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Przymiotniki odrzeczownikowe w języku arabskim^

Przymiotniki odrzeczownikowe2 w Języku arabskim to derywaty sufiksalne, two
rzone w przeważającej większości z użyciem formantu -iyy-3 przyłączanego do 
tematu fleksyjnego rzeczownika. Obserwuje się również pojawianie się innych 
wykładników formalnych4, obecnie jednak ich produktywność jest niewielka5. 
Sufiks -iyy- występujący w funkcji tworzenia przymiotników odrzeczowniko- 
wych jest stosowany także w innych językach semickich, w k tó ^ch  służy m.in. 
do tworzenia przymiotników oraz określeń związanych z narodowością6.

Funkcje semantyczne przymiotników odrzeczownikowych

Przymiotniki odrzeczownikowe to d e b a t y  transpozycyjne -  przenoszą leksemy 
z klasy rzeczowników do klasy przymiotników. Formant -iyy- pełni tu funkcję 
składniową. Jeśli występują w grupach nominalnych w charakterze podrzędni-

1 Baz؟ materiałową stanowią leksemy zaezerpni؟te ze słowników wskazanyeh w bibliografii 
oraz wyekscerpowane z elektronieznyeh wydań prasy arabskiej, opisane każdorazowo w przypisaeh.

2 Termin arabski: ئ ).).')) تمقأ I .
3 Większość najnowszych opracowań odnoszących się do tego tematu ogranicza się wyłącznie 

do formacji z udziałem sufiksu -iyy-; por.: Buckley 2004: 76-82, Holes 2004: 160-161, Ryding 2005: 
261-269.

4 Danecki 2001: 420-421. Chodzi o sufiksy -awiyy-, -aniyy-, których użycie można obserwować 
w nielicznie reprezentowanych seriach derywatów. Ich charakterystyka -  w dalszej części artyhrfiu. 
Wymienia się hr również sufiksy: -in (plasujący te przymiotniki w grupie imiennych części mowy 
o odmianie typu:منخار) oraz -aziyy-, -aziyy-, jednak ze względu na ich występowanie ograniczone do 
jednostkowych przykładów nie biorę ich pod uwagę.

5 Dla porównania język polski dysponuje 22 formantami służącymi do łworzenia tego typu 
formacji (zob. Wróbel 2001: 197). Mimo takiego zróżnicowania formalnego nie można mówić o wy
specjalizowaniu każdego z łych formantów do pełnienia ściśle określonej firnkcji semanłycznej. 
Są wśród nich formanły w bardzo ogólny sposób kształfirjące znaczenie przymiołnika, np. -ow-, 
-sk- (rządowy, galowy, aktorski, katolicki), a rzadziej także te, Uóre odpowiadają za wprowadzenie 
konkrełnego nacechowania semantycznego, np. -an- (‘zrobiony z’, np. słomiany, drewniany). Zob. 
także: Urban: passim. Adam Heinz, badając sytuację w ję z y ^  polskim i języku łacińskim, wskazuje 
na tendencję do redukcji liczby formantów tego rodzaju właśnie ze względu na ich mało precyzyjne 
znaczenie, aktualizowane często przede wszystkim w odniesieniu do kontekstu (Heinz 1988: 219).

6 Lipiński 1997: 2 2 4 ق-2ق . Przytacza się tu hipotezę na temat pochodzenia tego sufiksu od morfemu 
-i jako wyUadnika genetivu. Jednocześnie zaznacza się, że tego rodzaju formacje są w językach semi
ckich traktowane jako singulativa, nie tylko wówczas, gdy odnoszą się do nazw narodowych (252).
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ków, funkcja składniowa przydawki dopełniaczowej lub przydawki przyimkowej 
zostaje zastąpiona przez funkcję przydawki przymiotnej. Można wskazać na całe 
szeregi wyrażeń, w k tó ^ ch  możliwa jest pełna ekwiwalencja obu konstrukcji:؟ 

ائأل - حديدي انشق حديد س  ‘jedwabna sukienka -  sukienka (z) jedwabiu’, 
ثتائن تنئ - ثبمايئة نئن  ‘miasta libańskie -  miasta Libanu’. Tak więc przymiotniki te 

ze względu na wartość semantyczną można określić jako przymiotniki relacyjne؟. 
Oznaczają one cechę jakiegoś obiektu wynikającą z jego związku z jakimś innym 
obiektem, ten zaś stanowi desygnat rzeczownika będącego podstawą słowotwór
czą dla formacji adjektywnej. Relacje te można prześledzić dzięki zbadaniu mo
tywacji słowotwórczych wyznaczonych na podstawie parafraz słowotwórczych؟:

تِ  وئ إلى س
ئليمفا إلى مئسوب = تيميينقث ه

الئزي إلى بو.ا'~م = قبرقيي ه ث>دروق

 الذتني إلى ؛غثوب = ،زي-رئ ء زنز

ب سغلق

يجذب ئثغق = جزبئ ء جنب

10حزبؤ قفائ
لل^ز^ثنزا^ا ،

عة4يجيقغالو.ق = يابجئ ه جاِعة

د ائ  12،جدم ات
 13ئسا راسقألا

في تؤيوئ

‘odnoszący si؟  do’,

‘dyda^yka ب  dydak^czny = 
odnoszący się do dydaktyki’,

‘wschód ب  wschodni = odnoszą
cy się do wschodu’,
‘symbol ب  symboliczny = odno
szący się do symbolu’,
‘związany z’,

‘partia ب  partyjny = związany 
z partią’,
‘działalność partyjna’, 

‘konferencja partyjna’,

‘uniwersytet ب  uniwersytecki = 
związany z uniwersytetem’, 
‘nauczyciel akademicki’,

‘studia uniwersyteckie’, 

‘znajdujący się w ’,

7 Elżbieta Górska, analizując wieloelementowe grupy nominalne składające się z nadrzędnika 
rzcezownikowcgo i wielu przydawek przymiotnyeh, wskazuje na możliwość zastąpienia przydawki 
przymiotnej przez przydawkę dopcłniaezową bez zmiany znaezenia (Górska 1991: 22-24).

