać: (firl-ak): firl-ejek; 

-uszek, np. tłuc: (tłucz-ek): tłucz-uszek; 

-adłko, np. przykrywać: (przykryw-adło): przykryw-adłko; 

-idłko, np. bawić (się): (baw-idło): baw-idłko; 

-owidłko, np. motać: (motow-idło): mot-owidłko; 

-ełko, np. redlić: (red-ło): red-ełko; 

-onko, np. prząść: (przędzi-ono): przędzi-onko itp.

Według Hanny Jadackiej: „Dysponowanie opisem gniazdowym otwiera 
przed słowotwórcami zupełnie nowe możliwości. Pogrupowanie wyrazów mo-
tywowanych w  gniazda słowotwórcze wokół wyrazów centralnych (podstawo-
wych) pozwala widzieć wszystkie wyrazy hasłowe jako rezultaty kilku kolejnych 
operacji słowotwórczych, w  których zastosowano różne techniki derywacyjne. 
Każdy łańcuch słowotwórczy ukazuje nie tylko wyrazy powstałe na różnych tak-
tach, lecz także – kolejno – środki słowotwórcze wyzyskane przy ich tworzeniu. 
Na każdym poziomie (takcie) derywacyjnym tworzą one mniej czy bardziej roz-
budowany układ. Zbiór takich układów może stanowić dobrą podstawę materia-
łową do badania łączliwości formantów” ( Jadacka, 2003: 56–57). 

Zaproponowane w  omówieniu modele dają możliwość wyraźnego nakre-
ślenia sieci relacji motywacyjnych generowanych derywatów w obrębie gniazda 
i ustalenia ich bezpośrednich czy pośrednich powiązań ze znaczeniami czynno-
ści, nie zawsze (jak twierdzi Mirosław Skarżyński) dostrzeganych w izolowanych, 
binarnych układach motywacyjnych (por. Skarżyński, 1999: 154).



3. CHARAKTERYSTYKA RZECZOWNIKOWYCH 
DERYWATÓW GWAROWYCH  

O CHARAKTERZE  CZYNNOŚCIOWYM

3.1. Opis relacji motywacyjnych

Ustalenie czynnościowego charakteru derywatów wiązało się z wyselekcjo-
nowaniem korpusu leksykalnego – formacji wykazujących powiązania ze zna-
czeniami czynności, a rodzaj tych relacji przyjęto jako nadrzędne kryterium sło-
wotwórczego opisu rzeczowników pochodnych. Odzwierciedla to układ pracy, 
w której jako pierwsze poddano interpretacji derywaty czynnościowo prymarne 
(patrz 2.1.), tzn. takie, które bezpośrednio powiązane z motywującymi je czasow-
nikami swoistość tych zależności odzwierciedlają zarówno w płaszczyźnie formal-
nej, jak i semantycznej. Rzeczowniki te zaklasyfikowano do ośmiu kategorii sło-
wotwórczosemantycznych: nazw czynności, procesów, stanów – N Acc. (2.1.1.), 
nazw osobowych subiektów czynności, procesów, stanów – N Sub. (2.1.2.), nazw 
atrybutywnych subiektów czynności, procesów, stanów – N Sub. Attr. (2.1.3.), 
nazw środków czynności – N Instr. (2.1.4.), nazw rezultatów czynności, pro-
cesów – N Res. (2.1.5.), nazw obiektów czynności, procesów, stanów – N Ob. 
(2.1.6.), nazw miejsc – N Loc. (2.1.7.), nazw tempornych – N. Temp (2.1.8.). 
Włączone do wymienionych kategorii rzeczowniki pochodne należą do najbar-
dziej przejrzystych, rzec można oczywistych, pod względem relacji z podstawo-
wymi dla nich znaczeniami czynności. Dla większości bowiem włączanych do 
nich derywatów czasowniki stanowią podstawy wyłączne. Jedynie w  kategorii 
nazw miejsc możliwe są także podstawy inne niż czasownikowe.

Poddane analizie, jako kolejne, compisita potraktować można jako struk-
tury o charakterze pośrednim pomiędzy deverbativami prymarnymi a sekun-
darnymi. Ustalane w  oparciu o  dwie podstawy, z  których jedną jest verbum, 
opisywane są w obszarach wartości kategorialnych wytyczanych przez dever-
bativa właściwe: N Acc. (2.2.1.), N Sub. (2.2.2.), N Sub. Attr. (2.2.3.), N Instr. 
(2.2.4.), N Res. (2.2.5.), N Loc. (2.2.6.), N Temp. (2.2.7.). I tak samo jak one, 
powiązania z czynnością ujawniają w dwu płaszczyznach – formalnej i seman-
tycznej.

O czynnościowym charakterze deverbativów sekundarnych decydują ich 
powiązania ze znaczeniami czynności wyrażane poza warstwą morfologiczną, 
a objaśniane w płaszczyźnie semantycznej. Definiowane w oparciu o zmodyfi-
kowane parafrazy wyjściowe, wytyczone przez paradygmat słowotwórczy obo-
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wiązujący dla deverbativów prymarnych, deverbativa sekundarne wyrażają: 
nazwy czynności, subiektów, środków, rezultatów i  obiektów czynności usta-
lone na podstawie relacji z  motywującymi je rzeczownikami, którym w  kon-
kretnych przypadkach przypisana jest rola, np. subiekta, narzędzia, obiektu 
czy rezultatu działania. Opis semantycznych zależności formacji derywowa-
nych i rzeczowników dla nich podstawowych pozwolił na usystematyzowanie 
ich w obrębie: nazw czynności odinstumentalnych – N Acc.(Instr.), (2.3.1.), 
nazw czynności odobiektowych – N Acc.(Ob.), (2.3.2.), odinstrumentalnych 
nazw subiektów czynności – N Sub.(Instr.), (2.3.3.), odrezultatywnych nazw 
subiektów czynności – N Sub.(Res.), (2.3.4.), odobiektowych nazw subiektów 
czynności – N Sub.(Ob.), (2.3.5.), odmiejscowych nazw subiektów czynności 
– N Sub.(Loc.), (2.3.6.), odtemporalnych nazw subiektów czynności – N Sub.
(Temp.), (2.3.7.), odsubiektowych nazw środków czynności – N Instr.(Sub.), 
(2.3.8.), odrezultatywnych nazw środków czynności – N Instr.(Res.), (2.3.9.), 
odobiektowych nazw środków czynności – N Instr.(Ob.), (2.3.10.), odsposo-
bowych nazw środków czynności – N Instr.(Mod.), (2.3.11.), odtemporalnych 
nazw środków czynności – N Instr.(Temp.), (2.3.12.), odsubiektowych nazw 
rezultatywnych – N Res.(Sub.), (2.3.13.), odobiektowych nazw rezultatyw-
nych – N Res.(Ob.), (2.3.14.), odsposobowych nazw rezultatywnych – N Res.
(Mod.), (2.3.15.), odtemporalnych nazw rezultatywnych – N Res.  (Temp.), 
(2.3.16.), odsubiektowych nazw obiektów czynności – N Ob.(Sub.), (2.3.17.), 
odmiejscowych nazw obiektów czynności – N Ob.(Loc.), (2.3.18.), odsposo-
bowych nazw obiektów czynności – N Ob.(Mod.), (2.3.19.), odtemporalnych 
nazw obiektów czynności – N Ob.(Temp.), (2.3.20.). 

Przywołanie w pracy zasad opisu gniazdowego miało na celu odsłonięcie 
mechanizmów przekazywania znamion czynnościowego charakteru derywa-
tom kategoryzowanym jako deminutywa, feminatywa, ekspressiva czy fami-
liaria. Umiejscowione w gniazdach słowotwórczych na II i III taktach, zysku-
ją wartości kategorialne wynikające z  bezpośrednich relacji motywacyjnych 
z  rzeczownikami w  tych układach bezpośrednio je poprzedzającymi. Powią-
zania z czasownikami wytyczonymi jako centra dla każdego gniazda wykazują 
zatem jedynie w  płaszczyźnie formalnej. Z  założenia w  konstrukcjach gniaz-
dowych umieszczono tylko te derywaty, dla których w materiale leksykalnym 
odnotowano bądź wspólną lokalizację, bądź zapisano je z wyraźnie określoną 
funkcją kategorialną – deminutivum, feminativum, nazwa wyrażająca stopień 
pokrewieństwa (patrz przypis 39, s. 303). Nie oznacza to, że interpretację 
omawianych formacji z  perspektywy opisu gniazdowego przyjąć należy jako 
jedyną i wyłączną. Daje ona jednak możliwość wykazania formalnych powią-
zań ze znaczeniami czynności derywatów opisywanych słowotwórczo w opar-
ciu o parafrazy nienawiązujące do znaczeń czynności. Funkcje: deminutywna, 
feminatywna czy ekspresywna derywatów, wskazane w zaproponowanym opi-
sie, nie wykluczają funkcjonowania derywatów w obrębie wartości kategorial-
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nych wytyczanych przez deverbativa prymarne, por. wózek ulokowany w ukła-
dzie gniazdowym stanowi deminutivun ustalone od wóz, ze względu jednak 
na funkcjonowanie tej nazwy na innym obszarze w  funkcji instrumentalnej, 
bezpośrednio wywodzonej od czasownika – wozić, zaklasyfikowano ją także 
do kategorii nazw środków czynności. Nie można bowiem z góry założyć, że 
wynikające ze struktury gniazd motywacje dla nazw deminutywnych, femina-
tywnych, ekspresywnych są jedyne i wyłączne, a relacje z wyrazami centralny-
mi czytelne są jedynie w płaszczyźnie morfologicznej. Derywaty włączane do 
tych kategorii słowotwórczosemantycznych, choć parafrazowane jako ‘nazwy 
żeńskie ustalone od odpowiednich męskich’, czy ‘to, co jest mniejsze od znacze-
nia wyrażonego podstawą’ funkcjonują jako określenia desygnatów o realnych 
związkach z  czynnościami, które wykonują, do których są przeznaczone, np. 
czarownica to nie tylko ‘żeński odpowiednik męskiej nazwy – czarownik’, ale 
i kobieta, która potrafi czarować, a pokryweczka ‘mała pokrywka’, mimo swo-
ich rozmiarów, w dalszym ciągu służy do pokrywania. Oznacza to, że znamio-
na czynnościowego charakteru w tego typu derywatach odczytywać możemy 
także w  płaszczyźnie znaczeń leksykalnych. Potwierdzeniem są rzeczowniki 
odczasownikowe opisywane jako nazwy żeńskich subiektów czynności, por. 
orędownica, przodownica, odbieraczka, wiązaczka, zbieraczka oraz niektóre na-
zwy środków czynności, np. ploteczka, rozporeczek, skrobeczek. 

Formalne włączenie omawianych formacji w  zhierarchizowane układy 
stosunków motywacyjnych z  czasownikami jako wyrazami bazowymi służy 
także wytyczeniu kolejnych operacji derywacyjnych, a co za tym idzie środ-
ków słowotwórczych wykorzystywanych w powoływaniu formacji umiejsco-
wionych na kolejnych poziomach derywacyjnych. Tym samym zyskujemy 
podstawy do wyjaśniania zasad łączliwości formantów oraz uzasadnienie dla 
formantów rozbudowanych typu: -aczka, -nica, -eczka, -eczek, (patrz Jadacka 
2003: 56–57) wskazywanych w pracy w deverbativach prymarnych. W tych 
układach relacje ze znaczeniami czynności rzeczowników umiejscowionych 
na II poziomie derywacyjnym objaśniane są zjawiskiem przeskoku derywa-
cyjnego bądź motywacji pośredniej (patrz Skarżyński, 1999: 160; Kleszczo-
wa 1998: 23–24). 

Specyficzną grupę stanowią nomina familiaria, których relacje z czasownika-
mi bazowymi przejawiają się wyłącznie na gruncie morfologicznym. 

Przyjąć zatem należy, że czynnościowy charakter jawi się w  trzech ob-
szarach interpretacji słowotwórczej derywatów: formalno-semantycznym 
w deverbativach prymarnych, semantycznym w deverbativach sekundarnych, 
formalnym w  nazwach kategoryzowanych jako feminatywa, deminutywa, 
ekspressiva czy familiaria, w których, z wyjątkiem tych ostatnich, znaczenie 
czynności często także czytelne jest w  płaszczyźnie leksykalnej. Proporcje 
występowania derywatów o wskazanych relacjach ze znaczeniami czynności 
obrazuje schemat 1.
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Schemat 1. Układ proporcji występowania derywatów w różnych relacjach 
motywacyjnych ze znaczeniami czynności.

Źródło: opracowanie własne.

3.2. Mechanizmy derywacyjne

Poddane interpretacji słowotwórczej formacje w zdecydowanej większości 
należą do klasy derywatów mutacyjnych / mutacyjno-modyfikacyjnych – 62%, 
tzn. takich, które nazywają przedmioty, zjawiska ze względu na ich relacje do pre-
dykatu wyrażonego czasownikiem bądź też ze względu na stosunek do innego 
przedmiotu, zjawiska przy niewyrażonym predykacie. Wpisują się one zatem 
w obszary wartości kategorialnych: nazw subiektów czynności, nazw subiektów 
atrybutywnych czynności, nazw środków czynności, nazw rezultatywnych, nazw 
obiektów, nazw lokatywnych, temporalnych, nazw czynności odinstrumental-
nych, odobiektowych, nazw subiektów czynności odinstrumentalnych, odrezul-
tatywnych, odobiektowych, odmiejscowych, odtemporalnych, nazw środków 
czynności odsubiektowych, odrezultatywnych, odobiektowych, odsposobo-
wych, odtemporalnych, nazw rezultatywnych odsubiektowych, odobiektowych, 
odsposobowych, odtemporalnych, nazw obiektów czynności odsubiektowych, 
odmiejscowych, odsposobowych, odtemporalnych. Istotną grupę stanowią for-
macje transpozycyjne tożsame znaczeniowo z motywującymi je czasownikami 
oraz transpozycyjno-modyfikacyjne – 36%, o wartości kategorialnej nazw czyn-
ności. Interpretowane w  obrębie gniazd słowotwórczych struktury należą do 
klasy derywatów modyfikacyjnych i wyrażają wartości nazw żeńskich, deminu-
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tywnych, ekspresywnych, stopni pokrewieństwa, stanowią 2% wszystkich anali-
zowanych rzeczowników pochodnych.

Gwarowe derywaty o charakterze czynnościowym zostały ustalone przede 
wszystkim w wyniku derywacji sufiksalnej – 81,2%, paradygmatycznej – 17,5%, 
nieliczną grupę stanowią composita – 1,2%. 

3.3. Udział podstaw słowotwórczych i wykładników formalnych 

Interpretowane w związku z miejscem i rolą znaczenia czynności w kreowa-
niu funkcji kategorialnej nominalne derywaty gwarowe w zdecydowanej większo-
ści oparte są na podstawach werbalnych – stanowią 87,9% wszystkich poddanych 
opisowi rzeczowników pochodnych; dla porównania derywaty o podstawach rze-
czownikowych to 11%, a łączonych odnotowano zaledwie 1,1%. Ustanowione dla 
nich czasowniki podstawowe należą do różnych paradygmatów koniugacyjnych, 
o sufiksach tematycznych: -owa-, por. machlować: machloja, wędrować: wędrowiec, 
obsługować: obsługowacz; -ówa-, por. podorówać: podorówka; -ywa-/-iwa-, por. 
wyzyskiwać: wyzyskiwacz, szywać: szwacz; -ewa-, por. siewać: siewca, -wa-, por. 
podawać: podatek; -eja-, por. wiejać: wiejaczka; -ota-, por.  chrapotać: chrapota, 
brzękotać: brzekota; -ną-, por. ciagnąć: ciągnięcie, wylęgnąć: wylęgnięcie, pragnąć: 
pragnączka, okiełznąć: okiełznięcie; -a-, por. pogrzebać: pogrzeba, chrypać: chrypka, 
orać: orka, odprawiać: odprawa, kochać: kochanek; -e-, por. boleć: bolenie, drżeć: 
drżączka, beczeć: beczoch, leżeć: leżanka; -i-/-y, por. obmówić: obmowa, ganić: 
gańba, mżyć: mżączka, tworzyć: twórca, kosić: kosiec, misić: misiak, oraz atema-
tyczne, por. kuć: kucie, bić: bicie, myć: mydło, wyć: wyjec, drzeć: darcie, zawrzeć: 
zawarcie, trzeć: traczka, trząść: trząska, przysiec: przysieczka, piec: pieczenie, tłuc: 
tłuczek, mleć: melaczka. Wyraźny w  gwarach jest udział podstaw o  strukturze 
czasowników wielokrotnych, wyrażających czynności czy stany powtarzające 
się, por. m.in. siejać, siewać, szywać, wiejać, zawiejać, miśkać, piekać, siekać. Ich 
aktywność zanotowano w  kreowaniu: nazw czynności, procesów, stanów, por. 
siejać: siejba ‘siew’, siejać: siejawka ‘drobny deszcz’, siewać: siewka ‘deszcz, sianie 
zboża’, obsiewać: obsiew, posiewać: posiew, zasiewać: zasiew, wiejać: wiejba ‘wia-
nie zboża’, zawiejać: zawijucha ‘zamieć śnieżna’; nazw subiektów czynności, por. 
szywać: szwacz, siekać: siekarz ‘kosiarz’, piekać: piekarz; nazw środków czynno-
ści, por. siekać: siekanica ‘prymitywna sieczkarnia z  kosy’, siekać: siekacz ‘miecz 
międlicy, nóż do siekania kapusty’, piekać: piekarnik; nazw rezultatywnych, por. 
siekać: sieczka ‘pocięta słoma’, siekać: siekacza ‘pocięty koralik’, zawiejać: zawieja 
‘zaspa śnieżna’; nazw obiektów, por. siekać: siekanina ‘to, co jest siekane’; nazw 
miejsc, por. piekać: piekarnik ‘budynek, w którym stoi piec chlebowy’; nazw tem-
poralnych, por. siewać: siewy ‘okres siania zbóż’, częsty jest także ich udział w po-
woływaniu struktur wariantywnych głównie o znaczeniach nazw narzędzi, por. 
siejać: siejocha / siejka ‘siewnik’, siewać: siewak / siewka ‘kawałek płótna, naczynie do 
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siania zboża’, siewać: siewnik / siewka ‘maszyna do siania’, wiejać: wiejka / wiejarka 
/ wielnia / wiejarnia / samowiejka ‘maszyna do młócenia zboża’, wiejać: wiejaczka 
/ wiejatka / wiejak ‘szufla do ręcznego wiania zboża’, a także nazw czynności, por. 
siewać: siewka / siew ‘sianie zboża’, nazw wykonawców czynności, por. siewać: 
siewca / siewacz /siewak. 

Udział odpowiednich form aspektowych czasowników podstawowych 
w  procesach derywacyjnych wykazuje prawidłowości znane także polszczyź-
nie ogólnej. I  tak, formy niedokonane wytyczają struktury i  funkcje seman-
tyczne, zgodne z  aspektem podstaw, derywatów nazywających: czynności, 
procesy, stany, wykonawców czynności, procesów, stanów, atrybutywnych 
wykonawców czynności, procesów, stanów, środki czynności, obiekty i  czas, 
okres trwania czynności, por. N  Acc.: wieja: wiejać, dychawica: dychać, 
gańba: gonić, kurzyca: kurzyć, mżocha: mżyć, gadka: gadać, dłubanka: dłubać, 
paplanina: paplać, oględziny: oglądać, ślizganie: ślizgać (się), ględzenie: ględzić, 
sapota: sapać, kosy: kosić; N Sub.: rządca: rządzić, woźnica: wozić, łowiec: łowić, 
oracz: orać, śpiewak: śpiewać, polownik: polować, żywiciel: żywić, pisarz: pisać, 
swat: swatać; N Sub.Attr.: kłamca: kłamać, szyderca: szydzić, wyjec: wyć, 
latawiec: latać, ciadrach: ciadrać (się), gonicha: gonić, gadocha: gadać, beczoch: beczeć, 
uganiacz: uganiać (się), chichotka: chichotać, babrak: babrać (się), dulczek: dulczyć, 
szkódnik: szkodzić, świdral: świdrować, rykała: ryczeć; N Instr.: haka: hakać, 
grzejba: grzać, gaśnica: gasić, dziabacz: dziabać, bujka: bujać, motaczka: 
motać, gwizdałka: gwizdać, opalanka: opalać, kosiarka: kosić, bełtak: bełtać, 
tłuczek: tłuc, ciągnik: ciągnąć, bidło: bić, pomywadło: pomywać, ciągar: ciągać; 
N Ob.: wszczepa: wszczepiać, dusicha: dusić, posyłka: posyłać, śpiewka: śpiewać, 
wywieszka: wywieszać, zalewajka: zalewać, święconka: święcić, bolenie: boleć; 
N Temp.: wróżby: wróżyć, orki: orać, tarło: trzeć, zmierzchun: zmierzchać, 
świtanie: świtać, sadzenia: sadzić, żniwa: żąć, siewy: siewać, wschód: wschodzić. 
Podstawy o  aspekcie dokonanym właściwe są parafrazowaniu nazw rezul-
tatywnych, por. przeora: przeorać, zagata: zagacić, wysiedleniec: wysiedlić, 
okucie: okuć, wykrocie: wykręcić, wytłoki: wytłoczyć, okrojka: okroić, poczeski: 
poczesać, przychówek: przechować, zawalisko: zawalić, przerębel: przerąbać, 
oskrobina: oskrobać, zgraby: zgrabić. Podstawy dokonane i niedokonane w tym 
samym stopniu biorą udział w  tworzeniu derywatów lokatywnych. Ich funk-
cja semantyczna kształtowana jest zgodnie z  aspektem czasownika motywu-
jącego, por. naciecza: naciekać, bielnik: bielić, gonisko: gonić, rąbalnia: rąbać, 
warzelnia: warzyć, poręba: porąbać, obsiedle: obsiedlić, posieczysko: posiec, 
odłóg: odłożyć, zawalisko: zawalić, wychód: wychodzić. 

Od powyższej zasady zaobserwowano pewne odstępstwa. I  tak wśród 
nazw czynności, procesów i  stanów, nazw subiektów czynności, procesów, sta-
nów, nazw środków czynności, nazw obiektów i nazw temporalnych wskazano 
i  takie, które powołane od dokonanych form czasownikowych nie zachowują 
względem nich zgodności aspektowej w  warstwie semantycznej, jaki również 
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takie, w których zgodności tej możemy się dopatrywać. Do zakłócenia w przej-
mowaniu aspektu motywującego czasownika dochodzi m.in. w  formacjach: 
nagonka ‘naganianie zwierzyny podczas polowania’: nagonić, przymówka ‘przy-
gadywanie się o coś’: przymówić (się), wymłocka ‘młocka’: wymłócić, wyprządka 
‘wspólne przędzenie’: wyprząść, poczęstunek: poczęstować, wyoranie ‘orka’: wyorać, 
odkopki ‘uczestniczenie w  kopaniu cudzych ziemniaków’: odkopać, obrońca: 
obronić, oszukaniec ‘oszust’: oszukać, udaniec ‘człowiek, który udaje’: udać, 
ochlapus ‘pijak’: ochlapać (się) ‘spić się’, ogarnięcie ‘ubranie’: ogarnąć, ubranie 
‘odzież’: ubrać (się), rozgrzebacz ‘pogrzebacz’: rozgrzebać, zakąska: zakąsić, 
posłaniec: posłać, wychowaniec ‘przybrane dziecko’: wychować, wyłogi ‘klapy 
ubrania’: wyłożyć, wygónki ‘czas przed wieczorem, kiedy po zelżeniu upału wy-
gania się bydło na pastwisko’: wygonić. Zgodnie z  dokonanym aspektem pod-
stawy kształtowane są m.in. znaczenia: osypka ‘ospa’: osypać, odkupiciel: odkupić, 
stworzyciel: stworzyć, zbawiciel: zbawić, umrzyk: umrzeć.

Brak zgodności aspektowej obserwujemy także wśród derywatów powoływa-
nych w oparciu o podstawy niedokonane, dotyczy to głównie nazw miejsc, patrz: 
oranisko ‘zaorane pole’: orać, karczowisko ‘pole po wykarczowaniu lasu’: karczować, 
kopanisko ‘pole po wykopaniu kartofli’: kopać, i  nazw rezultatywnych, patrz: 
przędza ‘zdjęty z motowidła motek nici powiązanych w pasma’: prząść, łuszczaby 
‘łuska z ziaren prosa’: łuszczyć, kłosowaniec ‘snop z grubsza omłocony’: kłosować 
‘młócić z grubsza’, krętacz ‘nierówne, pokręcone drzewo’: kręcić, krzyżówka ‘odmia-
na kury’: krzyżować, mijak ‘pominięty podczas orki kawałek pola’: mijać, dzielnik 
‘ziemia przypadła z podziału’: dzielić, malowidło ‘obraz’: malować, mieszanina ‘pasza 
dla krów’: mieszać, skrobiny ‘obierki, łupiny z ziemniaków’: skrobać, pisane ‘pismo, 
druk’: pisać. W niektórych przypadkach przyjęto w omówieniach, jako warian-
tywne, dwie formy aspektowe czasowników motywujących, por. N Acc.: obmowa: 
obmówić / obmawiać, odpłata: odpłacić / odpłacać, wyrobek: wyrobić / wyrabiać, 
zarobek: zarobić / zarabiać, jęk: jęczeć / jęknąć, krzyk: krzyczeć / krzyknąć; N Sub.: 
namównik: namówić / namawiać, wyrobnik: wyrobić / wyrabiać, nauczyciel: nauczyć 
/ nauczać; N Sub.Attr.: skoczka: skoczyć / skakać; N Instr.: ozdoba: ozdobić / 
ozdabiać, przegroda: przegrodzić / przegradzać, oparcie: oprzeć (się) / opierać (się), 
obsadka: obsadzić / obsadzać, zacłonka: zacłonic / zacłaniać, obsypnik: obsypać / 
obsypywać. Uwzględnienie niedokonanych podstaw czasownikowych w  tych 
przypadkach uzasadniono funkcją semantyczną powołanych w oparciu o nie rze-
czowników pochodnych.

Dla wielu derywatów ustalenie jednoznacznej motywacyjnie gramatycz-
nej podstawy słowotwórczej nie było oczywiste. Ze względu na podjętą pro-
blematykę jako nadrzędne podane zostały podstawy czasownikowe, uznane 
w  opisie za najbliższe semantycznie powoływanym nazwom, a  tym samym 
wykorzystywane w  formułowaniu najprostszej i  najtrafniejszej parafrazy. Do-
tyczy to głównie derywatów o  motywacji czasownikowo-rzeczownikowej, 
por. handlowiec: handlować / handel, podróżny: podróżować / podróż, druciarz: 
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drutować / drut, luciarz: lutować / lut, kolędziarz: kolędować / kolęda, brukowiec: 
brukować / bruk, dołownik: dołować / dół, gwintownik: gwintować / gwint, 
parownik: parować / para, szpuntownik: szpuntować / szpunt, śrutownik: śrutować 
/ śruta. Inaczej problem wielomotywacyjności derywacyjnej rozwiązano 
w odniesieniu do derywatów o motywacjach równorzędnych czasownikowo-
-imiesłowowych. Ustawione na pierwszym miejscu podstawy czasownikowe 
określają czynnościowy charakter rzeczowników pochodnych, paralelne imie-
słowowe ukierunkowują ich funkcje semantyczne w  stronę wartości atrybu-
tywnych. W  ślad za tym idzie wielorakość podziału formalnego derywatów 
i ustalenie formantów rozbudowanych, por. obwieszeniec: obwiesić / obwieszony, 
wysiedleniec: wysiedlić / wysiedlony, zgniłka: zgnić / zgniły, dzielanka: dzielić / 
dzielony, lepianka: lepić / lepiony, maszczonka: maścić / maszczony, odbitka: odbić 
/ odbity, strutka: struć / struty, lanki: lać / lany, kruszonki: kruszyć / kruszony, 
sadzeniak: sadzić / sadzony, kopalniak: kopać / kopalny, obarzanek ‘obwarza-
nek’: obwarzyć / obwarzony, siekanina: siekać / siekany, oranisko: orać / orany, 
spalenisko: spalić / spalony.

