
Mirosław Skarżyński

Uniwersytet Jagielloński

Kraków

Badania Profesor Zofii Kurzowej
W ZAKRESIE SŁOWOTWÓRSTWA

1. Wśród zainteresowań naukowych profesor Zofii Kurzowej słowotwórstwo zajmo
wało miejsce niepoślednie, choć, jak wiadomo, nie pierwszorzędne, ustępując w oczy
wisty sposób pierwszeństwa badaniom polszczyzny kresowej. Jednak owocem tego 
słowotwórczego wątku jest kilkanaście pozycji w bibliografii Pani Profesor, począw
szy od najwcześniejszych Materiałów do bibliografii słowotwórstwa języków sło
wiańskich (opracowanych wspólnie z Renatą Grzegorczykową i Jadwigą Puzyniną), 
przez artykuły, książki, po wykłady powielone, przeznaczone dla studentów krakow
skiej polonistyki, a jest także wśród nich artykuł popularyzujący zasady słowotwór
stwa, adresowany do nauczycieli języka polskiego (Kurzowa 1965). Są tu prace doty
czące zarówno diachronii, jak i synchronii, historii metodologii słowotwórczej i doty
kające zagadnień teoretycznych słowotwórstwa. Poza tym same opisy słowotwórcze 
znajdujemy w licznych jej pracach (np. o języku filomatów, w obu monografiach 
kresowych). Przynajmniej o kilku z nich warto co nieco powiedzieć, przy czym ich 
wybór niekoniecznie jest czysto obiektywny, ponieważ kierowałem się także własną 
pamięcią o tym, co ze słowotwórczego dorobku Pani Profesor miało w odpowiednim 
czasie dla mnie osobiście ważne znaczenie.

2. Zacząć należałoby od XVIII tomu „Prac Filologicznych” z 1964 r., dedykowanego 
Witoldowi Doroszewskiemu, w którym znajdujemy trzy studia pod wspólnym tytu
łem Z historii polskiej nauki o budowie wyrazów, autorstwa trzech ówczesnych pod
opiecznych W. Doroszewskiego - J. Puzyniny, R. Grzegorczykowej i Z. Kurzowej. 
Przedstawiają one dzieje opisów słowotwórczych od gramatyk staropolskich 
(J. Puzyniną) przez prace wieku XIX (R. Grzegorczykową) po polskie teorie i opisy 
słowotwórcze wieku XX (Z. Kurzowa).

W artykule Kształtowanie się metod analizy słowotwórczej wyrazu w języko
znawstwie polskim XX w. prof. Z. Kurzowa przedstawiła historię rozwoju badań 
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słowotwórczych w dwóch nurtach - analizy dwuczłonowej, opartej na teorii Jana 
Rozwadowskiego o dwuczłonowości budowy tworów językowych, będącej konse
kwencją dwuetapowości procesu poznawczego, oraz (nurt drugi) analizy wieloczłono
wej, stawiającej w centrum zainteresowania morfem rdzenny, związanej z kolei z pra
cami Henryka Ułaszyna. To punkt wyjścia słowotwórczych opisów XX wieku, zaś 
punktem końcowym była wówczas teoria logiczno-syntaktyczna W. Doroszewskiego 
przedstawiona obiektywnie, co znaczy tu bez szczególnej fascynacji, choć z należnym 
mistrzowi szacunkiem. Jednak w pracach Z. Kurzowej z zakresu słowotwórstwa nie 
znajdziemy nigdy użycia tej metody, a dalszy rozwój polskiego słowotwórstwa pójdzie 
innymi już drogami, choć wyznaczać je będą właśnie uczennice W. Doroszewskiego.

Przypomniany tu artykuł prof. Z. Kurzowej wraz z dwoma poprzedzającymi skła
da się na jedyny jak dotąd opis historii, najpierw prenauki, a potem już nauki o sło- 
wotwórstwie w polskiej lingwistyce do czasów W. Doroszewskiego i owa trylogia 
mimo upływu lat nadal zachowuje swą wartość dla każdego, kto chce się zajmować 
słowotwórstwem, o ile oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest znajo
mość przeszłości własnej dyscypliny.

