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Etymologia a typy pochodności —
casus rzeczowników zakończonych na -holik i -ant

Obserwacja mechanizmów języka i mechanizmów jego interpretacji w ramach szero-
ko pojętych badań etymologicznych pozwala wyróżnić co najmniej trzy typy pochod-
ności: pochodność wyrazów interpretowaną z punktu widzenia etymologii historycz-
no-porównawczej, reinterpretowaną z punktu widzenia etymologii funkcjonalno-her-
meneutycznej oraz interpretowaną z punktu widzenia synchroniczno-strukturalnego1.
Przyjrzyjmy się pod tym względem polskiemu słowu masarz ‘rzeźnik zajmujący się
wyrobem wędlin’ — od strony etymologii historyczno-porównawczej należy go wiązać
z czeskim wyrażeniem masař ‘rzeźnik, kat’ powstałym z psł. *męsarь, które z kolei
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1 Podział etymologii na historyczno-porównawczą i funkcjonalno-hermeneutyczną został zapropo-
nowany m.in. w: S o b o t k a 2011. Odpowiada on do pewnego stopnia podziałowi na etymologię nauko-
wą z jednej strony i z drugiej — etymologię naiwną (zwaną także ludową, etymologizowaniem, reinter-
pretacją etymologiczną, atrakcją paronimiczą, asymilacją fonetyczno-semantyczną itd.). W literaturze
przedmiotu (por. D a u z a t 1937, Ve n d r y è s 1953, M a y e r 1962, H a m m a r s t r ö m 1982, C h r i s t o l
1991, P e e t e r s 1991) często ten drugi typ etymologii traktuje się jako etymologię statyczną (a nawet syn-
chroniczną, zob. S o b o t k a 2012) i przeciwstawia się ją etymologii dynamicznej, ujmującej stosunki
między wyrażeniami pochodnymi zgodnie z zachodzeniem procesów natury genetycznej. Takie ujęcie
zagadnienia rodzi w ramach szeroko pojętych stosunków derywacyjnych konieczność skontrastowania
r e i n t e r p r e t a c j i  s t a t y c z n e j  (s y n c h r o n i c z n e j) z  i n t e r p r e t a c j ą  s t r u k t u r a l n o - s y n -
c h r o n i c z n ą. Przykładowo węzeł morfologiczny pierwotnie niemieckiego wyrażenia hamburger zgod-
nie z interpretacją dynamiczną należy ustalić między morfemami Hamburg- a -er — słowo to pierwotnie
znaczyło ‘z Hamburga/hamburski’ (nazwa własna Hamburg jest złożeniem nazwy Hamma o niejasnej ety-
mologii i burg ‘zamek, fortyfikacja’), por. też niem. Frankfurter. Na gruncie angielskim doszło do rein-
terpretacji tej pożyczki, czego skutkiem stał się nowy synchroniczno-strukturalny podział morfologiczny
ham- + -burger, por. chicken-burger. W wyniku reinterpretacji statycznej (etymologizowania) został wpro-
wadzony do leksykonu języka angielskiego nowy morfem o wartości leksykalnej burger ‘bułka zawiera-
jąca pewien rodzaj mięsa’. Krystyna Kleszczowa (1998: 15–35) na oznaczenie wyrażeń wiązanych rela-
cjami motywacyjnymi pozostającymi bez związku z motywacjami genetycznymi stosuje termin reinter-
pretacja. Między ujęciem Kleszczowej a ujęciem proponowanym w tej pracy istnieje pewna zbieżność.
Wydaje się, że reinterpretacje określane przeze mnie jako statyczne odpowiadają w dużej mierze reinter-
pretacjom o charakterze panchronicznym w ujęciu Kleszczowej. 