8 Fleiseh 1990: 434 4  45: „De lui móme, le suffixe -iyy- fait du mot auquel il est affix،؛ un adjeetif: 
‘un adjeetif relatif’ ou ‘un adjeetif dc relation’, eommc souvcnt on dit”. Pierwotne zastosowanie tego 
sufiksu odnosiło się do wskazywania na przynależność do grupy, plemienia, na miejsce pochodzenia, 
a następnie zostało uogólnione na sytuacje pozostawania jednej rzeczy w stosunku do innej.

9 W ustalaniu tych relacji pomocne jest uwzględnianie również rzeczownika określanego przez 
przymiotnik odrzeczownikowy.

.Ma§allat Rawz al-lhsuf, 21.06.2010, hhp://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=69399 °؛
11 Al-Fa^-, 5.07.2010, http://www.elfagr.org/Ne^
12 Ar-Rijdd, 3.10.2009, ht^p://www.alriyadh.eom/2009/10/03/artiele463723.html.
73 Al-Watan, 5.12.2008, http://www.alwatan-libya

£catID=13.

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=69399
http://www.elfagr.org/Ne%5e
http://www.alriyadh.eom/2009/10/03/artiele463723.html
http://www.alwatan-libya
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libański — znajdujący ب Liban‘ 
,’w Libanie ؟si

ي ا]نئق إل 15ن1وئ ئذق - 14اه ‘miasta libańskie’,
ا'ة,؛„١١١ خامذ ‘posiadający obywatelstwo’,

اا'اهة ■١٠١١ ةها،،اأجا اءل^ — ٠ ■١١ ■١٠١١ — أن ‘١٦١ ‘Liban ب  libański — posiadający 
obywatelstwo libańskie’,

تي محمحائ 16وئ ‘obywatel libański’,

mieszkający w‘يمفيئق ’,
الفاهزة في مقيم — ى قاهر «— الفاهزة ‘Kair ب  kairczyk — mieszkający 

w Kairze’,
16إئرأةفايرقة ‘kairska kobieta’,

في يئدث ‘odbywający si؟  w ’,
الفائزة في يحدث — ى قاهر — الفاهزة ‘Kair ب  kairski — odbywający się 

w Kairze’,
18فاهرى ئؤقنت ‘konferencja kairska’,
آثذاء يذق ‘odbywający się podczas’,

، اآص،ممئ ;آا؛آ نئمد'م — ٠ ص،ممة — ء*نممئ ‘lato ب  letni — odbywający się 
w lecie’,

19مإرجاس ‘letni festiwal’,
20ليإل شمح ‘nocny pokaz’,

في قدئ_قادملق ‘używany gdzieś’,
في ملتبقعملق — مصرى — مصر ‘Egipt ب  egipski — używany 

w Egipcie’,
ئ ٠ ٠٠٠' م مصرى جنيه ‘fńnt egipski’,

مثريه لهجة ‘dialekt egipski’,
قملت نصوئع ‘zrobiony z’,

خش آح,مع— ٠٠ ا،نأآ — ، نأآ،ا ، ااعمناأ ‘drewno ب  drewniany — zrobiony 
z drewna’,

الحديد من عتو.ددمم - خديدى — حديئ ‘żelazo ب żelazny — zrobiony 
z żelaza’,

14 Al-Liwa’, 23.06.2010, http://www.aliwaa.com.lb/Default.aspx?NewsID=!84250.
15 Moheet.com, 22.04.2010, http://www.^o^ee^.co^s^o^ n̂̂ ŝ̂ .spx??^^^336884^p^^i؛؛
16 Moheet.com, 22.04.2010, http://www.^o^ee^.co^s^o^ n̂̂ ŝ̂ .spp?u^^^333886^pp^l؛؛
18 A§-§arq al-Awsat, 10.10.2004, http://www.aawsat.com/details.asp?section=4ه a^icle=264956 

صسمءس—9439
48 Earlq al-Akb^, 6.06.2010, http://sehha.a^ba^ay.com/news.asp?c=2<^id=58591.
49 Earlq al-Akb^, 29.06.2010, http://adab.a^ba^ay.com/news.asp?c=2<^id=60591.
20 al-A؛^ m ,  24.03.2008, h^p://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/article.aspx?did= 

89843£date—3/24/2008.

http://www.aliwaa.com.lb/Default.aspx?NewsID=!84250
http://www.%5eo%5eee%5e.co%5es%5eo%5e
http://www.%5eo%5eee%5e.co%5es%5eo%5e
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4%d9%87a%5eicle=264956
http://sehha.a%5eba%5eay.com/news.asp?c=2%3c%5eid=58591
http://adab.a%5eba%5eay.com/news.asp?c=2%3c%5eid=60591
http://www.al-ayyam.ps/znews/site/template/article.aspx?did=
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نتيق أل تتيكن ب أل غ - ي وئ تتيك من نث أل لي ا ‘plastik ب  plastikowy = zrobiony 
z p la s tik ’,

الذهب متنق نصلوع - دهبي — هببا د ‘złoto ب  złoiy = zrobiony ze
złota’,

الجلد من نصوئع - ى جلد — جق ‘skóra ب  skórzany = zrobiony ze 
skóry’,
‘drewniane krzesło’,

