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ABSTRACT: This paper is aimed at demonstrating that semantic-based contrastive analy-
sis of Polish and Arabic can result in a new insight into the system of Arabic. Comparing 
Arabic with a language that is different both genetically and structurally, one can notice 
features that usually escape one’s attention.
 Discussing the categories of names of subjects and actions, this paper demonstrates 
that a comparison of the descriptions of analogous categories in Polish and Arabic gram-
mar texts allows to cover more linguistic phenomena. It classifies derivatives according 
to the semantic criteria and takes into account all the possible means of expression – also 
those ignored by previous studies. This method makes it possible to demonstrate that 
in Arabic the so-called paradigmatic derivation is a highly productive word-formation 
technique, transforming adjectives and participles (both active and passive) into names 
of subjects, means, actions, places, objects, results and others.
 This analysis can serve as an introduction to theoretical studies that will be helpful in 
describing the Arabic language at all levels anew. It can also have practical application in 
teaching of Arabic particularly at Polish universities.

W niniejszym artykule chcę wykazać, że oparta na podejściu semantycznym gramatyka 
kontrastywna arabsko-polska stwarza szansę na pozyskanie nowych interesujących danych 
językowych, które mogą stać się punktem wyjścia dla badań teoretycznych, a w dalszej 
perspektywie znaleźć zastosowanie w dydaktyce i działalności przekładowej – zwłaszcza 
w polskim uniwersytecie. Odwołując się do wyników badań przedstawionych w mojej 
monografii Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym1, 
wykażę korzyści wynikające z zastosowania takiej metodologii do pozyskiwania nowych 
informacji na temat systemu języka arabskiego2. Porównanie dwóch języków, zwłaszcza 
niespokrewnionych i w związku z tym wykazujących duże różnice strukturalne, pozwala 
bowiem odkryć zjawiska trudne do zauważenia w opisie jednostronnym.

HISTORIA I METODOLOGIA BADAŃ OPARTYCH NA PORÓWNYWANIU RÓŻNYCH SYSTEMÓW 
JĘZYKOWYCH

Porównywanie języków mające na celu wykazanie różnic oraz podobieństw między 
nimi jest domeną językoznawstwa historyczno-porównawczego, stosującego podejście 
diachroniczne oraz językoznawstwa kontrastywnego, które bada zestawiane języki 
w perspektywie synchronicznej. Język arabski stanowił i stanowi przedmiot obu typów 
badań. Historia językoznawstwa historyczno-porównawczego, zestawiającego języki 
afroazjatyckie (wcześniej określane jako chamito-semickie) lub wyłącznie semickie, 

* Tekst referatu wygłoszonego na konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Orientalistyczne-
go, Komitetu Nauk Orientalistycznych i Wydziału Orientalistycznego UW w dn. 14–15.10.2013 r.

1 Iwona Król , Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 228.

2 Przedmiotem badań i opisu jest współczesny arabski język literacki.
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sięga XIX w.3. Twórcą modelu studiów semitystycznych, których efekt stanowiła mię-
dzy innymi klasyfikacja typologiczna języków semickich, był Ernest Renan4, autor 
Histoire générale et systéme comparé des langues sémitiques. Zapoczątkował on ba-
dania nad systemem języków semickich, żywych i martwych, których intencją było 
zrekonstruowanie historii tych języków i określenie istniejących między nimi powią-
zań. Model ten rozwijali między innymi Joseph Halévy5 czy Jules Oppert. Natomiast 
za najważniejszych twórców semitystyki uznaje się Theodora Nöldekego6 oraz Carla 
Brockelmanna7. Badania takie miały prowadzić do opisu strukturalnych cech wybra-
nych języków na różnych poziomach organizacji systemu językowego, ze wskazaniem, 
czy (i w jaki sposób) są one kontynuacją cech hipotetycznego protojęzyka, czy też sta-
nowią systemową innowację. Najlepiej zbadany pod tym względem był system morfo-
logiczny, zwłaszcza słowotwórstwo, czego ilustracją są na przykład prace Jakoba Bart-
ha8. W XX w. podobną tematyką zajmowali się m.in. Gotthelf Bergsträsser9, David 
Cohen10, Marcel Cohen11, natomiast autorami najnowszych monografii są: Edward 
Lipiński12, Joshua Fox13, Patrick R. Bennet t14, Louis Herbert Gray15.