było formacją utworzoną od rzeczownika *męso ‘miękkie części organizmu zwie-
rzęcego lub ludzkiego’ (z pie. *mēmso- ‘mięso’) za pomocą sufiksu *-arь o ogólnym
znaczeniu związanym z komponentem osobowym2. Ze względu na obecność kontynu-
antów tego sufiksu również w języku polskim (por. -ar, -arz), a także ze względu na
obecność w polszczyźnie homofonu rzeczownika masarz — masaż i czasownika ma-
sować (oba słowa zapożyczone z języka francuskiego), doszło do reinterpretacji ety-
mologicznej masarza jako formacji utworzonej od czasownika masować z morfemem
-arz — ‘osoba zajmująca się masowaniem mięsa przy wyrabianiu wędlin’ lub jako for-
macji od rzeczownika masarnia z ucięciem — ‘osoba, która w masarni zajmuje się
 wyrobem wędlin’3. Analizowany wyraz, choć będący historyczną formacją, należy po-
traktować jednak jako synchronicznie niezłożony — jeżeli przyjąć, że przy takim
 podziale znaczenie strukturalne winno się równać znaczeniu słownikowemu i każdy 
z elementów podziału musi spełniać warunki formalno-treściowej rozłączności w ob-
rębie analizowanego systemu znaków. Jego intuicyjna złożoność ma wartość wyłącz-
nie paronimiczną.

Zjawiska językowe, które będą przedmiotem tego szkicu, wiążą się z ustaleniem
granic między etymologią (do obiektów badań której obok prostych wyrażeń rodzi-
mych włączam również formacje historyczne, zapożyczenia i morfemy słowotwór-
cze4), mechanizmami derywacyjnymi w znaczeniu reinterpretacji etymologizującej 
a mechanizmami derywacyjnymi w znaczeniu synchroniczno-strukturalnym. Jednym
z głównych przedmiotów opisu będą związane ze słowotwórstwem analogicznym ele-
menty, które w literaturze przedmiotu bywają określane jako sufiksy obcego pocho-
dzenia bądź sufiksoidy (por. np. Długosz-Kurczabowa 1988a, 1988b; Waszakowa
1988, 1990a, 1990b, 1994; Kleszczowa 2000; Kaproń-Charzyńska 2004; Zarębski
2010a, 2010b). Nie są one zapożyczane jako bilateralne jednostki morfologiczne
wprost z innych systemów słowotwórczych, lecz zapożycza się całe, podzielne sło-
wotwórczo na gruncie języka pochodzenia bądź niepodzielne wyrażenia, a następnie
wyodrębnia się z nich elementy, o których sądzi się, że się usamodzielniają jako mor-
femy czy formanty i zaczynają się łączyć z innymi, najczęściej również obcymi  ele men -
tami traktowanymi jako podstawy, choć zdarzają się również przypadki łączliwości 
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2 Formant ten był przejrzysty formalnie już w okresie prasłowiańskim (por. Wo j t y ł a -Św i e -
r z o w s k a 1974: 131–137, 1992: 90–91, 113–115).

3 Pomijam już fakt, że genetycznie rzeczownik masarnia jako formacja z jednoznacznym formantem,
będącym wykładnikiem klasy miejsc (por. piekarnia, smażalnia), powinien być interpretowany jako bar-
dziej złożony niż masarz i pochodny od niego, por. masarnia ‘miejsce pracy masarza’.

4 Jako materiał etymologiczny traktuje się zazwyczaj tzw. wyrażenia rodzime, które wyewoluowały
z prajęzyka, wyrażenia zapożyczone oraz różnego typu afiksy, co znajduje odzwierciedlenie w konkret-
nych typach słowników etymologicznych (por. np. B u c h i 2014). Jednostkami etymologicznymi są zatem
zarówno wyrażenia rodzime, jak i zapożyczone, spełniające warunki nakładane na wyraz tekstowy bądź
na element morfologiczny. Pod tym względem jednostki etymologiczne różnią się znacząco od jednostek
języka w ich rozumieniu zaproponowanym przez Andrzeja Bogusławskiego (por. np. B o g u s ł a w s k i
1976). Tak dla przykładu analizowane powyżej słowo masarz można uznać za jednostkę języka, słowo to
w całości wraz z tworzącymi je historycznymi morfemami mas-/męs- i -arz są jednostkami etymologicz-
nymi, choć jego element -arz, nie mówiąc już o mas-, nie będzie miał cech jednostki języka.
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z podstawami rodzimymi. Proces ten zazwyczaj określa się jako abstrahowanie afik-
sów (por. Długosz-Kurczabowa 1986: 227). Zapożyczenia słowotwórcze należy jed-
nak traktować bardzo ostrożnie, ponieważ nie wszystkie z nich da się obronić jako jed-
nostki polskiego systemu morfologicznego w rozumieniu synchronicznym przy zało-
żeniu, że zasady wyodrębniania i analizy tzw. sufiksów obcych pozostają takie same
jak te, które dotyczą wyodrębniania i analizy sufiksów rodzimych5. Weryfikacja funk-
cji formantów wymaga — aby w ogóle można było mówić o systemowości w tym za-
kresie — nie tyle stosowania czwórek proporcjonalnych, ile ósemek, szesnastek itd.6,
a przede wszystkim rygorystycznie stosowanej i redukcjonistycznej w swoich założe-
niach semantyki r z e c z y w i s t y c h bytów językowych (unités concrètes czy entités
concrètes), będących jednostkami regularnymi.