3. Z prac historycznojęzykowych niewątpliwie należy wspomnieć książkę Polskie rze
czowniki męskie na -o na tle słowiańskim (1970). Przedmiotem badań jest tu grupa sufik- 
sów na -o (-ko, -no, -ło, -dło, -dno, -o i in.), obecnych w rzeczownikach rodzaju męskie
go. Słownictwo (nomina apellativa i nominapropria) poddane analizie pochodzi z epoki 
staro- i nowopolskiej, z dialektów polskich, wreszcie z języków południowosłowiańskich 
(macedoński, bułgarski, słoweński, serbo-chorwacki), zachodniosłowiańskich (czeski, 
słowacki polski, oba łużyckie), wschodniosłowiańskich (rosyjski, białoruski i ukraiń
ski), a także z nieistniejących już dialektów północnosłowiańskich (połabskich).

W pracy tej Z. Kurzowa dążyła do uzyskania odpowiedzi na pytania o przyczyny 
pojawienia się końcówki rodzaju nijakiego w rzeczownikach męskich, o jej funkcje, 
o znaczenie tego typu rzeczowników, wreszcie o funkcję onomastyczną i apelatywną 
interesującej ją grupy sufiksów i ich udział w derywatach w wymienionych językach.

Wyprzedzające tę książkę i przygotowujące ją, dłuższe studium Staropolskie na
zwy osobowe na -o (historia i geografia) (1967) przyniosło z kolei szczegółowy opis 
dużej klasy imion własnych, ich historii i zasięgu, a także postulat konieczności posze
rzenia tego rodzaju badań na inne języki słowiańskie, zrealizowany właśnie w przy
wołanej tu monografii z 1970 roku. Wspominam tę książkę nawet nie dlatego, że była 
to jedna z pierwszych prac Z. Kurzowej czytanych przeze mnie wiele lat temu, ale 
dlatego, że urzekła mnie ona szerokością ujęcia problemu, precyzją analizy, ścisłością 
i jasnością wywodów, elegancją narracji. Dopiero później, gdy poznałem inne teksty, 
zobaczyłem, że są to stałe cechy prac naukowych prof. Z. Kurzowej, z pokorą więc 
przyjmowałem wszelkie uwagi Pani Profesor dotyczące stylistyki moich pierwszych 
tekstów mających pretensje do bycia naukowymi.
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Książka ta czytana później i dzisiaj wywołuje także refleksje innego rodzaju. Oto 
widać wyraźnie, jak bardzo w ciągu kilku dziesiątków lat (a myślę tu o czasie, kiedy 
prof. Z. Kurzowa jeszcze studiowała) zmieniła się językoznawcza edukacja poloni
stów pozbawiona z czasem takich przedmiotów, jak wstęp do slawistyki czy choćby 
ujętej propedeutycznie gramatyki porównawczej języków słowiańskich.