Na przełomie lat 50. i 60. XX w. obok opisanych wcześniej badań mających przede 
wszystkim charakter teoretyczny zaczęły pojawiać się prace motywowane potrzebami 
dydaktyki języków obcych, w których zestawiano języki współczesne, nierzadko nie-
spokrewnione. W ten sposób zrodziła się odrębna dyscyplina – językoznawstwo kontra-
stywne. Zainicjowała ją wydana w 1957 r. książka R. Lado16. Zawierała ona opis metod 
porównywania języków na różnych poziomach ich organizacji – fonetycznym, morfolo-
gicznym, leksykalnym – oraz kultur, w ramach których języki te funkcjonują. Jej celem 
było podniesienie efektywności nauczania języków obcych dzięki odkryciu i zrozumieniu 
różnic pomiędzy językiem obcym a językiem ojczystym.

3 Marie-Anne Paveau , Georges-Élia Sarfat i, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznaw-
stwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Wydawnictwo FLAIR, Kraków 2003, s. 58–59.

4 Ernest Renan , Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, Paris 1855.
5 Autor opracowań na temat języków semickich oraz założyciel i wydawca „Revue sémitique 

d’épigraphie et d’histoire ancienne”, które ukazywało się w latach 1893–1914 (22 tomy).
6 Theodor Nöldeke , Beiträge und Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Stras-

sburg 1904–1910.
7 Carl Brockelmann, Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, 

t. 1–2, Berlin 1908–1913.
8 Jakob Bar th , Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen: mit einem Wörter, 1894.
9 Gotthelf Bergsträsser, Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und Gram-

matische Skizzen, München 1928.
10 David Cohen , Études de linguistique sémitique et arabe, Mouton, The Hague et Paris 

1970.
11 Marcel Cohen , Système verbal sémitique et l’expression du temps, 1924; Essai comparatif 

sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique, 1947.
12 Edward Lipiński , Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar, Peters, Leuven 

1997.
13 Joshua Fox , Semitic Noun Patterns, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2003.
14 Patrick R. Bennet t , Comparative Semitic Linguistics. A Manual, Eisenbrauns, Winona Lake, 

Indiana 1998; tłum. polskie: Gramatyka porównawcza języków semickich, tłum. Ryszard Z. Wi-
d łaszewski , Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2008.

15 Louis Herbert Gray, Introduction to Semitic Comparative Linguistics, Gorgias Press LLC 
2006.

16 Robert Lado , Linguistics Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers, Uni-
versity of Michigan Press, Ann Arbor 1957.
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Językoznawstwo kontrastywne jako dział lingwistyki stosowanej zakładało zatem cele 
dydaktyczne lub przekładowe (w późniejszym czasie pojawiły się badania w zakresie te-
orii i praktyki przekładu maszynowego). W latach 80. prowadzono również teoretyczne 
badania konfrontatywne zmierzające do określenia językowych uniwersaliów, choć nadal 
dominowały prace motywowane potrzebami dydaktyki języków obcych.

Teoretyczne podstawy językoznawstwa kontrastywnego zostały sformułowane w pra-
cach J. di Pietro17, G. Nickela18, J. Fis iaka19, T. Krzeszowskiego. Celem tego ro-
dzaju badań jest systemowa analiza porównywanych języków. Kluczowym problemem, 
którego rozwiązanie uważa się za niezbędny warunek poprawności badań teoretycznych, 
jest tu opracowanie języka-pośrednika (tertium comparationis), to znaczy wspólnej siatki 
pojęciowej umożliwiającej równoprawny opis zjawisk występujących w obu porównywa-
nych językach20.

Realizacja tego postulatu nastręcza wiele trudności. Jedną z najlepiej dopracowanych 
pod tym względem propozycji są ustalenia dokonane na użytek wielotomowej Gramaty-
ki konfrontatywnej bułgarsko-polskiej21. Punktem wyjścia porównania obu języków na 
wszystkich poziomach ich organizacji (morfologicznym, syntaktycznym, leksykalnym) 
jest semantyka ich struktur. Przyjmuje się więc założenie o priorytecie planu treści nad 
planem formy. Następnie dokonuje się wyboru podstawowej jednostki opisu, którą jest 
semantyczna uniwersalna kategoria językowa wyznaczana w kontekście wybranej teo-
rii logiczno-semantycznej będącej podstawą tworzenia systemu pojęć języka-pośrednika. 
W wypadku badań słowotwórczych podstawową jednostkę opisu stanowi kategoria sło-
wotwórcza wyznaczona na podstawie kryteriów semantycznych, to znaczy z uwzględnie-
niem semantycznych ról argumentów przy predykatach22. Zakłada się, że relacje między 
składnikami derywatu są odzwierciedleniem relacji pomiędzy analogicznymi do nich 
składnikami zdania, a tworzenie nazw jest przekształcaniem struktury predykatowo-argu-
mentowej23 w grupę nominalną ze względu na któryś z argumentów, np. środek czynności 
– przy wyrażonym predykacie: spawarka ‘urządzenie, które służy do spawania’, lub przy 
niewyrażonym predykacie: dziurkarka ‘urządzenie, które służy do (wykonywania) dziu-
rek’ – środek czynności odrezultatywny24. Przy wyznaczaniu kategorii słowotwórczych 
uwzględnia się również charakter zmian semantycznych występujących w derywatach 