Problem rozróżnień i granic między różnymi zjawiskami językowymi w słowo-
twórstwie, zwłaszcza między tymi, które są regularne bądź nieregularne i — z drugiej
strony — dawne lub współczesne oraz rodzime albo zaadaptowane, należy do kluczo-
wych zagadnień metodologicznych językoznawstwa, jeżeli t o ma pozostawać nauką,
a nie impresywnym opisem tych czy innych wysłowień7. Rozważmy na początek kil-
ka dość prostych przykładów.

5 K. Długosz-Kurczabowa (1988a: 44), analizując formant -ant w języku polskim, pisze, że wiele rze-
czowników zawierających ten element stwarza poważne trudności interpretacyjne — „nie można bowiem
z absolutną pewnością stwierdzić, że dana struktura jest rezultatem procesów derywacyjnych w języku pol-
skim, a nie np. zapożyczonym w całości [...] wyrazem języka obcego”. Na problem analizy słowotwórczej
tego typu wyrażeń w językoznawstwie polonistycznym zwracał już uwagę Jan Baudouin de Courtenay
(1922: 77 nn.), który pisał: „Rozpatrując zmiany, zachodzące z biegiem czasu w stosunkach morfologji
języka, należy się trzymać zasady absolutnego objektywizmu, t. j. wyczytywać z myślenia językowego
jedynie to, o czem samo ono świadczy właściwemi mu odpowiednikami formalnemi. Nie wolno narzucać
językowi niczego, na co niema w nim form odpowiednich. Nie wolno wprowadzać do żadnego języka
obcych mu kategorji, czy to logicznych, czy psychologicznych, czy też nawet innojęzykowych. Następnie
należy ściśle rozróżniać historję składu morfologicznego a historję strony ws.[półczesn]-ej. [...] Dzięki
zmianom historyczno-fonetycznym [...] powstaje z biegiem czasu coraz więcej homonimów, t. j. morfem
homonimicznych, o jednakowym składzie wymawianiowo-słuchowym, ale z różnemi skojarzeniami zna-
czeniowemi i różnego pochodzenia historycznego. [...] Im więcej przemian i skróceń historycznych doko-
nało się w historji pewnego języka, tem więcej znajdujemy w nim takich homonimów. [...] Z biegiem
czasu, skutkiem, z jednej strony, zmian historyczno-fonetycznych, z drugiej zaś strony skutkiem stopnio-
wego zamierania wyrazistości węzłów morfologicznych czyli granic między morfemami, zmienia się
podzielność morfologiczna wyrazów. Inna jest podzielność morfologiczna w danym stanie językowym 
a inna w przeszłości różnych epok historji danego języka. Rzeczą myślenia językoznawczego (lingwi-
stycznego), historyczno-porównawczego jest określać podzielność morfologiczną wyrazów w każdej
epoce i wykazywać związek historyczny między rozmaitemi podzielnościami”. Warto w tym miejscu przy-
toczyć anegdotę przekazaną przez K. Nitscha (1960: 35), która wyraziście ilustruje stanowisko Baudouina
w kwestii zależności między diachronią a synchronią: „Opowiadałem mu [tj. Baudouinowi], jak kiedyś
odpowiedziałem Malinowskiemu, że głos jest tematem na -s- i że dostałem pouczenie, iż to jest temat na
-o-; na to Baudouin ruszył ramionami i zamamrotał: Oczywiście pan miał rację, nie on, bo określenie wyrazu
głos jako tematu na -o-, to tak jakby człowieka łysego jak kolano nazywać brunetem dlatego, że kiedyś
miał czarne włosy”.