̂قت^بأل كص ئتيك كبمق = يئ أل ت4ي ‘worek plastikowy’,

— غلى ئسبتملق ‘zawierający coś’,

(مدادرق_م) نغدن غلى مسبقملق = نغدنن — نغدق ‘minerał ب mineralny = zawiera
jący m inera^’,

مغديئ ماة ‘woda mineraina’,
' غيبيه ن,خأئ,* ‘o kształcie podobnym do’,
نالبيضر سببيه ه’كل 7i, = ييدددص — ض'ض'ب ‘jajo ب  jajowaty = o kształcie 

podobnym do jaja’,
باتدائرة سببية سبنثثة = ى ذائر — دائرة ‘okrąg ب  okrągiy = o kształcie 

podobnym do okręgu’,

،؟ثبي ،1بلؤلل ‘w kolorze czegoś’,
ص ص بلون = زصأبسي — وصأ صا ر ‘ołów ب  ołowiany = w kolorze 

ołowiu’,
دى ز — زنآل الرماد بلون = نا ‘popiół ب  popielaty = w kolorze 

popiołu’,
ى\ ننائئ — ة شنا و لثناء بلون =لننا ا ‘niebo ب  niebieski = w kolorze

nieba’,

-ب فامش ‘właściwy dla czegoś’,
بالعئؤء خاص = ئيي^صدؤ — ؟ضو ‘światło ب świetlny = właściwy 

dla światła’,
١ ا-ثسا^ا ‘specjalista w zakresie czegoś’,

خصاصي = كهزبائز — ةقت:اث "إ ةهز'.'ث'. ‘elektryczność ب  elektryczny 
(substantywizacja) elektryk = 
specjalista w z a le s ie  elektrycz
ności’,

يبما,. .م^ا- ويبم,-يبمام — يبما,- ح ةا,-,ةا,٨١١, قسا ‘mechanika ب mechaniczny 
(substantywizacja) mechanik = 
specjalista w z a le s ie  mechaniki’.

Nierzadko przymiotniki odrzeczownikowe nabierają charakteru jakościowe- 
go25, a ich semantyka wykracza poza znaczenie wynikające wyłącznie z faktu za

21 Ar-Rij^i, 03.05.2010, hl^p://www.alriyadh.com/2010/05/03/article521999.html.
.p?n^^^331433^^p^l2^ ̂̂؛ ^ô؛؛؛  ^e^ ؛ ^22 Moheet.com, 03.04.2010, http://www.^o^ee^.co

.read/315711/1.html؛/com/273/new؛.atnew23؛ Al-Wasal, 06.06.2003, http://www.alwa

http://www.alriyadh.com/2010/05/03/article521999.html
http://www.%5eo%5eee%5e.co
http://www.alwa
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stąpienia rzeczownika przymiotnikiem i zależy od rodzaju relacji łączących pod
stawę słowotwórczą z d e n a te m ,  n p . القدية التقع 26  ‘plamy wątrobowe, plamy na 
skórze pojawiające się w wyniku niewłaściwej pracy wątroby’, بحرية سفينة  ‘statek 
morski, statek pływający po morzu’, ننرية خدممق  ‘usługi morskie, świadczone na 
rzecz przemysłu okrętowego, wytwarzającego jednostki pływające po morzu’2؟. 
Ze względu na brak ścisłej specjalizacji znaczeniowej formantu -iyy- przymiot
niki odrzeczownikowe tworzone przy jego udziale m ają często bardzo ogólne 
znaczenie, możliwe do sprecyzowania dopiero w połączeniu z rzeczownikiem 
określanym2؟. Na przykład derywaty rzeczowników o znaczeniu konkretnym, 
oznaczających substancje, z których wykonuje się różne przedmioty, często sta
nowiące podstawę dla przymiotników realizujących znaczenie materiałowe, mogą 
być w kontekście rozumiane w inny sposób: هني ئ  to najczęściej: ‘złoty, wykonany 
ze złota’, n p . ذهني خاتم  ‘złoty pierścionek, pierścionek ze złota’ (tu znaczenie ma
teriałowe), ale w kontekście wyrazów, które nie oznaczają przedmiotów wykona
nych z określonego materiału, znaczenie przymiotnika może się mieścić w innych 
kategoriach, n p . ذخخة خبمذ  ‘złota okazja, okazja na wagę złota, dająca możliwość 
wzbogacenia się2؟ lub uzyskania zwycięstwa w zawodach sportowych؛؛؟. Od niektó
rych kategorii semantycznych rzeczowników d e k o w a n e  są przymiotniki, 
których znaczenie wynika najczęściej w sposób bezpośredni ze znaczenia ich 
podstaw. Na przykład relacja materiałowa -  w wypadku podstaw oznaczających 
nazwy substancji, relacja lokatywna -  nazwy miejsc, relacja temporalna -  nazwy 
odcinków czasowych. Jednak, jak pokazują powyżej analizowane przykłady, na
wet w takich sytuacjach nie da się przewidzieć możliwych znaczeń tych formacji 
ze względu na wielość możliwych kontekstów, w których mogą się pojawiać.