17 Robert J. Di Pietro, Language Structures in Contrast, Newbury House Publishers, Rowley, 
Mass. 1971.

18 Gerhard Nickel  (red.), Papers in Contrastive Linguistics, Cambridge University Press, 
Cambridge 1971.

19 Jacek Fis iak , Theoretical Issues in Contrastive Linguistics, Benjamins, Amsterdam1980.
20 Por. Tomasz P. Krzeszowski  (red.) Contrasting Languages: The Scope of Contrastive Lin-

guistics, Trends in Linguistics. Studies and Monographs 51, De Gruyter 1990, s. 15–21.
21 Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, red. V. Koseska-Toszewa, Sofia–Warszawa 

1988–2010.
22 Por. Viara Maldj iewa, Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 9, Słowotwórstwo, 

Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2009.
23 Struktura semantyczna zdania (określana jako struktura predykatowo-argumentowa) jest wy-

znaczona przez predykat i implikowane przez niego argumenty. Uwzględnia się takie role seman-
tyczne argumentów, jak: subiekt, obiekt, rezultat, miejsce i czas, środek czynności, sposób; por. 
Henryk Wróbel , Gramatyka języka polskiego, Spółka Wydawnicza „OD NOWA” Kraków 2001, 
s. 304–306.

24 Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Las-
ko ws ki, H. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 378.
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(transpozycyjne, modyfikacyjne oraz mutacyjne), rodzaj relacji semantycznych między 
wyrazem podstawowym a pochodnym, a także zależność między kategorią gramatyczną 
derywatu i jego bazy. Takie rozwiązanie jest obecnie najczęściej stosowane także w polo-
nistycznych opracowaniach słowotwórczych25.

BADANIA KONTRASTYWNE OBEJMUJĄCE JĘZYK ARABSKI

Język arabski także zaczęto zestawiać z innymi językami, głównie angielskim. W bada-
niach dominowało podejście formalne. Pierwsze prace dotyczyły szczegółowych zagadnień 
gramatycznych i były motywowane potrzebami dydaktyki. Natomiast pierwszą monografię 
napisał (z perspektywy gramatyki transformacyjno-generatywnej) A. Al-Khu l i26. Publikacje 
powstałe w latach 80. oraz później nadal skupiały się głównie na opisie podobieństw i różnic 
w budowie systemów gramatycznych arabskiego i innego języka (najczęściej angielskiego) 
dokonywanym pod kątem potrzeb nauczania języka arabskiego. Za przykład może posłużyć 
opracowanie (dość pobieżne) Aziza M. Khal i la27, porównujące formalne możliwości obu 
języków w zakresie fonologii, morfologii, składni i semantyki.

W polskiej arabistyce badania kontrastywne są domeną językoznawców z Katedry 
Orientalistyki UJ. Zapoczątkowała je Elżbieta Górska monografią na temat składni kon-
trastywnej arabsko-polskiej28. W innych ośrodkach tego rodzaju publikacje stanowią do 
tej pory rzadkość. Chociaż Gramatyki języka arabskiego autorstwa J. Daneckiego29 nie 
można określić mianem gramatyki kontrastywnej, obecne są w niej liczne odniesienia do 
języka polskiego. Co jeszcze bardziej istotne, posługuje się ona w dużej mierze poloni-
styczną terminologią językoznawczą. Popularność tej pozycji wśród studentów, a także 
liczba cytowań w literaturze naukowej wskazują, iż istnieje duże zapotrzebowanie na tego 
typu ujęcia.