6 Identyczne człony proporcji muszą zawsze mieć to samo znaczenie we wszystkich porównywanych
układach proporcjonalnych, por. B o g u s ł a w s k i 1994: 54.



Francuski rzeczownik alcool i angielski alcohol pojawiły się w leksykonach francu-
skim i angielskim w XVI wieku. Były to słowa zapożyczone, niemotywowane słowo-
twórczo, o dość skomplikowanej etymologii: w języku łacińskim w terminologii alche-
micznej rzeczownikiem alcohol oznaczano sproszkowaną substancję wytwarzaną w wy-
niku całkowitej destylacji. Słowo to przedostało się do Europy być może pod wpływem
języka hiszpańskiego, a pochodzi z języka arabskiego, w którym al-kuhul to ‘miałki me-
taliczny proszek używany do czernienia powiek’ (najczęściej był nim kruszec antymo-
nu), rzeczownik ten z kolei jest derywatem od kahala ‘barwić, malować’ (cząstka al-
dodana do rzeczownika jest arabskim rodzajnikiem określonym), por. hebrajski czasownik
kākhal ‘plamić/pokrywać plamami, malować; malować powieki’. Oczywiście ani w języ-
ku francuskim, ani w angielskim nikt nie dzielił tych wyrażeń na al + cool/cohol, co by-
łoby możliwe wówczas, gdyby użytkownicy tych języków dysponowali odpowiednimi
wzorcami morfemowymi, tzn. gdyby istniały takie elementy znaczeniowe, które pozwo-
liłyby na rozłożenie ich na mniejsze cząstki znaczące (jest to skądinąd proces dość po-
wszechny, pogardliwie zwykle określany etymologią ludową, choć wiele współczesnych
wyrazów jest właśnie efektem tego zjawiska, por. ang. island ‘wyspa’ ← fr. isle ‘wyspa’,
które zastąpiło staroangielskie ēg-/īg-/īeg ‘woda’, beanfeast ‘biesiada’ (bean ‘bób;  ziarno’,
feast ‘uczta’) ← ang. bean ‘bób’ w miejsce staroangielskiego bén ‘prośba’ ← ‘modlitwa’,
por. st.nord. bón, bn, szw. bön, duń. bϕn itd.). 

Znaczenie ‘płyn będący efektem destylacji’ powstało w wyniku przeniesienia albo
już w okresie zapożyczania, albo wkrótce po zapożyczeniu. W obu językach pod  koniec
XVIII w. wytworzyły się przymiotniki od tych rzeczowników, odpowiednio poprzez
dodanie morfemów -ique i -ic — są to sufiksy analogiczne, służące prymarnie adiek-
tywizacji, wyodrębnione z języka łacińskiego na podstawie takich wyrażeń, jak np.
civic-us, classic-us, public-us, domestic-us itd.8 Dla obu analizowanych języków jest
charakterystyczny (i współcześnie niemal automatyczny) proces derywacji semantycz-
nej polegający na substantywizacji przymiotników9. Spowodowało to wytworzenie się 
w II poł. XIX w. wyrażeń alcoolique i alcoholic o znaczeniu leksykalnym ‘ktoś, kto jest
uzależniony od picia alkoholu’10. Ani francuskiego alcoolique, ani angielskiego
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7 Dyskusja na ten temat toczy się od dawna. W wypadku analizy morfologicznej por. m.in.: B o g u  -
s ł a w s k i 1959; G r z e g o r c z y k o w a, P u z y n i n a 1959; B o g u s ł a w s k i 1960; G r z e g o r c z y k o  -
w a, P u z y n i n a 1960; B o g u s ł a w s k i 1962. Współcześnie wciąż jest ona kontynuowana, a rozgrani-
czenie między słowotwórstwem synchronicznym a diachronicznym w wypadku zasymilowanych wyrażeń
obcego pochodzenia jest w obrębie tych zjawisk zagadnieniem podejmowanym z coraz to nowych stano-
wisk badawczych (por. D ł u g o s z - K u r c z a b o w a 1988a; K l e s z c z o w a 2001; K a p r o ń - C h a  -
r z y ń  s k a 2004; Z a r ę b s k i 2010b).