Mówiąc o udziale znaczeń podstawowych w ustalaniu rzeczownikowych de-
rywatów gwarowych o charakterze czynnościowym, uwagę należy zwrócić także 
na obecność podstaw historycznych, odsłanianych w procesach rekonstrukcyj-
nych, m.in. wyrok: *vy-rekti, żagiew: *_agati, krawiec: krawać, zawierucha: zawrzeć, 
*wrzeć, dzianie ‘robótki ręczne’: dziać ‘robić na drutach’, swędzenie ‘swąd, duszące 
powietrze’: swędzić, skrzydło ‘narząd lotu ptaka’: ie. *(s)krei- ‘latać’, żądło / żędło:  
*_ęti ‘bić, uderzać, kłuć’, wrota: *verti, podstaw obcych, por. dylowanie ‘płot’: dylować 
‘stawiać np. płot z desek’, z niem. Diele ‘deska’, szpuntownik ‘szpuntownik, narzę-
dzie do robienia rowków w gontach i deskach na podłogę’: szpuntować ‘czopować’, 
z niem. Spunt, rachunek ‘podliczanie, liczenie’: rachować, z niem. Rechnen, oraz 
podstaw nacechowanych stylistycznie, często wnoszących także do derywatów 
znaczenia atrybutywne, niejednokrotnie wzmacniane przez wykładniki formalne, 
por. babranina: babrać (się), paplanina: paplać, jazgot: jazgotać, maruda: marudzić, 
wyjec: wyć, ciadrach: ciadrać (się), pierdacha: pierdzieć, gadocha: gadać, ciekacz: ciekać, 
drapacha: drapać, fitaczka: fitać, prytawka: pytać, świergotek: świergotać, bazgrota:  
bazgrać, wychlust: wychlus(t)nąć, chlapaczka: chlapać, żarcie: żreć, popy chadło: po - 
pychać, nukała: nukać, przetlicha: przetlić, rujnisko: rujnować. 

Wyznacznikiem czynnościowego charakteru derywatów rzeczownikowych 
jest głównie podstawowe verbum i jego rola w kreowaniu funkcji kategorialnej. 
Wykładniki formalne wydaja się pełnić w  opisywanych procesach derywacyj-
nych rolę paralelną, a niekiedy drugoplanową. Analiza morfologiczna derywatów 
nominalnych wykazuje jednak wyraźne prawidłowości w zakresie funkcjonowa-
nia formantów wykorzystywanych przy ustalaniu nazw przejawiających charak-
ter czynnościowy.
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Tabela 1. Udział formantów w powoływaniu derywatów od różnego 
typu podstaw słowotwórczych                         

Formant
Liczba derywatów od podstaw

czasownikowych rzeczownikowych łączonych
-a 161 20
-a (pl.t.) 4
-ba 14
-iba 1
-by (pl.t.) 1
-aby (pl.t.) 1
-ca 10 5
-erca 3
-awca 1
-ący 1
-ec 18 1
-elec 4
-ulec 3
-aniec
-(ani)ec 9

-eniec
-(eni)ec 4

-awiec 2
-owiec 8
-ica/-yca 10 3
-lica 1 1
-nica 12 11
-anica
-(an)ica 7

-enica 1 1
-alnica 3
-elnica 2 1
-awica 8
-ce (pl.t.) 1
-nice (pl.t.) 1
-ach 3
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-acha 3
-ęcha 1
-icha 3 2
-och 6
-ocha 8 2
-ochy (pl.t.) 1
-uch 16 1
-ciuch 1
-aluch 1
-eluch 3
-czuch 1
-tuch 1
-tucha 1
-ucha 7
-ycha 1
-icho 1
-acz 127 1
-icz 1
-ewicz 1
-czy 3
-niczy 1
-cie 60
-ajda 1
-e 11
-e (pl.t) 2
-aga 1
-ega 2
-ęga 1
-uga 1
-i (pl.t.) 6
-aj 4
-aja 2
-oja 1
-ka 313 30 3
-aczka 39 1
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-owaczka 1
-ączka 10
-eczka 3 1
-iczka/-yczka 2 3
-niczka 1
-ajka 6 2
-ojka 1
-alka 2
-ulka 1
-ałka 6
-(ił)ka 2
-ółka 1
-ułka 1
-anka
-(an)ka 50 9

-onka
-(on)ka 8

-onka (pl.t.) 1
-unka 1
-ynka 1
-arka 22 7
-erka 1
-aszka 1
-atka 1
-(it)ka 5
-(ut)ka 1
-awka 25 1
-ewka 2
-ówka 3 12
-ówki (pl.t.) 1
-atyka 1
-ko 2 4
-adłko 9
-idłko 1
-owidłko 1
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-ełko 1
-adełko 4
-adłka (pl.t.) 2
-adełka (pl.t.) 1
-anko 1
-(on)ko 1
-ątko 1
-ki (pl.t) 23 1
-aki (pl.t) 6
-aczki (pl.t) 1
-iłki (pl.t) 1
-ołki (pl.t) 1
-(an)ki (pl.t.) 4
-(on)ki (pl.t.) 1
-ynki (pl.t.) 1
-ak 101 26
-elak 3
-niak 2 3
-(eni)ak 1
-(alni)ak 1
-owiak 1
-aka 3
-ek 123 10 2
-aczek 1
-(eni)aczek 1
-eczek 3
-ejek 1
-ałek 1
-(ił)ek 1
-anek
-(an)ek 4

-onek 1
-unek 23
-ynek 3
-arek 1
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-uszek 1
-atek 3
-otek 1
-ik/-yk 10 2
-czyk 1
-nik 74 36
-alnik 2
-elnik 3
-arnik 1
-ownik 4
-isko/-ysko 28 1
-alisko 1
-(el)isko 2
-nisko 1
-(an)isko 2
-enisko 1
-awisko 1
-owisko 4 1
-skie 1
-al 8
-la 3
-adla 1
-el 11
-adel 1
-iciel/-yciel 16
-ula 3
-le 1
-ło 10
-dło 7
-adło 37
-idło/-ydło 30 1
-owidło 1
-dła (pl.t.) 1
-idła (pl.t.) 5
-ajło 3
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-ał 1
-ała 20
-oła 1
-uła 2
-na 1
-ina/-yna 11 4
-elina 1
-anina
-(an)ina 30

-owina 2 1
-iny/-yny (pl.t.) 27
-owiny (pl.t.) 3
-un 1
-izna 4 1
-owizna 1
-ny 1 1
-na 1
-ona 1
-an 2 1
-ne 1
-ane 1
-one 1
-anin 1
-ono 1
-nia 15
-alnia 12
-elnia 1
-ynia 1
-arnia 11 1
-ernia 1
-anie 345 2
-owanie 2
-uwanie 1
-enie 252
-ania (pl.t.) 1
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-enia (pl.t) 4
-eń 5
-ini 1
-oń 5
-yń 1
-o 2
-ar 2
-ara 1
-era 1
-ynier 1
-ator 3
-atór 1
-arz 29 67
-erz 5
-sa 1
-as 4
-us 18 1
-tus 1
-isz 1 1
-uś 2
-ant 2 3
-ent 1
-ita 1
-ista/-ysta 1 12
-ot 6
-ota 13
-oty (pl.t.) 1
-wa 1
-awa 6
-ew 1
-owa 4
-owe 1
-iwo/-ywo 9
-iwa (pl.t) 1
-owy 3
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-stwo 7
-aństwo 2
-eństwo 3
-ostwo 1
-arstwo 2
-erstwo 1
-y (pl.t.) 19 1
-ø 295 18

243 2633 360 32

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowaną większość stanowią formanty sufiksalne (93%), o  kom-
ponentach spółgłoskowych: -b-, -c-, -ch-, -cz-, -ć-, -d-, -g-, -j-, -k-, -sk-, -l-, -ł-, -dł-, 
-n-, -ń-, -r-, -rz-, -s-, -t-, -w-, -tw-, w tym podstawowe stanowią 39%, a rozbudowa-
ne aż 61%. Dominacja sufiksów złożonych podyktowana jest w znacznej mierze 
przyjętą w  gwarach dla licznych formacji motywacją czasownikową, wynikają-
cą często z ich znaczenia leksykalnego zanotowanego w Słownictwie ludowym… 
(Dejna, 1974–1985), por. skrobeczek ‘stara, zdarta miotła z  gałęzi’, firlejek ‘mą-
tewka’, tłuczuszek ‘tłuczek maślnicy’, czyniadłko ‘tłuczek maślniczki’, motowidłko 
‘motowidło’, redełko ‘obsypnik, narzędzie do obsypywania roślin okopowych’, 
kłosowaniec ‘snop z  grubsza omłócony’ itp. Przedstawione w  tabeli zestawienie 
formantów w kontekście ich łączliwości z określonym typem podstaw wykazu-
je, że obecność zaledwie dwóch odnotowujemy w  derywatach powoływanych 
w oparciu o motywacje czasownikowe, rzeczownikowe i  łączone rzeczowniko-
wo-czasownikowe, por. -ka, -ek. Łączliwość z podstawami czasownikowymi i rze-
czownikowymi w ustalaniu derywatów o charakterze czynnościowym wykazuje 
35 formantów (tu por. też zestawienie s. 281–282), z podstawami czasownikowy-
mi i łączonymi – pięć formantów. Pozostałe sufiksy wskazano w obrębie jednego 
typu podstaw: czasownikowych 177, rzeczownikowych 24. Na uwagę zasługuje 
także fakt wielofunkcyjności kategorialnej niektórych formantów. Wyraźną ak-
tywność w zakresie powoływania derywatów odczasownikowych wykazują: -ka, 
-ek – siedem kategorii; -nik, -anie – sześć kategorii; -ec, -ica/-yca, -nica, -cie, -aczka, 
-ałka, -anka, -onka, -ki (pl.t.), -ak, -unek, -el, -ło, -enie – pięć kategorii; -aniec, -anica, 
-acz, -ączka, -ajka, -arka, -awka, -ik/-yk, -ina/-yna, -anina, -izna, -awa, -iwo/-ywo 
– cztery kategorie (patrz tab.  2). W  niektórych przypadkach możemy mówić 
o produktywności formantów, ich kategorialności w zakresie ustalania określo-
nych znaczeń, por. N Acc.: -anie, -enie, -cie, -ek, -unek, -ka, -awka, -anina; N Sub., 
N Sub.Attr.: -ec, -acz, -nik, N Instr.: -acz, -ka, -aczka, -arka, -ak, -ek, -nik; N Res.: 
-ka, -(an)ka, -ek (por. Jadacka, 2001(a): 41–54), a w innych o incydentalnym, 
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potwierdzonym pojedynczymi przykładami, udziale w  procesach derywacyj-
nych w obrębie określonych wartości kategorialnych, por. -aniec, -ica/-yca, -anica, 
-ajka, -ałka, -onka, -ik/-yk, -el, -ło, -ina/-yna, -izna, -awa, -iwo/-ywo. Wśród wymie-
nionych znajdują się formanty dawne: -el, ło, iwo/-ywo, do tego zestawienia do-
dać należy także: -ba, -by (pl.t.), -ajda, -ega, -ęga, -uga, -la, -adla, -adel, -le, -dło, 
-adło, -idło/-ydło, -owidło, -dła (pl.t.), -idła (pl.t.), -ał, -ała (patrz tab.1.) w gwarach 
żywotne, a sporadycznie potwierdzane w polszczyźnie ogólnej (Grzegorczyko-
wa, 1998: 395, 400, 406, 409, 411). Te najczęściej zachowują swą pierwotną 
przejrzystość znaczeniową, np. -ba (N Acc.), -ajda (N Sub.Attr.), -ęga (N Acc.), 
-uga (N Sub.Attr.), -dło (N Instr.) czy -ała (N sub.Attr.). Istotny jest także udział 
formantów obcych, łączonych głównie z podstawami czasownikowymi: łac. -ant, 
-ent, -ator, -us, -ista, niem. -unek, -ulec, -erz, ukr. -ajło. 

Tabela 2. Wykaz formantów wielofunkcyjnych notowanych  
w derywatach odczasownikowych

Formant N Acc. N Sub. N Sub.
Attr. N Instr. N Res. N Ob. N Loc. N 

Temp.
-ec + + + + +
-aniec
-(ani)ec + + + +

-ica/-yca + + + +
-nica + + + +
-anica
-(ani)ca + + + +

-acz + + + +
-cie + + + + +
-ka + + + + + + +
-aczka + + + + +
-ajka + + + +
-ałka + + + + +
-anka
-(an)ka + + + + +

-onka
(on)ka + + + + +

-arka + + + +
-awka + + + +
-ki (pl.t.) + + + + +
-ak + + + + +
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-ek + + + + + + +
-unek + + + + +
-ik/-yk + + + +
-nik + + + + + +
-el + + + + +
-ło + + + +
-ina/-yna + + + +
-anina
-(ani)na + + + +

-izna + + + +
-anie + + + + + +
-enie + + + + + +
-awa + + + +
-iwo/-ywo + + + +

Źródło: opracowanie własne.

Powoływane w  procesie derywacji paradygmatycznej formacje stanowią 
17,5% wszystkich omówionych rzeczowników pochodnych funkcjonujących 
w gwarach. Najliczniej reprezentowane są derywaty należące do wzorca odmiany 
rzeczownikowej męskiej – 58,7%, rzeczownikowej żeńskiej 30,2% i przymiotni-
kowej 2,8% wszystkich derywatów paradygmatycznych.

3.4. Zagadnienie słowotwórczej wariantywności derywatów 
rzeczownikowych o  charakterze czynnościowym

W toku rozważań nad czynnościowym charakterem formacji rzeczowni-
kowych ujawniona i nakreślona została kwestia licznie wykazywanych struk-
tur wariantywnych. Przyjęto, że warianty słowotwórcze to takie struktury, 
które bazują na wspólnych podstawach derywacyjnych; różnią je jedynie 
wykładniki formalne kształtujące nazwy w  ramach jednej wartości katego-
rialnej (Sierociuk, 2006: 209, 1991, Heinz, 1974), a  ich wariantywność roz-
patrywana jest w  odniesieniu do zespołów gwarowych objętych eksploracją 
(patrz s. 24). Istotą bowiem wariancji jest zwielokrotnienie danej jednostki 
systemowej, która pojawia się w postaciach różnych, lecz ekwiwalentnych, jeśli 
chodzi o  istotę owej jednostki (Heinz, 1974: 139). Licznie zatem reprezen-
towane w  obrębie wszystkich wartości kategorialnych, głównie jednak obej-
mujących deverbativa prymarne, dowodzą znacznej aktywności podstaw cza-
sownikowych w powoływaniu rzeczownikowych derywatów funkcjonujących  
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w leksyce gwarowej, jak też powszechności użycia właściwych danym warto-
ściom wykładników formalnych:
N Acc., np.:

-a/-ka: włóka / włoczka, 
-a/-aja: chlapa / chlapaja,
-a/-enie: włóka / włóczenie, 
-a/-ka/-ota: sapa / sapka / sapota, 
-a/-ø: ulewa / ulew,
-ba/-enie: gońba / gonienie, 
-ka/-ek: dożynka / dożynek, 
-ka/-enie: młocka / młócenie,
-ka/-ø: odwrocka / odwrot, 
-aczka/-awka: szkutaczka / szkutawka, 
-aczka/-anie: odwracaczka / odwracanie, 
-aczka/-enie/-ø: palaczka / palenie / pal, 
-aczka/-idło: żeniaczka / żenidło, 
-awka/-ota: szczypawka / szczykota, 
-ek/-unek/-ø: pochowek / pochowunek / pochów,
-ek/-anie: odziewek / odziewanie, oprzątek / oprzątanie, 
-anina/-anica/-ka/-anka/-anie: kłosowanina / kłosowanica / kłosówka  

/ kłosowianka / kłosowanie, 
-iny (pl.t.)/-enie: zaprosiny / zaproszenie,
-iny (pl.t.)/-y (pl.t.): umówiny / umowy, zmowiny / zmowy,
-anie/-ø : chichotanie / chichot, klekotanie / klekot,
-enie/-y (pl.t.): koszenie / kosy;

N Sub., np.:
-ca/-acz/-ak: siewca / siewacz / siewak, 
-ca/-ek: grajca / grajek, 
-ca/-nik: prześladowca / prześladownik,
-ec/-nik/-ynier/-arz: kosiec / kośnik / kosynier / kosiarz,
-ec/-arz/-erz: handlowiec / handlarz / handlerz,
-acz/-nik/-uś: rabowacz / rabownik / rabuś,
-ka/-aczka: dójka / dojaczka, 
-ka/-arka: prządka / przędzarka,
-aczka/-arka: dojaczka / dojarka, grabaczka / grabarka, kopaczka / kopiarka,
-aczka/-ałka: wiązaczka / wiązałka,
-ek/-nik/-eń: przekupek / przekupnik / przekupień,
-ek/-ista: skrzypek / skrzypista,
-ek/-arz: młocek / młocarz;

N Sub.Attr., np.:
-a/-acz: wachla / wachłacz,
-a/-aj/-us: zapieka / zapiekaj / zapiekus,
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-a/-nik: maruda / marudnik,
-ach/-aluch/-ajda/-al: srach / sraluch / srajda / sral,
-acha/-och/-el: pierdacha / pierdzioch / pierdziel,
-ocha/-acz/-uła: gadocha / gadacz / gaduła,
-och/-uch: śpioch / śpiuch,
-uch/-acz/-ak: kłapciuch / kłapacz / kłapciak,
-uch/-ucha/-el: śmierdziuch / śmierdziucha / śmierdziel,
-uch/-uga: pleciuch / pleciuga, 
-uch/-niak/anek: mazuch / maźniak/ mazanek, 
-acz/-ak: babracz / babrak, cherlacz / cherlak, glamacz / glamak,
-acz/-al/-oń: świdracz / świdral / świdroń,
-acz/-ajło/-ała: jąkacz / jąkajło / jąkała, krzykacz / krzykajło / krzykała,
-acz/-us: chlacz / chlajus, zdzieracz / zdzierus, 
-acz/-arz: pryciacz / pryciarz,
-ak/-ek: świecak / świecek, 
-ak/-us: leżak / legus,
-ek/-ał/-ała/-oń: gwizdek / gwizdał / gwizdała / gwizdoń,
-ek/-ajło: grzebek / grzebajło,
-us/-aj: zapiekus / zapiekaj, 
-us/-oń: lizus / lizoń, 
-us/-isz: chwalus / chwalisz,
-us/-ota: zgrywus / zgryzota;

N Instr., np.:
-a/-ka/-ø: pokłada / pokładka / podkład,
-a/-acz/-ø: zatyka / zatykacz / zatyk,
-a/-ka/-ek: zaczyna / zaczynka / zaczynek, 
-a/-nik: rozpora / rozpornik, 
-a/-ło: sprzęga / sprzęgło,
-a/-idło/-ø: mazia / mazidło / maź, 
-a/-ki (pl.t.): włóka / włóki, 
-a/-enie: ozdoba / ozdobienie, 
-ec/-acz/-ak/-ek/-eń: człapiec / człapacz / człapak / człapek / człapień, 
-ec/-acz/-ka: słapiec / słapacz / słapka, 
-nica/-ęcha/-ycha: warznica / warzęcha / warzycha,
-nica/-dło: gaśnica / gasidło,
-acha/-acz/-aga/-aka/-aczka/-ak/-ek: drapacha / drapacz / drapaga  

/ drapaka / drapaczka / drapak / drapek,
-acz/-ka/-aczka/-ajka: pogrzebacz / pogrzebka / pogrzebaczka / pogrzebajka,
-acz/-aczka/-i (pl.t.)/-an: dzierzgacz / dzierzgaczka / dzierzgi / dzierzgan,
-acz/-ęga/-ło, por. sprzegacz / sprzęga / sprzęgło,
-acz/-aczka/-ak/-adło: pomywacz / pomywaczka / pomywak / pomywadło,
-acz/-as, por. dziabacz / dziabas,
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-ka/-aczka/-awka/-ak: bujka / bujaczka / bujawka / bujak,
-ka/-arka/-nia/-arnia: wiejka / wiejarka / wiejnia / wiejarnia,
-ka/-ek: łomka / łomek,
-aczka/-arka: kopaczka / koparka,
-ałka/-adło: umywalka / umywadło,
-alka/-ak/-ek: gwizdałka / gwizdak / gwizdek,
-arka/-adla/-el/-adło/-idło: snówarka / snowadla / snowadel / snowadło  

/ snowidło,
-ak/-anie: uwiązak / uwiązanie,
-adło/-idło/-owidło/-iwo: krzesiadło / krzesidło / krzesowidło / krzesiwo; 

N Res., np.: 
-a/-el: przeręba / przerębel,
-a/-anka/-an/-oń/-us: targa / targanka / targan / targoń / targus,
-a/-e /-anie: zabudowa / zabudowie /zabudowanie,
-a/-izna: zwała / zwalizna, 
-(ani)ec/-(an)ka/-ak: rwaniec / rwanka / rwak,
-(ani)ca/-ka/-ówka: przeoranica / przeorka / przeorówka,
-ochy (pl.t.)/-aby (pl.t.)/-ki (pl.t.)/-aki (pl.t.): łuszczochy / łuszczaby / łuszczki 

/ łuszczaki,
-acz/-as: wyrywacz / wyrywas, 
-ka/-ek: ogryzka / ogryzek, 
-ka/-ek/-ø: odbitka / odbitek / odbit, 
-ka/-(an)ka/-nik/-ø: działka / dzielanka / dzielnik / dział,
-ka/-el/-le: korzystka / korzysiel / korzyśle, 
-anie/-unek: rusztowanie / rusztunek, 
-anie/-ota: bazgranie / bazgrota; 

N Ob., np.:
-a/-uch/-ek: znajda / znajduch / znajdek,
-e/-anka/-ak/-ik/-ø: szczepie / szczepianka / szczepak / szczepik / szczep,
-ączka/-ak/-enie/-ø: bolączka / bolak / bolenie / ból,
-(on)ka/-one/-enie: święconka / święcone / święcenie; 

N Loc., np.:
-a/-ka/-enie/-ø: przegroda / przegrodka / przegrodzenie / przegród,
-ica/-isko: targowica / targowisko,
-awica/-awisko/-owina/-awa: trzęsawica / trzęsawisko / trzęsowina / trząsawa,
-icha/-isko: przetlicha / przetlisko,
-e/-isko: sapie / sapisko,
-ka/-isko/-ø: przegonka / przegonisko / przegon,
-(an)ka/-(an)isko: oranka / oranisko,
-ło/-ysko/-enie: legło / leżysko / leżenie;

N Temp.:
-un/-ø: zmierzchun / zmierzch,
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-ania (pl.t.)/-anie: kopania / kopanie,
-enia (pl.t.)/-enie: sadzenia / sadzenie,
-iwo/iwa (pl.t.): żniwo / żniwa;

N Sub.Instr.:
-ista/-arz: bębnista / bębniarz;

N Sub.Res.:
-nik/-arz: olejnik / olejarz, przetacznik / przetaczarz; 

N Sub.Ob.:
-niczy/-nik /-ny: leśniczy / leśnik / leśny, 
-ak/-arz: kapuściak / kapuściarz, 
-ak/-an/-arz: skalak / skalan / skalarz, 
-owiak/-owy: gajowiak / gajowy, 
-ek/-arz: szmatek / szmaciarz, 
-arek/-arz: śwyniarek / świniarz;

N Sub.(Loc):
-ec/-ak: więzieniec / więźniak, 
-ec/-niak/-arz: kolejowiec / kolejniak / kolejarz, 
-ak/-us: dworak / dworus, 
-ak/-ek/-nik: rolak / rolek / rolnik, 
-nik/-arz/-owy: sklepnik / sklepiarz / sklepowy;

N Instr.(Res.):
-ica/-nica/-aczka: maślica / maśnica / maślaczka / masielniczka, 
-arka/-arnia: sieczkarka / sieczkarnia;

N Instr.(Ob.):
-ica/-anka: paśmica / paśmianka, 
-lica/-nica: gromlica / gromnica, 
-nica/-arka: maźnica / maziarka, 
-enica/-elnica: nicienica / nicielnica, 
-nica (pl.t.)/-ówki (pl.t.): gnojnice / gnojówki, 
-acz/-ak: strzechacz / strzeszak, 
-erka/-era: tabakierka / tabakiera, 
-nik/-arz: łyżnik / łyżczarz; 

N Res.(Sub.): 
-owisko/-owina/-owizna: kretowisko / kretowina / kretowizna;

N Res.(Ob.):
-ec/-ak, por. gumowiec / gumiak, 
-ocha/-ak / -anka: gliniocha / gliniak / glinianka, 
-ówka/-ak: gumówka / gumiak, 
-ak/-niak: chr/ó/uściak / chr/ó/uśniak; 

N Res.(Mod.):
-owiec/-ówka/-uch: parowiec / parówka / paruch.
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Na podstawie przytoczonych przykładów jednoznacznie można stwierdzić, 
że zdecydowana większość formacji wariantywnych funkcjonuje w  zakresie 
znaczeń wyrażanych przez deverbativa prymarne. Tu najliczniej reprezentowa-
ne są nazwy wyrażające właściwości, skłonności subiektów. Powoływane często 
w oparciu o nacechowane stylistycznie czasowniki podstawowe zawierają pier-
wiastek wartościujący, znamionujący potęgowany, czy podkreślany przez wła-
ściwe tej funkcji formanty. Różnorodność i  mnogość tego typu nazw wydaje 
się właściwa szczególnie gwarom, gdzie dążność do wyróżniania znajduje swoje 
odzwierciedlenie w funkcjonującej leksyce (por. Marciniak-Firadza, 2012). Wa-
riantywne struktury nazw środków czynności odzwierciedlają stan typowych dla 
tej wartości kategorialnej formantów zarówno dawnych, gwarowych, jak i tych, 
dla których potwierdzenie znajdujemy w polszczyźnie ogólnej (por. Jaros, 2009: 
228–238). Podobny stan prezentują struktury włączone do kategorii nazw su-
biektów czynności, nazw temporalnych i nazw rezultatywnych, choć wśród tych 
ostatnich na obraz struktur wariantywnych widoczny wpływ mają przesunięte 
w obszar znaczeń rezultatywnych formacje o prymarnej czynnościowej wartości 
kategorialnej. Dość jednoznaczny natomiast jest przekrój wariantów słowotwór-
czych o znaczeniu miejsca. Tu zasadniczo w każdej parze bądź szeregu struktur 
analogicznych pojawia się typowy dla tej wartości sufiks -isko/-ysko bądź jego roz-
budowane warianty.

3.5. Wielokategorialność rzeczownikowych derywatów 
o charakterze czynnościowym

Interpretacja rzeczowników o charakterze czynnościowym ujawnia typowe, 
nie tylko dla gwar, zjawisko wielokategorialności niektórych formacji pochod-
nych. Ustalone w omówieniach przy derywatach ich ewentualne paralelne funk-
cje kategorialne wykazuje ponadto utworzony dla potrzeb pracy indeks alfabe-
tyczny (s. 341). 

Istota wielofunkcyjności słowotwórczej derywatów gwarowych tkwi 
w dwóch mechanizmach: 1/ przesunięciach derywatów, którym w wyniku kon-
kretyzacji znaczeń nadawane są nowe wartości kategorialne, 2/ wykorzystywa-
niu tych samych podstaw i wykładników formalnych w formułowaniu znaczeń 
niepowiązanych ze sobą relacjami prymarności – wtórności kategorialnej. O ile 
w  pierwszym wariancie zasady interpretacji kolejno nadawanych znaczeń są 
oczywiste i  tłumaczone procesami przesunięć, derywacji semantycznej (por. 
Buttler, 1978; Kleszczowa, 1998: 18–24; Jaros, 2009: 221–228), to w drugim 
przypadku powiązania te nie są już tak oczywiste i czytelne. Wydaje się nieuza-
sadnione poszukiwanie tych samych zależności słowotwórczych w  interpre-
tacji znaczeń, np.  krętacz ‘ten, kto kłamie’ (N Sub.Attr.) i  krętacz ‘pokręcone 
drzewo’ (N Res.). Nazwa subiekta czynności nosi znamiona atrybutywności 
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w związku z przenośnie wykorzystanym znaczeniem czasownika motywujące-
go, przy ustalaniu nazwy rezultatywnej funkcja semantyczna czasownika pod-
stawowego została potraktowana dosłownie. Czy zatem w  analogicznych de-
rywatach możemy dopatrywać się tych samych mechanizmów tłumaczących 
ich obecność w obrębie różnych znaczeń kategorialnych, co w formacjach, dla 
których przejścia w nowe obszary semantyki kategorialnej oparte są jedynie na 
nadaniu im konkretnych znaczeń przy zachowaniu tych samych funkcji seman-
tycznych czasowników podstawowych, por. dorobek (N Acc.), (N Res.), dójka 
(N Sub.), (N Instr.), (N Ob.), oranka (N Acc.), (N Loc.), owocobranie (N Acc.), 
(N Temp.), pocierka (N Acc.), (N Instr.), pokład (N Acc.), (N Res.), (N Ob.), 
przełaz (N Instr.), (N Loc.), sadza (N Acc.), (N Instr.) itp.