SEMANTYCZNA GRAMATYKA KONTRASTYWNA W BADANIACH NA TEMAT SŁOWOTWÓRS-
TWA ARABSKIEGO I POLSKIEGO

Uważam, że scharakteryzowane powyżej kryteria klasyfikacji derywatów można 
z powodzeniem stosować także do opisu języka arabskiego, co pozwala na równoprawne 
zestawienie go z różnym od niego typologicznie językiem polskim. Zastosowanie polo-
nistycznej terminologii językoznawczej jako metajęzyka służącego do opisu potwierdziło 
swoją skuteczność w wypadku zestawiania języka polskiego z innymi językami, czy to 
spokrewnionymi z nim blisko językami słowiańskimi, czy językami indoeuropejskimi na-
leżącymi do innych grup językowych (angielski, francuski, niemiecki itd.). Podobne roz-
wiązanie można, jak sądzę, z powodzeniem zastosować również w odniesieniu do języka 
arabskiego, czego dowodzi przywoływana już wcześniej monografia E. Górskiej.

25 Zapoczątkował je Witold Doroszewski , m.in. w: Witold Doroszewski , Syntaktyczne pod-
stawy słowotwórstwa, w: Z polskich studiów slawistycznych, red. K. Budzyk, Seria 2, Warszawa 
1963.

26 Muhammad Ali Al-Khuli, A Contrastive Transformational Grammar – Arabic and English, 
Brill, Leiden 1979.

27 Aziz M. Khal i l, A Contrastive Grammar of English and Arabic, Bethlehem University 
1999.

28 Elżbieta Górska , Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów 
literackich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.

29 Janusz Danecki , Gramatyka języka arabskiego, t. 1, 2, Wydawnictwo Akademickie DIA-
LOG, Warszawa 2008, 2012.
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Analiza słowotwórcza, której celem jest ustalenie słowotwórczego znaczenia derywa-
tu wymaga określenia (na podstawie kryterium formalnego i semantycznego) kierunku 
motywacji, to jest mechanizmu „wyznaczania formy i znaczenia jednego wyrazu przez 
drugi”30, czyli ustalenia, który wyraz jest wyrazem podstawowym, a który pochodnym, 
oraz określenia występujących między nimi relacji. Służy do tego metoda parafrazy sło-
wotwórczej, polegająca na sformułowaniu definicji znaczenia derywatu zawierającej wy-
raz podstawowy, np.  (šaġala) /pracować/ →  (mašġal) /pracownia, warsztat/ 
‘miejsce, w którym się pracuje’31.

W opracowaniach arabistycznych ten element analizy jest zwykle pomijany ze wzglę-
du na trudność w ustaleniu kierunku motywacji. W derywacji biorą bowiem udział przede 
wszystkim morfemy nieciągłe – z podstawy do derywatu przechodzi tylko rdzeń – zatem 
kryterium wspólnej formy bywa zawodne. Trudno np. jednoznacznie rozstrzygnąć, czy 

 (ḫabbāz) /piekarz/ to odrezultatywna nazwa subiektu przy niewyrażonym predykacie 
motywowana przez rzeczownik  (ḫubz) /chleb/, czy też nazwa subiektu przy wyrażo-
nym predykacie – utworzona na bazie czasownika  (ḫabaza) /piec chleb/.

Podobnie w wypadku dwóch poniższych leksemów będących nazwami miejsca:  
(maktab) /biuro/ i  (maktaba) /biblioteka, ksiągarnia/, relacja między podstawą sło-
wotwórczą a derywatem jest możliwa do ustalenia wyłącznie na podstawie kryterium 
semantycznego. Pierwszy z leksemów daje się rozpoznać na podstawie parafrazy słowo-
twórczej jako nazwa miejsca z wyrażonym predykatem: ‘miejsce, gdzie się pisze’, czyli 
bazę dla niego stanowi czasownik  (kataba) /pisać/, zaś drugi to nazwa miejsca przy 
niewyrażonym predykacie: ‘miejsce, gdzie się (wypożycza, sprzedaje) książki’, czyli jest 
to derywat od rzeczownika  –  (kitāb – kutub) /książka – książki/.

Badania kontrastywne wydobywają te cechy badanych języków, które trudno dostrzec 
podczas analizy jednostronnej. W wypadku słowotwórstwa pozwalają precyzyjniej opisać 
znaczenia derywatów w obu językach oraz rozpoznać relacje zachodzące między wyra-
zami podstawowymi i pochodnymi. Natomiast wyznaczenie kategorii słowotwórczych 
na podstawie kryteriów semantycznych pozwala uporządkować za ich pomocą większą 
liczbę zjawisk. Pokażę to na przykładzie wybranych kategorii słowotwórczych w języku 
arabskim.