24 Al-‘Arabiyya, 06.09.2008, http://www.alarabiya.net/views/2008/09/06/56t04.html.
25 Adam Heinz twierdzi, że relaeja zaehodząea pomiędzy rzeezownikiem określanym a rzeezow- 

nikiem określająeym jest jasna i jednoznaezna, natomiast sytuaeja użyeia przymiotnika odrzeezowni- 
kowego w funkcji podrzędnika pozwala na wyrażenie nieraz bardzo skomplikowanych ustosunkowah, 
któryeh sparafrazowanie wymagałoby zastosowania eałego zdania (Heinz 1988: 207, 2t9). Tak więe 
obeeność w języku przymiotników odrzeezo^mikowyeh, któryeh znaezenie często zbliża się do 
znaezenia jakościowego, jest przejawem ekonomii językowej. Clive Holes zwraca uwagę, żc użycie 
przymiotników relacyjnych jest prostym rozwiązaniem, gdy tłumaczenie terminów mających postać 
złożonych nominalnych grup włazowych z języka angielskiego na arabski w^mragałoby użycia 
niezręcznych czy niejednoznacznych struktur (Holes 2004: 160).

26 Al-Markaz a؛~ribbiyy, http://healths.roro44.com/healths-83-1837-30.html.
27 As-Sarq al-Awsa5.02.2003 ,؛, http://www.aawsat.eom/details.asp?seetion=6ه a^iele=150793 

£issueno=8835.
28 Polisemiczność formantów służących do tworzenia takich formacji wydaje się cechą uniwer

salną. „Struktura rzeczownika odprzymiotnikowego, której wyrazem jest fhnkcja ustosunkowania 
w różnym stopniu zakresowo poszerzonego, prowadzi nieuchronnie do wielorakośei jego funkcji 
znaczeniowej” (Heinz 1988: 213). Analogiczne zjawiska obserwuje się również np. wjęzyku polskim, 
ehoć inwentarz takieh formantów jest tu dużo bardziej rozbudowany.

29 As-Sarq al-Awsa5.01.2008 ,؛ h ^ : / / w ^ ̂؛^؛. ^s؛^^.>̂ ̂؛^^^(^^( ^̂ s.؛؛s ^ ? 5^6^5^^^^^ >̂ ^>؛^]^ ŝs^^^
no=10630.

.Al-Mustaqbal, 9.07.2010, http://www.almustaqbal.eom/stories.aspx?StoryID=386201 م3

http://www.alarabiya.net/views/2008/09/06/56t04.html
http://healths.roro44.com/healths-83-1837-30.html
http://www.aawsat.eom/details.asp?seetion=6%d9%87a%5eiele=150793
http://www.almustaqbal.eom/stories.aspx?StoryID=386201
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Zatem wartość kategorialna sufiksu -iyy- może być określona ogólnie jako: ‘ten, 
który ma związek z rzeczownikiem motywującym’. Natomiast sprecyzowanie 
znaczenia dokonuje się często dopiero w określonym kontekście.

Istnieją także klasy rzeczowników, od k tó ^ eh  nie są tworzone tego rodza
ju  formacje, jak na przykład niektóre rzeczowniki oznaczające warzywa, owoce 
i inne produkty spożywcze. Nazwy potraw przyrządzanych na podstawie takich 
produktów są tworzone poprzez określenie nazwy potrawy przez rzeczownik bę- 
dąey nazwą produktu:

31 تصل شوزبه ا  ‘zupa cebulowa, zupa z cebuli’,

32 ختار سلطة  ‘sałatka ogórkowa, sałatka (z) ogórków’,

ق33 طماطم نثيو  ‘pasta pomidorowa, pasta (z) pomidorów’,

34 لني غبخمر ا  ‘sok winogronowy’.

Nazwy mięs są tworzone w sposób analogiczny:

حئزير لئم  ‘wieprzowina, mięso wieprzowe’,

ب ك لئم  ‘baranina, mięso barana’.

Także relacja przeznaczenia realizuje się w grupach wyrazowych, w któryeh 
rzeczownik jest określany przez rzeczownik, a nie przymiotnik odrzeczownikowy:

33 م ،فزق ... ‘piec chlebowy, piee (do pieczenia) chleba’.

Nazwy uniwersytetów, w któryeh członem określającym jest nazwa miasta, to 
konstrukcje z przydawką dopełniaczową:

؛الفاجر لجابغة  ‘Uniwersytet Kairski’,

دس لجابغة  ‘Uniwersytet w Damaszku’.

Natomiast nazwy uniwersytetów tworzone z użyciem nazw krajów zawierają 
przymiotniki odrzeczownikowe:

33 Daltl at-Tabh al-‘arabiyy, hitp://acookweb.hawaaworld.com/%D8%B4%D9%88%D8% 
B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%84%D8% 
AD%D9%85%D9%8A%D8%A9.

32 rafed.net, h^://w^.rafed.net/woman/index.php? option=comyo^tn^iew==Uiele^< l= 
283:2009-04-12-13-33-25&catid=89:2009-07-27-12-53-43&Itemid=332.

33 Al-Wa؛an, 04.06.2008, h^://w^.alwatan-libya.eom/default.asp?mode=more&NewsID= 
1297&catID=1.

34 AS-Sarq al-Awsa21.08.2002 ,؛, h^://w^.aawsat.eom/details.asp?artiele=119323&issue- 
no=8667.

35 Ar-Riydd, 26.11.2007, http://www.alriyadh.eom/2007/11/26/artiele296882.html.

http://www.alriyadh.eom/2007/11/26/artiele296882.html
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لثامنة غةألا ا ذذ  ‘Uniwersytet Jordański’,

لبمغئ اتقرئلببئة ا  ‘Uniwersytet Francuski’.

Formacje adjektywne z sufiksem -iyy- są powszechnie stosowane, ale nie m ają 
charakteru kategorialnego. Jak to pokazują powyższe przykłady, istnieją ograni
czenia semantyczne związane z możliwością tworzenia przymiotników od róż
nych klas rzeczowników.