Jak wykazuje materiał gwarowy, proces przesunięć funkcji kategorialnych 
dotyczy głównie prymarnych derywatów czynnościowych kategoryzowanych 
w obrębie: N Acc., N Sub., N Instr., N Res., N Ob., N Loc., N Temp. Interpreto-
wane jako derywaty semantyczne wpisywane są w regularne modele wytyczają-
ce kierunki przejmowania, rozszerzania znaczeń o charakterze czynnościowym 
(por. Kleszczowa, 1998: 18–24, [za]: Apresjan, 1980: 212–276). Metoda ta nie 
wyklucza przy opisie synchronicznym przesuniętych formacji reinterpretacji ich 
znaczeń słowotwórczych i  wykazywania motywacyjnych związków ze znacze-
niami czynności, ujawnia jedynie wtórny charakter niektórych kategorii słowo-
twórczosemantycznych, np. N Res, N Ob., N Temp., a tym samym tłumaczy brak 
wyspecjalizowanych w kształtowaniu wymienionych znaczeń kategorialnych wy-
kładników formalnych (patrz Kleszczowa, 1998: 18–24). 

W gwarach prymarne formacje czynnościowe łączą następujące funkcje ka-
tegorialne:

N Acc. / N Sub.Attr.: mamrot ‘mamrotanie, niewyraźne mówienie’ / ‘czło-
wiek mamroczący’, robiega ‘partacka robota’ / ‘partacz’, trzęsawka ‘drżenie, dygo-
tanie malaryczne’/ ‘galaretka z wygotowanych kości i mięsa’;

N Acc. / N Instr.: klekot ‘odgłos wydawany przez bociana’ / ‘deska, w której 
tkwi górny koniec mlonu’, obleczenie ‘ubieranie się’ / ‘ubranie’, odzianie ‘ubieranie 
się’ / ‘ubranie’, odziew ‘ubieranie się’ / ‘ubranie’, ogarnięcie ‘ubieranie’ / ‘ubranie’, 
pocierka ‘obróbka lnu na cierlicy’ / ‘cierlica’, podbierka ‘wybieranie kartofli przed 
kopaniem’ / ‘rodzaj sieci na ryby’, podkładka ‘podkładanie, podorywka, oranie 
ścierni’ / ‘rodzaj poduszki podłożonej pod chomąto’, przystrój ‘przystrajanie, ozda-
bianie’ / ‘ozdoba’, sadza ‘zwyczaj obchodzony w drugi dzień wesela’ / ‘skrzynka 
z otworami do przechowywania ryb w wodzie’, sapka ‘katar’ / ‘nos’, siedzenie ‘od-
poczywanie w pozycji siedzącej, bezczynność’ / ‘to, na czym siedzi się w saniach, 
część kosiarki, na której siedzi prowadzący maszynę’, siewka ‘sianie zboża’/ ‘siew-
nik, naczynie do siania’; strzelba ‘strzelanie’ / ‘to, czym się strzela’, szycie ‘czynność 
szycia’ / ‘to, co służy do szycia, np. nici’, wdzianie ‘ubieranie, nakładanie butów’ 
/ ‘ubranie’, wiązanie ‘czynność lub sposób wiązania’ / konstrukcja podtrzymują-
ca dach, połączenie dwu bron, rzemień łączący kapicę dzierżaka z kapicą bijaka’, 
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włoczka / włóczka ‘włóczenie, bronowanie’ / ‘rodzaj sieci do łowienia ryb’, włóka 
‘bronowanie ziemi’ / ‘narzędzie rolnicze, składające się z kilku belek połączonych 
łańcuchami do rozbijania brył i wyrównywania powierzchni roli, złączone pod 
kątem 60º dwie belki, na których ciągnęło się na pole pług, oparty grządzielą na 
kółkach’, zamknięcie ‘czynność zamykania’ / ‘zamek’, zamykanie ‘czynność za-
mykania’ / ‘zamek’, zawieszka ‘zawieszenie, np. wyroku sądowego’ / ‘zasłonka, 
firanka zasłaniająca dolną połowę okna’, zganiaczka ‘orka rozpoczynająca się od 
zasypywania skibami bruzdy na środku pola’ / ‘miotełka do odmiatania kłosow 
od wymłóconego ziarna’, zginanie ‘czynność zginania’ / ‘zgięcie, przegub’; 

N Acc. / N Res.: dorobek ‘dorabianie się, gromadzenie majątku’ / ‘majątek, 
mienie’, krwawica ‘ciężka praca’ / ‘plon ciężkiej pracy’, przebierka ‘selekcja, wy-
bór’/ ‘skrzyżowanie nitek przy snuciu’, zawieja ‘zadymka’/ ‘zaspa’, zawiewa / 
zawiówa ‘zadymka, burza śnieżna’ / ‘zaspa śnieżna’, zwała ‘silna ulewa’ / ‘drzewo 
zwalone’, zwiewa ‘zadymka, zamieć śnieżna’ / ‘zaspa śnieżna’, żniwo ‘żęcie zboża’ 
/ ‘plon’;

N Acc. / N Ob.: bolenie ‘ból’ / ‘wrzód’, chlanie ‘przesadne picie wódki’ / ‘je-
dzenie dla świń’, jedzenie ‘spożywanie posiłków’ / ‘posiłek, potrawa’, picie ‘spoży-
wanie płynów’ / ‘jedzenie rzadsze, zwłaszcza dla świń’;

N Acc. / N Loc.: kopanina ‘peior. kopanie kartofli, kopanie, np. nogami’ / 
‘karczowisko’, leżenie ‘odpoczywanie’ / ‘legowisko’, oranka ‘oranie drugie pod za-
siew’ / ‘pole zaorane’, palenie ‘np. w piecu’ / ‘palenisko’, paszenie ‘pilnowanie pasą-
cego się bydła’ / ‘pastwisko’, przecinka ‘przecinanie młodego lasu’ / ‘dukt w lesie’, 
przejście ‘np. jakiegoś dystansu’ / ‘miejsce, w którym się przechodzi’, przystanek 
‘postój’ / ‘oznaczone miejsce zatrzymania się pojazdów pasażerskich’, skup ‘obo-
wiązująca dostawa’ / ‘punkt skupu obowiązkowych dostaw’, ściek ‘ściekanie’ / 
‘rów, kanał, którym odprowadzana jest woda’, wschód ‘np. słońca’ / ‘strona świata’, 
wychód ‘wyjście, pójście na spacer, w gości’ / ‘wyjście, np. w domu, schody’, zlew 
‘ulewa’ / ‘specjalny dół na podwórzu’;

N Acc. / N Temp.: owocobranie ‘zbiór owoców’ / ‘czas zbioru owoców’;
N Acc. / N Instr. / N Res.: traczka ‘praca przy rżnięciu drzewa na deski’ / 

‘urządzenie do piłowania drzewa’ / ‘belki z rozciętej kłody’; 
N Acc. / N Res. / N Ob.: pokład ‘oranie drugie pod zasiew’ / ‘sufit z desek 

leżących na belkach poprzecznych’/ ‘warstwa zboża rozścielanego na klepisku do 
młócenia’;

N Acc. / N Res. / N Loc.: zrąb ‘wyrąbywanie drzewa’/ podstawa budynku, 
ściany bez dachu’/ ‘obszar wyrąbanego lasu’;

N Sub. / N Instr.: brodzień ‘człowiek brodzący po wodzie’/ ‘sieć’, dojarka 
‘kobieta, która doi krowy’/ ‘maszyna do dojenia krów’, grabiarka ‘kobieta gra-
biąca zboże’/ ‘maszyna rolnicza do grabienia pozostałego na ściernisku zboża’, 
kierownik ‘człowiek, który kieruje szkołą lub przedsiębiorstwem’/ ‘ruchoma, 
obracająca się na sworzniu belka z kłonicami w przedniej części wozu’, kołysacz 
‘kołyszący dziecko’/ ‘płachta zawieszona w polu na żerdziach, zastępująca koły-
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skę’, kopacz ‘mężczyzna kopiący kartofle’/ ‘widły do gnoju, przyrząd do zrzucania 
obornika z wozu’, kopiarka ‘kobieta, która kopie kartofle’/ ‘maszyna do kopania 
kartofli’, prządka / przędka ‘kobieta zajęta przędzeniem’/ ‘kołowrotek, przyrząd 
do przędzenia’, sadzarka kobieta, która sadzi kartofle’/ ‘maszyna rolnicza do sa-
dzenia kartofli’, siewak ‘mężczyzna siejący zboże’/ ‘kawałek płótna, z którego roz-
siewa się zboże’, zmywaczka ‘kobieta zmywająca naczynia’/ ‘szmatka do zmywa-
nia naczyń’;

N Sub. / N Instr. / N Res.: kopaczka ‘kobieta kopiąca kartofle’/ ‘motyka do 
kopania kartofli, maszyna do kopania kartofli’/ ‘niecka’; 

N Sub. / N Instr. / N Ob.: dójka ‘kobieta, która doi krowy’/ ‘brodawka sut-
kowa u zwierząt dojnych’/ ‘krowa dojna, dająca dużo mleka’;

N Sub.Attr. / N Instr.: gwizdek ‘człowiek, który lubi gwizdać’/ ‘przyrząd do 
gwizdania’, klapacz ‘but z  drewnianą podeszwą, bez pięty’/ ‘pedał kołowrotka, 
kamień do ubijania klepiska’, klapotka ‘stary but’/ ‘pedał kołowrotka’, powój ‘Co-
nvolvulus’ /‘wał w warsztacie tkackim, na który nawija się osnowę’, straszek ‘oso-
ba lękliwa, trwożliwa’ /‘kukła do straszenia ptactwa’, świecak ‘świetlik, robaczek 
świętojański, Lampyris’/ ‘rodzaj lampki, kaganek’, świstak ‘o  ptaku’/ ‘gwizdek, 
fujarka’;

N Sub.Attr. / N Instr. / N Loc.: lepka ‘tłuste, lepkie zielsko rosnące w lnie’ / 
‘lep, pasek papieru posmarowany substancją kleistą’/ ‘miejsce do spania za pie-
cem’;

N Instr. / N Res.: opalanka ‘opał’ / ‘kawałek węgla z drzewa’, sadz ‘skrzynka 
z otworami, w którą wsadza się złapane ryby’/ ‘warstwa zboża rozłożonego na 
klepisku do młócenia’, skrętek ‘kółka, na których opiera się grządziel pługa kola-
śnego’/ ‘pokręcone włókno, z którego kręci się powróz, snopek do poszycia da-
chu’, spięcie ‘to, co służy do spięcia, pręt łączący nogi pługa’/ ‘spiętrzenie’, targanka 
‘maszyna do młócenia zboża, która pozostawia słomę starganą’/ ‘stargana słoma 
po omłóceniu odpowiednią maszyną’, toczak ‘obracany korbą okrągły kamień do 
ostrzenia narzędzi’/ ‘żłób z pnia’, ułomek ‘narzędzie do tarcia lnu’/ ‘ułamana część 
chleba’, zaczyna ‘zaczyn, ciasto którego się używa do zakwaszania chleba’/ ‘ciasto 
zarobione na chleb’, zaczynka ‘zaczyn, którego się używa do zakwaszania chleba’/ 
‘ciasto zarobione na chleb’; 

N Instr. / N Ob.: pęta ‘dwie deseczki łączące krokwie’/ ‘sznurki, z których 
kręci się powróz’; 

N Instr. / N Loc.: ogrodzenie ‘płot’/ ‘ogrodzona łąka, na której pasie się by-
dło’, okólnik ‘płot z pojedynczych drągów przybitych do kołków, najczęściej wo-
kół pastwiska’ / ‘miejsce, ogrodzona łąka na której pasie się, odpoczywa bydło’, 
przegroda ‘to, co służy do przegradzania, część międlicy, środkowa deska’/ ‘sąsiek, 
przedział w spichrzu na ziarno’, przełaz ‘deska, przez którą przechodzi się przez 
płot, kładka, deska lub belka przerzucona przez strumyk dla przechodzenia na 
drugi brzeg’, skręt ‘drewniana, rozwidlona część wozu, w której osadzony jest dy-
szel’/ ‘płytkie miejsce w rzece, gdzie można przejść’;
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N Res. / N Ob.: przędza ‘zdjęty z motowidła motek nici powiązanych w pa-
sma’ / ‘nitki z włókien roślinnych’, redlina ‘bruzda, w której sadzi się ziemniaki’ / 
‘rząd rosnących kartofli’; 

N Res. / N Loc.: karczunek ‘drzewo z wykarczowanych pni’ / ‘pole po wykar-
czowaniu lasu’, krzyżówka ‘odmiana kury’ / ‘miejsce krzyżowania się dróg’, skład 
‘szeroki zagon zaorany na 80–30 skib; rola z dwóch zagonów złączonych w jeden 
po zaoraniu dzielącej je bruzdy’ / ‘miejsce magazynowania przedmiotów, sklep’, 
zawalisko ‘zawalony dom’ / ‘zawalone zbocze’;

N Ob. / N Loc.: chodnik ‘tkanina, którą kładzie się na podłodze’/ ‘przejście 
w oborze między kojcami, ścieżka zrobiona na podwórzu z kamieni lub chodnik 
obok jezdni’;

N Loc. / N Temp.: zachód ‘strona świata, kraj leżący w przeciwnej stronie od 
wschodu’ / ‘moment, gdy słońce przecina linię horyzontu’.

Usystematyzowane zgodnie z  pełnionymi w  gwarach funkcjami kate-
gorialnymi derywaty dewerbalne wyraźnie wskazują na pewną modelowość 
przejmowania nowych wartości kategorialnych. Dotyczy to głównie prymar-
nych nazw czynności, którym wtórnie wyznaczono role: środków czynności, 
jej rezultatów, miejsc, obiektów, atrybutywnych subiektów czynności czy cza-
su. Wyraźna jest także w  gwarach tendencja łączenia przez derywaty funkcji 
subiektów i  środków czynności43, a  także środków czynności i  jej rezultatów, 
obiektów czy miejsc (por. Kleszczowa, 1998: 133). Tylko w oparciu o kontekst 
jesteśmy także w  stanie dokonać weryfikacji znaczeń kategorialnych derywa-
tów łączących znaczenia rezultatywne i  lokatywne, rezultatywne i obiektowe, 
temporalne i lokatywne, a także lokatywne i obiektowe. Uwagę zwracają dery-
waty powoływane w oparciu o znaczenia czynności, którym w relacjach moty-
wujących wyznaczane są zarówno role atrybutów, jak i rzeczywistych działań 
definiujących środki czy rezultaty czynności, por. N Sub.Attr. / N Acc., N Sub.
Attr. / N Instr., N Sub.Attr. / N Res. 

Do łączenia funkcji dochodzi także wśród czynnościowych derywatów sekun-
darnych. Formułowane w relacjach z formalnymi podstawami rzeczownikowymi 
i czynnościami wyrażanymi poza ich strukturą znaczenia obejmują kategorie: 

N Acc.(Ob.) / N Res.(Ob.): piórznica ‘pierzawka, darcie pierza’ / ‘pierzyna’;
N Instr.(Sub.) / N Ob.(Sub.): stróża ‘pałka przekazywana kolejno gospoda-

rzom, którzy mają stróżować przez najbliższą noc’/ ‘opłata wnoszona na stróżo-
wanie nocne’;

N Instr.(Mod.) / N Res.(Mod.): parowiec ‘młyn poruszany parą’ / ‘kluska na 
parze gotowana’;

43 Na temat formacji najczęściej łączących te dwie wartości kategorialne tzn. dery-
watów na: -acz, -aczka, -arka patrz -acz (N Sub., s. 82; N Instr., s. 147), -aczka (N Sub., 
s. 85; N Instr., s. 161), -arka (N Sub., s. 87; N Instr., s. 169).
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N Res.(Temp.) / N Ob.(Temp.): jesionka ‘kokosz w jesieni wylęgła’ / ‘ciepła 
chusta do okrycia ramion, płaszcz cieplejszy noszony jesienią’.

Choć nielicznie reprezentowane, wielokategorialne czynnościowe de-
rywaty sekundarne przejawiają te same tendencje przejmowania czy posze-
rzania funkcji semantycznych, co wytyczające w  tym zakresie modelowość 
wielokategorialną czynnościowe derywaty prymarne. Wartości kategorialne 
w ich przypadku rozbudowane zostają jedynie o relacje z definiującymi je, np. 
obiektami, por. N Acc.(Ob.), N Res.(Ob.), subiektem, por. N Instr.(Sub.), N 
Ob.(Sub.), sposobem, por. N Instr.(Mod.), N Res.(Mod.), czy czasem, por. N 
Res.(Temp.), N Ob.(Temp.).

Do drugiej grupy włączono te derywaty, które mimo podobieństw formal-
nych różnią się funkcją semantyczną czasowników podstawowych. Różnica ta 
najczęściej wynika z  wykorzystania dosłownego i  przenośnego użycia znaczeń 
czynności motywujących, por. funkcje: 

– czynnościowa i  rezultatywna (N Acc. / N Res.), por. rąbanina ‘ bójka’ / 
‘mięso pocięte’;

– instrumentalna i atrybutywnego wykonawcy czynności (N Instr. / N Sub.
Attr.), por. mazia ‘smar do smarowania osi wozu’/ ‘małe dziecko ciągle płaczące’, 
trzepak ‘mątewka, drewienko rosochate do kłócenia płynów’/ ‘człowiek mówiący 
bez zastanowienia’;

– rezultatu i atrybutywnego wykonawcy czynności (N Res. / N Sub.Attr.), 
por. krętacz ‘nierówne, pokręcone drzewo’/ ‘ten, który kręci, unika prawdy’,

– rezultatywna i lokatywna (N Res. / N Loc.), por. wyrwa ‘próbka, urywek, 
przykład’/ ‘dolina, dół wypłukany przez wodę deszczową’, wyrzut ‘krosta, wy-
prysk na skórze, wrzód’/ ‘nieużytek, część gruntu gromadzkiego, z którego wszy-
scy biorą piasek czy glinę’.

Proces zmian w semantyce tożsamych morfologicznie form derywowanych, 
rozszerzania zakresu ich znaczeń leksykalnych, przejmowania nowych obszarów 
semantyki kategorialnej przywołuje wielokrotnie poddawany rozważaniom pro-
blem homonimii / polisemii słowotwórczej (por. Gala, 2010(b); Apresjan, 1980; 
Grzegorczykowa, 1966; Klemensiewicz, 1973; Majewska, 2006; Puzynina, 1966; 
Warchoł, 2009; Wróblewski, 1980; Janowska, 2012). Derywaty gwarowe typu 
sapka: sapać, ‘katar’ / ‘nos’, mamrot: mamrotać, ‘mamrotanie, niewyraźne mówie-
nie’ / ‘człowiek mamroczący’, czy krętacz: kręcić; ‘nierówne, pokręcone drzewo’/ 
‘ten, który kręci, unika prawdy’, rąbanina: rąbać; ‘bójka’ / ‘mięso pocięte’ wpisują 
się w schemat polegający na powielaniu identycznych morfologicznie podstaw 
słowotwórczych, wykładników w celu ustalania nowych struktur derywowanych 
(Gala, 2010(b)). Przytoczone przykłady mieszczą się w paradygmacie interpre-
tacyjnym homonimów słowotwórczych ze wskazaniem na udział podstaw dery-
wacyjnych, formantów i granic między tymi kategoriami słowotwórczymi oraz 
w paradygmacie rezultatu tych zabiegów w postaci realnego znaczenia leksykal-
nego (Gala, 2010(b): 86).
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Bez komentarza nie można pozostawić także tych derywatów, którym przy-
pisano wartości kategorialne: feminatywną i familiarną, por. krawcowa ‘kobieta / 
żona krawca’, instrumentalną i deminutywną, por. redełko ‘narzędzie do redlenia’ 
/ ‘małe redło’, wózek ‘to, czym się wozi’ / ‘mały wóz’, zasuwka ‘zasłonka / mała 
zasuwa’, rezultatywną i deminutywną, por. toczek ‘przyrząd do nawijania szpulek 
w czółenku / mały tok’ (patrz Indeks). Ich obecność w obrębie wymienionych 
znaczeń kategorialnych podyktowana jest uzasadnionymi w  gwarach różnymi 
relacjami motywacyjnymi z podstawami: czasownikowymi wytyczającymi zna-
czenia instrumentalne czy rezultatywne, bądź rzeczownikowymi ustalającymi 
derywaty w  obrębie kategorii nazw żeńskich, stopni pokrewieństwa czy nazw 
deminutywnych. Formalnie wszystkie z  wymienionych derywatów wykazują 
powiązania ze znaczeniami czynności. W  płaszczyźnie semantycznej relacje te 
ulegają zatarciu w przypadku formacji feminatywnych i familiarnych, czytelne są 
pośrednio w nazwach deminutywnych, w pełni kształtują nazwy środków czyn-
ności i jej rezultatów, czyli tzw. deverbativa prymarne.





ZAKOŃCZENIE

Przedmiotem rozważań było wskazanie różnego typu powiazań derywatów 
nominalnych z definiującymi je znaczeniami czynności. Przyjęta w opisie słowo-
twórczym chronia pozwoliła na odsłanianie czynnościowego charakteru forma-
cji o czytelnych, funkcjonalnych relacjach z czynnościami je motywującymi, jak 
i tych, w których powiązania te uległy już zatarciu. Wprowadzenie zaś zasad opisu 
gniazdowego umożliwiło włączenie w  krąg formacji o  charakterze czynnościo-
wym rzeczowników, które zgodnie z zasadami interpretacji funkcjonalnej para-
frazowane są poza znaczeniami czynnościowymi. 

Przeprowadzona na bogatym materiale gwarowym analiza słowotwórcza 
odsłoniła wachlarz możliwości interpretacyjnych form derywowanych. W  sto-
sunku do licznych derywatów wykazała możliwość wariantywnego traktowania 
podstaw słowotwórczych: czasownikowo-imiesłowowych czy czasownikowo-
-rzeczownikowych, przy jednoczesnym zachowaniu czynnościowego charakteru 
wyrazów pochodnych. Wskazała także, w obszarach tych samych wartości kate-
gorialnych, derywaty o wariantywnych wykładnikach formalnych. Znaczne ich 
zróżnicowanie świadczy o dużym potencjale słowotwórczym leksyki gwarowej. 
Dowodzą tego także często notowane struktury jednorodne, które ze względu na 
wskazane w Słownictwie ludowym… (Dejna, 1974–1985) znaczenia leksykalne 
wprowadzono w obszary adekwatnych wartości kategorialnosemantycznych, wy-
kazując jednocześnie prawidłowości i mechanizmy tłumaczące obecność w lek-
syce gwarowej derywatów o paralelnych funkcjach kategorialnych. Interpretacja 
słowotwórcza wyselekcjonowanych formacji ujawniła ponadto bogactwo wy-
kładników formalnych powołujących derywaty o  charakterze czynnościowym. 
Pozwoliła na odkrycie prawidłowości w  zakresie ich łączliwości z  określonymi 
typami podstaw słowotwórczych, wielofunkcyjność kategorialną niektórych, 
produktywność w obrębie wskazanych wartości kategorialnych, bądź też ich in-
cydentalny udział w powoływaniu derywatów naznaczonych czynnościowo. 

Przyjęta w  opisie systematyka materiału miała na celu przede wszystkim 
uporządkowanie go zgodnie z wytyczonym przez temat kryterium – czynnościo-
wym charakterem formacji opisywanych. Na pierwszym planie zostały zamiesz-
czone derywaty paradygmatyczne – odczasownikowe, prymarne czynnościowo, 
po nich omówiono derywaty dwurodzajowe czasownikowo-rzeczownikowe, 
kolejno derywaty pozaparadygmatyczne – odrzeczownikowe (czynnościowo 
sekundarne) i rzeczowniki o pośredniej motywacji czasownikowej, odsłanianej 
w relacjach motywacyjnych kolejnych ogniw łańcucha derywacyjnego. Niższym 
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poziomem systematyzacji uczyniono semantykę słowotwórczo-kategorialną 
jako argument weryfikujący czynnościowy charakter derywatów i wykładników 
formalnych w  określonej kategorii semantycznej. Zastosowanie takiej właśnie 
formuły daje możliwość odniesienia poczynionych spostrzeżeń do innych opra-
cowań z  zakresu słowotwórstwa gwarowego i  ogólnopolskiego na wszystkich 
wskazanych poziomach interpretacyjnych. 
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A
aptekarz / japtekarz N Sub.(Loc.)  

289
aresztant / haresztant / jaresztant 

N Ob.(Loc.)  300
awanturnik N Sub.Attr.  122, 123

B
babracz N Sub.Attr.  103, 112, 113, 

118, 119, 328
babrak N Sub.Attr.  112, 113, 118, 

119, 314, 328
babranina N Acc.  49, 316
badacz N Sub.  82, 83
badylak N Sub.(Ob.)  286
baja N Ob.  240, 241, 244
bajda N Ob.  239, 240, 241
bajka N Ob.  240, 241, 244
bałagan N Res.  207, 237
bankowiec N Sub.(Loc.)  289
barabanista N Sub.(Instr.)  284
baraniarz N Sub.(Ob.)  285, 287
barchanka N Res.(Ob.)  296, 297
barłożenie N Acc.  62
barłóg N Res.  237
bartnik N Sub.(Ob.)  285, 287, 288
basista N Sub.(Instr.)  283, 284
bawidłko N Instr.  185, 186, 192, 194
bawidło N Instr.  185, 186, 191, 194
bazgrała N Sub.Attr.  126, 127
bazgranie N Res.  208, 233, 235, 329
bazgrota N Res.  233, 235, 316, 329
bebnarka N Ob.(Sub.)  300
bebniarka N Ob.(Sub.)  300
beczenie N Acc.  62
beczoch N Sub.Attr.  15, 103, 109, 

313, 314
bednarka N Ob.(Sub.)  299, 300

bekas N Sub.Attr.  131
bekowisko N Loc.  266
beksa N Sub.Attr.  103, 131
bełkot N Acc.  26, 69
bełtak N Instr.  174, 175, 314
bębenista N Sub.(Instr.)  284
bębniarz N Sub.(Instr.)  284, 330
bębnista N Sub.(Instr.)  284, 330
biadulka N Sub.Attr.  103, 116
bicie N Acc.  26, 32, 33, 313
bidła N Instr.  192, 193, 195, 196
bidło N Instr.  135, 190, 192, 195, 314
bieganina N Acc.  49
biegus N Sub.Attr.  132
bielenie N Acc.  26, 62
bielidło N Instr.  190, 191, 194
bielnik N Loc.  253, 254, 261, 314
bierka N Instr.  134, 154, 156
bierzmowanie N Acc.  53
bijadło N Instr.  191, 193
bijak N Instr.  135, 174, 175
blacharz N Sub.(Ob.)  285, 287
bleskotka N Instr.  154, 156
blizna N Res.  206, 207, 208, 209
bluźnierca N Sub.Attr.  103, 105
błąd N Res.  207, 236, 237
błogosławieństwo N Acc.  68, 73
błotnik N Instr.(Ob.)  292, 294
błyskawica N Acc.  31
błysk N Acc.  70, 71
błyskota N Sub.Attr.  133
błyskot N Acc.  70
bolak / bólak N Ob.  239, 245, 247, 

251, 329
bolączka N Ob.  239, 245, 247, 251, 

329
bolenie N Acc., N Ob.  62, 71, 239, 

245, 247, 251, 313, 314, 329, 333
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bornik / borownik N Instr.  183
ból N Acc. 62, 71, 245, 329
branie N Acc.  53, 58
brodzień N Sub., N Instr.  95, 201, 333
bronowanie N Acc.  52, 53
bronuwanie N Acc.  53
broń N Instr.  203, 204
brud N Res.  207, 236, 237
brukarz N Sub.(Ob.)  285, 287
brukowanie N Acc.  53
brukowiec N Instr.  15, 135, 141, 316
brzdąkała N Sub.Attr.  127
brzękacz N Instr.  134, 149
brzękota N Instr.  135, 136, 137
brzękot N Acc.  71
buciara N Instr.(Ob.)  292, 294
budnik N Instr.  181, 182, 183
budowa N Acc.  27, 28, 48
budowla N Acc.  28, 48
budulec N Instr.  135, 141, 142
budynek N Res.  228
budzik N Instr.  181, 182, 183
bujaczka N Instr.  15, 155, 156, 163, 164, 

172, 174, 175, 329
bujak N Instr.  156, 163, 164, 172, 174, 

175, 329
bujawka N Instr.  156, 163, 164, 172, 175, 

329
bujka N Instr.  134, 155, 156, 164, 172, 

174, 175, 314, 329
bulgot N Acc.  71
buntownik N Sub.Attr.  123
burzowiny N Res.  231, 232
burzyny N Res.  231, 232

C
cadzidło / cedzidło N Instr.  174, 175, 

190, 191, 194
cedzak N Instr.  174, 175, 191, 194
ceglarz N Sub.(Res.)  285
cementówka N Res.(Ob.)  296, 297
cerówka N Instr.  134, 154, 156
chajstratór N Sub.  95
charchot N Acc.  71
charlak N Sub.Attr.  118, 119

chcenie N Acc.  62
chechłacz N Instr.  134, 148, 149
chełznaczka N Instr.  162, 164
cherlacz N Sub.Attr.  112, 113, 118, 119, 