8 Niewykluczone, że między angielskim sufiksem -ic a francuskim -ique zachodzi jakiś związek
motywacyjny związany z oddziaływaniem francuskiego na angielski lub — co mniej prawdopodobne —
na odwrót.

9 Ten typ zmian określany jest zazwyczaj konwersją lub derywacją niewłaściwą i polega na użyciu
jednej części mowy w funkcji innej części mowy.

10 W tym znaczeniu w postaci alkoholik wyraz ten jeszcze w XIX w. przedostał się z języka francus -
kiego do języka polskiego, notuje go Słownik warszawski ze znaczeniem ‘człowiek zatruty alkoholem’.



alcoholic nie sposób jednak potraktować jako wyrazy synchronicznie podzielne: po
pierwsze, morfemy -ique i -ic nie mają odrębnego znaczenia ‘ktoś, kto...’ lub ‘ktoś, kto
nadużywa...’, nie mają zresztą żadnego znaczenia poza historycznym znaczeniem ope-
racyjnym ‘przymiotnik’ i przypisanie im znaczenia ‘ktoś, kto...’ wymagałoby przypi-
sania rdzeniowi (odpowiednio alcool i alcohol) całej reszty treści, co — jak widzieli-
śmy — nie jest możliwe, a po drugie, między np. alcool a alcoolique nie zachodzi  żaden
elementarny stosunek semantyczny, który można by uznać za regularny, bo np.
éthyl+ique (żeby pozostać w obrębie tej samej tematyki) to oczywiście nie ‘ktoś, kto
jest uzależniony od etylu’, lecz m.in. ‘będący wynikiem nadmiernego spożycia alko-
holu’ (to, że ten  alkohol jest etylem, nie należy już do języka ogólnego, lecz do języka
terminologii), por. fr. coma éthylique ‘śpiączka alkoholowa’. Zarówno alcoolique, jak
i alcoholic to bezsporne derywaty historyczne, nie zaś synchroniczne, nawet w ich pod-
stawowych znaczeniach przymiotnikowych, a poza wszystkim są to derywaty nieregu-
larne11.

W omawianych językach nie są to zatem wyrażenia strukturalno-synchronicznie
podzielne, co ewidentnie podkreśla przykład z języka angielskiego, w którym w II po-
łowie XX w. poprzez analogię do alcoholic został utworzony neologizm workaholic
‘ktoś, kto jest uzależniony od pracy lub kto dobrowolnie pracuje zbyt ciężko i przez
bardzo długie godziny’. Słowo to przedostało się również do innych języków (por. ros.
rabotogolik, czes. workoholik itd.), choć jego rodowód jest raczej humorystyczny12.
Żart nie okazał się jednorazowy, co można zaobserwować nie tylko w angielszczyźnie
(por. bookaholic, computerholic, footballaholic, golfaholic, newsaholic, spendaholic,
sugarholic), lecz również na przykładzie języka polskiego — wyrazowi pracoholik
(który trzeba traktować jako kalkę z języka angielskiego)13 towarzyszą we współczes -
nej polszczyźnie wyrazy biegoholik, internetoholik, komputeroholik, książkoholik, ma-
ratonoholik, netoholik, randkoholik, seksoholik, siecioholik, teleholik, zakupoholik itd.14

Względna seryjność i produktywność cząstek ang. -holic czy pol. -holik świadczą
o usamodzielnieniu się ich jako sufiksów o znaczeniu ‘ktoś, kto jest uzależniony od...’
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11 Chomsky i Halle (1968: 88), postulując uznanie angielskiego elementu -ic za sufiks, piszą, że jego
cechą jest umieszczanie akcentu w bezpośrednio poprzedzającej go sylabie, por. héro : heró-ic, base : básic.
Nie jest to jednak reguła bezwyjątkowa, por. pólitic, Árabic. Konsekwencją istnienia tych różnic jest fakt,
że w języku angielskim postulowany m.in. przez Chomsky’ego i Hallego synchroniczny sufiks -ic jest
innym bytem językowym niż etymologiczny sufiks -ic w wyrazach typu politic. Wyrażenia alkóholic zatem
nie można uznać za synchroniczno-strukturalny derywat, podobnie rzecz ma się z francuskim alcoolique.