4. W dłuższym studium opublikowanym w roku 1974 w „Zeszytach Naukowych UJ” 
prof. Z. Kurzowa zajęła się zjawiskiem tzw. derywacji fleksyjnej. I tu trzeba przy
pomnieć, jaka była wówczas sytuacja. Polskie opisy słowotwórcze od S. Szobera 
po W. Doroszewskiego w zasadzie nie dostrzegały użycia paradygmatu w funkcji 
formantu. Pisano o „odrzucaniu przyrostków i skracaniu tematów” (Szober 1923), 
o przyrostkowym formancie tworzącym imiona żeńskie od męskich (typ Stanisława 
< Stanisław, Gaertner 1931-1938), o „braku sufiksów czasownikowych” czy o „zerze 
morfologicznym” (Doroszewski 1952). Jak się wydaje, dopiero dosyć późna recepcja 
artykułów J. Smimickiego (Так называемая конверсия и чередование звуков в ан
глийском языке, 1953) i По поводу конверсии в английском языке, 1954), a dalej 
przedefiniowanie przez Milośa Dokulila samego zakresu pojęcia formantu pomogły 
zauważyć derywacyjne funkcje morfemów fleksyjnych (Skarżyński 1999). Artykuł 
Z. Kurzowej Derywacja fleksyjna czyli paradygmatyczna w języku polskim i pró
ba wyjaśnienia jej genezy był drugą, po wcześniejszym o 10 lat artykule Romana 
Laskowskiego i Henryka Wróbla (1964), próbą bliższego rozpoznania tej techniki de- 
rywacyjnej. W stosunku do obszaru derywacji fleksyjnej zakreślonego przez obu wy
mienionych językoznawców Z. Kurzowa podaje jeszcze dalszych sześć grup formacji, 
które należy interpretować jako produkty derywacji fleksyjnej.

I tak uznanie przyrostków tematycznych czasowników za morfemy fleksyjne (dziś 
to oczywistość) pozwoliło wprowadzić w zakres derywacji paradygmatycznej rze
czowniki dewerbalne (skłon, obrona) i czasowniki odimienne (chmurzyć się, kamie
nieć, bielić). Grupę nazw żeńskich od męskich powiększyły derywaty typu robotnica, 
pomocnica, zaś grupę nazw wykonawców zawodów (i reprezentantów dyscyplin na
ukowych, artystycznych) formacje typu fizyk, logik, dramaturg.

Jako derywaty z formantami (lub współformantami) paradygmatycznymi ujęte zo
stały rzeczowniki tatar ‘befsztyk tatarski’, farmery ‘spodnie farmerskie’, amerykany 
‘buty amerykańskie’, struktury bardzo ciekawe nie tylko ze względu na technikę de
rywacji: ucięcie sufiksu -sk- + formant paradygmatyczny, ale i dlatego, że w wielu 
wypadkach tego rodzaju derywacja powiększa homonimię w słowniku, por. tatar ‘po
trawa’ i Tatar lub - co i dziś obserwujemy, więc podaję tu przykład całkiem współ
czesny:

komórka ‘telefon’ < telefon komórk<ow>(y) < komórka ‘część jakiegoś urządzenia, 
stanowiąca najmniejszy, podstawowy jego element’.
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Formanty paradygmatyczne wskazała Z. Kurzowa także w derywatach od wyra
żeń przyimkowych (bezkwiat, bezprawie, beztroska}, notabene dość dyskusyjnych, 
i wśród kompozitów (trójnóg, dwuścian, gazomierz). Tym samym, jak dowodziła, 
morfemy fleksyjne są wykorzystywane w polszczyźnie w całym obszarze formacji 
- od simplicjów po kompozita.

Druga część artykułu poświęcona jest rozważaniom nad genezą techniki paradyg- 
matycznej w języku polskim. Sięgnięcie do materiału historycznego, prasłowiańskie
go, pozwoliło prof. Z. Kurzowej udowodnić, że to, co w synchronicznym podejściu 
nazywamy derywacją paradygmatyczną, jest procesem starym, istniejącym obok su- 
fiksacji. Wykorzystanie w derywacji morfemów fleksyjnych zamiast słowotwórczych 
było konsekwencją zaniku „funkcjonalnych cech apofonii”, pierwotnego wykładnika 
derywacji odczasownikowej. Zanik apofonii spowodował słowotwórczą „emancypa
cję” paradygmatu.

Trzeba dodać, że teza o wzajemnym uzupełnianiu się sufiksacji i paradygmatyzacji 
znalazła potwierdzenie później, w czysto synchronicznych badaniach współczesnego 
materiału prowadzonych przez Krystynę Waszakową (1993).