Charakterystyka morfologiczna podstaw derywacyjnych

Nie obserwuje się ograniczeń, jeśli chodzi o budow؟ morfologiczną rzeczowniko
wych podstaw słowotwórczych. Wyst؟pują tu:
-  Rzeczowniki niemotywowane:

لقوي ء لفة  ‘język ب  językowy’,

أبوي ء أي  ‘ojciec ب  ojcowski’.

-  Derywaty odczasownikowe:

سبمك ق ء ا أل نئي يئ ء ا ال نئي ا  ‘konsumować ب  konsumpcja ب  konsumpcyjny’,

سي ء لذرص ء ذزز لدر  ‘uczyć ب  nauczanie, dydaktyka ب  dydakłyczny’.

-  Rzeczowniki w formie liczby pojedynczej:

نبي ء نذلة ذ  ‘państwo ب  p^stw ow y’.

-  Rzeczowniki w formie liczby mnogiej:

ذذيي ء ذذل  ‘państwa ب  międzynarodowy’,

رجالي ء رجاذ  ‘mężczyźni ب  męski’.

-  Struktury złożone36:
Zrosty, czyli bezafiksalne połączenia dwóch wyrazów, występują rzadko w ję 

zyku arabskim. M ogą być od nich derywowane przymiotniki:

37 تنو تنيإ زا ا ز ء  ‘kapitał ب  kapitalisłyczny’.

36 Ryding 2005: 268. Rlas^kacja kompozitów na podstawie: Polański 1993: 277.
37 Tu: kalka wyrazu należącego do internacjonalizmów: سار  ‘głowa’ نو  ‘pieniądze,własność’
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Przymiotniki m ogą powstawać także bezpośrednio w procesie tworzenia zro
stów przymiotnikowych o członach współrzędnych:

('woda').”ناء + 'ląd' ١ ؛^٧ .’lądowo-wodny‘ بر 

Zestawienia stanowią produktywny sposób pomnażania słownictwa arabskie
go. Jednak tworzenie przymiotników od takich kompozitów dokonuje się rzadko. 
Obowiązuje tu pisownia rozdzielna:

لئزق فيجي شرق ء اال*بمئ ا  ‘Bliski Wschód ب  bliskowschodni’,

38 ة^^ا شنق ذؤلة  ‘pastw o  bliskowschodnie’,

39 نبز زقا-ش ذذت ا  ‘etap bliskowschodni’.

-  Wyrażenia przyimkowe:
Tego rodzaju formacje zawierają przyimek i rzeczownik -  zapisywane od

dzielnie -  lub może w nich dochodzić do zredukowania przyimka do jednej syla
by i bezpośredniego połączenia go z rzeczownikiem -  stosuje się wówczas łączną 
pisownię:

ق تقنج و ق ء ا لبثنجي و قنج ززاء \ ا إل قنجئ ززاء ء ا إل ا  ‘ultrafiolet ب  ultrafioletowy’, 

لئزبب _،فؤلق ئبمؤيي \ ننبئ _،قؤلق ء ا  ‘naddźwiękowy’, 

40 ق النزلجاث الهئزإؤي و  ‘fale naddźwiękowe’,

41 لغزغاث فبمزبقئ ا ا  ‘prędkości naddźwiękowe’,

قاريخ قبلن يجي ء ا قبائد  ‘prehistoryczny’.

42 ئة^فئثائب حتلقحازة  ‘cywilizacja prehistoryczna’.

-  Rzeczowniki zapożyczone43:
Proces zapożyczania wyrazów z języków obcych ma szeroki zakres we współ

czesnym języku arabskim. Zapożyczone leksemy o źródłosłowie greckim lub ła
cińskim należą do internacjonalizmów i przeszły do współczesnej arabszczyzny 
głównie za pośrednictwem języka angielskiego lub francuskiego (głównie w kra-

38 As-Sarq al-Awsa26.07.2009 ,؛, http://www.aawsat.eom/details.asp?seetion=6ه a^iele=524957 
£issueno=11168.

.Al-Ahbar, 22.03.2010, http://www.al-akhbar.com/ar/node/182241 ء3
40 A§-Sarq al-Awsa14.04.2004 ,؛, ht^://ww^.aawsat.eom/details.asp?seetion=14 ه artiele= 

سصضسس=9?69
41 Ma§allat al-‘ulhm, 06-07.1999, ht^://w^.oloommagazine.eom/A^tieles/ArtieleDetails. 

aspx?ID=1099.
42 At-Tarih, 07.2008, http://vb.altar££^.eom/t49342.
43 Ryding 2005: 95-96.

http://www.aawsat.eom/details.asp?seetion=6%d9%87a%5eiele=524957
http://www.al-akhbar.com/ar/node/182241
http://vb.altar%c2%a3%c2%a3%5e.eom/t49342
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jach Maghrebu). Są wyrazami niemotywowanymi, m ogą natomiast stanowić pod
stawy derywacyjne dla przymiotników:

ف بئ — بلنزا تبئزا  ‘telegraf ب  telegraficzny’,

ئئثلئ — قصل  ‘konsul ب  konsularny’,

ثوسقي — نوييقى  ‘muzyka ب  muzyczny’.

Zmiany morfonologiczne w obrębie podstaw siowotwórczych

-  Formant -iyy- łączy się bezpośrednio z tematem fleksyjnym rzeczowników 
o wygłosie spółgłoskowym:

شهري — شهر  ‘miesiąc ب  miesięczny’,

سي — لدريش لدر  ‘dydaktyka ب  dydaktyczny’.