12 Powstało ono być może w latach 60. XX w. jako rodzaj gry językowej poprzez dość zaskakujące
wyabstrahowanie nic nieznaczącego elementu z wyrażenia alcoholic. Dziwność tej operacji oddaje żart
amerykańskiego aktora komediowego, Rodneya Dangerfielda, który miał powiedzieć: „My old man was 
a workaholic: every time he thought about work, he got drunk” (Mój staruszek był pracoholikiem: za
każdym razem, kiedy pomyślał o pracy, upijał się).

13 Wyrażenie pracoholik ze stanowiska semantycznego zostało opisane przez Katarzynę Dróżdż-
-Łuszczyk (2011), por. także: M i o d e k 2002: 242.

14 Wszystkie wyrażenia zostały wyekscerpowane z Narodowego Korpusu Języka Polskiego z pod-
korpusu zrównoważonego (dane pochodzą z 1.07.2013).



lub ‘ktoś, kto patologicznie traktuje...’15. Powstają nawet całe serie wyrażeń, dla których
można ustalić stosunek proporcjonalny między ich zakładanymi podstawami, np. mle-
ko, jedzenie, a derywatami, por. mlekoholik, jedzenioholik. Być może zatem człon  -holik
i odpowiadające mu kształtem człony w innych analizowanych językach — nie będąc
wielkościami etymologicznymi — są w nich wielkościami językowymi z płaszczyzny
synchroniczno-strukturalnej, którym można by przypisać wartość morfemowej jednostki
bilateralnej oraz formantu.

Nie ma jednak żadnych przesłanek ku temu, żeby traktować wyraz masarz jako
synchronicznie podzielny. Nie wiemy bowiem, co miałby w istocie znaczyć element
mas- w tym słowie, a wyróżnianie elementów pośrednich między wyrażeniami niepo-
dzielnymi a podzielnymi, wydaje się działaniem pozbawionym logiczności, a przy-
najmniej wykraczającym poza logikę dwuwartościową i zasady niesprzeczności oraz
wyłączonego środka — nie istnieje nic takiego, co dzieli się jednostronnie (przeciwne
stanowisko prezentują m.in. Grzegorczykowa i Puzynina (1979: 24–25)) — albo coś
się dzieli, albo nie dzieli. Ten nieistniejący element mógłby co najwyżej być jednostką
słowotwórstwa naiwnego, wykorzystującego te same mechanizmy, które obowiązują
również w etymologizowaniu (por. także Skarżyński (1999: 57)) i jest nim w istocie,
jeżeli będziemy go łączyć z takimi „podstawami” jak masować czy masarnia.

Powyższe uwagi, odnoszące się do wyrażenia masarz oraz słów związanych 
z cząstką -holik i jej formalnych ekwiwalentów, pokazują dość wyraźną granicę między
słowotwórstwem dynamicznym a statycznym. Dają one również pewne wyobrażenie
na temat słowotwórstwa statycznego, w ramach którego należałoby — jak się zdaje —
oddzielić słowotwórstwo strukturalno-synchroniczne od słowotwórstwa strukturalno-
-etymologicznego (uwzględniając fakt, że etymologiczność tego słowotwórstwa nie
musi być związana z etymologią naukową). Analiza wszystkich tych trzech typów ma
pewną wartość poznawczą, lecz nie w każdym z nich jest ona naukowa w sensie
 deskryptywnym. Przy czym najwięcej danych o badanych wyrażeniach dostarczają sło-
wotwórstwo dynamiczne (etymologiczne sensu stricto) i bardzo mu bliskie — słowo-
twórstwo quasi-synchroniczne statyczne, traktujące moment synchronii jako skalę fak-
tów, na podstawie których ustalane są efekty procesów lub pseudoprocesów historycz-
nych i odtwarzane procesy lub pseudoprocesy powstawania wyrazu16.
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15 I. Kaproń-Charzyńska (2004: 25–26) klasyfikuje wygłosowe -holik jako sufiksoid, tzn. człon
quasi-złożenia, który w „parafrazie słowotwórczej” jest zastępowany leksemem.