Artykuł o derywacji fleksyjnej miał duże znaczenie dla powstałego i rozwijające
go się wówczas słowotwórstwa synchronicznego (przypomnijmy - to rok 1974), po
nieważ po pierwsze - wyznaczał nowy i znacznie szerszy a nierozpoznany wówczas 
zakres zjawiska, po drugie - rozbijał przekonanie o wyjątkowości czy nietypowości 
derywacji paradygmatycznej wobec derywacji afiksalnej. Dalszy rozwój badań tego 
typu derywacji, prowadzonych głównie w ośrodku warszawskim, pozwala należycie 
docenić rolę przypomnianego tu artykułu w rozwoju słowotwórstwa synchronicznego.

5. „Synchroniczna” jest książka z roku 1976, Złożenia imienne we współczesnym ję
zyku polskim. Jest to pierwsza monografia kompozitów oparta na dużym materiale 
rzeczowników i przymiotników złożonych oraz utrzymana konsekwentnie w nowej 
i wciąż jeszcze budowanej wtedy metodologii słowotwórstwa. Przypomnę tylko, że 
wcześniej oprócz kilku drobniejszych artykułów były dwa książkowe opracowania: 
historyczna (w dwojakim sensie) praca Jana Łosia z 1901 г. Сложные слова в поль
ском языке (1901), i pierwszy strukturalistyczny opis Ireny Klemensiewiczówny 
Wyrazy złożone nowszej polszczyzny kulturalnej. Próba syntezy (1951).

Materiałem badawczym w pracy Pani Profesor stały się wyrazy złożone, spełniające 
warunek synchronicznie rozumianej motywacyjności, tj. „motywowane przez dwa lub 
więcej samodzielne wyrazy”, co musiało mieć potwierdzenie w parafrazie. Tym samym 
pod uwagę została wzięta centralna część słownictwa złożonego, obejmująca „wyraźne” 
kompozita, bez wszelkiego rodzaju quasi-złożeń, złożeń motywowanych jednostronnie 
i innych struktur przejściowych, które stały się przedmiotem zainteresowania słowo- 
twórców dopiero później, wraz ze wzrostem ich liczby w słownictwie polszczyzny.
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Badania materiału dotyczące cech: 1) formalnych (rodzaj członów złożenia ujęty 
w kategoriach części mowy; tu: S+V, S+S, Ad+Ad, Num+S, itd.), 2) znaczeniowych 
(stosunek treściowy członów do siebie; tu złożenia współrzędne i hierarchiczne, endo- 
i egzocentryczne, w zakresie zaś przymiotników pod uwagę wzięto rodzaj przymiot
nika: relacyjny, jakościowy) oraz 3) słowotwórczych (obecność lub brak formantu 
segmentalnego, typ formantu i współformantu: afiks, paradygmat, interfiles) pozwoliły 
zbudować jasną klasyfikację kompozitów, a w obrębie klas ogólniejszych podać in
wentarze typów słowotwórczych.

Złożenia
1. niemotywowane
2. motywowane

2.1. hierarchiczne
2.1.1. z nadrzędnym Verb
2.1.2. z nadrzędnym S

2.2. szeregowe
2.2.1. kompozita czyste
2.2.2. kompozita mutacyjne

2.3. analogiczne

Ostatecznie badania doprowadziły do wniosków, z których pierwsze dotyczyły 
statusu kompozycji w systemie słowotwórczym polszczyzny. Oto wbrew panującym 
przekonaniom kompozycja jako technika derywacji (w szerokim znaczeniu tego wy
razu) nie jest niczym obcym czy nietypowym w polszczyźnie, ale jest procesem uzu
pełniającym derywację (w sensie węższym). Co więcej, obie te techniki, jak to ujmuje 
Z. Kurzowa, „zachodzą na siebie” i można tu mówić o istnieniu w systemie słowo
twórczym kontinuum, na którego jednym krańcu mamy proste połączenia dwóch wy
razów, na drugim zaś derywaty afiksalne, czyli:

a) złożenia współrzędne kopulatywne - czysta kompozycja (typ marszobieg),
b) połączenie kompozycji i derywacji (typ domokrążca),
c) derywacja czysta (typ pisarz).
Dalej, o równoprawności obu sposobów tworzenia wyrazów świadczy także to, 

że i kompozita, i derywaty afiksalne dają się ujmować w kategoriach transpozycji, 
mutacji i modyfikacji, a w przypadku dwóch pierwszych klas należą do tych samych 
kategorii słowotwórczo-semantycznych (nazwy czynności, nazwy działacza itp.).