Istnieją odstępstwa od tej zasady:
-  Rzeczowniki zawierające zwarcie krtaniowe w wygłosie tematu fleksyjnego 

zachowują się rozmaicie:
Temat pozostaje niezmienny, gdy spółgłoska krtaniowa jest spółgłoską 

rdzenną44:

اة و ابقذابي — ا  — [rdzeń: بدء إئقذآ[  ‘rozpoczynać ب  rozpoczęcie ب  początkowy’,

طذأ —  — [rdzeń: بدء بذا[  ‘zaczynać ب  zasada, podstawa ب  zasadniczy, 
fundamentalny’,

ة ئفا ئفائئ — إ إ  — [rdzeń: ئفأ ]نشء أ  ‘budować ب  budowanie ب  budowlany’.

Temat pozostaje niezmienny często także wtedy, gdy spółgłoska krtaniowa 
pojawia się w wyniku zmian fonologicznych w obrębie derywatów zawierających 
spółgłoskę y  lub w jako 3. spółgłoskę rdzenną45:

ة نئقا اجئقاتب — إ  — [rdzeń: قي — ىقانت [  ‘robić wyjątek ب  wyjątek ب
wyjątkowy’,

بناجز — بناة  — [rdzeń: بني — بقى[  ‘konstruować ب  konstrukcja ب
konstrukcyjny’,

ة غروي \ \ جزاجز — جنا — rdzeń: غرو — فزا[  ‘kleić ب  klej ب  kleisty’.

44 Fleisch 1990: 442, Buckley 2004: 79.
45 Ryding 2005: 262.
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W tym ostatnim w^ątadku możliwa jest także postać tematu ze spółgłoską 
w w wygłosie (z długą lub krótką samogłoską a)46:

ب ،تنجز — تناء ى تنا  — [rdzeń: سمو ننا[  ‘być wysoko ب  niebo ب  niebieski’.

Powyższe zasady dotyczą także rzeczowników zapożyczonych, niemotywo- 
wanych na gruncie języka arabskiego:

فيزيابئ — فيزياء  ‘fizyka ب  fizyczny’,

كهربائي — كهرباء  ‘elektryczność ب  elektryczny’,

بى:مح \ محقابي — محفاة ا  ‘chemia ب  chemiczny’.

Zwarcie krtaniowe niebędące spółgłoską rdzenną w rzeczownikach z sufiksem 
rodzaju żeńskiego آءل  przechodzi w w46:

ء ى — مخزا و مخزا  ‘pustynia ب  pustynny’,

اة، إ^ذا^ — ذ ^  ‘depresja ب  depresyjny’,

عذراوفي — عذزاة  ‘dziewica ب  dziewiczy’.

-  Temat rzeczowników będących derywatami czasowników nieregularnych ze 
spółgłoską y  lub w, od którego tworzy się przymiotniki, ma najczęściej w wy
głosie spółgłoskę w48:

— قتربية — [rdzeń: ربو رثى[  ‘wychowywać ب  wychowanie, pedago
gika ب  pedagogiczny’,

ىم — نفى  — [rdzeń: عني عئى[  ‘znaczyć ب  znaczenie ب  znaczeniowy’,

ى — فئى قو  — [rdzeń: فتو \ فتي ] ،فتي  ‘być młodym ب  młodzieniec ب  mło
dzieńczy’,

^^ ذئفا — ذئيا  [rdzeń: دنو \ دني ] ‘świat ب  światowy’, 

samogłoska a przed spółgłoską w ulega czasem skróceniu:

ئيوفي \ وى1ئئي ,

(,przykłady cynowane powyżej ̂يا^ \ جزايي، \

(.przykłady cynowane poniżej فرسوى \ ^^فزئتبا \ ،فزئسبي

46 Fleisch 1990: 443, Buckley 2004: 38.
48 Fleisch 1990: 443, Buckley 2004: 39.
48 Fleisch 1990: 449, Danecki 2001: 419, Buckley 2004: 80.
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Rzeczowniki niemotywowane, o temacie zawierającym 2 spółgłoski, ulegają 
rozszerzeniu o spółgłoskę w -  na wzór derywatów czasowników słabych^9:

لغوي ء لغة  ‘język ب  językowy’,

ي ء تقة سو  ‘rok ب  roczny’,

ء يد  ‘ręka ب  ręczny’,

ي^ذ ء ذم  ‘krew ب  krwawy’,

بذ أ0بثبي ء ا  ‘syn ب  synowski’.

Wydaje się jednak, że można tu także wyróżnić temat dwuspółgłoskowy oraz 
sufiks -awiyy-51.
-  Rzeczowniki zapożyczone mające temat fleksyjny o zakończeniu y^:

Ulegają skróceniu52:

تركي ء كبا تر  ‘Turcja ب  turecki’,

وئلونئ ء بولوبجا  ‘Polska ب  polski’,

بيولجي ء بئزجفا  ‘biologia ب  biologiczny’,

جثولوجئ ء جثولوجفا  ‘geologia ب  geologiczny’.

Niekiedy pozostają bez zmian, a pomiędzy tematem rzeczownika a sufiksem 
-iyy- pojawia się spółgłoska rozdzielająca w lub zwarcie krtaniowe53:

ي فنسو \ فزئ؛نابتي \ ،ي-فرئس ء فزئ،تدا  ‘Fr؛mcja ب  francuski’,

ئ ء لبيئنا ييئنا  ‘kino ب  kinowy’.

• W n iektó^ch tematach o wygłosie spółgłoskowym dokonują się wymiany 
samogłoskowe54:

فغبز ء -فتل : -فبل ,

لكي ء ،نبق ن  ‘król ب  królewski’,

^ فبب ء فبت  ‘wątroba ب  wątrobowy’.