328
cherlak N Sub.Attr.  112, 113, 118, 119, 

328
chęznanie N Acc.  52, 53
chichotanie N Acc.  53, 71, 327
chichotka N Sub.Attr.  115, 116, 314
chichot N Acc.  53, 71, 327
chlacz N Sub.Attr.  113, 132, 328
chlajus N Sub.Attr.  113, 132, 328
chlanie N Acc., N Ob.  53, 68, 251, 333
chlaństwo N Acc.  53, 68
chlapaczka N Ob.  240, 245, 316
chlapacz N Instr.  147, 149
chlapaja N Acc.  28, 34, 327
chlapa N Acc.  27, 28, 34, 327
chlapanina N Res.  207, 208, 231
chlapiak N Sub.Attr.  119
chlebnik N Instr.(Ob.)  292, 294
chlebotka N Sub.Attr.  103, 116
chlorkowanie N Acc.  53, 54
chlust N Res.  206, 236, 237
chłamus N Sub.Attr.  132
chłodnik N Instr.  183
chłopot / kłopot N Ob.  65, 73, 239, 252
chmielarz N Sub.(Ob.)  285, 287
chodak N Instr.  174, 175
chodnik N Ob., N Loc.  240, 249, 261, 

335
chodzenie N Acc.  62, 71
cholewkarz N Sub.(Res.)  285
chomąciarz N Sub.(Res.)  285
chorkuwanie N Acc.  53
chowanie N Acc.  53
chód N Acc.  62, 70, 71
chrapal N Sub.Attr.  124
chrapota N Acc.  27, 28, 71, 313
chrapot N Acc.  28, 71
chrobot N Acc.  71
chr/ó/uściak N Res.(Ob.)  296, 297, 298, 

330
chr/ó/uśniak N Res.(Ob.)  297, 298, 330
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chrupaczka N Instr.  162, 163, 164
chrupot N Acc.  66
chrychawka N Acc.  43
chrypka N Acc.  35, 36, 313
chrzcielnica / krzcielnica N Loc.  254, 257
chrzciny / krzciny N Acc.  50
chuchanie N Acc.  53
chwalidupa N Sub.Attr.  278, 279
chwalipietrek N Sub.Attr.  278, 279
chwalipięta N Sub.Attr.  278, 279
chwalisz / kwalisz N Sub.Attr.  132, 328
chwalitorba N Sub.Attr.  278, 279
chwalus / kwalus N Sub.Attr.  132, 328
chytrzelec N Sub.Attr.  103, 106
ciadrach N Sub.Attr.  108, 314, 316
ciapak N Instr.  136, 174, 175
ciarach N Sub.Attr.  108
ciarlica / cierlica N Instr.  14, 134, 142, 

143, 332, 347
ciągacz N Instr.  149
ciągadło / ciężadło N Instr.  135, 191, 193
ciągar N Instr.  201, 314
ciągnięcie N Acc.  32, 33, 313
ciągnik N Instr.  181, 314
ciągota N Acc.  67
ciekacz N Sub.Attr.  113, 316
cierpota N Acc.  67
ciesak N Instr.  175
ciesanie N Acc.  53
cieśla N Sub.  93, 284, 291
cieślica N Instr.(Sub.)  290, 291
cieśliczka N Instr.(Sub.)  290, 291
ciosalnik N Instr.  184
ciułacz N Sub.Attr.  113
cudak N Sub.Attr.  119
cudotwórca N Sub.  277
cudzołożnik N Sub.Attr.  122, 123
cwarek N Res.  206, 225
cygaństwo N Acc.  68
cykacz N Sub.Attr.  15, 103, 112, 113
czapnik N Sub.(Res.)  15, 285
czarownica N Fem. (N Sub.)  15, 91, 303, 

304, 311
czarownik N Sub.  90, 91, 303, 304, 311
czciciel N Sub.  74, 94

czepek N Instr.  141, 178, 179
czepiec N Instr.  134, 141, 178, 179
czepkowe N Ob.(Mod.)  301
czernidło / czerznidło N Instr.  191, 194
czerpak N Instr.  174, 175
czesanie N Acc.  53
częstowanie N Acc.  53
czkawka N Acc.  43
człapacz N Instr.  136, 141, 147, 149, 174, 

175, 178, 179, 201, 328
człapak N Instr.  141, 149, 156, 174, 175, 

179, 201, 328
człapek N Instr.  141, 149, 174, 175, 178, 

179, 201, 328
człapiec N Instr.  141, 149, 155, 156, 174, 

175, 178, 179, 201, 328
człapień N Instr.  141, 149, 156, 175, 179, 

201, 328
człapka N Instr.  154, 155, 156
człap N Instr.  136, 204
czochranie N Acc.  52, 53
czołg N Instr.  204
czubienie N Acc.  62
czykawka N Acc.  43
czyniadłko N Instr.  185, 324
czyniak N Instr.  174, 175
czyściciel N Sub.  74, 94
czyściec N Loc.  253, 254, 256
czytak N Sub.Attr.  119
czytanie N Acc.  53

Ć
ćpak N Sub.Attr.  118, 119
ćwierkanie N Acc.  53

D
dachówka N Ob.(Loc.)  300
danina N Ob.  250
darcie N Acc.  32, 33, 313
darmocha N Res.(Mod.)  298, 299
darowizna N Ob.  251
dekarz N Sub.(Ob.)  285, 287
dekówka N Res.(Ob.)  296, 297
dennica / demnica N Ob.(Mod.)  300
deptacz N Sub.  82, 83
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dereniówka N Res.(Ob.)  296, 298
derkacz N Sub.Attr.  103, 112, 113
dłubak N Ob.  247
dłubała N Sub.Attr.  127
dłubanie N Acc.  42, 49, 53
dłubanina N Acc.  42, 49
dłubanka N Acc.  41, 42, 314
dłubek N Sub.Attr.  120, 121
dmuchawiec N Ob.  239, 240, 242
dmuchawka N Instr.  172
dobroczyńca N Sub.  277
dochodzenie N Acc.  62
dochód N Res.  236, 237
docinek N Ob.  240, 248
dodatek N Res.  207, 228
dojaczka N Sub.  15, 74, 84, 85, 86, 87, 327
dojarka N Sub., N Instr.  74, 84, 86, 87, 

135, 170, 171, 286, 327, 333
dojenie N Acc.  62
dokazywanie N Acc.  53
dokładka N Ob.  244
dolewka N Ob.  244
dołownik N Instr.  135, 182, 183, 316
donos N Acc.  70, 71
dorabiacz N Instr.  134, 147, 149
dorobek N Acc., N Res.  45, 206, 225, 

332, 333
dorobkiewicz N Sub.(Ob.)  286
dorżynki N Acc.  44
dosieczki N Acc.  44
dowódca N Sub.  77
dożynek N Acc.  36, 44, 45, 327
dożynka N Acc.  35, 36, 44, 45, 327
dożynki N Acc.  35, 36, 39, 44, 45, 46
dójka N Sub., N Instr., N Ob.  74, 84, 85, 

86, 87, 156, 239, 244, 327, 332, 334
drapacha N Instr.  136, 146, 150, 153, 163, 

164, 174, 175, 178, 179, 316, 328
drapaczka N Instr.  15, 146, 150, 153, 162, 

163, 164, 174, 175, 178, 179, 328
drapacz N Instr.  146, 148, 149, 150, 153, 

163, 164, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
328

drapaga N Instr.  136, 146, 150, 153, 163, 
164, 174, 175, 177, 178, 179, 328

drapaka N Instr.  136, 146, 150, 153, 164, 
175, 177, 179, 328

drapak N Instr.  146, 149, 150, 153, 163, 
164, 174, 175, 176, 178, 179, 328

drapanie N Acc.  53
drapanina N Acc.  49
drapek N Instr.  146, 150, 153, 163, 164, 

175, 178, 179, 328
drapka N Acc.  35, 36
drapkowanie N Acc.  52, 53
drewniak N Res.(Ob.)  296, 298
drogowskaz N Instr.  279
druciarz N Sub.  15, 96, 97, 315
drzemka N Acc.  26, 35, 36
drzewiak N Res.(Ob.)  296, 298
drzewianka N Res.(Ob.)  296, 297
drżączka N Acc.  40, 313
dudziarz N Sub.(Instr.)  15, 284
dulczek N Sub.Attr.  120, 121, 314
dulkarnia N Loc.  254, 269
dusicha N Ob.  239, 240, 242, 314
dusiciel N Sub.  94
dusigrosz N Sub.Attr.  278, 279
dworak N Sub.(Loc.)  15, 289, 290, 330
dwornik N Sub.Attr.  122, 123
dworus N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
dychal N Sub.Attr.  124
dychanie N Acc.  31, 53
dychawica N Acc.  31, 314
dygotanie N Acc.  43, 53, 332
dygotka N Acc.  35, 36
dylowanie N Res.  233, 316
dymnik N Instr.(Ob.)  292, 294
dyngusiarz N Sub.(Ob.)  286, 287
dziabaczka N Instr.  155, 156, 162, 163, 

164
dziabacz N Instr.  134, 149, 150, 202, 314, 

328
dziabanki N Res.  223
dziabas N Instr.  149, 150, 202, 328
dziabka N Instr.  15, 148, 150, 155, 156, 

163, 164
działacz N Sub.  74, 82, 83
działka N Res.  207, 215, 219, 228, 237, 

329
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dział N Res.  207, 215, 219, 228, 236, 237, 
329

dzianie N Acc.  53, 316
dzielanka N Res.  207, 215, 219, 228, 237, 

316, 329
dzielnik N Res.  207, 215, 219, 228, 237, 

315, 329
dzierzgaczka N Instr.  149, 150, 153, 162, 

163, 164, 197, 328
dzierzgacz N Instr.  147, 149, 150, 153, 

163, 164, 197, 328
dzierzganie N Acc.  53
dzierzgan N Instr.  149, 150, 153, 164, 

197, 328
dzierzgi N Instr.  149, 150, 153, 163, 164, 

197, 328
dzierżak N Ob.  239, 247
dzierżawa N Ob.  239, 240, 241
dzierżawca N Sub.  77
dzięka N Acc.  26, 28
dziękowanie N Acc.  53
dziób N Instr.  135, 204
dzwoneczek N Dem. (N Instr.)  16, 204, 

305
dzwonek N Dem. (N Instr.)  16, 204, 305
dzwon N Instr.  16, 204, 305
dźwigar N Instr.  201

F
fabrykant N Sub.(Loc.)  289, 290
fajerczak N Res.(Mod.)  298, 299
falbierz N Sub.  98
farbialnia N Loc.  254, 268, 269
farbiarnia N Loc.  254, 268, 269
farbkowanie N Acc.  53
farbowanie N Acc.  53, 62
faryniarz N Sub.(Ob.)  285, 287
figlarz N Sub.Attr.  130
firlaczek N Instr.  176, 180, 181
firlak N Instr.  174, 175, 176, 180, 181
firlałek N Instr.  175, 176, 180, 181
firlejek N Instr.  175, 176, 180, 181, 324
fitaczka N Instr.  136, 162, 163, 164, 316
flancyk N Ob.  239, 249
florkowanie N Acc.  53

folowanie N Acc.  54
foremka N Instr.  137, 154, 156
forma N Instr.  137
furgot / furkot N Acc.  71
furmanienie N Acc.  37, 62
furmanka N Acc.  36, 62, 299, 300
furmanka N Ob.(Sub.)  36, 62, 299, 300
fuszerka N Res.(Sub.)  295

G
gadaczka N Fem. (N Sub. Attr.)  113, 303, 

305
gadacz N Sub.Attr.  15, 110, 112, 113, 

127, 303, 305, 328
gadanie N Acc.  49, 50, 53, 54, 62
gadanina N Acc.  49, 53, 54
gadka N Acc.  26, 35, 37, 314
gadocha N Sub.Attr.  103, 109, 110, 112, 

113, 127, 314, 316, 328
gaduła N Sub.Attr.  110, 113, 127, 328
gajdziarz N Sub.(Ob.)  286, 287
gajowiak N Sub.(Ob.)  286, 288, 330
gajowy N Sub.(Ob.)  286, 288, 330
gałganiarz N Sub.(Ob.)  286, 287
ganiacz N Sub.  82, 83
ganiatyka N Acc.  43
gańba N Acc.  29, 30, 313, 314
garbarz N Sub.  74, 96, 97
garbowanie N Acc.  54, 60
gar(n)carz N Sub.(Res.)  285
gasidło N Instr.  144, 190, 191, 194, 328
gaszak N Instr.  176
gaśnica N Instr.  144, 191, 194, 314, 328
gąsiarz N Sub.(Ob.)  287
gdak N Acc.  26, 70, 71
gderała N Sub.Attr.  126, 127
gębanina N Acc.  49
gęgal N Sub.Attr.  123, 124
gęgała N Sub.Attr.  127
gęgot N Acc.  66
glamacz N Sub.Attr.  112, 113, 118, 119, 

328
glamak N Sub.Attr.  103, 112, 113, 118, 

119, 328
ględzenie N Acc.  62, 314
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gliniak N Res.(Ob.)  297, 298, 330
glinianka N Res.(Ob.)  296, 297, 330
gliniocha N Res.(Ob.)  296, 297, 298, 330
gliśnik N Instr.(Ob.)  292, 294
gładzidło N Instr.  190, 191, 194
gnieciuch N Res.  208, 212
gnijus N Sub.Attr.  132
gniłka N Res.  206, 218
gnojnice N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 330
gnojówki N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 

330
golenie N Acc.  62
golidło N Instr.  134, 190, 191, 194
gołębiarz N Sub.(Ob.)  286, 287
gonicha N Sub.Attr.  103, 109, 314
gonisko N Loc.  253, 254, 263, 314
gontownik N Instr.(Ob.)  292, 294
gońba N Acc.  30, 62, 327
gończy N Sub.  84
gotowanie N Acc.  54
górnica N Ob.(Mod.)  300
górnik N Sub.(Ob.)  287
grabaczka N Sub.  74, 86, 87, 327
grabarz N Sub.  74, 96, 97
grabiarka N Sub., N Instr.  74, 87, 135, 

170, 171, 333
grabienie N Acc.  62
grabka N Res.  214, 215
gracowanie N Acc.  54
gracz N Sub.  83, 288
grajca N Sub.  74, 76, 77, 89, 327
grajek N Sub.  76, 77, 89, 327
granie N Acc.  54
gręplowanie N Acc.  54
grępluwanie N Acc.  54
grochówka N Res.(Ob.)  296, 298
grodzenie N Acc.  30, 62
grodźba N Acc.  30, 62
gromlica N Instr.(Ob.)  292, 293, 330
gromnica N Instr.(Ob.)  292, 293, 330
groźba N Acc.  30
gródzka N Loc.  253, 254, 259
grzebajło N Sub.Attr.  121, 125, 126, 328
grzebek N Sub.Attr.  103, 120, 121, 125, 

126, 328

grzebie N Res.  214
grzebło N Instr.  189, 190
grzebodołek N Sub.  277
grzebowisko N Loc.  253, 254, 266
grzechotka N Instr.  134, 155, 156
grzegotka N Instr.  156
grzejba N Instr.  134, 140, 314
grzesznica N Fem. (N Sub. Attr.)  123, 305
grzesznik N Sub.Attr.  122, 123, 305
grzmociciel N Sub.Attr.  124
grzmot N Acc.  71
gumiak N Res.(Ob.)  297, 298, 330
gumowiec N Res.(Ob.)  296, 297, 298, 

330
gumówka N Res.(Ob.)  296, 297, 298, 

330
guślarz N Sub.(Ob.)  286, 287
guzdrała N Sub.Attr.  126, 127
gwintownik N Instr.  182, 183, 316
gwizdak N Instr.  167, 174, 176, 179, 329
gwizdała N Sub.Attr.  121, 126, 127, 129, 

328
gwizdałka N Instr.  135, 167, 174, 176, 

179, 314, 329
gwizdał N Sub.Attr.  121, 126, 127, 129, 

328
gwizdek N Sub.Attr.,  N Instr.  120, 121, 

126, 127, 129, 167, 172, 174, 176, 178, 
179, 328, 329, 334

gwizdoń N Sub.Attr.  121, 126, 127, 129, 
328

H
haczka N Instr.  137, 155, 156
hafciarz N Sub.  96, 97
haftowanie N Acc.  54, 60
hakanie N Acc.  54
haka N Instr.  134, 136, 137, 155, 156, 314
hamowanie N Acc.  54
hamulec N Instr.  134, 141, 142
handlarka N Fem. (N Sub.)  97, 304
handlarz N Sub.  79, 96, 97, 98, 304, 327
handlerz N Sub.  79, 97, 98, 327
handlowiec N Sub.  15, 74, 78, 79, 97, 98, 

315, 327
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harmonista N Sub.(Instr.)  284
hartowanie N Acc.  54
hartuwanie N Acc.  52, 54
hebluwanie N Acc.  54
hodowca N Sub.  77, 287, 288
hodownia N Acc.  36, 37, 52
hodówka N Acc.  35, 36, 37, 52
hulaczka N Fem. (N Sub. Attr.)  113, 305
hulacz N Sub.Attr.  113, 305
hulanie N Acc.  54
hurgot / hurkot N Acc.  71
huśtawka / huźdawka N Instr.  15, 163, 

164, 172

I
igranie N Acc.  54

J
jabłczak N Res.(Ob.)  296, 298
jabłczanka N Res.(Ob.)  296, 297
jadaczka N Sub.Attr.  116
jadło N Ob.  250, 251
jagielnik N Instr.(Res.)  291, 292
jajarz N Sub.(Ob.)  286, 287
jajczarz N Sub.(Ob.)  287
jajesznica N Res.(Ob.)  297
jazgocznik N Sub.Attr.  123
jazgot N Acc.  70, 71, 316
jąkacz N Sub.Attr.  113, 123, 124, 125, 

126, 127, 328
jąkajło N Sub.Attr.  113, 123, 124, 125, 

126, 127, 328
jąkal N Sub.Attr.  113, 123, 124, 125, 126, 

127
jąkała N Sub.Attr.  103, 113, 123, 124, 

125, 126, 127, 328
jąkanie N Acc.  54
jednacz N Sub.  15, 83
jedzenie N Acc., N Ob.  62, 251
jesionka N Res.(Temp.), N Ob.(Temp.)  

299, 301, 336
jeździec N Sub.  78, 79
jeżdżenie N Acc.  62
jęk N Acc.  66, 70, 71, 315
jękot N Acc.  66

K
kadzidło N Instr.  190, 191, 194
kadzielnica N Loc.  254, 257
kaflarz N Sub.(Res.)  285
kajstrator N Sub.  91, 95
kajstrownik N Sub.  91, 95
kalekowanie / kalikowanie N Acc.  54
kalenica N Instr.  135, 144, 145, 157
kalikuwanie N Acc.  54
kalnica N Instr.  135, 144, 145, 169
kalonka N Instr.  135, 144, 145, 169
kamasznik N Sub.(Res.)  285
kamieniarz N Sub.(Ob.)  286, 287
kamienica N Res.(Ob.)  296, 297
kanciarz N Sub.Attr.  130
kapelusznik N Sub.(Res.)  285
kapuściak N Sub.(Ob.)  286, 288, 330
kapuściarz N Sub.(Ob.)  286, 287, 330
karciarz N Sub.(Ob.)  286, 288
karczmarz N Sub.(Loc.)  289, 290
karczowanie N Acc.  54, 261
karczowisko N Loc.  253, 261, 262, 263, 

315
karczunek N Res., N Loc.  227, 253, 254, 

261, 263, 335
karczuwanie N Acc.  54
karmik N Instr.  135, 181
kartoflarz N Sub.(Ob.)  288
kasłacz / kaszlacz N Sub.Attr.  113
kastrator N Sub.  91, 95
kastrowanie N Acc.  49, 53, 54
kastrowanina N Acc.  49, 53, 54
kastrownik N Sub.  74, 90, 91, 95
kaszanka N Res.(Ob.)  296, 297
katownia N Loc.  253, 267
kazalnica N Loc.  254, 256, 257
kazanica N Loc.  254, 256, 257
kazanie N Acc.  28, 52, 54, 256, 257
kąpaczka N Instr.  15, 163, 164, 168
kąpanie N Acc.  48, 53, 54
kąpanka N Instr.  163, 164, 168
kąpiel N Acc.  48, 53, 54
kiełbaśnica N Instr.(Ob.)  292, 293
kiełzno N Instr.  195, 196, 201
kierowca N Sub.  77
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kierownica N Instr.  134, 144
kierowniczka N Fem. (N Sub.)  15, 91, 304
kierownik N Sub., N Instr.  74, 90, 91, 

183, 304, 333
kiwacz N Instr.  147, 150
klapacz N Sub.Attr., N Instr.  15, 112, 113, 

118, 119, 121, 147, 148, 150, 334
klapak N Sub.Attr.  113, 118, 119, 121
klapek N Sub.Attr.  112, 113, 118, 119, 

120, 121
klapiak N Sub.Attr.  110, 111, 112, 118, 

119
klapiuch N Sub.Attr.  110, 111, 118, 119
klapotka N Sub.Attr., N Instr.  15, 103, 

116, 154, 156, 334
klarnecista N Sub.(Instr.)  284
klekotanie N Acc.  53, 54, 71, 327
klekotka N Instr.  154, 156
klekot N Acc., N Instr.  53, 54, 71, 136, 

203, 204, 327, 332
klepaczka N Instr.  162, 163, 164
klepacz N Instr.  147, 149, 150, 191, 193
klepadło N Instr.  149, 150, 190, 191, 193
klepaki N Res.  223
klepanie N Acc.  54
klepisko N Loc.  262, 263
klepka N Ob.  239, 244
klęcznik N Ob.  240, 249
klucznik N Sub.(Ob.)  285, 287
kluszczanka N Res.(Ob.)  297
kładka N Res.  144, 207, 215
kładzaki N Res.  223
kłamca N Sub.Attr.  105, 111, 314
kłamciucha N Fem. (N Sub. Attr.)  111, 

305
kłamciuch N Sub.Attr.  105, 111, 305
kłamczuch N Sub.Attr.  105, 111, 124
kłamstwo N Acc.  68, 69, 244
kłapacz N Sub.Attr.  110, 111, 112, 113, 

119, 328
kłapciak N Sub.Attr.  110, 111, 112, 113, 

118, 119, 328
kłapciuch N Sub.Attr.  110, 111, 112, 113, 

118, 119, 328
kłapot N Instr.  202

kłębnica N Instr.(Ob.)  292, 293
kłosowanica N Acc.  31, 36, 37, 42, 49, 53, 

54, 327
kłosowaniec N Res.  206, 211, 315, 324
kłosowanie N Acc  31, 36, 37, 42, 49, 53, 

54, 327
kłosowanina N Acc.  31, 36, 37, 42, 49, 

54, 327
kłosowianka N Acc.  31, 37, 41, 42, 49, 54, 

327
kłosówka N Acc.  31, 35, 36, 37, 42, 49, 

53, 54, 327
kłósiak N Res.  207, 224
kłósuwanie N Acc.  54
kłótnia N Acc.  52
kłusownik N Sub.  90, 91, 288
kobziarz N Sub.(Instr.)  284
kochanek N Ob.  239, 248, 249, 313
kochanie N Acc.  54
kolebacz N Instr.  134, 148, 149, 150, 174, 

176
kolebak N Instr.  149, 150, 174, 176
kolebanie N Acc.  54
kolebka N Instr.  155, 156, 175
kolejarz N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
kolejniak N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
kolejowiec N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
kolędnik N Sub.  74, 90, 91, 97
kolędziarz N Sub.  74, 91, 96, 97, 316
kolizowanie N Acc.  54
kolnia N Loc.  264, 265, 267
kolnisko N Loc.  254, 264, 267
kołatka N Instr.  156
kołowanie N Acc.  54
kołowrotek / korowłótek / korowrotek 

/ korowrótek   N Instr.  155, 158, 279, 
334

kołysaczka N Instr.  149, 150, 155, 157, 
163, 164

kołysacz N Sub., N Instr.  83, 149, 150, 
163, 164, 333

kołysak N Instr.  174, 176
kołysanie N Acc.  54
kołyska N Instr.  155, 156, 163, 164
kombinator N Sub.Attr.  129
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komendant / komendat N Sub.(Loc.)  
289, 290

kominiarskie N Ob.(Sub.)  299, 300
kominiarz N Sub.(Ob.)  286, 288, 299, 

300
koniarz N Sub.(Ob.)  288
konkurent N Sub.  99
kopaczka N Sub., N Instr., N Res.  16, 86, 

87, 162, 163, 164, 170, 171, 207, 218, 
219, 327, 329, 334

kopacz N Sub., N Instr.  83, 148, 150, 334
kopalniak N Ob.  240, 248, 316
kopalnia N Loc.  253, 268
kopałka N Res.  206, 218, 219
kopanie N Acc.  55, 273, 274, 275, 330, 

333
kopanina N Acc., N Loc.  49, 254, 266, 333
kopanisko N Loc.  253, 254, 265, 315
koparka / kopiarka N Instr.  74, 86, 87, 

135, 163, 164, 170, 171, 327, 329, 334
kopciuch N Sub.Attr.  15, 103, 110, 111
kopiarka N Sub., N Instr.  74, 86, 87, 135, 

171, 327, 334
kopidołek N Sub.  277
kopiec N Res.  206, 207, 210
kopienie N Acc.  62
kopyciarz N Sub.(Ob.)  286, 288
korkociąg N Instr.  279
kornik N Sub.(Ob.)  286, 287
korowaczka N Instr.(Ob.)  292, 294
korzysiel N Res.  214, 215, 229, 329
korzystka N Res.  214, 215, 229, 329
korzyście N Res.  214, 215, 229
korzyśle N Res.  214, 215, 229, 329
kosiarka N Instr.  135, 170, 171, 314
kosiarz N Sub.  74, 79, 91, 95, 97, 98, 327
kosiec N Sub.  78, 79, 91, 95, 97, 313, 327
kosopatrz N Sub.Attr.  278
kostoból N Acc.  277
kosy N Acc.  30, 54, 62, 69, 145, 314, 327
kosynier N Sub.  79, 91, 95, 97, 327
koszenie N Acc.  30, 62, 69, 327
koszykarz / koszyczarz N Sub.(Res.)  285
kośba N Acc.  30, 62, 69
kościelny N Sub.(Ob.)  285, 287

kośnik N Sub.  74, 79, 90, 91, 95, 97, 327
kotłowanina N Acc.  49, 50
kowadło N Instr.  93, 191, 193
kowalczyk N Famil. (N Sub.)  93, 303, 

304, 307
kowaleczka N Famil. (N Sub.)  93, 303, 

304, 307
kowalicha N Famil. (N Sub.)  93, 303, 

304, 307
kowalka N Famil. (N Sub.)  93, 307
kowal N Sub.  92, 93, 303, 307
kowalowa N Famil. (N Sub.)  93, 307
kółczarz N Sub.(Res.)  285
kpiarz N Sub.Attr.  130
krajanka N Res.  15, 206, 219
krajanki N Res.  223
kramarz N Sub.(Ob.)  288
krasiwo N Instr.  200, 201, 202, 203
kraszanka N Res.  206, 219
kraszenie N Acc., N Instr.  62, 200, 201, 

202, 203
krawcowa N Fem. (N Sub.), N Famil. 