SPOSOBY WYZNACZANIA KATEGORII SŁOWOTWÓRCZYCH JAKO PODSTAWOWYCH JEDNO-
STEK OPISU

W opracowaniach arabistycznych wymienia się zazwyczaj następujące kategorie sło-
wotwórcze nazw rzeczownikowych i właściwe dla nich schematy wyrazowe jako realiza-
cje poszczególnych typów słowotwórczych32:

• nazwy zawodów:  (faʻʻāl)
• nazwy miejsca i czasu:  (mafʻal);  (mafʻil);  (mafʻala)
• nazwy narzędzi:  (mifʻal);  (mifʻala);  (mifʻāl)
• nazwy naczyń, pojemników: jak dla nazw narzędzi oraz  (fiʻāl)

30 Alicja Nagórko , Zarys gramatyki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 183.

31 Pomiędzy poszczególnymi znakami umieszczone są: (transkrypcja), /znaczenie/, ‘parafraza 
słowotwórcza’.

32 Por.: Alan S. Kaye, Arabic Morphology, w: A.S. Kaye (red.), Morphologies of Asia and 
Africa, Eisenbrauns, 2007, s. 211–248; Ron Buckley , Modern Literary Arabic. A Reference Gram-
mar, Librairie du Liban Publishers, Beirut 2004, s. 33–69.
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• nazwy chorób:  (fuʻāl)
• nazwy sposobu wykonania czynności:  (fiʻla)
• nazwy abstrakcyjne: z dodaniem morfemu rodzaju żeńskiego -atun do formy przy-

miotnika relacyjnego
• zdrobnienia:  (fuʻayl)
• rzeczowniki odsłowne: różnorodność schematów słowotwórczych
• nazwy czynności wykonanych jednokrotnie: z dodaniem morfemu rodzaju żeń skie-

go -atun do formy rzeczownika odsłownego.
Przykłady leksemów będących realizacjami poszczególnych schematów wyrazowych 

podaje się bez wskazywania na wyraz motywujący. Przy tak wyznaczonej klasie lekse-
mów nie da się skorelować mechanizmu kształtującego znaczenie jej określonego elemen-
tu z typem podstawy słowotwórczej.

Zaproponowana przeze mnie klasyfikacja obejmuje dwie grupy kategorii nazw rze-
czownikowych, różniące się od siebie typem podstawy słowotwórczej. Pierwsza grupa 
to derywaty odczasownikowe, a druga – derywaty odimienne – odrzeczownikowe i od-
przymiotnikowe (w tym odimiesłowowe). Do klasy mutacyjnych derywatów odczasow-
nikowych należą formacje mieszczące się w ramach takich kategorii słowotwórczych, 
wyznaczonych na podstawie ról semantycznych argumentów przy predykacie, jak: nazwy 
subiektów, nazwy czynności, procesów i stanów, nazwy obiektów i rezultatów czynności, 
nazwy środków czynności, nazwy miejsca i czasu, nazwy abstrakcyjnych cech, czynności 
i stanów. Derywaty odrzeczownikowe realizują znaczenia mutacyjne, takie jak: nazwy 
subiektów, nazwy obiektów i rezultatów, nazwy środków czynności (z wyrażonym innym 
argumentem, nazywającym obiekt, rezultat, miejsce, itp.) lub znaczenia modyfikacyjne, 
jak nazwy żeńskie tworzone na bazie nazw męskich oraz nazwy deminutywne.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA KONTRASTYWNEGO OPISU SŁOWOTWÓRCZEGO

Na przykładzie dwóch wybranych kategorii słowotwórczych postaram się wykazać, 
jakie nowe dane dotyczące semantyki formacji pochodnych pozwala pozyskać zastoso-
wana przeze mnie typologia derywatów.

Kategoria nazw subiektów czynności, procesów i stanów33, opisywana w arabistycz-
nych opracowaniach jako kategoria nazw zawodów, jest realizowana przez 2 typy dery-
watów.

1. Derywaty z wyrażonym predykatem – występują tutaj nazwy motywowane przez 
czasowniki, przede wszystkim nazwy osobowe oznaczające wykonawców czynności uzu-
alnych, często (choć nie wyłącznie) związanych z wykonywaniem  zawodu, tworzone 
według schematu  (faʻʻāl):

 (ḥamala) /nosić/ →  (ḥammāl) /tragarz/ ‘ten, kto (zawodowo) nosi, dźwiga’;
 (ḫāna) /zdradzić/ →  (ḫawwān) /zdrajca/ ‘ten, kto ciągle zdradza’;
 (kaḏaba) /kłamać/ →  (kaḏḏāb) /kłamca/ ‘ten, kto zawsze kłamie’.