49 Buckley 2004: 79-80.
50 Temat tego rzeczownika jest pozbawiony elementów protetycznych w nagłosie.
.Fleisch 1990: 450, Danecki 2001: 419. Uwagi na temat sufiksu -awiyy- poniżej ؛5
52 Buckley 2004: 78.
53 Buckley 2004: 81-82.
5* Danecki 2001: 418.
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-  Wymianom samogłoskowym może towarzyszyć także skrócenie tematu:

فغنتي ء -فغل : -فعيلة ,

جرري ء جزيزه  ‘wyspa ب  wyspowy’,

، قبلي ء قبيلة  ‘plemię ب  plemienny’.

-  Rzeczowniki z morfemem -at- w wygłosie ulegają skróceniu o ten morfem55:

بيني بيئهء  ‘środowisko ب  środowiskowy’,

يفاجئ ء ساحة  ‘turystyka ب  turystyczny’,

ائ ط ء زز ززا  ‘rolnictwo ب  rolniczy’,

وزة ري ء نير شرو  ‘konieczność ب  konieczny’,

، كقابي ء كبابة  ‘pisanie ب  pisemny’.

-  Przymiotniki stanowiące zapożyczenia z języków obcych (najczęściej o cha
rakterze internaejonalizmów) zakończone na -iyy- czasem nie są dety^wata- 
mi5؛. Cząstka ta może służyć adaptacji morfologicznej zapożyczeń na grun- 
eie języka arabskiego. Odbywa się to w ten sposób, że wyrazy zapożyczone, 
któryeh nie da się odnieść do żadnych rzeczowników, przyłączają -iyy-, eo 
upodabnia je  do rodzimych przymiotników:

,’hieratyczny‘ هيراطيقئ

بيجئ تئزا ,’strategiczny‘ إ

بم'غا  ‘szterling’, سراه بئيإ  ‘fhnt szterling’.

Następnym etapem jest tworzenie rzeczowników abstrakcyjnych na podsta
wie takich przymiotników:

بيجئ لتثزية ء بثزا إ  ‘strategiczny ب  strategia’,

اه ء ^ا^ب هئز  ‘demokratyczny (demokrata) ب  demokracja’,

ناسئة ء بئ1بيرن وئ دب  ‘dyplomatyczny (dyplomata) ب  dyplomacja’,

نالهئ نالهفة ء زو زو  ‘romantyczny ب  romantyzm’.

Można także przyjąć, że procesy zapożyczania przymiotników i rzeczowni
ków abstrakcyjnych od tych samych rzeczowników przebiegają niezależnie od

55 Buekley 2004: 78, Ryding 2005: 262.
Karin Ryding traktuje -iyy-jako formant dołączany do podstawy zapożyczonej z j ء5  zyka obeego؟

(Ryding 2005: 267).
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siebie: efektem finalnym są przymiotniki zakończone na -iyy- oraz abstracta za
kończone na - iyyat-57:
-  Czasem zapożyczane są wyłącznie przymiotniki:

سكز .’federalny‘ ، فيدزالي ,’klasyczny‘ كأل

-  Należy rozważyć też kwestię kalk semantycznych. Przymiotniki relacyjne są 
tu motywowane przez rzeczowniki rdzennie arabskie, odpowiadające znacze
niowo wyrazom obcym. Stanowią one następnie podstawę słowotwórczą dla 
rzeczowników abstrakcyjnych:

نزثة — ي زنن — زئر ز  ‘symbol ب  symboliczny ب  symbolizm’,

ي — سير ئمحرية — سير  ‘wyrażanie, ekspresja ب  ekspresyjny ب  ekspresjo- 
nizm’.

Można tu również przyjąć założenie Holesa58 o możliwości tworzenia przy
miotników relacyjnych i abstractów na podstawie tych samych rzeczowników:

^ ك تجذا ا^أ — ا  ‘współudział ب  socjalistyczny, polegający na wspólnym rządzeniu’, 

اثش'اكثة — اثش'اك  ‘współudział ب  socjalizm, system polegający na wspólnym rządzeniu’.

Form ant -iyy- i jego w arianty
-  -awiyy-

Wariant sufiksu -iyy- w postaci -awiyy- pojawia się w przymiotnikach, któt^ch 
znaczenie jest związane z rzeczownikami abstrakcyjnymi, derywowanymi od 
przymiotników z sufiksem -iyy-59. Wszystkie te derywaty m ają wspólny element, 
co pokazuje następujące zestawienie:

^ ^ اق ذا — ذابقة — ذابق — ذ  ‘osoba, osobowość ب  osobisty, indywi
dualny, subiektywny ب  subiektywizm ب  
subiekiywistyczny’,

جزبوي — جزبقة — ،جثربي — جزت  ‘partia ب  partyjny ب  partyjniactwo ب
pariyjniacki’,

57 Clive Holes przyjmuje, że motywację dla rzeczowników abstrakcyjnych mogą stanowić za
równo przymiotniki odrzeczownikowe, jak i rzeczowniki: „A large class of nouns is formed by adding 
the feminine ending -a to the relational adjective or simply by adding -i:ya directly to the nominal 
base” (Holes 2004: 161, 162).

58 Por. podpunkt dotyczący zapożyczeń.
59 lanusz Danecki traktuje obie grupy przymiotników jako de]ywaty tych samych rzeczowników: 

„lest to stosunkowo nowy sufiks w języku arabskim i odpowiada polskim «-istyczny» lub «-awy». 
W ten sposób przymiotniki z sufiksem -awl tworzą pary z przymiotnikami na -T o innym znaczeniu” 
(Danecki 2001: 421). Moim zdaniem mamy tu raczej do czynienia z deba tam i różnych rzeczowników.
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علنوي ء علمية ء ،تعلمي ء جنأ  ‘nauka ب  naukowy ب  scjentyzm ب  scjen-
tystyczny’,

فزذوي ء فزذقة ء فزذي ء فزذ  ‘osoba, pojedynczy człowiek ب  osobisty,
indywidualny ب indywidualizm ب indywi
dualistyczny’.