(N Sub.)  79, 304, 307, 337
krawiec N Sub.  78, 79, 304, 307, 316
krążel N Instr.  188
kredowina / kretowina / krędowina / 

krętowina N Res.(Sub.)  295, 296, 330
kredowisko / kretowisko / krędowisko 

/ krętowisko N Res.(Sub.)  210, 295, 
296, 330

kredowizna / kretowizna / krętowizna 
N Res.(Sub.)  295, 296, 330

kreduwanie N Acc.  55
kręcenie N Acc.  62
krępel N Instr.  188
krępulec N Instr.  134, 141, 142
krętacz N Sub.Attr., N Res.  113, 206, 213, 

315, 331, 336
krętanina N Acc.  50
krętownik N Res.(Sub.)  295, 296
krężel N Instr.  188
kroja N Res.  206, 209, 306
krojka N Dem. (N Res.)  209, 306
krojnik N Instr.  183
kroj N Instr.  183, 204, 209
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kropacz / kropiacz N Instr.  148, 150
kropatwiarz N Sub.(Ob.)  286, 288
kropidło N Instr.  190, 191, 194
kropienie N Acc.  62
krowiarka N Sub.(Ob.)  286
krszyna / krszcyna N Res.  207, 230
krupnik N Res.(Ob.)  296, 298
kruszonki N Res.  223, 316
krwawica N Acc., N Res.  30, 206, 211, 333
kryjak N Sub.Attr.  119
krząkanie N Acc.  55
krzesanie N Acc.  55
krzesiadło N Instr.  191, 192, 193, 194, 

202, 203, 329
krzesidło N Instr.  190, 191, 192, 193, 194, 

202, 203, 329
krzesiwo N Instr.  192, 193, 194, 202, 203, 

329
krzyczek N Sub.Attr.  103, 120, 121
krzykacz N Sub.Attr.  112, 113, 123, 125, 

126, 127, 328
krzykajło N Sub.Attr.  113, 125, 126, 127, 

328
krzykała N Sub.Attr.  113, 125, 126, 127, 

328
krzyk N Acc.  70, 71, 315
krzywda N Acc.  26, 27, 28
krzyżownik N Instr.  183
krzyżówka N Res., N Loc.  206, 214, 216, 

253, 259, 315, 335
kucie N Acc.  26, 32, 33, 313
kukałka N Sub.Attr.  116, 117
kukawka N Sub.Attr.  116, 117
kukułka N Sub.Attr.  116, 117
kulizowanie N Acc.  55
kupiec N Sub.  78, 79
kurcz N Acc.  71
kurzak N Instr.  174, 176
kurzanka N Acc.  30, 31, 41, 42, 67
kurzarka N Sub.Attr.  15, 117
kurzawa N Acc.  30, 31, 42, 67
kurzawica N Acc.  30, 31, 42, 67
kurzawka N Sub.Attr.  117
kurz N Acc.  30, 71, 117
kurzyca N Acc.  30, 31, 42, 67, 314

kusztyk N Sub.Attr.  134
kutwa N Sub.Attr.  103, 104
kuwieczka N Sub.Attr.  116
kuźnia N Loc.  254, 267
kwękała N Sub.Attr.  127
kwietnik N Instr.(Ob.)  294
kwikała N Sub.Attr.  127
kwik N Acc.  71
kwistka N Sub.Attr.  115, 116
kwitnięcie N Acc.  33
kwoka N Sub.Attr.  103, 104

L
lamentnica N Fem. (N Sub. Attr.)  123, 

305
lamentnik N Sub.Attr.  122, 123, 305
lanie N Acc.  55
lanki N Res.  207, 223, 316
latanie N Acc.  55
latanina N Acc.  50
latawiec N Sub.Attr.  103, 106, 314
latorostek / latoróstek N Res.  280
latorośl N Res.  280
latownica N Fem. (N Sub. Attr.)  123, 305
latownik N Sub.Attr.  122, 123, 305
legło N Loc.  15, 254, 263, 266, 270, 329
legowisko N Loc.  237, 254, 263, 266, 

270, 333
legus N Sub.Attr.  118, 119, 132, 328
lejek N Instr.  179
lekarz N Sub.  96, 97
leniuch N Sub.Attr.  111, 133
leń N Sub.Attr.  111, 133, 134
lepianka N Res.  207, 219, 316
lepiaszka N Res.  208, 220
lepienie N Acc.  62
lepka N Sub. Attr., N Intr., N Loc.  103, 

116, 134, 154, 157, 216, 254, 259, 334
leśniczy N Sub.(Ob.)  285, 286, 287, 330
leśnik N Sub.(Ob.)  286, 287, 330
leżak N Sub.Attr.  103, 118, 119, 132, 328
leżanka N Instr.  135, 168, 313
leżenie N Acc., N Loc.  62, 253, 263, 266, 

270, 329, 333
leżysko N Loc.  254, 263, 266, 270, 329
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lęk N Acc.  71
listopad N Temp.  280, 281
listowy N Sub.(Ob.)  286, 288
lizoń N Sub.Attr.  129, 132, 328
lizus N Sub.Attr.  129, 132, 328
lochrowanie N Acc.  55
lota N Instr.  135, 137, 138, 155, 157
lotka N Instr.  137, 138, 155, 157
luciarz / lutarz N Sub.  74, 91, 96, 97, 316
lut N Instr.  96, 204, 316
lutownik N Sub.  74, 90, 91, 97

Ł
łamacz N Instr.  134, 147, 149, 150, 178, 

179
łamanie N Acc.  55
łamek N Instr.  134, 150, 178, 179
łapka N Instr.  157
łata N Instr.  136, 137, 138
ławnik N Sub.(Loc.)  289
łechotki N Acc.  44
łechtaczka N Ob.  245
łgarstwo N Acc.  69
łgarz N Sub.Attr.  130
łojenie N Acc.  62
łomek N Instr.  149, 178, 179, 329
łomka N Instr.  134, 154, 157, 178, 179, 

329
łomot N Acc.  71
łopot N Acc.  71, 252
łoskot N Acc.  71
łowczy N Sub.  79, 84
łowiec N Sub.  74, 79, 84, 314
łowienie N Acc.  62
łóżko N Instr.  184
łupek N Sub.Attr.  120, 121
łupina N Res.  207, 230
łupka N Res.  206, 207, 216
łuska N Res.  207, 209
łustaki N Res.  207, 215, 216, 223
łustka N Res.  207, 215, 216, 223
łuszczaby N Res.  207, 210, 212, 222, 223, 

315, 329
łuszczaki N Res.  207, 210, 212, 222, 223, 

329

łuszczak N Ob.  240, 247
łuszczki N Res.  207, 210, 212, 222, 223, 

329
łuszczochy N Res.  207, 210, 212, 222, 

223, 329
łuszczyca N Acc.  30
łuszczynka N Res.  220
łyczak N Res.(Ob.)  296, 298
łykanie N Acc.  55
łyskanie N Acc.  55
łyskawica N Acc.  30
łyszczarz N Instr.(Ob.)  294
łyżnik N Instr.(Ob.)  292, 294, 330

M
machlarz N Sub.Attr.  130
machloja N Acc.  35, 41, 313
machlojka N Acc.  35, 41
macokura N Sub.  277
macykura N Sub.  277
maglownia N Instr.  144, 197, 198
maglownica / maglównica N Instr.  134, 

144, 197, 198
maidło N Instr.  134, 190, 194
majaczenie N Acc.  62
majenie N Acc.  63
makowiec N Res.(Ob.)  296, 297
malarz N Sub.  97
malowanie N Acc.  55
malowanka N Res.  206, 219
malowidło N Res.  206, 207, 229, 315
maluwanie N Acc.  55
mamloń N Sub.Attr.  129
mamrot N Acc., N Sub.Attr.  71, 134, 332, 

336
marnowanina N Acc.  49, 50
marszczka / marzczka N Res.  215, 216
maruda N Sub.Attr.  104, 123, 316, 328
marudnik N Sub.Attr.  103, 104, 122, 123, 

328
marzczenie N Acc.  63
masielniczka N Instr.(Res.)  291, 292, 330
maszczonka N Res.  220, 316
maszynista N Sub.(Instr.)  284
maszynowanie N Acc.(Instr.)  282, 283
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maślica N Instr.(Res.)  291, 292, 330
maśliczka N Instr.(Res.)  291, 292
maśnica N Instr.(Res.)  291, 292, 330
maśniczka N Instr.(Res.)  291, 292
mazanek N Sub.Attr.  110, 111, 120, 122, 

328
mazanie N Acc.  55
mazanka N Res.  206, 219
mazgaj N Sub.Attr.  110, 111, 115
mazia N Sub.Attr., N Instr.  104, 134, 136, 

137, 138, 191, 194, 204, 328, 336
maziarka N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 

330
mazidło N Instr.  137, 138, 191, 194, 204, 

328
mazoch N Res.  207, 208, 212
mazuch N Sub.Attr.  103, 110, 111, 120, 

122, 328
maźniak N Sub.Attr.  110, 111, 120, 122, 

328
maźnica N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 330
maź N Instr.  137, 138, 192, 194, 203, 204, 

328
mąciwoda N Sub.Attr.  278, 279
mątewka N Instr.  172
melaczka / mełaczka N Instr.  162, 163, 

164, 170, 171, 174, 176, 313
melak N Instr.  163, 164, 170, 171, 174, 

175, 176
melarka N Instr.  163, 164, 170, 171, 175, 

176
melenie N Acc.  63
mełnik N Instr.  183
męczarnia N Acc.  52
męczelnik N Sub.  92
mężobójczyni N Sub.  277
miarka N Instr.  134, 154, 157
miączek N Sub.Attr.  121
miądel N Instr.  142, 143, 204
miądlenie / międlenie N Acc.  63
miądlica / międlica N Instr.  14, 134, 142, 

143, 204
miądlonka N Ob.  246
miechowanie N Acc.  55
mielak N Instr.  176

mielenie N Acc.  63
miernik N Sub.  74, 90, 91
mierzenie N Acc.  63, 72
mieszanina N Res.  217, 219, 231, 315, 347
mieszanka / mięszanka N Res.  24, 206, 

219, 231
mieszkaniec N Sub.  80
mieszkanie / mięszkanie N Loc.  253, 

254, 269
mietlarz N Sub.(Res.)  285
migot N Acc.  71
mijak N Res.  207, 224, 315
milczek N Sub.Attr.  120, 121
miłowanie N Acc.  55
misiak N Sub.  88, 97, 313
misiarz N Sub.  74, 88, 96, 97
misienie N Acc.  63
miśkarz N Sub.  92, 97
miśkowacz N Sub.  82, 83, 91, 92
miśkowanie N Acc.  55
miśkownik N Sub.  74, 83, 91
miśnik N Instr.(Ob.)  292, 294
mlaskacz N Sub.Attr.  15, 103, 112, 113
mlaskot N Acc.  66
mleczarz N Sub.(Ob.)  288
mlenie N Acc.  63
młocarnia N Instr.  198, 199
młocarz / młotarz / młócarz N Sub.  74, 

89, 96, 97, 98, 327
młocek N Sub.  74, 89, 97, 98, 327
młocka / młotka / młócka N Acc.  35, 36, 

37, 62, 63, 199, 327
młockarnia N Instr.  198, 199
młockarz / młóckarz N Sub.(Ob.)  288
młócenie N Acc.  36, 37, 62, 63, 327
młynarz N Sub.(Loc.)  16, 289, 290
młynkowanie N Acc.  55
moczenie N Acc.  63
moczymorda N Sub.Attr.  278, 279
moczysko N Loc.  263
modlacz N Sub.Attr.  113
modloch N Sub.Attr.  109
morderca N Sub.  77
morderstwo N Acc.  69
mordęga / mordęka N Acc.  34
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motaczka N Instr.  162, 163, 164, 174, 
176, 186, 195, 314

motak N Instr.  163, 164, 174, 175, 176, 
186, 195

motanina N Acc.  49, 50
motek N Res.  207, 225
motocyklista N Sub.(Instr.)  284
motowidłko N Instr.  163, 164, 175, 176, 

186, 195, 324
motowidło N Instr.  162, 163, 164, 174, 

176, 186, 195, 225, 324
mowa N Acc.  28
mruczek N Sub.Attr.  103, 120, 121
mrugała N Sub.Attr.  126, 127
mruk N Sub.Attr.  134
mściciel N Sub.  94
muchołapka N Instr.  279
mularz / murarz N Sub.  74, 96, 98
murarka N Acc.  43
murowanie N Acc.  55
muskaczka N Instr.  162, 164
muzykant N Sub.  99
mycie N Acc.  26, 33
mydlenie N Acc.  63
mydło N Instr.  190, 192, 313
myjak N Instr.  174, 176
myszołapka N Instr.  279
myszołów N Sub.Attr.  278
myślunek N Acc.  46
mżała N Acc.  31, 32, 41, 42, 43, 48, 67
mżanka N Acc.  31, 32, 40, 41, 42, 43, 48, 

67
mżawa N Acc.  31, 32, 41, 42, 43, 48, 67
mżawka N Acc.  31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 

48, 67
mżączka N Acc.  31, 32, 40, 41, 42, 43, 48, 

67, 313
mżocha N Acc.  31, 32, 40, 41, 42, 43, 48, 

67, 314
mżoła N Acc.  31, 32, 41, 42, 43, 48, 67
mżonka N Acc.  31, 32, 41, 42, 43, 48, 67
mżyca N Acc.  30, 31, 32, 40, 42, 43, 48, 

67
mżyczka N Acc.  31, 32, 41, 42, 43, 48, 

 67

N
nabój N Ob.  239, 252
nabywca N Sub.  76, 77
naciecza N Loc.  253, 255, 314
nacieranie N Acc.  55
nadawca N Sub.  77
nadrostek N Res.  206, 225
nadrost N Res.  236, 237
naganiacz N Sub.  83
nagniotek N Res.  206, 228, 237, 241
nagonka N Acc.  35, 37, 315
nakaz N Acc.  71
nakładnica N Instr.  134, 144
nakrętka N Instr.  154, 157
nakrywadło N Instr.  190, 191, 193
nakrywanie N Instr.  199, 200
nakrywka N Instr.  155, 157
nalepa N Res.  207, 209
namaszczenie N Acc.  63
namawiacz N Sub.  83
namównik N Sub.  75, 90, 91, 92, 315
namydlanie N Acc.  55, 234
naodziewka N Instr.  134, 155, 157
napad N Acc.  71
napis N Res.  236, 237
naprzykrzeniec N Sub.Attr.  106
narodzenie N Acc.  63
narost N Res.  206, 236, 237
nasada N Res.  209, 236, 237
nasadek N Res.  225, 237
nasad N Res.  209, 225, 236, 237
nasiek N Instr.  135, 204
nasłanie N Acc.  52, 55
nasypa N Res.  209
naścielisko N Loc.  262, 263
naściół N Res.  237
naśladowca N Sub.  77
naślednik N Sub.  92
nauczanie N Acc.  55
nauczka N Acc.  37
nauczycielka N Fem. (N Sub.)  94, 304
nauczyciel N Sub.  74, 75, 94, 304, 315
nauka N Acc.  28
nawalnica / nawałnica N Acc.  31
nawijadło N Instr.  190, 191, 193
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nawijanie N Acc.  33, 52, 55, 59
nawleczenie N Acc.  63
nawlekanie N Acc.  52, 55
nawłoczka / nawłóczka N Instr.  137, 138, 

154, 155, 157
nawłoka N Instr.  134, 136, 137, 138, 155, 

157
nawłóczenie N Acc.  63
nawój N Instr.  204
nawóz N Instr.  204
nawyczka N Acc.  37
nazębianie N Acc.  55
nazębienie N Acc.  63
nazwisko N Instr.  187
nicielnica N Instr.(Ob.)  292, 293, 330
nicienica / niciennica N Instr.(Ob.)  292, 

293, 330
niedorostek N Res.  206, 225
niedowiarek N Sub.Attr.  121
niesidło N Instr.  135, 191, 194
niesienie N Acc.  62, 63
nieśnik N Loc.  254, 261
nieuk N Sub.Attr.  134
nieuprawka N Loc.  259
nieusłuch N Sub.Attr.  134
niewypał N Res.  236, 237
niścierz N Sub.  98
nitowanie N Acc.  55
nituwanie N Acc.  55
niuchanie N Acc.  52, 55
nosidła N Instr.  167, 168, 169, 173, 192, 

194, 196
nosidło N Instr.  167, 168, 169, 173, 191, 

192, 194, 196
nosiłki N Instr.  167, 168, 169, 173, 191, 

194, 196
nosiołki N Instr.  167, 168, 169, 173, 191, 

194, 196
nosionka N Instr.  167, 168, 169, 173, 

191, 194, 196
nosiółka N Instr.  167, 169, 173, 191, 194, 

196
noszadło N Instr.  174, 176, 191, 193
noszak N Instr.  174, 176, 191, 193
noszenie N Acc.  63

nożownik N Sub.(Res.)  285
nukała N Ob.  240, 250, 316

O
obarzanek N Res.  206, 227, 316
obchód N Acc.  71
obdzieranie N Acc.  55
obejście N Loc.  253, 254, 258
ober-zenie N Acc.  63
obganianie N Acc.  42, 55
obganianka N Acc.  41, 42, 55
obiadowanie N Acc.  55
obiegus N Sub.Attr.  132
obierka N Res.  207, 212, 215, 216, 231
obierucha N Res.  207, 212, 215, 216, 231
obierzyny N Res.  207, 212, 215, 216, 231
obietnica N Acc.  31
obijacz N Sub.Attr.  113
obijak N Sub.Attr.  118, 119
obiór N Acc.  71
obitka N Res.  220
oblamka N Instr.  134, 154, 155, 157
oblamówka N Instr.  135, 154, 157
obleczenie N Acc., N Instr.  63, 200, 201, 

202, 203, 332
obleczywo N Instr.  202, 203
oblekanie N Acc.  55
obłóczenie N Acc.  63
obmowa N Acc.  27, 28, 313, 315
obmywanie N Acc.  55
obornik N Ob.(Loc.)  300
oborywanie N Acc.  36, 37, 53, 55
obraźnik N Sub.(Ob.)  285, 287
obrąbek N Res.  206, 225
obredlanie N Acc.  52, 55
obrocznica N Instr.(Ob.)  293
obrońca N Sub.  75, 77, 315
obróbka N Acc.  15, 37
obrywanie N Acc.  56, 283
obrywka N Acc.  37
obrządek N Acc.  44, 45
obrzucka N Acc.  35, 37
obrzynacz N Instr.  148, 150
obrzynaki N Res.  223, 225
obrzynek N Res.  223, 225
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obsada N Res.  207, 209
obsadka N Instr.  135, 154, 157, 315
obsiedle N Loc.  253, 254, 258, 314
obsiedliny N Acc.  50
obsiew N Acc.  26, 71, 313
obsługowacz N Sub.  82, 83, 313
obstalunek N Acc.  46
obsypanie N Acc.  56
obsypnik N Instr.  135, 182, 183, 315
obsypywanie N Acc.  56
obszewka / obszywka N Instr.  155, 157, 

213
obszycie N Res.  213, 225
obucie N Instr.  134, 135, 152
obuwanie N Acc.  56
obwieszeniec N Sub.  80, 316
obwijak N Instr.  174, 176
obżerus N Sub.Attr.  132
ocedzarka N Instr.  170, 171
ocharużki N Acc.  44
ochlajtus N Sub.Attr.  132
ochlapus N Sub.Attr.  103, 132, 315
ochłoda N Acc.  27, 28
ochwat N Acc.  71
ocielenie N Acc.  63
ocieplenie N Acc.  63
ocieranie N Acc.  56
ociesywanie N Acc.  52, 56
oczepiny N Acc.  50
oczkowanie N Acc.  55, 56
odbieraczka N Sub.  74, 86, 311
odbitek N Res.  206, 220, 225, 237, 329
odbitka N Res.  15, 206, 220, 225, 237, 

316, 329
odbit N Res.  206, 220, 225, 236, 237, 329
odchód N Acc.  71
odciągaczka N Instr.  15, 134, 162, 164
odciąganie N Acc.  56
odcisk N Res.  228, 237
odczarowanie N Acc.  52, 56
odczyniaczka N Fem. (N Sub.)  83, 304
odczyniacz N Sub.  83, 304
odczynienie N Acc.  63
odczyszczenie N Acc.  63
odesłanie N Acc.  52, 56

odgarniacz N Instr.  134, 148, 150
odgarnywanie N Acc.  56
odjazd N Acc.  71
odkładnia N Instr.  144, 197, 198
odkładnica / okładnica N Instr.  144, 197, 

198, 237
odkopki N Acc.  44, 315
odkupiciel N Sub.  74, 75, 94, 315
odlew N Res.  236, 237
odlot N Acc.  71
odłam N Res.  236, 237
odłóg N Loc.  253, 254, 271, 272, 314
odpadek N Res.  225
odpad N Res.  237
odpłata N Acc.  26, 27, 28, 315
odpływ N Loc.  253, 271, 272
odpoczynek N Acc.  47
odprawa N Acc.  27, 28, 313
odprzęganie N Acc.  56
odpus / odpust N Acc.  71
odrapek N Res.  225, 237
odrap N Res.  225, 226, 236, 237
odrostek N Res.  206, 225, 226, 229
odrośle N Res.  206, 225, 226, 229
odrywka N Res.  206, 215, 216
odrzynek N Res.  226
odrzyny N Res.  207, 235, 236
odstawa N Acc.  28
odstęp N Res.  237
odsypka N Res.  216
odszycie N Res.  213
odwalnica N Instr.  134, 144
odważnik N Instr.  183
odwłoka N Acc.  28
odwracaczka N Acc.  40, 42, 56, 327
odwracanie N Acc.  40, 42, 56, 327
odwracanka N Acc.  40, 41, 42, 56
odwrocka / odwrotka N Acc.  35, 36, 37, 

71, 327
odwrot / odwrót N Acc.  36, 37, 71, 327
odzianie N Acc., N Instr.  53, 56, 135, 199, 

200, 201, 332
odziejadło N Instr.  191, 193
odzienie N Instr.  135, 193, 199, 200, 201
odzierki N Res.  207, 222
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odziewanie N Acc.  45, 53, 56, 327
odziewek N Acc., N Instr.  36, 37, 45, 53, 

56, 178, 179, 327
odziewka N Acc.  36, 37, 45, 53, 56
odziew N Acc., N Instr.  26, 71, 204, 332
oganianie N Acc.  56
ogarnięcie N Acc., N Instr.  33, 135, 151, 

152, 315, 332
oględziny N Acc.  50, 51, 314
ogrodnik N Sub.(Ob.)  286, 287
ogrodzenie N Instr., N Loc.  201, 270, 334
ogryzek N Res.  207, 215, 216, 225, 226, 

329
ogryzka N Res.  215, 216, 225, 226, 329
ogrzewacz N Instr.  148, 149, 150, 191, 

193
ogrzewadło N Instr.  149, 150, 190, 191, 

193
okadzanie N Acc.  56
okfiarowanie N Acc.  56
okiełznięcie N Instr.  135, 152, 313
okiennica N Instr.(Ob.)  292, 293
okładanie N Acc.  56
okładzina N Instr.  196
okłosowanie N Acc.  56
okopisko N Loc.  262, 263
okólnik N Instr., N Loc.  183, 254, 261, 

334
okrasa N Instr.  134, 135, 137, 138
okrasiwo N Instr.  135, 202, 203
okraszenie N Acc.  63
okrawek N Res.  226
okrącaczka N Instr.  162, 164, 166, 168
okrącajka N Instr.  164, 166, 168
okrącanka N Instr.  164, 166, 168
okrojka N Res.  214, 216, 314
okrycie N Instr.  135, 152
okucie N Res.  206, 213, 217, 314
okularzysta N Sub.(Ob.)  286, 288
okulista N Sub.(Ob.)  288
okupiny N Acc.  50, 51
olejarz N Sub.(Res.)  285, 330
olejnik N Sub.(Res.)  285, 330
omamiciel N Sub.Attr.  124
omelanie N Acc.  56

omglenie N Acc.  62, 63
opalanka N Instr., N Res.  168, 219, 314, 

334
opałczarz N Sub.(Res.)  285
opał N Acc.  71, 168
oparcie N Instr.  135, 152, 315
opasidło N Instr.  190, 191, 194
opaska N Instr.  134, 154, 155, 157
opatrunek N Instr.  181
opędzanie N Acc.  56
opiekała N Sub.Attr.  127
opis N Acc.  71
opłata N Acc.  27, 28
opowiedzenie N Acc.  63
oprawka N Instr.  154, 157
oprzątanie N Acc.  45, 56, 327
oprzątek N Acc.  45, 53, 56, 327
opyłacz N Instr.  150
oracz N Sub.  74, 83, 314
oranie N Acc.  36, 37, 42, 49, 50, 53, 56
oranina N Acc.  36, 37, 42, 49, 50
oranisko N Loc.  253, 254, 260, 265, 315, 

316, 329
oranka N Acc., N Loc.  36, 37, 41, 42, 49, 

50, 56, 260, 265, 329, 332, 333
orędownica N Sub.  80, 311
organista N Sub.(Instr.)  284
orka / órka N Acc.  35, 36, 37, 42, 49, 50, 

53, 56, 313
osada N Loc.  254, 255
osiedliny N Acc.  47, 48, 50, 51
osiedlisko N Acc.  47, 48, 50, 51
oskarżyciel N Sub.  74, 75, 94
oskórowanie N Acc.  56
oskrobina N Res.  207, 230, 314
oskrzybka N Instr.  154, 155, 157
osłabienie N Acc.  63
osmykaczka N Instr.  162, 164
ostrzydło N Instr.  135, 190, 191, 194
osypka N Acc.  35, 37, 315
oszukaniec N Sub.Attr.  103, 106, 315
oszukanie N Acc.  56
otworzenie N Acc.  63
owiązak / owięzak N Instr.  174, 176
owierka N Instr.  135, 155, 157
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owięzywadło N Instr.  191, 193
owijaczka N Instr.  15, 155, 157, 162, 163, 

165, 166
owijacz N Instr.  148, 150
owijajka N Instr.  155, 157, 163, 165, 166
owocobranie N Acc., N Temp.  277, 280, 

281, 332, 333
ozbieranie N Acc.  36, 37, 53, 56
ozbiórka N Acc.  36, 37, 53, 56
ozbuwanie N Acc.  56
ozchodnik N Sub.Attr.  122, 123
ozchód N Res.  237
ozdoba N Instr.  134, 135, 137, 138, 200, 

201, 315, 328
ozdobienie N Instr.  135, 137, 138, 200, 

201, 328
ozgrzewka N Acc.  37
ozkaz N Acc.  71
ozlewnia N Loc.  254, 267
ozlew N Res.  236, 237
ozoranie N Acc.  56
ozorywka N Acc.  37
ozpacz N Acc.  70, 71
ozpinka N Instr.  154, 157
ozpórka N Instr.  154, 155, 157
ozpylacz N Instr.  134, 148, 150
ozrywka N Acc.  37
ozrzutka N Loc.  259
ozwalenie N Acc.  63
ozwałka N Acc.  37
ozwiązanie N Acc.  56
ozwodnik / rozwodnik N Sub.  90, 92
ozwora N Instr.  136, 138
ozwód N Acc.  71
ozwórka N Instr.  155, 157
ożenek N Acc.  45

P
paczesie N Res.  214, 236, 237
pacześ N Res.  206, 214, 236, 237
padaczka N Acc.  40
padanina N Acc.  50
pajączyna / pajęczyna N Res.(Sub.)  295, 

296
paklepie N Res.  207, 214

pakunek N Res.  206, 227
palaczka N Acc.  40, 62, 63, 72, 327
palacz N Sub.Attr.  113
palarnia N Loc.  253, 254, 269
palenie N Acc., N Loc.  40, 62, 63, 72, 

265, 270, 327, 333
palenisko N Loc.  15, 254, 265, 270
pal N Acc.  40, 62, 63, 71, 327
palowanie N Acc.  56
paluwanie N Acc.  56
papiernik N Sub.(Loc.)  289
papierośnica N Instr.(Ob.)  292, 293
paplanina N Acc.  49, 50, 314, 316
paprak N Sub.Attr.  119
parcie N Acc.  26, 33
parnik N Instr.  135, 182, 183
parowanki N Res.  207, 223
parowiec N Instr.(Mod.), N Res.(Mod.)  

295, 298, 299, 330, 335
parowóz N Instr.  279
parówka N Res.(Mod.)  299, 330
partacz N Sub.Attr.  112, 113, 114, 118, 

119, 332
partak N Sub.Attr.  112, 113, 118, 119
paruch N Res.(Mod.)  299, 330
parzaczka N Instr.(Ob.)  292, 293
parzkoty N Acc.  67
parzucha N Sub.Attr.  103, 112
parzybroda N Sub.Attr.  278, 279
pasibroda N Sub.Attr.  278, 279
pasibrzuch N Sub.Attr.  278, 279
paskudziarz N Sub.Attr.  128, 130
paskudzizna N Sub.Attr.  128, 130
pastucha N Fem. (N Sub.)  81, 304
pastucha N Sub.  81, 304
pastuch N Sub.  81, 287, 304
pasza N Instr.  134, 136, 138
paszenie N Acc., N Loc.  63, 270, 333
paśmianka N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 

330
paśmica N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 330
paśnik N Loc.  254, 261
patranka N Instr.  135, 166, 168
patrzączka N Instr.  135, 166, 168
pelenie N Acc.  63
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pędziwiatr N Sub.Attr.  278, 279
pętaczka N Instr.  162, 163, 165
pęta N Instr., N Ob.  140, 241, 334
pianie N Acc.  56
piastunka N Sub.  87
picie N Acc., N Ob.  33, 240, 242
pieczenie N Acc.  63, 313
piejak N Sub.Attr.  103, 118, 119
piekarnia N Loc.  254, 268, 269
piekarnik N Loc.  254, 261, 262, 313
piekarz N Sub.  74, 96, 97, 98, 313
pielacz N Instr.  148, 150
pielenia N Temp.  275
pielenie N Acc.  35, 37, 63
pielęgniarz N Sub.  98
pierdacha N Sub.Attr.  103, 108, 109, 124, 

316, 328
pierdawka N Instr.  136, 172
pierdziel N Sub.Attr.  108, 109, 124, 328
pierdziocha N Fem. (N Sub. Attr.)  109, 

305
pierdzioch N Sub.Attr.  103, 108, 109, 

124, 305, 328
pierunochron / piorunochron N Instr.  