Wśród derywatów występują również – choć znacznie rzadziej – nazwy nieosobowe, 
oznaczające zwierzęta, przedmioty lub zjawiska, np.  (ra‛‛āš) /drętwa/ ‘(ryba), która 
drży’.

Do tej klasy derywatów można także zaliczyć leksemy o schemacie  (faʻīl) oznacza-
jące nazwy subiektów, tworzone na bazie czasowników oznaczających czynności, np.:

 (ṭabba) /leczyć/ →  (ṭabīb) /lekarz/ ‘ten, kto leczy’;

33 Iwona Król , op. cit., s. 82–95; 127–154.
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 (ʼamara) /rozkazywać/ →  (ʼamīr) /książę/ ‘ten, kto rozkazuje’;
Występują tu również formacje o schemacie  (faʻūl), np.

 (kasila) /być leniwym/ →  (kasūl) /leń/;
 (ʼakala) /jeść/ →  (ʼakūl) /żarłok/;

tworzone na oznaczenie subiektów czynności wykonywanych z dużą częstotliwością, 
często mające dodatkowo znaczenie pejoratywne.

2. Derywaty z niewyrażonym predykatem – znajdują się tutaj rzeczowniki odrzeczow-
nikowe. Są to derywaty, w których predykat jest nieobecny, natomiast subiekt jest nazwa-
ny ze względu na jego relację do innego argumentu niewyrażonego predykatu, takiego jak 
obiekt, rezultat, miejsce. Występują tutaj:

• odobiektowe nazwy subiektów:
 (baġl) /muł/ →  (baġġāl) /mulnik/ ‘ten, kto (hoduje, pogania) muły’;

 (fann) /sztuka/ →  (fannān) /artysta/ ‘ten, kto uprawia sztukę’;
• odrezultatywne nazwy subiektów:

 (ʻasal) /miód/ → (  ʻassāl) /pszczelarz/ ‘ten, kto produkuje miód’;
• odmiejscowe nazwy subiektów:

 (bāb) /drzwi/ →  (bawwāb) portier ‘ten, kto (stróżuje) przy drzwiach’;
 (baḥr) /morze/ →  (baḥḥār) marynarz ‘ten, kto (pływa) po morzu’.

Tak wyznaczona kategoria słowotwórcza nazw subiektów (wykonawców czynności) 
obejmuje zatem nie tylko nazwy wykonawców zawodów, lecz również nazwy wykonaw-
ców innych czynności uzualnych czy wykonywanych nałogowo. Można także objąć nią 
nazwy nieosobowe. Pozwala jednocześnie sporządzić dokładny opis znaczenia derywatu 
jako efektu semantycznego oddziaływania podstawy.

Badania, dla których punktem wyjścia jest semantyka derywatów, nie mogą jednak 
pomijać ich formy. Wskazanie wszystkich możliwych typów słowotwórczych oraz tech-
nik derywacyjnych pozwala dostrzec istniejące możliwości wyrażania określonych treści 
i ocenić ich produktywność. Interesującym zjawiskiem jest na przykład to, że jako na-
zwy subiektów pojawiają się leksemy tworzone za pomocą innych niż wyżej wymienione 
technik derywacyjnych. Są tu derywaty tworzone na bazie przymiotników relacyjnych 
oraz imiesłowów, głównie czynnych, o fleksji przymiotnikowej. Opisałam je jako de-
rywaty paradygmatyczne34 (wykładnikiem derywacji jest dla nich zmiana paradygmatu 
przymiotnikowego obejmującego większą liczbę form fleksyjnych na rzeczownikowy o 
zredukowanej liczbie form fleksyjnych, co ma miejsce w związku ze zmianą charakteru 
kategorii rodzaju, który w przypadku przymiotnika jest kategorią fleksyjną, natomiast dla 
rzeczownika – selektywną). Derywaty od przymiotników relacyjnych posiadają dodat-
kową motywację – stanowi ją rzeczownik będący podstawą dla przymiotnika. Można tu 
wyróżnić derywaty, których znaczenie odnosi się do:

• obiektu będącego podstawą działania subiektu:
 (mūsīqā) /muzyka/ →  /muzyczny/ →  (mūsīqiyy) /muzyk/ ‘ten, kto 

(zajmuje się) muzyką, dla kogo obiektem działalności jest muzyka’;
• rezultatu działania subiektu:

 (qiṣaṣ) /opowieści/ →  (qiṣaṣiyy) /mający związek z opowieściami/ → 
 (qiṣaṣiyy) /nowelista, powieściopisarz/ ‘ten, kto (tworzy) opowieści, nowele’;

• miejsce działania subiektu:

34 Wykorzystałam rozwiązanie Krystyny Waszakowej, stosowane przez nią do klasyfikacji 
polskich derywatów w: Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki z formantami 
paradygmatycznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 21–29.
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 (bustān) /ogród/ →  (bustāniyy) /ogrodowy/ →  (bustāniyy) /ogrodnik/ 
‘ten, kto (pracuje) w ogrodzie’;

• miejsce zamieszkania subiektu (nazwy mieszkańców):
 (lubnān) /Liban/ →  (lubnāniyy) /libański/ →  (lubnāniyy) /Libańczyk/ 

‘ten, kto (mieszka) w Libanie, mieszkaniec Libanu’.
Dla formacji tworzonych na bazie imiesłowów czynnych dodatkową motywację sta-

nowi czasownik, którego formą fleksyjną jest imiesłów:
 (banā) /budować/ –  (bānin) /budujący/ →  (bānin) /budowniczy, konstruktor/ 

‘ten, kto buduje’;
 (ʼaṭraba) /śpiewać/ –  (muṭrib) /śpiewający/ →  (muṭrib) /śpiewak/ 

‘ten, kto śpiewa zawodowo’;
 (ibtadaʼa) /rozpoczynać/ –  (mubtadiʼ) /rozpoczynający/ →  (mubtadiʼ) 

/debiutant/ ‘ten, kto rozpoczyna’;
 (barmaǧa) /programować/ –  (mubarmiǧ) /programujący/ →  

(mubarmiǧ) /programista/ ‘ten, kto programuje’;
Wśród tych derywatów znajdują się także nazwy subiektów nieosobowych:

 (ṭāra) /latać/ –  (ṭāʼir) /latający/ →  (ṭāʼir) /ptak/ ‘to, co lata’;
 (sāla) /płynąć/ –  (sāʼil) /płynący/ →  (sāʼil) /płyn/ ‘to, co płynie’.

Tworzenie nazw subiektów, dla których podstawą są imiesłowy czynne, jest jedyną 
możliwością w wypadku nazw wywodzonych pośrednio od czasowników klas pochod-
nych. Schematy wyrazowe takie jak  (faʻʻāl) stosuje się tylko w derywowaniu rze-
czowników bezpośrednio od czasowników zawierających trzy spółgłoski w temacie (czyli 
czasowników I klasy). Fakt, iż po taką możliwość sięga się także bardzo często w odnie-
sieniu do czasowników I klasy, choć istnieją dla nich inne możliwości, świadczy o tym, że 
ten rodzaj derywacji jest obecnie najbardziej produktywny w tworzeniu nazw subiektów.

Tak scharakteryzowana technika derywacyjna ma zastosowanie także przy tworzeniu:
• nazw środków czynności35:

 (nabbaha) /budzić/ –  (munabbih) /budzący/ →  /budzik/ ‘to, co służy do 
budzenia, urządzenie budzące’;

także: nazw środków, substancji służących do wykonywania czynności, najczęściej 
występujących w formie liczby mnogiej:

 (naššaṭa) /pobudzać, stymulować/ –  (munaššat) /pobudzający, stymulujący/ 
→  (munaššiṭāt) /stymulanty, środki pobudzające/;

• nazw obiektów i rezultatów czynności36 – w tej funkcji pojawiają się imiesłowy 
bierne:

 (ḫalaṭa) /mieszać/ –  (maḫlūṭ) /zmieszany/ →  (maḫlūṭ) /mieszanina, 
stop/ ‘to, co zostało zmieszane’;

W liczbie mnogiej oznaczają nazwy zbioru, ogółu rezultatów jakiegoś działania, np.:
 (iḫtāra) /wybrać/ –  (muḫtār) /wybrany/ →  (muḫtārāt) /chrestoma-

tia, wybór (tekstów)/ ‘to, co zostało wybrane’;
• nazw miejsc i czasu37:

 (iʻtaqala) /aresztować/ –  (muʻtaqal) /zaaresztowany/ →  /obóz koncen-
tracyjny, areszt/ ‘miejsce, w którym więźniowie są aresztowani’.