Jako dopełnienie omawianej książki trzeba by wskazać dwa artykuły. Pierwszy, 
Strukturyjęzykowe z pierwszym członem nowo (1976a), w którym analizując nominacje 
typu nowomodny, nowogrecki obok: nowo mianowany, nowo kreowany, Z. Kurzowa 
doszła do wniosku, że należą one do dwóch odrębnych modeli - słowotwórczego (no
wogrecki) i składniowego (nowo przybyły), co jest konsekwencją odmiennego statusu 
semantycznego pozornie jednolitego przysłówka nowo.
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Drugi artykuł, Problem stosunku derywacji i kompozycji w językach słowiańskich 
(1976b), wiązał się ściśle z wnioskiem podanym w monografii kompozitów na temat 
statusu kompozycji w systemie słowotwórczym polszczyzny. Poszerzenie obserwacji 
na materiał rzeczowników złożonych czeskich, słowackich, rosyjskich, bułgarskich 
i serbo-chorwackich pozwoliło stwierdzić, że taka sama sytuacja jest w innych ję
zykach słowiańskich, tak więc kompozycja ani w języku polskim, ani w ogóle w ję
zykach słowiańskich nie jest zjawiskiem przeciwstawiającym się derywacji, ale ją 
uzupełniającym. Jest też w części owych formacji zintegrowaniem się procesów kom
pozycyjnych (w zakresie podstaw słowotwórczych) i derywacyjnych (w zakresie afik- 
sów), natomiast tzw. kompozycja czysta, bez udziału sufiksów realizuje się jedynie 
w złożeniach modyfikacyjnych. Tak scharakteryzowana kompozycja jako technika 
słowotwórcza jest, zdaniem prof. Z. Kurzowej, swoista dla języków słowiańskich.

6. Te w pewnym stopniu własne „wspomnienia z lektur” pozwolę sobie zamknąć od
wołaniem do otwierającego Studia językoznawcze (księgę jubileuszową ofiarowaną 
Pani Profesor na jej jubileusz) artykułu Władysława Miodunki. Czytamy tam:

Nie mniej ważne były jednak Jej wysiłki włączania zdobyczy metodologicznych i te
oretycznych do dydaktyki uniwersyteckiej. I tak np. w Instytucie Filologii Polskiej to 
właśnie prof. Zofia Kurzowa wprowadziła nowe ujęcie słowotwórcze do wykładów 
z gramatyki opisowej języka polskiego na początku lat 70., co wywołało duże wrażenie, 
gdyż dotąd nikomu nie przyszło do głowy, aby w Krakowie uczyć słowotwórstwa „po 
warszawsku” (Miodunka 2001: 13).

Nie kwestionując owego „dużego wrażenia” i jego powodów, dodałbym jednak 
do tego pewną uwagę uzupełniającą. Myślę, że dla prof. Z. Kurzowej nie było ani 
słowotwórstwa (ani językoznawstwa) warszawskiego, krakowskiego itp., natomiast 
było po prostu słowotwórstwo (i językoznawstwo), dyscyplina naukowa rozwijająca 
się i zmieniająca, a ten rozwój i zmiany powinny były znaleźć swoje miejsce w dy
daktyce, ponieważ była to dydaktyka uniwersytecka, która musi nadążać za rozwojem 
nauki, niezależnie od tego, w którym mieście czy kraju znajduje się ta lub inna szkoła 
naukowa. A wreszcie, do rozwoju tego nowego słowotwórstwa i sama Pani Profesor 
wniosła swój wkład.
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