279
pierzawka N Acc.(Ob.)  282, 283, 335
pierzchota N Acc.  67
pierzchot N Sub.Attr.  133
pierzyna N Res.(Ob.)  296, 297, 298, 335
pieszczocha N Fem. (N Ob.)  242, 305
pieszczoch N Ob.  239, 240, 242, 305
pieszczota N Acc.  67
pietruszajka N Res.(Ob.)  296, 297
pietruszczajka N Res.(Ob.)  297
pijaczka N Fem. (N Sub. Attr.)  119, 305
pijaczyna N Expr. (N Sub. Attr.)  119, 

303, 307
pijaczysko N Expr. (N Sub. Attr.)  119, 

307
pijak N Sub.Attr.  103, 119, 303, 305, 307
pijaństwo N Acc.  68
pijawka N Sub.Attr.  117
pijus N Sub.Attr.  103, 132
pilarka N Acc.(Instr.)  283
pilarz N Sub.(Instr.)  284

pilnik N Instr.  183
piórznica N Acc.(Ob.), N Res.(Ob.)  282, 

283, 296, 297, 335
pisane N Res.  206, 232, 315
pisanie N Acc.  49, 50, 53, 56
pisanina N Acc.  49, 50, 53, 57
pisanka N Res.  206, 219
pisarek N Expr. (N Sub.)  98, 303, 307
pisarz N Sub.  74, 98, 303, 307, 314
piszczałka N Instr.  135, 167
piszczek N Sub.Attr.  120, 121
pitracha N Sub.Attr.  103, 104
plątacz N Sub.Attr.  113
pleciak N Res.  224
pleciuch N Sub.Attr.  103, 110, 111, 328
plewienie N Acc.  63
plewniak N Ob.(Mod.)  301
ploteczka N Instr.  166, 311
plotka N Res.  69, 130, 216, 244
plotkara N Fem. (N Sub. Attr.)  125, 130, 

305
plotkarka N Fem. (N Sub. Attr.)  130, 305
plotkarstwo N Acc.  69
plotkarz N Sub.Attr.  130, 305
plot N Res.  237
plotuch N Sub.Attr.  103, 110, 111
pluskawica N Acc.  31, 72
plusk N Acc.  31, 72
pluskota N Acc.  27, 28
pluskot N Acc.  72
płaczek N Sub.Attr.  89, 120, 121
płaczka N Sub.Attr.  116
płacz N Acc.  66, 72
pławucha N Sub.Attr.  103, 112
płocharz N Sub.(Res.)  285
płócianka / płótnianka N Res.(Ob.)  296, 

297
płótnia N Res.(Ob.)  297
pływak N Instr.  174, 176
pływalnia N Loc.  268
pobidło N Instr.  191, 194
pobieraczka N Sub.  86
pobór N Acc.  38, 72
pobudynki N Res.  224
pocałunek N Acc.  46
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pochlebstwo N Acc.  68
pochmuranie N Acc.  57
pochowek / pochówek N Acc.  44, 45, 46, 

72, 327
pochowunek N Acc.  45, 46, 72, 327
pochów N Acc.  45, 46, 70, 72, 327
pociągiel / pocięgiel N Instr.  188
pociecha N Acc.  28
pocieranie N Acc.  55, 57
pocieranka N Acc.  41, 42
pocierka N Acc., N Instr.  37, 154, 157, 

332
pocieszenie N Acc.  64
poczciarz N Sub.(Loc.)  289, 290
poczekalnia N Loc.  254, 268
poczeski N Res.  222, 314
poczestne / poczęstne N Acc.  46, 50
poczęstunek N Acc.  46, 50, 315
podanie N Acc.  57
podarunek N Ob.  239, 240, 249
podatek N Ob.  249, 313
podbieraczka N Sub.  86
podbierka N Acc., N Instr.  35, 37, 154, 

157, 332
podbitka N Res.  220
podchlebiacz N Sub.Attr.  113
podchlebstwo N Acc.  68
podciąg N Instr.  204
podciesi N Res.  214
podcinek N Ob.  248
podejrzenie N Acc.  64
podeźrenie N Acc.  64
podgrzebaczka N Instr.  150, 162, 163, 

165
podgrzebacz N Instr.  148, 149, 150, 165
podkłada N Instr.  134, 136, 137, 138, 

158, 204, 205
podkładanka N Acc.  36, 37, 42
podkładek N Ob.  248
podkładka N Acc., N Instr.  35, 36, 37, 42, 

137, 138, 155, 157, 204, 205, 332
podkład N Instr.  137, 138, 158, 204, 205, 

328
podkrzeska N Acc.  37
podkucie N Res.  213

podlewaczka N Instr.  162, 163, 165
podlizus N Sub.Attr.  103, 132
podmiąk N Loc.  271, 272
podmietanie N Acc.  57
podmurowanie N Res.  217, 233
podmurówka N Res.  216
podmurywka N Res.  216
podniesienie N Acc.  60, 64
podnosze N Instr.  152
podorówka N Acc.  37, 313
podorywanie N Acc.  36, 38, 53, 57
podorywka N Acc.  35, 36, 37, 53, 57, 332
podpałka N Instr.  134, 154, 158
podpieracz N Instr.  138, 150, 158, 178, 

179, 199, 200
podpieranie N Instr.  138, 150, 158, 179, 

199, 200
podpinka N Instr.  134, 154, 155, 158
podpora N Instr.  137, 138, 150, 155, 158, 

178, 179, 199, 200
podpórek N Instr.  137, 138, 150, 156, 

158, 178, 179, 200
podpórka N Instr.  137, 138, 150, 155, 

156, 158, 178, 179, 200
podprzybitka N Res.  220
podróżny N Sub.  94, 95, 315
podrywacz N Sub.Attr.  103, 113
podrywka N Instr.  154, 158
podrzucenie N Acc.  64
podrzutka N Acc.  35, 36, 38
podskubek N Acc.  45
podstawa N Instr.  138
podstawek N Instr.  179
podściełka N Instr.  134, 154, 155, 158
podwalina N Res.  230, 238
podwałka N Res.  207, 215, 216
podwianie N Acc.  57
podwiązka N Instr.  154, 155, 158
podwoda N Acc.  27, 28
podziękowanie N Acc.  57
podziwienie N Acc.  64
pogadanka N Acc.  42
poganiacz N Sub.  83
pogarda N Acc.  27, 28
pograjka N Acc.  41
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pogródka N Res.  207, 215, 216
pogrzebaczka N Instr.  134, 149, 150, 155, 

158, 162, 163, 165, 166, 328
pogrzebacz / pogrzebiacz N Instr.  134, 

148, 149, 150, 155, 158, 163, 165, 166, 
189, 328

pogrzebajka N Instr.  135, 149, 150, 155, 
158, 163, 165, 166, 328

pogrzeba N Acc.  26, 27, 28, 72, 313
pogrzebka N Instr.  135, 149, 150, 154, 

155, 158, 163, 165, 166, 328
pogrzeb N Acc.  27, 28, 44, 45, 46, 70, 72
poidło N Instr.  190, 194
pojenie N Acc.  64
pojęcie N Acc.  33
pojma N Instr.  134, 135, 136, 137, 138
pokaleczenie N Res.  206, 233
pokarm N Instr.  203, 205
pokazowanie N Acc.  57
pokładaczka N Acc.  36, 38, 40, 42, 72
pokładanka N Acc.  36, 38, 40, 42, 72
pokładka N Acc.  36, 38, 40, 42, 72, 328
pokład N Acc., N Res., N Ob.  36, 38, 40, 

42, 72, 236, 237, 240, 252, 332, 333
pokojówka N Sub.(Loc.)  289
pokrątka N Instr.  158
pokrętka N Res.  158, 216
pokropek N Acc.  15, 45
pokrycie N Acc., N Res.  32, 33, 207, 213
pokrywa N Instr.  136, 137, 138
pokryweczka N Instr.  155, 158, 166
pokrywka N Instr.  154, 155, 158, 166
polanie N Acc.  57
polepa N Res.  209
polewaczka N Instr.  145, 162, 163, 165, 

168
polewanica N Instr.  145, 163, 165, 168
polewa N Instr.  137, 138
polewanka N Instr.  145, 163, 165, 168
polewka N Ob.  239, 244
polowanie N Acc.  36, 38, 53, 57
polowiec N Sub.  79, 91, 92
polownik N Sub.  74, 79, 91, 92, 314
polówka N Acc.  36, 38, 53, 57
poluwanie N Acc.  57

połapka N Instr.  154, 158
połączenie N Res.  233
położenie N Acc.  64
połóg N Acc.  72
pomiarkunek N Acc.  46
pomiar N Acc.  70, 72
pomietko N Instr.  184, 188, 189
pomietło / pomiotło / pómietło N Instr.  

148, 150, 184, 188, 189
pomstownik N Sub.Attr.  122, 123
pomywaczka N Instr.  150, 162, 163, 165, 

174, 176, 191, 193, 328
pomywacz N Instr.  148, 149, 150, 163, 

165, 174, 176, 191, 193, 328
pomywadło N Instr.  149, 150, 163, 165, 

174, 176, 190, 191, 193, 314, 328
pomywak N Instr.  149, 150, 163, 165, 

174, 176, 191, 193, 328
poniewierka N Acc.  35, 38
popaszenie N Acc.  64
popęd N Acc.  72
popijocha N Acc.  32
popłuczyna N Res.  207, 230
poprawa N Acc.  28
poprawiacz N Sub.  83
poprawiny N Acc.  51
poprawka N Acc.  35, 38
popychadło N Ob.  239, 240, 250, 316
porada N Acc.  27, 28
poręba N Loc.  254, 255, 314
porozumienie N Acc.  51, 64
porycie N Res.  206, 213
posad / posadz N Res.  215, 216, 237, 238
posadzka N Res.  214, 215, 216, 237, 238
posieczysko N Loc.  253, 254, 262, 263, 

314
poskrobek / podskróbek N Res.  226
posłaniec N Ob.  239, 240, 241, 315
posłanie N Acc.  57
posmykacz N Instr.  15, 148, 149, 150, 

204, 205
posmykanie N Acc.  57
posmyk N Instr.  149, 150, 204, 205
postronczarz / postronkarz N Sub.(Res.)  

285
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postrzał N Res.  206, 238
posyłka N Ob.  239, 240, 244, 314
poszycie N Instr.  135, 152
poszywka N Instr.  135, 155, 158
pościelenie N Acc.  64
pościółka N Instr.  154, 158
pośmigacz N Instr.  147, 150
poświarczenie N Acc.  64
poświęcenie N Acc.  64
potępienie N Acc.  64
potoczanie N Acc.  57
potoczka N Instr.  137, 138, 154, 155, 158
potoka N Instr.  134, 136, 137, 138, 155, 

158
pouczenie N Acc.  64
powązka N Instr.  134, 154, 158
powęz N Instr.  203, 204
powianie N Acc.  57
powidła N Instr.  196, 230
powidła N Res.  196, 230
powijacz N Instr.  148, 150, 176
powijak N Instr.  151, 174, 176
powleczenie N Instr.  201
powłoczka N Acc.  38
powłoczka N Instr.  137, 138, 154, 155, 

158
powłoka N Instr.  137, 138, 155, 158
powódek N Instr.  156, 158, 178, 179
powódka N Instr.  134, 155, 156, 158, 

178, 179
powójka N Sub.Attr.  103, 115, 116, 133, 

134
powój N Sub.Attr., N Instr.  103, 115, 116, 

133, 134, 205, 334
powózka N Ob.  244, 252
powóz N Ob.  239, 244, 252
powroźnik N Sub.(Res.)  285
powstanie N Acc.  57
pozwolenie N Acc.  64, 68
pozwoleństwo N Acc.  64, 68
pożyczka N Acc.  38
pożywienie N Instr.  201
prachtykant N Sub.  99
pracierz N Sub.Attr.  131
pracownica N Fem. (N Sub.)  92, 304

pracownik N Sub.  92, 304
praczka N Sub.  15, 74, 86
pracz N Instr.  134, 151
pragniączka N Acc.  32, 40, 41, 64
pragnienie N Acc.  32, 41, 62, 64
pragnocha N Acc.  32, 41, 62, 64
pralka N Instr.  167
pranie N Acc.  57
prawidło N Instr.  190, 194
prażak N Res.  212, 224
prażenie N Acc.  64
prażucha N Res.  207, 212, 224
prośba N Acc.  30
pryciarz N Sub.Attr.  113, 114, 130, 328
prytawka N Instr.  136, 172, 316
prządka / przędka N Sub., N Instr.  74, 84, 

85, 87, 155, 158, 327, 334
prządki N Acc.  44
prządzionko / przędzionko N Res.  209, 

219, 221, 232, 235
prządziono / przędziono N Res.  209, 

219, 221, 232, 235
prząślica / przęślica N Instr.  14, 143
przebiegi N Acc.  34
przebieracz N Instr.  151
przebierała N Sub.Attr.  127
przebieraniec N Res.  206, 211
przebierka N Acc., N Res.  38, 206, 216, 

333
przebier N Acc.  70, 72
przebitka N Ob.  246
przebudówka N Res.  216
przecedzaczka N Instr.  162, 165
przecedzarka N Instr.  170, 171
przechodzisko N Instr.  135, 158, 187
przechodzka N Instr.  135, 158, 187
przechód N Acc.  72
przeciąg N Acc.  72
przecinka N Acc., N Loc.  38, 240, 259, 

333
przedajca N Sub.  77
przedstawienie N Acc.  64
przedźrzadłko N Instr.  185
przegadanie N Acc.  57
przegarnywacz N Instr.  148, 151
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przegięcie N Acc.  33
przegonisko N Loc.  259, 263, 272, 329
przegonka N Loc.  253, 259, 263, 272, 329
przegon / przegoń N Loc.  259, 263, 271, 

272, 329
przegroda N Instr., N Loc.  135, 137, 138, 

233, 254, 255, 259, 270, 272, 315, 329, 
334

przegrodka / przegrodzka N Loc.  253, 
255, 259, 270, 272, 329

przegrodzenie N Loc.  255, 259, 270, 272, 
329

przegród N Loc.  255, 259, 270, 271, 272, 
329

przejazd N Loc.  271, 272
przejrzadełko N Instr.  185, 186, 192, 193
przejrzadłko N Instr.  185, 186, 192, 193
przejrzadło N Instr.  135, 185, 186, 190, 

191, 193
przejrzewadłko N Instr.  185
przejście N Acc., N Loc.  33, 253, 254, 

258, 333
przekleństwo N Acc.  68
przekonanie N Acc.  57
przekopa N Res.  207, 209, 236, 238
przekrętka N Acc.  35, 38
przekupek N Sub.  89, 91, 92, 95, 304, 327
przekupień N Sub.  89, 91, 92, 95, 97, 98, 

327
przekupka N Fem. (N Sub.)  89, 304
przekupnik N Sub.  89, 90, 91, 92, 95, 327
przekupstwo N Acc.  68
przełazek N Instr.  135, 144, 156, 158, 

178, 179, 204, 205
przełazka N Instr.  135, 144, 155, 156, 

158, 178, 180, 204, 205
przełaz N Instr., N Loc.  135, 144, 158, 

179, 180, 204, 205, 271, 272, 332, 334
przełaźnica N Instr.  144, 155, 158, 178, 

180, 204, 205
przełyk N Loc.  254, 271, 272
przemot N Res.  238
przemowa N Acc.  27, 28
przemówiny N Acc.  50, 51
przenosiny N Acc.  51

przenoszenie N Acc.  51, 64
przeoranica N Res.  208, 209, 211, 216, 

329
przeoranka N Acc.  42
przeora N Res.  207, 208, 209, 314
przeorówka N Res.  209, 211, 212, 215, 

216, 329
przeorywka N Acc.  42
przepierka N Acc.  35, 38
przepierzenie N Res.  233
przepowiadacz N Sub.  83, 288
przepowiadka N Acc.  38
przepowiedanie N Acc.  57
przepowiednia N Acc.  38, 52
przeprawa N Acc.  28
przeprosiny N Acc.  50, 51
przeprowadziny N Acc.  51
przeprowadzka N Acc.  35, 38
przepust N Instr.  135, 205
przerabiacz N Sub.  83
przerabianie N Acc.  57
przerabianka N Ob.  239, 246
przerąbel / przerębel N Res.  207, 209, 

228, 229, 314, 329
przerdziadełko N Instr.  186, 193
przerdziadło N Instr.  186, 191, 193
przeręba N Res.  207, 209, 228, 229, 329
przerębla N Res.  207, 209, 228, 229
przeróbka N Acc.  35, 38
przerwa N Acc.  28
przerywanie N Acc.  57
przer-ziadłko N Instr.  185, 193
przer-ziadło N Instr.  185, 193
przesadzanie N Acc.  57
przeskoczka N Sub.Attr.  115, 116
przestrzał N Acc.  70, 72
prześladowca N Sub.  77, 92, 327
prześladownik N Sub.  77, 92, 327
przeświadczenie N Acc.  64
prześwietlenie N Acc.  64
przetaczarz N Sub.(Res.)  285, 330
przetacznik N Sub.(Res.)  285, 330
przetlicha N Loc.  253, 258, 263, 316, 329
przetlisko N Loc.  253, 258, 262, 263, 329
przetyczka N Instr.  155, 158
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przetykacz N Instr.  148, 151, 155, 159
przewidowacz N Sub.  83
przewiew N Acc.  72
przewoźnik N Sub.  90, 92
przewóz N Acc.  70, 72
przewrót N Acc.  70, 72
przezieradełko N Instr.  186, 193
przezieradło N Instr.  186, 191, 193
przeziębienie N Acc.  64
przezwisko N Instr.  135, 187
przeźradełko N Instr.  185, 186, 193
przeźradłko / przeźrzadłko N Instr.  185, 

186, 193
przeźradło / przeźrzadło N Instr.  185, 

186, 193
przeźrenie N Acc.  64
przędza N Res., N Ob.  207, 209, 219, 

221, 225, 232, 235, 239, 240, 241, 315, 
335

przędzarka N Sub.  74, 84, 85, 87, 327
przędzenie N Acc.  62, 64, 315
przędzianka N Res.  209, 219, 221, 232, 

235
przędziwo N Res.  188, 207, 209, 219, 

221, 235
przodownica N Sub.  80, 86, 311
przodowniczka N Sub.  80, 81, 86
przybudówka N Res.  215, 216
przychodnia N Loc.  253, 254, 267, 268
przychówek N Res.  206, 225, 226, 314
przycieś N Res.  238
przycinka N Ob.  244
przydeptacz N Instr.  135, 149, 151
przyjazd N Acc.  72
przyjęcie N Acc.  33
przykazanie N Acc.  57
przyklepanie N Acc.  57
przykrącanie N Acc.  57
przykrywadłko N Instr.  156, 159, 166, 

185, 193
przykrywadło N Instr.  156, 159, 166, 185, 

193
przykryweczka N Instr.  155, 159, 166
przykrywka N Instr.  155, 156, 159, 166, 

191, 193

przylepka N Res.  216, 226, 227
przyłatka N Instr.  135, 155, 159
przymiara N Acc.  27, 28, 36, 38
przymiarka N Acc.  28, 35, 36, 38
przymiarki N Res.  207, 222
przymówka N Acc.  35, 36, 38, 315
przymrozek N Acc.  44, 45, 47
przymrozik N Acc.  45, 47
przymus N Acc.  53, 57, 72
przymuszanie N Acc.  53, 57, 72
przyodziewek N Instr.  180
przyorówka N Res.  214, 216
przypaska N Instr.  159
przypatronek N Acc.  46
przypawąz N Instr.  203, 205
przypowiastka N Acc.  38
przypowiedź N Acc.  70, 72
przypór N Instr.  205
przyprawa N Instr.  134, 137, 138
przyrost N Res.  236, 238
przysiadka N Instr.  159
przysieczka N Loc.  254, 259, 313
przysiek N Instr.  205
przysięga N Acc.  28
przystanek N Acc., N Loc.  44, 45, 260, 

333
przystawka N Res.  207, 216
przystęp N Acc.  72
przystrój N Acc., N Instr.  72, 135, 203, 

205, 332
przyszewka N Res.  221, 235
przyszwa N Res.  206, 221, 235
przyśpiewka N Ob.  239, 244
przywałka N Res.  215, 216, 237, 238
przywał N Res.  215, 216, 237, 238
przywara N Res.  209
przywiązanie N Instr.  200
przywleczenie N Acc.  64
przywyka N Acc.  27, 28
przywymek N Res.  225, 226
psiarz N Sub.(Ob.)  286, 288
psitaczka N Instr.  136, 162, 163, 165
psota N Acc.  27, 28, 122
psotnik N Sub.Attr.  122, 123
pszczelarz N Sub.(Ob.)  287, 288
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puszczanie N Acc.  57
pylica N Sub.Attr.  15, 103, 107
pyrtka N Instr.  136, 154, 159
pyskacz N Sub.Attr.  103, 112, 114, 123, 

124
pyskalicha N Fem. (N Sub. Attr.)  124, 

125, 305
pyskal N Sub.Attr.  112, 114, 123, 124, 

305
pyskula N Sub.Attr.  125

R
rabowacz N Sub.  82, 83, 91, 92, 98, 327
rabownik N Sub.  83, 91, 92, 98, 327
rabunek N Acc.  46
rabuś N Sub.  83, 91, 92, 98, 327
rachunek N Acc.  46, 316
rafowanie N Acc.(Instr.)  282, 283
rajca N Sub.  76, 77
rantówka N Res.(Mod.)  298, 299
ratunek N Acc.  46
razowanie N Acc.  57
razuwanie N Acc.  57
rąbacz / rębacz N Instr.  148, 151
rąbalnia N Loc.  15, 268, 314
rąbanie N Acc.  57
rąbanina N Acc., N Res.  50, 231, 336
rechotka N Sub.Attr.  115, 116
rechot N Acc.  72
redełko N Instr., N Dem. (N Instr.)  186, 

192, 306, 324, 337
redlaneczka N Dem. (N Ob.)  246, 303, 

306
redlanka N Ob.  246, 250, 303, 306
redlenie N Acc.  64
redlina N Res., N Ob.  230, 246, 250, 335
redło N Instr.  186, 190, 192, 306, 337
ręcznik N Instr.(Ob.)  148, 151, 160, 177, 

292, 294
rękowiny N Acc.  52
robasznica N Sub.(Ob.)  286
robiega N Acc., N Sub.Attr.  33, 114, 332
robienie N Acc.  64
robocizna N Acc.(Ob.)  282, 283
robota N Acc.  67

robotnik N Sub.(Ob.)  287
rojenie N Acc.  38, 64
rojnica N Instr.(Ob.)  292, 293
rolak N Sub.(Loc.)  285, 287, 289, 330
rolek N Sub.(Loc.)  289, 330
rolnica N Instr.(Ob.)  292, 293
rolnik N Sub.(Ob.)  285, 287, 289, 330
rosienie N Acc.  64
rozbeczkuwanie N Acc.  57
rozbijacz N Instr.  148, 151
rozbijak N Sub.Attr.  118, 119
rozbiórka N Acc.  37, 38
rozchodnik N Sub.Attr.  122, 123
rozciąganie N Acc.  57
rozcięcie N Acc.  33
rozczyna N Res.  208, 209, 215, 216, 230, 

237, 238
rozczynka N Res.  209, 215, 216, 237, 238
rozczyn N Res.  209, 215, 216, 236, 237, 

238
rozegnanie N Acc.  42, 52, 57
rozegnanka N Acc.  42, 57
rozgałęzienie N Res.  206, 233, 234
rozganianie N Acc.  36, 38, 53, 57
rozganka N Acc.  35, 36, 38, 53, 57
rozgonka N Acc.  35, 36, 38, 72
rozgon N Acc.  36, 38, 72
rozgrzebacz N Instr.  148, 149, 151, 315
rozgrzeszenie N Acc.  64
rozkwit N Acc.  72
rozłaź N Acc.  72
rozmiąk N Acc.  72
rozoranie N Acc.  57
rozorywanie N Acc.  53, 57
rozorywka N Acc.  38, 53, 57
rozpędzanie N Acc.  57
rozpieradło N Instr.  190, 191, 193
rozpierka N Instr.  159
rozpinak N Instr.  159, 174, 176
rozpinka N Instr.  157, 159, 174, 176
rozpleciny N Acc.  50, 51
rozpora N Instr.  137, 138, 155, 159, 183, 

328
rozporeczek N Instr.  180, 311
rozporek N Instr.  180, 181
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rozpornik N Instr.  137, 138, 159, 183, 
328

rozpościeranie N Acc.  57
rozpórka N Instr.  137, 138, 155, 157, 159, 

183
rozpruwanie N Acc.  58
rozpust N Acc.  72
rozsada N Acc., N Ob.  28, 239, 240, 241
roztoka N Acc.  28
roztop N Res.  206, 236, 238
rozwildz / rozwilg / rozwilż N Acc.  28, 

70, 72
rozwilga N Acc.  27, 28, 72
rozwora N Instr.  137, 138
rozworka / rozwórka N Instr.  137, 139, 

159
rozwódka N Sub.  84, 85
rójka N Acc.  38
rudunek N Acc.  46, 47
rujnisko N Loc.  262, 263, 316
rusztowanie N Res.  227, 228, 233, 252, 

329
rusztunek N Res.  227, 233, 329
rwacz N Instr.  148, 151
rwak N Res.  211, 219, 224, 329
rwaniec N Res.  207, 211, 219, 224, 329
rwanie N Acc.  58
rwanka N Res.  211, 219, 224, 329
rybak N Sub.(Ob.)  16, 286
ryczek N Sub.Attr.  121
ryglowanie N Acc.  58
rykała N Sub.Attr.  103, 127, 314
rysik N Instr.  181
rysowanie N Acc.  58
rysunek N Res.  228
rytuwanie N Acc.  58
rządca N Sub.  74, 77, 314
rzegotka N Instr.  154, 155, 159
rzekotka N Sub.Attr.  116
rzezak N Instr.  174, 176
rzeźba N Res.  206, 210
rzeźnia N Loc.  254, 267
rzeźnik N Sub.  90, 92
rznięcie N Acc.  33, 47, 48
rznisko N Acc.  33, 47, 48

rzucanie N Acc.  58
rzygowina N Res.  208, 231
rzynka N Acc.  38

S
sadło N Res.  229
sadownik N Sub.(Ob.)  285, 287
sadzaczka N Sub.  15, 86, 87
sadza N Acc., N Instr.  27, 28, 137, 139, 

204, 205, 332
sadza N Res.  208, 209
sadzarka N Sub., N Instr.  74, 86, 87, 135, 

170, 171, 334
sadzawka N Loc.  260
sadzeniaczek N Ob.  247, 248
sadzeniak N Ob.  239, 247, 248, 316
sadzeniarka N Sub.(Temp.)  290
sadzenie N Acc.  64, 275, 330
sadziarka N Sub.  87
sadzka N Res.  207, 215, 216, 237, 238
sadz N Instr., N Res.  135, 139, 204, 205, 

215, 217, 237, 238, 334
sadzonka N Ob.  239, 246, 249
samochwalca N Sub.Attr.  278
samochwał N Sub.Attr.  278
samogon N Res.  280
samokwalisz N Sub.Attr.  278
samolub N Sub.Attr.  278
samowar N Instr.  280
samowiejka N Instr.  279, 314
sankuwanie N Acc.(Instr.)  283
sanna N Acc.(Instr.)  283
sapała N Sub.Attr.  127
sapa N Acc.  27, 28, 36, 38, 67, 327
sapie N Loc.  253, 258, 263, 272, 329
sapisko N Loc.  253, 258, 263, 272, 329
sapka N Acc., N Instr.  28, 29, 35, 36, 38, 

67, 154, 159, 327, 332, 336
sap N Loc.  28, 253, 258, 263, 271, 272
sapota N Acc.  28, 29, 36, 38, 67, 314, 327
schadzka N Acc.  38
schoda N Instr.  135, 136, 137, 139
schodki N Dem. (N Instr.) 139, 203, 306
schody N Instr.  137, 139, 203, 273, 306, 

333
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schowanko N Loc.  254, 260
schód N Acc.  72, 276
schron N Loc.  254, 271, 272
sciąganie N Acc.  58
sczeski N Res.  222, 236
sczochy N Res.  207, 235, 236
sernik N Res.(Ob.)  296, 298
serzydło N Instr.(Ob.)  292, 294
sędzia N Sub.  75, 304
sędzina N Fem. (N Sub.)  75, 304
siacz N Sub.  83
siadło / siodło N Instr.  189, 303, 306
siajocha N Sub.Attr.  109, 110
sianie N Acc., N. Temp.  58, 273, 274, 313
sianokosy N Temp.  281
siarpacz N Instr.  134, 148, 151
siągarz N Sub.(Ob.)  288
siciarz N Sub.(Res.)  285
sidlarz N Sub.(Ob.)  286, 288
sidło N Instr.  192
sieczenie N Acc.  64
sieczka N Res.  206, 207, 214, 217, 313
sieczkarka N Instr.(Res.)  291, 292, 330
sieczkarnia N Instr.(Res.)  291, 292, 330
siedlisko N Loc.  262, 263
siedzenie N Acc., N Instr.  64, 135, 200, 