35 Iwona Król , op. cit., s. 160–167.
36 Ibidem, s. 154–159.
37 Ibidem, s. 168–174.
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W opracowaniach arabistycznych zwraca się uwagę na tzw. substantywizację przy-
miotników oraz imiesłowów czynnych i biernych38, jednak bez dokładnej charakterystyki 
zakresu tego zjawiska i znaczeń powstałych w ten sposób leksemów. Natomiast prezento-
wane tu ujęcie pozwala sformułować wniosek, że na współczesnym etapie rozwoju języka 
arabskiego derywacja paradygmatyczna stanowi bardzo istotny mechanizm wzbogacający 
system leksykalny, będąc często jedynym sposobem wyrażania znaczeń wyprowadzanych 
od czasowników klas II–X. Jest zatem nie tylko uzupełnieniem tradycyjnych technik sło-
wotwórczych, ale staje się w systemie słowotwórczym języka arabskiego jednym z jego 
głównych mechanizmów (można powiedzieć, że fleksja staje się techniką pomocniczą 
dla derywacji). Potraktowanie derywacji paradygmatycznej jako odrębnej techniki de-
rywacyjnej jest zabiegiem innowacyjnym, który pozwala właściwie ocenić jej funkcję 
w systemie słowotwórczym języka arabskiego.

Inna kategoria – nazw czynności, procesów i stanów39 – obejmuje rzeczowniki odcza-
sownikowe o znaczeniu transpozycyjnym (zmienia się przynależność wyrazu do kategorii 
części mowy, bez zmiany znaczenia), np.:

 (ḏahaba) /pójść/ →  (ḏahāb) pójście;
 (inṣarafa) /wychodzić, odchodzić/ →  (inṣirāf) /wychodzenie, odcho-

dzenie/.
Najczęściej jednak w derywatach ujawniają się dodatkowo znaczenia mutacyjne, takie 

jak:
• znaczenie obiektu lub rezultatu czynności, np.:

 (ḫalaqa) /tworzyć, kształtować/ →  (ḫalq) /tworzenie/ ‘to, że się tworzy’ oraz 
/stworzenie/ ‘to, co się tworzy, co jest rezultatem tworzenia’;  (qaraḥa) /zranić/ →  
(qarḥ) /zranienie/ ‘to, że się rani’ oraz /rana/ ‘rezultat zranienia’;

• znaczenie miejsca czynności:
 (ḫarağa) /wyjść/ →  (ḫurūğ) /wychodzenie, wyjście/ ‘to, że się wychodzi’ oraz 

/wyjście/ ‘miejsce, przez które się wychodzi’;  (daḫala) /wejść/ →  (duḫūl) /wcho-
dzenie, wejście/ ‘to, że się wchodzi’ oraz /wejście/ ‘miejsce przez które się wchodzi’;

• znaczenie środka czynności:
 (sadda) /zamykać, blokować; płacić/ →  (sadd) /zamknięcie, zablokowanie/ ‘to, 

że się zamyka, blokuje’ oraz /tama, przegroda/ ‘to, co służy do zamykania, blokowania’.
W opracowaniach dotyczących wyłącznie języka arabskiego nie zwraca się uwagi na 

tego rodzaju relacje semantyczne pomiędzy wyrazem motywującym a motywowanym. 
Brak również opisów znaczeń kategorialnych oraz mutacyjnych, które bardzo często 
współwystępują w derywatach o takim znaczeniu.

WNIOSKI

Jak widać z przedstawionej analizy materiału zastosowanie metody semantycznej 
gramatyki kontrastywnej pozwala pozyskać wiele nowych informacji na temat semanty-
ki leksemów arabskich, jak również na temat tendencji w zakresie rozwoju słownictwa. 
W wymiarze teoretycznym można na ich podstawie zaproponować m.in. nowy opis syste-
mu każdego z porównywanych języków. Natomiast efektem praktycznym mogą być choć-
by nowe strategie dydaktyczne w nauczaniu języka arabskiego – zwłaszcza w nauczaniu 
słownictwa i gramatyki osób posługujących się językiem polskim jako ojczystym.

38 Janusz Danecki , op. cit., t. 1, s. 409, Clive Holes , Modern Arabic. Structures, Functions, 
and Varieties, Georgetown University Press Washington 2004, s. 149–152.

39 Iwona Król, op. cit., s. 52–82.
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Tego rodzaju badaniami kontrastywnymi można objąć także inne języki orientalne. 
Pozwoliłoby to być może ujednolicić sposoby ich opisywania, zwłaszcza że w wypadku 
wielu z nich metodologia opisu proponowana przez językoznawstwo ogólne różni się za-
sadniczo od opisów formułowanych w ich rodzimych gramatykach.
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