Sądzę, że kierunek motywacji jest tutaj następujący: od rzeczownika derywo- 
wany jest przymiotnik, który z kolei stanowi motywację dla rzeczownika abs
trakcyjnego. Od niego następnie tworzy się przymiotnik jako derywat drugiego 
stopnia. Oba te przymiotniki muszą się różnić formalnie, stąd zróżnicowanie su- 
fiksów (-iyy- jako formant w derywatach pierwszego stopnia, -awiyy- w detytwa- 
tach drugiego stopnia). Sądzę również, że prawdopodobna jest tu interpretacja 
zakładająca, że oba detywaty są zaopatrzone w ten sam formant -^y-, ponieważ 
jednak pochodzą od różnych rzeczowników, m ają różne podstawy słowotwórcze
-  ta druga jest rozszerzona o spółgłoskę w, wskazującą na formant rzeczownika 
abstrakcyjnego.
-  -aniyy-

Morfem -an- stosowany w języku arabskim i innych językach semickich jest 
charakterystyczny dla n iektó^ch przymiotników0؛. Może być do niego dodany su- 
fiks -iyy-61 -  powstaje wówczas sufiks złożony -aniyy-. Rćgis Blachćre i Maurice 
Gaudefroy-Demombynes wskazują na jego bmkcję w tworzeniu pewnej grupy 
neologizmów62. We współczesnym języku obserwuje się występowanie nielicz
nej grupy przymiotników relacyjnych z tym formantem. Derywaty z sufiksem 
-iyy- m ogą funkcjonować obok derywatów z -aniyy- w tym samym lub podobnym 
znaczeniu, m ogą też wykazywać różnice semantyczne:

لصي ء ص  ‘dusza, duch, umysł ب  psychiczny, umysłowy’,

قائي ء  ‘psychiczny, mentalny’,

نوط ء لروخ  ‘duch ب  duchowy (alkoholowy)’63,

ء  ‘sphytualistyczny’,

ي جثي ء خنت  ‘ciało ب  cielesny’,

بي ء يتذا  ‘cielesny’,

60 Lipiński 1997: 221. Stosuje się go także do łworzenia rzeczowników odsłownych, nazw wy
konawców czynności i nieregularnej liczby mnogiej.

 Lipiński 1997: 222: „The number of adjectives in -ani without any gentilitial connotations ؛6
increases in Post-Classical Arabic”

“  Blachóre, Gaudefroy-Demombynes 1975: 101: „La dósinence ئ تا , rare dans l’ancienne lan- 
gue, a persist،؛ avec quelques applications nouveiles”.

63 Kalka semantyczna.
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جشي — م-جنش  ‘ciało ب  cielesny’,

ق جنناني — يتنا  ‘ciało ب  cielesny’,

نذة ؤخذوى — ز  ‘jedność, jedyność, samotność ب  federalny’,

,’samotny, indywidualny‘ — وبمذانجي

بزى — بز  ‘ląd ب  lądowy’,

,’zewnętrzny, eksterytorialny; obcy‘ — قزايي

بمئ — زب ض ز , Bóg ب  boski’.

Niewielka liczba formacji z tym sufiksem nie pozwala na uogólnienia dotyczą
ce jego ewentualnej specjalizacji semantycznej64. We współczesnej arabszczyźnie 
jego produktywność jest niewielka i trudno stwierdzić, czy ulegnie zwiększeniu. 
-  -in, -aziyy-, -aziyy-

ن)بم — امحز  ‘Jemen ب  jemeński’.

ى65 ى نزوز — نزد \ زازى — الز

Obserwuje się pojedyncze przykłady wyrazów z wyżej wymienionymi for- 
mantami66, jednak ich niska produktywność (potwierdzone występowanie kilku 
przykładów) pozwala na pominięcie ich w analizie.

Podsumowanie

Przymiotniki odrzeczownikowe w języku arabskim są formacjami powstałymi 
głównie z udziałem formantu -iyy-. Inne formanty odgrywają obecnie niewiel
ką  rolę w ich tworzeniu. Podstawy słowotwórcze dla tych przymiotników mogą 
stanowić rzeczowniki o dowolnej budowie morfologicznej (jeśli wygłos tematu 
fleksyjnego takiego rzeczownika zawiera spółgłoskę inną niż zwarcie krtaniowe, 
w, y  -  dodaje się do niego formant, jeśli jest inny -  w obrębie podstaw dochodzi 
najczęściej do zmian morfonologicznych). Natomiast nie każda kategoria seman
tyczna rzeczowników może stanowić podstawę tworzenia tego rodzaju formacji. 
Znaczenie tych przymiotników jest odzwierciedleniem ich relacji do podstaw

64 Janet Watson wskazuje na rolę tego sufiksu w tworzeniu przymiotników od obcych nazw miej
scowych, np.: نديها نريكتي ء أ أ  ‘Ameryka ب  amerykański’ (Watson 2002: 196). Nie sądzę jednak, 
by, jak to sugeruje autorka, derywaty te były bardzo liczne. Poza tym każdy z nich ma odpowiednik 
w postaci derywatu z sufiksem -iyy-, n p نديتي. .أ

65 Przymioiniki relacyjne utworzone od nazw miejscowych.
66 Danecki 2001: 420-421.
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(przymiotniki relacyjne), ale nierzadko wykracza poza nie, zbliżając je do przy
miotników jakościowych.
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