201, 332
siedziba N Loc.  254, 255
siejawka N Acc.  43, 313
siejba N Acc.  29, 30, 313
siejka N Instr.  146, 155, 159, 313
siejocha N Instr.  134, 136, 146, 155, 159, 

313
siekaczka N Res.  207, 218
siekacz N Instr.  147, 148, 151, 313
siekanica N Instr.  134, 145, 313
siekanina N Ob.  240, 250, 313, 316
siekarz N Sub.  74, 96, 97, 98, 313
siewacz N Sub.  77, 82, 83, 88, 314, 327
siewak N Sub., N Instr.  77, 83, 88, 135, 

174, 176, 313, 314, 327, 334
siewca N Sub.  15, 77, 83, 88, 313, 314, 

327
siewka N Acc., N Instr.  35, 36, 38, 159, 

183, 313, 314, 332

siew N Acc.  70, 72, 314
siewnik N Instr.  159, 183, 314, 332
sikawa N Instr.  172, 202
sikawka N Instr.  172, 202
siodełko N Dem. (N Instr.)  189, 303, 306
siorbanina N Acc.  50
skakanie N Acc.  58
skalak N Sub.(Ob.)  285, 286, 287, 288, 

330
skalan N Sub.(Ob.)  286, 287, 288, 330
skalarz N Sub.(Ob.)  286, 287, 288, 330
skaleczenie N Res.  233, 234
skaranie N Acc.  58
skaza N Res.  209
skazówka N Instr.  159
sklepiarz N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
sklepienie N Res.  207, 233, 234
sklepikarz / śklepikarz N Sub.(Loc.)  290
sklepisko N Loc.  262, 263
sklepnik N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
sklepowy N Sub.(Loc.)  289, 290, 330
składek N Res.  207, 226, 238
składka N Acc.  38
składnica N Loc.  254, 256
skład N Res., N Loc.  207, 226, 238, 271, 

272, 306, 335
składzik N Dem. (N Res.)  238, 306
skoblowanie N Acc.  58
skoczek N Sub.Attr.  89, 116, 120, 121
skoczka N Sub.Attr.  115, 116, 121, 315
skok N Acc.  72
skończenie N Acc.  64
skopywanie N Acc.  58
skotak N Sub.(Ob.)  285, 286
skowanie N Acc.  58
skórczarz N Sub.(Ob.)  286, 288
skórowaczka N Instr.  155, 159, 162, 163, 

165
skórowanie N Acc.  58
skórówka N Instr.  155, 159, 163, 165
skóruwanie N Acc.  58
skórzak N Res.(Ob.)  296, 298
skrabacha N Instr.  146, 163, 165, 177, 178
skrabaczka N Instr.  146, 149, 151, 162, 

163, 165, 177, 178
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skrabacz N Instr.  146, 148, 149, 151, 165, 
177, 178

skrabaka N Instr.  136, 146, 151, 165, 177, 
178

skrabek N Res.  226
skraplacz N Instr.  134, 148, 151
skrawek N Res.  226
skrącek N Res.  226
skręta N Instr.  140, 178, 180, 203, 204, 

205
skrętek N Instr., N Res.  140, 179, 180, 

203, 204, 205, 226, 334
skręt N Instr., N Loc.  140, 179, 180, 203, 

204, 205, 271, 272, 334
skręty N Instr.  140, 178, 180, 203, 204, 

205
skrobaczka N Instr.  146, 149, 151, 161, 

162, 163, 165, 172, 173, 178, 180
skrobacz N Instr.  146, 147, 149, 151, 163, 

177
skrobaka N Instr.  146, 149, 163, 165, 177, 

178, 179, 180
skrobak N Instr.  174, 176
skrobanie N Acc.  58, 72
skrobeczek N Instr.  179, 180, 311, 324
skrobek N Instr.  165, 177, 178, 179, 180
skrobiny N Res.  207, 231, 315
skrobówka N Instr.  165, 172, 173
skrojeczek N Res.  225, 226, 227
skrojek N Res.  225, 226, 227
skrócenie N Acc.  64
skródlenie N Acc.  64
skrzeczek N Sub.Attr.  120, 121
skrzesidło N Instr.  135, 194, 202, 203
skrzesiwo N Instr.  192, 194, 202, 203
skrzybaczka N Instr.  162, 165
skrzybek N Instr.  156, 159, 178, 180
skrzybka N Instr.  156, 159, 178, 180
skrzybot N Acc.  72
skrzydło N Instr.  192, 316
skrzypce N Instr.  135, 146, 173
skrzypek N Sub.  89, 100, 327
skrzypiciel N Sub.Attr.  124
skrzypista N Sub.  89, 100, 327
skrzypki N Instr.  146, 173

skrzyżowanie N Loc.  253, 269
skubanie N Acc.  58
skubanka N Ob.  239, 246
skup N Acc., N Loc.  72, 254, 271, 272, 

333
skurzawka N Acc.  43
skuwka N Res.  206, 217
skwarek N Res.  226
skwierczka N Sub.Attr.  103, 116
słapacz N Instr.  141, 148, 149, 151, 155, 

159, 328
słapiec N Instr.  134, 135, 141, 151, 159, 

328
słapka N Instr.  141, 149, 151, 154, 155, 

159, 328
słodzenie N Acc.  64
słomianka N Res.(Ob.)  296, 297
słuchaczka N Sub.  86
słuchalnica N Loc.  254, 257
słuchanica N Loc.  254, 256, 257
słuchanie N Acc.  58
słuchawka N Instr.  172
sługa N Sub.  74, 75
służąca N Fem. (N Sub.)  78, 304
służący N Sub.  78, 304
służba N Acc.  30
smaganie N Acc.  58
smalczak N Res.(Ob.)  296, 298
smarczka / smarszczka / smarszka / smarz-

czka / zmarszczka N Res.  24, 209, 215, 
216, 217, 238

smardza N Res.  208, 209
smargiel N Res.  206, 209, 238
smargla N Res.  206, 209
smarkacz N Sub.Attr.  112, 114, 123, 124
smarkal N Sub.Attr.  112, 114, 123, 124
smarkula N Sub.Attr.  103, 114, 124, 125
smarowaczka N Instr.  162, 163, 165, 170, 

171
smarowadło N Instr.  135, 156, 159, 190, 

191, 192, 193, 194
smarowanie N Acc.  58
smarowiarka N Instr.  163, 165, 170, 171
smarowidło N Instr.  156, 159, 190, 191, 

192, 193, 194
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smarówka N Instr.  134, 155, 156, 159, 
191, 193, 194

smartwienie N Acc.  64
smarzczenie N Res.  233, 234
smażanka N Res.  207, 219
smażenie N Acc.  64
smiatki N Ob.  240, 247
smoleniec N Sub.Attr.  106
smolinos N Sub.Attr.  106, 278, 279
smówiny N Acc.  51
smroduch N Sub.Attr.  111
smrodula N Sub.Attr.  125
smrodyna / smrodzina N Sub.Attr.  128, 

129
smrodynia N Sub.Attr.  103, 128, 129
smrodyń N Sub.Attr.  128, 129
smrodziny N Sub.Attr.  103, 128
smród N Acc.  72
smucenie N Acc.  64
smycza / smyka N Sub.Attr.  103, 104, 

139
smyczek N Instr.  179, 180, 205
smyka N Instr.  104, 139
smyki N Instr.  153, 204, 205
smyk N Sub.Attr.  134
smyk N Instr.  153, 179, 180, 204, 205
smywak N Instr.  176
snowadel / snówadel N Instr.  170, 171, 

187, 188, 192, 193, 195, 198, 329
snowadla N Instr.  170, 171, 187, 188, 

192, 193, 195, 198, 329
snowadło N Instr.  170, 171, 187, 188, 

190, 191, 192, 193, 195, 198, 329
snowalnia N Instr.  170, 171, 187, 188, 

192, 193, 195, 198
snowidło N Instr.  170, 171, 187, 188, 

191, 192, 193, 194, 329
snówarka N Instr.  170, 171, 187, 188, 

191, 193, 195, 198, 329
snucie N Acc.  33
solenie N Acc.  64
solnica N Instr.(Ob.)  292, 293
spacerowicz N Sub.Attr.  114
spachanie N Acc.  58
spadzielisko N Loc.  264

spajacz N Instr.  134, 148, 151
spalenisko N Loc.  254, 264, 316
spalnia N Loc.  15, 254, 268
spanie N Acc.  58
sparek N Acc.  36, 38, 44, 45
sparka / spierka N Acc.  36, 38, 45, 46
spęd N Loc.  271, 272
spędzanie N Acc.  58
spiek N Loc.  253, 270, 271, 272
spiekota N Acc., N Loc.   67, 253, 270, 

271, 272
spięcie N Instr., N Res.  135, 152, 213, 

334
spinaczka N Instr.  149, 151, 162, 163, 

165
spinacz N Instr.  148, 149, 151, 163, 165
spinak N Instr.  174, 176
spinka N Instr.  159
splatek N Res.  206, 226
splot N Res.  236, 238
spluwanie N Acc.  58
spłat N Acc.  72
spławik N Instr.  135, 181, 182
spław N Acc.  72
spływak N Instr.  176
spoczynek N Acc.  47
spodek N Ob.(Mod.)  301
spoglądanie N Acc.  58
spojrzenie N Acc.  64
spona N Instr.  135, 169, 196
sponka N Instr.  169, 197
spornik N Instr.  183
spor-zenie N Acc.  64
spowiednica N Loc.  253, 256
spowiedź N Acc.  70, 72
spróbunek N Acc.  46, 47
sprzągacz / sprzęgacz N Instr.  137, 139, 

151, 188, 189
sprząga / sprzęga N Instr.  136, 137, 139, 

149, 151, 188, 189, 328
sprzątka N Acc.  38
sprzążka N Instr.  159
sprzeczka N Acc.  35, 38
sprzedaj N Acc.  34, 53, 58
sprzedanie N Acc.  34, 53, 58
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sprzedawca N Sub.  77, 288
sprzeka N Sub.Attr.  103, 104
sprzęgło N Instr.  137, 139, 149, 151, 188, 

189, 328
sprzężaj N Acc.  34
spust N Instr., N Loc.  205, 271, 272
spuszczadło N Instr.  190, 191, 193
spuścisko N Loc.  254, 262, 263
srach N Sub.Attr.  108, 111, 114, 123, 124, 

328
sraczka N Acc.  40
srajda N Sub.Attr.  108, 111, 114, 123, 

124, 328
sral N Sub.Attr.  108, 111, 114, 123, 124, 

328
sraluch N Sub.Attr.  108, 111, 114, 123, 

124, 328
srucanie N Acc.  58
stajnia N Loc.  254, 267
stanie N Acc.  58, 95, 152, 335
stanowisko N Loc.  266
stawianie N Acc.  48, 58
stawianka N Res.  219
stawidła N Instr.  192, 195, 196
stawidło N Instr.  135, 190, 192, 195, 196
stawka N Acc.  38
staw N Instr.  135, 203, 205
staw N Loc.  260, 271, 272
stąpidło N Instr.  135, 195
stękała N Sub.Attr.  127
stogowisko N Instr.(Ob.)  292, 294
stoisko N Loc.  263
stojadło N Instr.  193
stojak N Instr.  118, 167, 174, 176
stolarz N Sub.(Res.)  16, 285
strach N Instr.  175, 176, 179, 180, 204, 

205
straszak N Instr.  174, 175, 176, 179, 180, 

204, 205
straszek N Sub.Attr., N Instr.  121, 174, 

176, 179, 180, 204, 205, 334
straszenie N Acc.  65
straszydło N Instr.  189, 191, 195
strażak N Sub.(Loc.)  289
stręczyciel N Sub.  94

stroik N Instr.  182
stróża N Instr.(Sub.), N Ob.(Sub.)  291, 

299, 335
stróżostwo N Acc.  69
strugaczka N Sub.  74, 86
strugacz N Instr.  15, 148, 151
strug N Instr.  156, 159, 179, 180, 205
strutka N Res.  206, 221, 316
struża N Instr.  134, 139
strużek N Instr.  176, 179, 180, 205
strużka N Instr.  156, 159, 205
strząska N Res.  206, 217
strzechacz N Instr.(Ob.)  292, 293, 294, 

330
strzelanina N Acc.  50
strzelba N Acc., N Instr.  29, 30, 140, 332
strzelec N Sub.  78, 79
strzelnica N Loc.  256
strzykanie N Acc.  58
strzykawka N Instr.  172
strzyżenie N Acc.  65
stworzenie N Res.  233, 234
stworzyciel N Sub.  74, 75, 94, 315
suszarnia N Loc.  254, 269
suszenie N Acc.  65
swalanie N Acc.  58
swatka N Fem. (N Sub.)  100, 304
swat N Sub.  74, 100, 304, 307, 314
swatowa N Famil. (N Sub.)  100, 307
swaty N Acc.  69
swędzenie N Acc  65, 316
swieralnica / świeralnica N Instr.  15, 145, 

155, 159, 168, 169
swieranica / świeranica N Instr.  15, 145, 

155, 159, 168, 169
swieranka / świeranka N Instr.  145, 155, 

159, 168
swierka / świerka N Instr.  145, 155, 159, 

168, 169
swiędzenie N Acc.  65
swijadłko / świjadłko N Instr.  185, 192, 

193
swijadło N Instr.  185, 190, 193
swórka N Instr.  145, 159, 168, 169
sygnowanie N Acc.  58
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sypanie N Acc.  58
sysałka N Ob.  239, 245
szacunek N Acc.  47
szalówka N Instr.  135, 159
szalunek N Res.  228
szatkowanie N Acc.  58
szatkownica N Instr.  134, 144
szczapa / szczepa N Res.  209, 215, 217
szczebiot N Acc.  73
szczekacz N Sub.Attr.  114
szczepak N Ob.  243, 246, 247, 249, 252, 

329
szczepa N Res.  209, 215, 217
szczepianka N Ob.  243, 246, 247, 249, 

252, 329
szczepienie N Acc.  54, 55, 61, 65
szczepie N Ob.  243, 246, 247, 249, 252, 

329
szczepik N Ob.  243, 246, 247, 249, 252, 

329
szczepka N Res.  209, 215, 217
szczep N Ob.  241, 243, 246, 247, 249, 

252, 329
szczykawka N Acc.  43, 67
szczykota N Acc.  43, 67, 327
szczykutka N Acc.  35, 38
szczypawa N Sub.Attr.  107, 117, 118, 133
szczypawica / szczepawica N Sub.Attr.  

107, 117, 118, 133
szczypawka N Sub.Attr.  107, 117, 133, 

327
szepleniuch N Sub.Attr.  111
szeptucha N Fem. (N Sub.Attr.)  111, 305
szeptuch N Sub.Attr.  111, 305
szklarz N Sub.  96, 98
szkolnik / śkolnik N Sub.(Loc.)  289
szkódnica N Fem. (N Sub.Attr.)  123, 305
szkódnik N Sub.Attr.  122, 123, 305, 314
szkutaczka N Acc.  36, 39, 40, 43, 327
szkutawka N Acc.  36, 39, 40, 43, 327
szkutka N Acc.  36, 38, 40, 43
szlachtunek N Acc.  47
szlufiernia / ślufiernia N Loc.  269
szłapacz N Instr.  141, 147, 149, 151, 155, 

159

szłapiec N Instr.  141, 149, 151, 155, 159
szłapka N Instr.  141, 151, 154, 155, 159
szmaciak N Res.(Ob.)  298
szmaciarz N Sub.(Ob.)  286, 287, 288, 330
szmatek N Sub.(Ob.)  285, 286, 287, 288, 

330
szpuntownik N Instr.  182, 183, 316
sztorcowanie N Acc.  58
szwaczka N Fem. (N Sub.)  83, 304
szwacz N Sub.  82, 83, 304, 313
szwalnia N Loc.  268
szycie N Acc., N Instr.  33, 151, 152, 332
szydełko N Dem. (N Instr.) 16, 192, 306
szydełkuwanie N Acc.  58
szyderca N Sub.Attr.  105, 314
szydło N Instr.  16, 190, 192, 306
szykawka N Acc.  43
szynkarka N Sub.(Loc.)  289
szypulak N Res.(Ob.)  296, 298

Ś
ściągaczka N Instr.  162, 165
ściek N Acc., N Loc.  73, 271, 272, 333
ściełka N Res.  217
ścieraczka N Instr.  165
ścierka N Instr.  134, 154, 160, 311
ścięcie N Acc.  33
ściółka N Instr.  159
ślamuwanie N Acc.  58
śledca N Sub.  76, 77, 84
śledczy N Sub.  76, 77, 84
ślewka N Res.  207, 217
śliniak N Instr.(Ob.)  118, 292, 294
ślizganie N Acc.  58, 314
ślizgawica N Acc.  31
ślizgawka N Loc.  253, 260
śloch N Acc.  73
ślubowanie N Acc.  58
śmiadanie / śniadanie / śniądanie N Acc., 

N Ob., N Temp.  58, 59, 240, 251, 273, 
275

śmierdel N Sub.Attr.  124
śmierdziel N Sub.Attr.  110, 111, 124, 328
śmierdziucha N Sub.Attr.  110, 111, 112, 

328
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śmierdziuch N Sub.Attr.  110, 111, 112, 
124, 328

śmiga N Instr.  135, 139, 188, 189, 204, 
205

śmigło N Instr.  139, 188, 189, 205
śmig N Instr.  139, 188, 189, 204, 205
śnieciarz N Sub.(Ob.)  288
śniegowiec N Instr.(Ob.)  293
śniurówka / śnurówka N Instr.  155, 156, 

160, 188, 191, 193
śnurowadel N Instr.  156, 160, 188, 192, 

193
śnurowadło N Instr.  156, 160, 188, 193
śperacz N Sub.Attr.  114
śpiączka N Acc.  41
śpiegowanie N Acc.  59
śpiewaczka N Fem. (N Sub.)  88, 304
śpiewak N Sub.  74, 88, 304, 314
śpiewanie N Acc.  59
śpiewka N Ob.  240, 244, 314
śpiewniczek N Dem. (N Instr.)  306
śpiewnik N Instr.  183, 306
śpiewuś N Sub.Attr.  133
śpiocha N Fem. (N Sub. Attr.)  109, 305
śpioch N Sub.Attr.  109, 110, 111, 305, 

328
śpiuch N Sub.Attr.  109, 110, 111, 328
śprycowanie N Acc.  59
śpulowanie N Acc.  59
śrejuwanie N Acc.  59
śrubokręt N Instr.  279, 280
śrutownik N Instr.  135, 182, 183, 316
śrutówka N Res.(Ob.)  298
śtukanie N Acc.  59
śtukówka N Res.  217
śwargot N Acc.  73
śweczek / świeczek N Sub.Attr.  119, 120, 

121
śwejsowanie N Acc.  59
śwejsuwanie N Acc.  59
świarczenie N Acc.  65
świdracz N Sub.Attr.  103, 112, 113, 114, 

123, 124, 129, 328
świdral N Sub.Attr.  103, 112, 114, 123, 

124, 129, 314, 328

świecak / świeciak N Sub.Attr., N Instr.  
118, 119, 121, 174, 176, 328, 334

świeca N Instr.  134, 139, 293
świegot N Acc., N Instr.  73
świergotek N Instr.  178, 179, 180, 204, 

205, 316
święcenie N Acc., N Ob.  65, 239, 246, 

251, 329
święconka N Ob.  239, 246, 251, 314, 329
świędzocha N Acc.  32
świętokradca N Sub.  277
świniarz / śwyniarz N Sub.(Ob.)  286, 

287, 288, 330
świrdoń N Sub.Attr.  129
świstaczka N Instr.  162, 163, 165
świstak N Sub.Attr., N Instr.  118, 119, 

174, 176, 334
świstka N Sub.Attr.  103, 116
świstuła N Acc.  48
śwyniarek N Sub.(Ob.)  286, 287, 288, 

330

T
tabakiera N Instr.(Ob.)  292, 294, 330
tabakierka N Instr.(Ob.)  292, 294, 330
taczak N Instr.  174, 176
taczka N Instr.  135, 155, 160
tancerka N Fem. (N Sub.)  98, 304
tancerz N Sub.  84, 98, 113, 304
tańcownica N Fem. (N Sub.)  92, 304
tańcownik N Sub.  90, 92, 304
tańcówka N Acc.  39
targanka N Instr., N Res.  168, 169, 172, 

173, 206, 209, 210, 219, 230, 234, 235, 
329, 334

targan N Res.  206, 209, 210, 219, 230, 
234, 235, 329

targa N Res.  209, 210, 230, 234, 235, 329
targi N Acc.  34
targoń N Res.  206, 209, 210, 219, 230, 

234, 235, 329
targowanie N Acc.  59
targowica N Loc.  253, 254, 256, 263, 329
targowisko N Loc.  256, 263, 329
targówka N Instr.  168, 169, 172, 173
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targus N Res.  208, 209, 210, 230, 234, 
235, 329

tepłota N Res.  235
terkot N Acc.  73
terminowanie N Acc.  59
tęsknota N Acc.  67
tkaczka N Fem. (N Sub.)  83, 304
tkacz N Sub.  83, 304
tkalnia N Instr.  198
tkanie N Acc.  59
tkanina N Res.  206, 231
tłuczek N Instr.  156, 160, 178, 179, 180, 

181, 185, 188, 313, 314, 324
tłuczenie N Acc.  65
tłuczka N Instr.  154, 156, 158, 160, 171, 

178, 180, 181
tłuczuszek N Instr.  156, 160, 179, 180, 

181, 324
toczak N Instr., N Res.  174, 175, 176, 

183, 184, 191, 195, 206, 224, 238, 334
toczalnik N Instr.  175, 176, 183, 184, 191, 

195
toczek N Res., N Dem. (N Res.)  226, 238, 

306, 337
toczelnik N Instr.  174, 176, 183, 184, 

192, 195
toczenie N Acc.  65
tocznik N Instr.  174, 176, 183, 184, 191, 

195
toczydło N Instr.  174, 176, 183, 184, 190, 

191, 195
tokarz N Sub.  98
tok N Res.  224, 238, 306, 337
topiel N Loc.  266
topornik N Sub.(Instr.)  284
torfiarz N Sub.(Ob.)  286, 288
trachtorzysta / traktorzysta N Sub.(Instr.)  

284
traczka N Acc., N Instr., N Res.  40, 162, 

163, 165, 206, 218, 313, 333
tracz N Sub.  83
trajkotka N Instr.  154, 160
trajkot N Sub.Attr.  134
trajlus N Sub.Attr.  132
trakarz N Sub.(Instr.)  284

tranowanie N Acc.  59
trąbka N Instr.  135, 160
trepiarz N Sub.(Res.)  285
trepowanie N Acc.  59
trociniarz N Instr.(Mod.)  295
truchło N Res.  206, 234
trucizna N Instr.  156, 160, 196
trutka N Instr.  134, 154, 156, 160, 196
trykacz N Sub.Attr.  114
trynkuwanie N Acc.  59
trząsawa N Sub.Attr.  116, 117, 118, 128, 

133
trząsawa / trzęsawa / trzęsiawa N Loc.  

257, 265, 267, 271, 329
trząsawica / trzęsawica / trzęsiawica N 

Loc.  257, 265, 267, 271
trząska N Sub.Attr.  103, 107, 115, 116, 

117, 118, 128, 133
trząska N Res.  215, 217, 220, 313
trzepaczka N Instr.  149, 151, 155, 160, 

162, 163, 165, 174, 177
trzepacz N Instr.  148, 149, 151, 155, 160, 

163, 165, 174, 176
trzepaki N Res.  207, 223
trzepak N Sub.Attr.  119
trzepak N Instr.  149, 151, 156, 160, 163, 

165, 174, 176, 336
trzepka N Instr.  149, 151, 154, 155, 156, 

160, 163, 165, 174, 176
trzepotka N Instr.  160
trzepot N Acc.  73
trzęsawica N Sub.Attr., N Loc.  103, 107, 

116, 117, 118, 128, 133, 253, 257, 
265, 267, 329

trzęsawisko / trzęsiawisko N Loc.  253, 
257, 265, 267, 271, 329

trzęsawka N Acc., N Sub.Attr.  41, 43, 107, 
116, 117, 118, 128, 133, 332

trzęsielina N Sub.Attr.  107, 116, 117, 118, 
128, 133

trzęsionka N Sub.Attr.  107, 116, 117, 
118, 128, 133

trzęsionka N Res.  215, 217, 220
trzęsowina N Loc.  253, 257, 265, 267, 

271, 329
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trzymanie N Instr.  199, 200
tupot N Acc.  73
turgot / turkot N Acc.  73
twórca N Sub.  77, 313
tynianie N Acc.  59
tytułowanie N Acc.  59

U
ubezpieczalnia N Loc.  254, 268
ubezpieczenie N Acc.  65
ubieraczka N Sub.  74, 86
ubieranie N Acc.  59
ubijanie N Acc.  59
ubranie N Instr.  135, 200, 306, 315
ubranko N Dem. (N Instr.) 200, 306
uchwyt N Instr.  135, 203, 205
uchybnięcie N Res.  213
ucieczka N Acc.  39, 67
uciemiężenie N Acc.  65
ucieracz N Instr.  148, 149, 151, 155, 160, 

174, 177
ucierak N Instr.  149, 151, 156, 160, 174, 

177
ucierka N Instr.  149, 151, 155, 156, 160, 

174, 177
ucisk N Acc.  65, 73
uczenie N Acc.  28, 65
uczennica N Fem. (N Sub.)  95, 304
uczeń N Sub.  95, 304
uczycielka N Fem. (N Sub.)  94, 305
uczyciel N Sub.  74, 94, 305
uczynek N Acc.  46
udaniec N Sub.Attr.  103, 106, 315
udawienie N Acc.  65
uganiacz N Sub.Attr.  112, 114, 307, 314
uganiaczyk N Expr. (N Sub.Attr.) 112, 

114, 307
ugniatacz N Res.  207, 213
ujeżdżalnia N Loc.  254, 268
ujęcie N Acc.  33
ujma N Acc.  29
ukarczowanie N Acc.  59
układanie N Acc.  59
ukrajanie N Acc.  59
ukrycie N Acc.  32, 33

ulacz N Sub.  84
ulewa N Acc.  28, 29, 73, 327
ulew N Acc.  28, 29, 73, 327
ułomek N Instr., N Res.  180, 226, 334
umarcie N Acc.  33
umielenie N Acc.  65
umizgus N Sub.Attr.  131, 132
umowy N Acc.  50, 51, 69, 327
umówiny N Acc.  50, 51, 69, 70, 327
umrzyk N Sub.  75, 90, 315
umycie N Acc.  33
umyślenie N Acc.  65
umywadło N Instr.  167, 190, 193, 329
umywak N Instr.  174, 177
umywalka N Instr.  135, 167, 190, 191, 

193, 329
uneblowanie N Res.  233
upadek N Acc.  46
upamiętanie N Acc.  59
upledzenie N Acc.  65
upomnienie N Acc.  65
uprawa N Acc.  28, 29, 36, 39
uprawianka N Acc.  42
uprawka N Acc.  28, 29, 36, 39
upust N Instr.  135, 205
uraza N Res.  210
urodzenie N Acc.  65
urodziny N Acc.  50, 51
urzeczenie N Acc.  65
urzędnik N Sub.(Loc.)  289
usługa N Acc.  27, 29
ustęp N Loc.  260, 272
ustępstwo N Acc.  68
ustnik N Instr.(Ob.)  294
ustrzał N Acc.  73
uśtaczka N Instr.  163, 165
utrapienie N Acc.  65
utwór N Res.  238
utykała N Sub.Attr.  127
uwiązadło / uwięzadło N Instr.  135, 174, 

177, 190, 191, 193, 200
uwiązanie N Instr.  135, 175, 177, 192, 

193, 199, 200, 329
uwięzak N Instr.  135, 177, 191, 193, 200
uwijanie N Acc.  59
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uwleczenie N Acc.  65
uzdoba N Instr.  137, 139
uzdrowicho N Loc.  254, 258
użycie N Acc.  33

W
wachla N Sub.Attr.  104, 112, 114, 327
wachłacz N Sub.Attr.  104, 105, 112, 114, 

327
walcówka N Res.  217
wałkowanie N Acc.  54, 59
wałkownica N Instr.  144
wapniarz N Sub.(Ob.)  288
warkot N Acc.  71, 73
warza N Res.  207, 210
warzelnia N Loc.  253, 254, 268, 314
warzenie N Acc.  65
warzęcha N Instr.  134, 144, 146, 147, 328
warznica N Instr.  134, 144, 146, 147, 328
warznik N Instr.  184
warzycha N Instr.  134, 144, 146, 147, 328
ważenie N Acc.  65
wątornik N Instr.(Res.)  291, 292
wchód N Loc.  254, 271, 272
wcięcie N Res.  213
wdowa N Sub.  75
wdowiec N Sub.  78, 79
wdzianie N Acc., N Instr.  59, 199, 200, 

332
wdziewanie N Acc.  59
wełniak N Res.(Ob.)  296, 298
werkot N Acc.  73
wędrowiec N Sub.  78, 79, 313
wędzarka N Instr.  134, 170, 171, 199
wędzarnia N Instr.  170, 171, 199
wędzidła N Instr.  192, 195, 196
wędzidło N Instr.  192, 195, 196
węglarka N Instr.(Mod.)  295
wialnia N Instr.  198
wianie / wienie N Acc.  30, 59, 313
wiatrak / wietrak N Ob.(Mod.)  301
wiatrówka N Instr.(Ob.)  292, 294
wiązaczka N Sub.  86, 87, 311, 327
wiązadło N Instr.  191, 193, 200
wiązałka N Sub.  86, 87, 327

wiązanie / więzanie N Acc., N Instr.  59, 
192, 194, 199, 200, 332

wiązanka N Res.  219
wiązarka N Instr.  135, 171
wiązeczka N Dem. (N Res.)  217, 303, 

306
wiązka N Res.  206, 207, 217, 303, 306
wicie N Acc.  33
widzenie N Acc.  65
widziadło N Ob.  239, 250
wiedzenie N Acc.  65
wiejaczka N Instr.  15, 162, 163, 165, 171, 

174, 177, 313, 314
wiejak N Instr.  163, 165, 171, 174, 175, 

177, 314
wieja N Acc.  27, 29, 314
wiejarka N Instr.  155, 160, 170, 171, 197, 

198, 199, 314, 329
wiejarnia N Instr.  156, 170, 171, 197, 

199, 314, 329
wiejatka N Instr.  163, 165, 171, 175, 177, 

314
wiejba N Acc.  29, 30, 313
wiejka N Instr.  135, 155, 156, 160, 170, 

171, 197, 198, 199, 314, 329
wiejnia N Instr.  156, 160, 170, 171, 197, 

198, 199, 329
wierzgacz N Sub.Attr.  114
wieszadło N Instr.  177, 190, 194
wieszak N Instr.  174, 177, 190, 191, 194
wieszanie N Acc.  59
wieśnik N Instr.  184
więzieniec N Sub.(Loc.)  289, 330
więzienie N Loc.  270, 289
więzień N Loc.  254, 270, 289
więźniak N Sub.(Loc.)  289, 330
wijaczki N Instr.  173, 175, 177, 187, 191, 

194
wijadełka N Instr.  173, 175, 177, 187, 

192, 194
wijadłka N Instr.  173, 175, 177, 186, 187, 

192, 194
wijadło N Instr.  173, 174, 177, 187, 190, 

194
wijak N Instr.  173, 174, 175, 177, 187, 194
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wijka N Sub.Attr.  103, 115, 116
winówka N Instr.(Ob.)  292, 294
wirniak N Instr.  177
wirówka N Instr.  154, 160
wisielak N Sub.  75, 79, 81, 89
wisielec N Sub.  75, 79, 80, 81, 88, 89
wisieluch N Sub.  75, 79, 81, 89
wiścielak N Sub.  79, 81, 89
wiścielec N Sub.  79, 81, 89
wiścieluch N Sub.  79, 81, 89
wiśsielak N Sub.  79, 81, 89
wiśsielec N Sub.  79, 81, 89
witanie N Acc.  59
włoczka / włóczka N Acc., N Instr.  28, 

36, 39, 62, 65, 160, 327, 333
włodarz / włódarz N Sub.  74, 96, 98
włóczenie N Acc.  28, 29, 36, 39, 62, 65, 

327
włóka N Acc., N Instr.  27, 28, 29, 39, 65, 

134, 137, 139, 153, 327, 328, 333
włóki N Instr.  137, 139, 153, 328
wodnica N Instr.(Ob.)  293
wodociąg N Instr.  279, 280
wodorost N Sub.Attr.  278
wodospad N Loc.  280
wodzenie N Acc.  65
wodze N Instr.  152
wodziarka N Instr.(Ob.)  292, 294
wodzidło N Instr.  195
wołanie N Acc.  60
wozacz N Sub.  80, 81, 83, 84, 88
wozak N Sub.  74, 80, 81, 83, 84, 88
woźnica N Sub.  74, 80, 83, 88, 92, 314
wożenie N Acc.  36, 65
wózek N Instr., N Dem. (N Instr.)  179, 

180, 206, 306, 311, 337
wóz N Instr.  179, 180, 205, 306, 311
wrota N Instr.  135, 140, 316
wrotnica / wrótnica N Instr.  140, 144, 

172, 173, 197, 198
wrotówka N Instr.  140, 144, 172, 173, 

197, 198
wrótnia N Instr.  140, 144, 172, 173, 197, 

198
wróżba N Acc.  29, 30, 52, 288

wróżbita N Sub.(Ob.)  286, 288
wróżka N Fem. (N Sub.)  101, 305
wróż N Sub.  101, 305
wschód N Acc., N Loc.  73, 271, 272, 273, 

276, 314, 333
wstanie N Acc.  60
wstąpienie N Acc.  65
wstęp N Acc.  73, 346
wstyd N Acc.  29, 73
wsuwanka N Res.  219
wsypa N Ob.  240, 241, 244, 248, 252
wsypek N Ob.  240, 241, 244, 248, 252
wsypka N Ob.  240, 241, 244, 248, 252
wsyp N Ob.  240, 241, 244, 248, 252
wszczepa N Ob.  239, 240, 241, 243, 252, 

314
wszczepianie N Acc.  60
wszczepie N Ob.  239, 241, 243, 252
wszczep N Ob.  239, 241, 243, 252
wybieg N Loc.  271, 273
wybielenie N Acc.  62, 65
wybieranie N Acc.  60
wybory N Acc.  70
wybryk N Acc.  73
wychlust N Res.  238, 316
wychodek N Loc.  254, 260
wychowanek N Ob.  239, 240, 241, 242, 

249
wychowanica N Fem. (N Ob.)  303, 305
wychowaniec N Ob.  239, 240, 241, 242, 

249, 303, 305, 315
wychowawca N Sub.  78, 305
wychowawczyni N Fem. (N Sub.)  78, 305
wychowek N Acc.  46
wychód N Acc., N Loc.  73, 273, 314, 333
wyciąganie N Acc.  60
wycieczka N Acc.  39
wycie N Acc.  33
wycieraczka N Instr.  162, 165
wycieracz N Instr.  148, 151
wycieranie N Acc.  60
wycierka N Instr.  160
wycier N Acc.  73
wycieruch N Sub.Attr.  111
wycinanka N Res.  206, 219
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wycinka N Loc.  253, 254, 259
wyciskanie N Acc.  60
wyciśnięcie N Acc.  33
wydanie N Acc.  60
wydatek N Acc.  47
wydmuch N Res.  238
wydrapek N Res.  226
wygarnowanie N Acc.  60
wygarnywanie N Acc.  60
wygląd N Acc.  73
wygnanie N Acc.  60
wygon N Loc.  271, 273
wygrabki N Res.  222
wygryzek N Res.  226
wygrzebka N Instr.  135, 154, 160
wyjadacz N Sub.Attr.  114
wyjazdka N Acc.  40, 73
wyjazd N Acc.  73
wyjec N Sub.Attr.  105, 313, 314, 316
wykładanie N Acc.  60
wykłady N Ob.  252
wykończenie N Acc.  65
wykopalisko N Loc.  253, 264
wykopanie N Acc.  60
wykopa N Res.  209, 210, 236, 238
wykopka N Acc.  35, 39
wykop N Res.  209, 210, 236, 238
wykrapiacz N Instr.  148, 151
wykrącak / wykręcak / wykrętak N Res.  

24, 219, 224, 225, 226
wykrącanie N Acc.  60
wykrącanka N Res.  219, 224, 225, 226
wykrątek / wykrętek N Res.  219, 224, 

225, 226
wykrocie N Res.  214, 237, 238, 314
wykroczenie N Acc.  65
wykrot N Res.  214, 236, 237, 238
wylewisko N Loc.  263
wylew N Acc.  73
wylęgnięcie N Acc.  32, 33, 313
wylot N Loc.  254, 271, 273
wyłazisko N Loc.  254, 263
wyłogi N Ob.  239, 240, 243, 252, 315
wymiatacz N Instr.  148, 151
wymiecenie N Acc.  65

wymiecienie N Acc.  65
wymiotowanie N Acc.  60
wymioty N Acc.  70
wymłocka N Acc.  35, 36, 39, 315
wynagrodzenie N Acc.  65
wynalazek N Res.  226
wyniki N Loc.  253, 254, 259
wyoranie N Acc.  60, 315
wyorywka N Acc.  39
wypadek N Acc.  46
wypalacz N Instr.  148, 151
wypalenie N Acc.  65
wypałek N Res.  206, 226
wypędzanie N Acc.  60
wypłat N Acc.  73
wypominek N Acc.  44, 45, 46
wypominki N Acc.  44, 45, 46
wypora N Instr.  134, 136, 139
wyporek N Res.  226
wypranie N Acc.  60
wyprawianie N Acc.  60
wyprowadzenie N Acc.  65
wyprowadziny N Acc.  51
wyprowadzunek N Acc.  46, 47
wyprządka N Acc.  35, 36, 39, 315
wyprząganie / wyprzęganie N Acc.  56, 60
wypusk N Res.  225, 226, 236, 237, 238
wypustek N Res.  206, 225, 226, 237, 238
wypuszczenie N Res.  233, 234
wyrąg N Acc.  73
wyrobek N Acc.  44, 45, 46, 315
wyrobnik N Sub.  75, 90, 91, 92, 315
wyrok N Acc.  73, 316
wyrostek N Res.  225, 226
wyrób N Res.  206, 238
wyruch N Res.  238
wyruszek N Res.  226
wyrwa N Res., N Loc.  210, 253, 255, 336
wyrwas N Res.  234
wyrywacz N Res.  213, 234, 329
wyrywas N Res.  213, 234, 329
wyrzucanie N Acc.  60
wyrzut N Res., N Loc.  236, 238, 271, 

273, 336
wysadka N Res.  206, 214, 217
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wysieczka N Acc.  35, 36, 39
wysiedleniec N Res.  207, 211, 314, 316
wysiłek N Acc.  46
wyskakowanie N Acc.  60
wyskok N Acc.  73
wyskrobek N Res.  212, 227
wyskubanie N Acc.  60
wystawa N Res.  207, 209, 210, 215, 217
wystawka N Res.  209, 210, 215, 217
wystrachanie N Acc.  60
wysypka N Acc.  35, 39
wyszycie N Res.  206, 213
wyszywanie N Acc.  54, 60
wytłoki N Res.  207, 214, 314
wytrząsadło N Instr.  190, 194
wytrząsanie N Acc.  60
wywała N Res.  206, 210
wywar N Res.  238
wywiady N Acc.  70
wywieszka N Ob.  240, 244, 314
wywodziny N Acc.  51
wywódka N Ob.  239, 244
wywód N Acc.  73
wywracaja N Ob.  239, 243
wywrocie N Loc.  254, 258
wywrot / wywrót N Res.  236, 238
wyzyskiwacz N Sub.  82, 84, 114, 313
wyżerka N Acc.  39
wyżłobina N Res.  230
wyżymaczka N Instr.  15, 162, 166
wyżymanie N Acc.  60
wyżymka / wyżynka N Acc.  36, 39, 44, 

45, 46
wyżynek N Acc.  36, 39, 44, 45, 46
wyżynki N Acc.  36, 39, 44, 45, 46
wzdyma N Res.  206, 208, 210
wzięcie N Acc.  32, 33

Z
zabawa N Acc.  29
zabawka N Instr.  155, 160
zabijak N Sub.Attr.  119
zabijanie N Acc.  60
zabudowanie N Res.  209, 210, 214, 233, 

329

zabudowa N Res.  207, 208, 209, 210, 
214, 233, 329

zabudowie N Res.  207, 208, 210, 214, 
233, 329

zabuduwanie N Res.  233
zaburzenie N Res.  207, 233, 234
zachciewajka N Res.  206, 218
zachód N Acc.  73
zachód N Loc., N Temp.  271, 273, 276, 335
zaciąg N Res.  206, 236, 239
zaciążka N Instr.  155, 160
zacierka N Res.  206, 214, 217
zacier N Res.  206, 239
zacios N Res.  206, 239
zacłona N Instr.  134, 137, 139
zacłonka N Instr.  137, 139, 154, 160, 315
zacugowanie N Acc.  60
zaczyna N Instr., N Res.  134, 137, 139, 

155, 160, 178, 180, 209, 210, 215, 217, 
328, 334

zaczynek N Instr.  137, 139, 156, 160, 178, 
180, 328

zaczynka N Instr., N Res.  137, 139, 154, 
155, 156, 160, 178, 180, 209, 210, 215, 
217, 328, 334

zaćmienie N Acc.  65
zadanie N Acc.  60
zadma N Res.  210
zadowolenie N Acc.  65
zadra N Res.  210
zadrzaska N Ob.  245
zadyma N Acc.  27, 28, 29, 36, 39
zadymka N Acc.  28, 29, 35, 36, 39, 42, 67
zadziora N Sub.Attr.  105
zagadka N Acc.  35, 39
zagajnik N Loc.  253, 261, 272, 273
zagaj N Loc.  271, 272, 273
zaganianie N Acc.  60
zaganka N Res.  217
zagata N Res.  209, 210, 215, 217, 314
zagatka N Res.  209, 210, 215, 217
zagięcie N Res.  213
zagłąbka N Instr.  154, 155, 160
zagonek N Dem. (N Res.)  237, 239, 306
zagonka N Acc.  35, 36, 39
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zagon N Res.  237, 239, 306
zagrabianie N Acc.  60
zagrabianka N Instr.  168, 169, 170, 171
zagrabiarka N Instr.  168, 169, 170, 171
zagrabki N Res.  207, 222, 236
zagraby N Res.  207, 222, 235, 236
zagroda N Loc.  254, 255, 303, 306
zagrodzenie N Instr.  135, 201
zagródka N Dem. (N Loc.)  255, 303, 306
zajada N Res.  206, 209, 210, 236, 239
zajad N Res.  206, 209, 210, 236, 239
zajazd N Loc.  271, 273
zajęcie N Acc.  33
zakadzenie N Acc.  65
zakażenie N Acc.  66
zakąska N Ob.  240, 245, 315
zakiska N Instr.  134, 135, 154, 160
zaklęcie N Acc.  33
zaklinowanie N Acc.  60
zakładanie N Acc.  60
zakładka N Instr.  155, 160
zakład N Acc.  73
zakładnia N Instr.  197
zakładziny N Acc.  51
zakrętka N Instr.  160
zakręt N Loc.  271, 273
zakup N Res.  239
zakwardzenie N Acc.  66
zakwasek N Instr.  178, 179, 180, 204, 206
zakwas N Instr.  179, 180, 204, 206
zaląg N Res.  236, 239
zaletnik N Sub.  92
zalety / zaloty N Acc.  70
zalewajka N Ob.  239, 245, 314
zalew N Loc.  271, 273
załamek N Loc.  253, 260
założenie N Acc.  61, 66
załóg N Loc.  271, 273
zamawiacz N Sub.  83, 84
zamawianie N Acc.  60
zamek N Instr.  135, 180
zamian N Acc.  73
zamieta N Acc.  29
zamknięcie N Acc., N Instr.  33, 135, 151, 

152, 333

zamówiny N Acc.  51
zamróz N Res.  236, 239
zamulisko N Loc.  262, 263
zamykadło N Instr.  191, 194, 200
zamykanie N Acc., N Instr.  60, 152, 192, 

194, 199, 200, 333
zaopatrzenie N Acc.  66
zapadka N Instr.  160
zapalanie N Acc.  61
zapalenie N Acc.  66
zapałka N Instr.  160
zapał N Acc.  73
zapatrzenie N Acc.  66
zapiekaj N Sub.Attr.  104, 105, 115, 132, 

327, 328
zapieka N Sub.Attr.  104, 105, 115, 132, 

327
zapiekus N Sub.Attr.  104, 105, 115, 132, 

327, 328
zapieranie N Acc.  61
zapinadło N Instr.  190, 194
zapinka N Instr.  155, 161
zapis N Res.  206, 239
zapluwa N Ob.  239, 240, 241
zapobudowanie N Res.  233
zapolnica N Instr.(Ob.)  292, 293
zapora N Instr.  137, 139, 155, 161
zaporka N Instr.  139, 154, 155, 161
zapowiedź N Acc.  70, 73
zapoznanie N Acc.  61
zaprosiny N Acc.  50, 51, 62, 66, 327
zaproszenie N Acc.  50, 51, 62, 66, 327
zaprząganie / zaprzęganie N Acc.  60, 61
zaprzedaniec N Sub.Attr.  106
zaprzęg N Ob.  239, 252
zarast N Res.  239
zaręczyny N Acc.  51, 52
zarobek N Acc.  45, 46, 315
zarost N Instr.  206
zarzucka N Ob.  239, 245
zarzutka N Instr.  134, 155, 161
zasianie N Acc.  61
zasiew N Acc.  73, 313
zaskarżyciel N Sub.  74, 75, 94
zasklepienie N Res.  233, 234
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zasłona N Instr.  135, 137, 139, 155, 161
zasłonka N Instr.  137, 139, 154, 155, 161
zasługa N Acc.  29
zastawka N Instr.  161
zastrzał N Res.  239
zasuwanie N Acc.  61
zasuwa N Instr.  135, 137, 139, 306, 337
zasuwka N Instr., N Dem. (N Instr.)  139, 

154, 161, 306, 337
zasypka N Instr.  154, 161
zaszczepianie N Acc.  61
zaszczepka N Ob.  244, 245, 252
zaszczep N Ob.  244, 245, 252
zaścięgaczka N Instr.  162, 163, 166
zaświadczenie N Acc.  66
zaświarczenie N Acc.  66
zatarcie N Acc.  33
zatchnięcie N Acc.  33
zatrzaska N Instr.  155, 161
zatyczka N Instr.  139, 151, 155, 161, 204, 

206
zatyka N Instr.  134, 137, 139, 149, 151, 

155, 156, 161, 204, 206, 328
zatyk N Instr.  139, 149, 151, 156, 161, 

204, 206, 328
zawalidroga N Sub.Attr.  278, 279
zawalisko N Res., N Loc.  207, 221, 262, 

263, 314, 335
zawarcie N Acc.  32, 33, 313
zawiadomienie N Acc.  66
zawiadowca N Sub.  77, 100
zawiadowstwo N Sub.  77, 100
zawiasa N Instr.  135, 139, 204
zawias N Instr.  139, 204, 206
zawiązadło N Instr.  194
zawiązanie N Acc.  61
zawiązek N Res.  206, 227
zawieja N Acc., N Res.  27, 29, 210, 313, 

333
zawiejszanie N Acc.  61
zawieranie N Acc.  61
zawierucha N Acc.  32, 316
zawieszenie N Acc.  39, 66
zawieszka N Acc., N Instr.  39, 66, 154, 

161, 333

zawiewa / zawiówa N Acc., N Res.  29, 36, 
39, 208, 210, 333

zawiewki N Res.  207, 222
zawijak N Res.  224
zawijanka N Res.  219
zawijucha N Acc.  32, 313
zawiniątko N Res.  208, 221
zawinka N Res.  217
zawiówka N Acc.  36, 39, 209, 210
zawodowiec N Sub.(Ob.)  286
zawora N Instr.  139
zaziębienie N Acc.  33, 66
zaziębnięcie N Acc.  33
zażegnanie N Acc.  61
zbawiacz N Sub.  84
zbawiciel N Sub.  74, 75, 84, 94, 315
zbawienie N Acc.  66
zbieraczka N Sub.  86, 311
zbieranie N Acc.  36, 39, 53, 61, 73
zbieranina N Acc.  50
zbierka / zbiórka N Acc.  36, 39, 53, 61, 

73
zbier N Acc.  36, 39, 53, 61, 73
zbrodniarz N Sub.(Ob.)  286, 288
zbytkownik N Sub.Attr.  122, 123
zdarcie N Acc.  33
zdarzenie N Acc.  66
zdejmanie N Acc.  61
zdęcie N Acc.  33
zdjęcie N Res.  56, 206, 213
zdrajca N Sub.  77
zdymanie N Acc.  61
zdziabanie N Acc.  61
zdzieracz N Sub.Attr.  113, 114, 132, 328
zdzierak N Instr.  174, 177
zdzierek N Res.  227
zdzierki N Res.  222, 236
zdzierus N Sub.Attr.  113, 114, 132, 328
zdziery / zdziory N Res.  24, 207, 222, 

223, 235, 236
zdziewanie N Acc.  61
zdzuwanie N Acc.  61
zebłóczenie N Acc.  66
zebranie N Acc.  61, 72
zegnanie N Acc.  61
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zelga N Acc.  27, 29
zelówka N Instr.  155, 161
zemdlenie N Acc.  66
zemglenie N Acc.  66
zerwa N Res.  210
zesłanie N Acc.  61
zewlekanie N Acc.  61
zewłóczenie N Acc.  66
zezuwanie N Acc.  61
zgadka N Acc.  39
zganiaczka N Acc., N Instr.  40, 42, 162, 

166, 333
zganianie N Acc.  61
zganianka N Acc.  40, 42
zginanie N Acc., N Instr.  61, 156, 161, 

199, 200, 333
zginka N Instr.  156, 161, 200
zgniłek N Res.  206, 227
zgniłka N Res.  15, 218, 316
zgoda N Acc.  29
zgoniny N Res.  207, 231
zgonka N Acc.  36, 39, 73
zgon N Acc.  36, 39, 73
zgrabki N Res.  222, 223, 236
zgrabnik N Instr.  183, 184
zgraby N Res.  207, 222, 223, 235, 236, 

314
zgrywota N Sub.Attr.  103, 132, 133
zgrywus N Sub.Attr.  103, 131, 132, 133, 

328
zgrzebiuch N Res.  208, 212
zgrzebło N Instr.  189, 194
zgrzeby N Res.  235, 236
zguba N Res.  210
zgutka N Acc.  38, 39
ziebraczka N Fem. (N Sub.)  88, 305
ziebrak N Sub.  88, 305
ziemianin N Sub.(Ob.)  286, 287
ziemlanka N Res.(Ob.)  296, 297
zlewa N Acc.  27, 28, 29, 73
zlew N Acc., N Loc.  28, 29, 73, 271, 273, 

333
zlizywanie N Acc.  61
złam N Res.  206, 236, 239
złoczyńca N Sub.  277

złośnik N Sub.Attr.  122, 123
zmartwienie N Acc.  66
zmartwychwstanie N Acc.  61
zmiączek N Acc.  45, 46, 73
zmiącz / zmiąk N Acc.  45, 46, 73
zmiłowanie N Acc.  61
zmiłuwanie N Acc.  61
zmowiny / zmówiny N Acc.  50, 51, 69, 

70, 327
zmowy N Acc.  50, 51, 69, 70, 327
zmyłka N Acc.  39
zmywaczka N Sub., N Instr.  86, 162, 163, 

166, 174, 177, 334
zmywak N Instr.  163, 166, 174, 176, 177
zmywanie N Acc.  61
znaczak N Instr.  135, 174, 177, 183, 184
znaczenie N Acc.  66
znacznik N Instr.  135, 174, 177, 183,  

184
znajda N Ob.  239, 240, 241, 242, 248, 

329
znajdek N Ob.  239, 241, 242, 248, 329
znajduch N Ob.  239, 240, 241, 242, 248, 

329
znista N Res.  210
zoranie N Acc.  61
zorywanie N Acc.  61
zrąb N Acc., N Res., N Loc.  73, 239, 271, 

273, 333
zrękowiny N Acc.  52
zrucanie N Acc.  61
zrzędziocha N Sub.Attr.  109, 110
zrzynek N Res.  206, 225, 227, 237, 239
zrzyn N Res.  225, 227, 237, 239
zwalisko N Loc.  264
zwalizna N Res.  209, 210, 232, 329
zwała N Acc., N Res.  29, 208, 209, 210, 

232, 329, 333
związek N Res.  227
związka N Instr.  135, 154, 155, 161
zwidzenie N Acc.  66
zwieraczka N Instr.  161, 162, 163, 166, 

168, 169
zwieranka N Instr.  161, 163, 166, 168, 

169
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zwierka N Instr.  161, 163, 166, 168,  
169

zwiewa N Acc., N Res.  29, 206, 210,  
333

zwijadłka N Instr.  185, 187, 192, 194
zwijadłko N Instr.  185, 187, 192, 194
zwijadło N Instr.  185, 187, 194
zwijanie N Acc.  61
zwildz N Acc.  73
zwlekanie N Acc.  61
zwózka N Acc.  39
zzuwaczka N Instr.  162, 163, 166
zzuwanie N Acc.  61

Ź
źniwiarka / żniwiarka N Instr.(Temp.)  

295
źniwiarz / żniwiarz N Sub.(Temp.)  290

Ż
żagiew N Instr.  202, 316
żarcie N Ob.  240, 242, 243, 316
żartownica N Sub.Attr.  107
żądło / żędło N Instr.  192, 316
żądza N Acc.  29
żebrak N Sub.  88
żebranina N Acc.  49, 50, 67
żebrota N Acc.  49, 50, 67
żeniaczka N Acc.  40, 48, 327
żenidło N Acc.  40, 48, 327
żerowisko N Loc.  254, 263, 264
żęcie N Acc.  33
żniwo N Acc., N Res., N. Temp  67, 235, 

275, 330, 333
żujka N Ob.  239, 245
życzenie N Acc.  66
żynarka N Instr.  135, 171
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FUNCTIONAL NATURE OF DENOMINATIVES 
IN THE VERNACULARS OF NORTH LITTLE 

POLAND AND THOSE OF ADJOINING REGIONS 

Morphological and lexical study

(Summary)

The matter under consideration taken up in this study is indicating the con-
nection of different kinds between nominal denominatives and meanings of ac-
tivities which define them. The chronia, adopted in the derivational description, 
allows to reveal the functional nature of the formations of clear functional rela-
tions with the activities which motivate them or with such activities the relations 
in which are already erased. By way of introducing the principles of nest analysis 
those nouns which, in accordance with the principles of functional interpretation, 
are paraphrased with their functional meanings omitted, can be involved into the 
scope of formation of functional nature. The derivational analysis, to which the 
rich material concerning the vernaculars was subject to, shows a broad range of 
possible interpretations of derivative forms. On the basis of that analysis it is pro-
ved that in relation to numerous derivatives, their derivational bases can be consi-
dered in different manners: either as verbal – participial ones or verbal – nominal 
ones, preserving at the same time the functional nature of the derivatives. In that 
analysis there were also indicated the derivatives of variant formal markers within 
the scope of the same categorical values. Their considerable diversity is a sign of 
significant potential of the lexis of the vernaculars as far as word formation is con-
cerned. This can also be proved by homogenous structures, which often appear. 
Those structures  due to the lexical meanings indicated in Słownictwo ludowe… 
[The folk vocabulary] (Dejna, 1974–1985) are introduced into the fields of 
adequate categorical and semantic values, indicating at the same time the regu-
larities and mechanisms which explain the presence of the derivatives of parallel 
categorical functions in the lexis of vernaculars. Moreover, the diversity of the 
formal markers, which motivate the derivatives of functional nature, is revealed 
by the derivational interpretation of selected formations. It allows to find out the 
regularities in regard to their connectivity with particular types of derivational 
bases, categorical multi-functionality of some of them, productivity in the scope 
of indicated categorical values or their incidental contribution to motivating the 
functionally marked derivatives. 



394 Summary

The systematics of the material, adopted in the description, aims among 
others at arranging  the material in accordance with the criterion established in 
the subject, i.e. the functional nature of described formations. In the foreground 
there are the paradigmatic and deverbal derivatives, functionally the primary 
ones. Then there are the derivatives of double genre – the verbal – nominal ones, 
which are taken up in this study, than the non-paradigmatic and denominative 
derivatives (the functional and secondary ones) and nouns of indirect deverbal 
motivation, which is revealed in the relations of motivation in the consecutive 
links of the derivative chain. The derivative and categorical semantics is classified 
in the lower level in the systematics as an expression of the argument which veri-
fies the functional nature of derivatives and formal markers in particular semantic 
categories. By way of using this particular formula the already existing observa-
tions can be applied to other studies on the word formations in vernaculars and 
in Polish language on each indicated level of interpretation.
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