16 Jest to ten typ badań słowotwórczych, które zmierzają do odtworzenia modeli słowotwórczych,
analizują zbiór jednostek motywowanych w celu odtworzenia drogi powstawania poszczególnych katego-
rii i typów słowotwórczych, budują parafrazy słowotwórcze, mające umożliwić wskazanie leksemu, który
posłużył jako podstawa słowotwórcza, oraz formantu, stanowiącego różnicę między tym leksemem a ana-
lizowanym derywatem (por. K l e s z c z o w a 2001: 19). Samo pojęcie motywacji ma w ramach tych badań
nie tyle wymiar synchroniczny, ile panchroniczny, natomiast parafraza słowotwórcza nie jest tu niczym
innym jak syntagmatycznym wykładnikiem motywacji — parafrazowanie wyrazów i przypisywanie ich
części częściom parafraz jest operacją służącą wyjaśnianiu procesów, nie zaś faktów. To zresztą, że dziś budu-
jemy takie czy inne parafrazy wskazujące podstawy wyrazów istniejących już w dawnej polszczyźnie, nie
przemawia za tym, że w minionych wiekach w tych wypadkach parafrazy odsyłałyby do tych samych 



*   *   *

Bardzo interesującą grupą polskich wyrazów ilustrujących różnice między podejściem
dynamicznym a statycznym do słowotwórstwa są rzeczowniki z semantycznym kom-
ponentem osobowym zakończone na -ant17. Były one już przedmiotem opisu jako
 odrębna klasa tak ze stanowiska diachronicznego (por. Długosz-Kurczabowa 1988a),
jak i synchronicznego (por. Waszakowa 1990b). W obu tych opracowaniach element
ant traktuje się jako kontynuant zakończenia łacińskiego imiesłowu czasu teraźniej-
szego czynnego (-ans, -antis)18. Jeżeli jednak za etymon uznać — jak to się powszech-
nie przyjmuje — wyrażenie, z którego bezpośrednio pochodzi inne wyrażenie, to
 hipoteza o łacińskim rodowodzie nie tylko wszystkich, ale i większości polskich rze-
czowników na -ant jest nie do utrzymania. Podobnie trudno zgodzić się we wszystkich
wypadkach z imiesłowowym pochodzeniem analizowanego elementu. 
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podstaw albo że te wyrazy traktowano jako motywowane (por. Zarębski 2010b: 24). Wiele współczes -
nych parafraz słowotwórczych to zwykłe etymologizowanie, por. rzeźba rozumiana jako ‘coś, co ktoś
(wy)rzeźbił’; wyraz ten historycznie zbudowany jest z tematu rzeź- (← *rěz- ‘ciąć, rżnąć’) i morfemu -ba
(← *ьba), za pomocą którego tworzono nazwy czynności, zob. prośba, służba, dawn. strzelba, wróżba,
wieszczba itd. Wiele wyrażeń na -ba ulegało zmianom znaczeniowym, stając się nazwami obiektów, 
w efekcie czego zacierała się więź formalno-semantyczna między takim wyrazem a jego podstawą moty-
wacyjną; ustalanie dla niego nowej podstawy motywacyjnej jest zjawiskiem identycznym do ustalania
nowych podstaw motywacyjnych w wypadku etymologizowania. Dość niejasne kryterium decyduje o tym,
że motywację rzeźba ← rzeźbić traktujemy jako możliwą do zaakceptowania, a już motywacje koniak ←
końska (wódka), resentyment ← sentyment czy trapista ← trapić się odrzucamy ze względu na ich absur-
dalność, choć przecież coraz częściej słyszy się wypowiedzi, w których resentyment występuje w  niewłaś -
ciwym znaczeniu ‘ponowne/odgrzewane uczucie’ itd. W II tomie „Morfologii” (G r z e g o r c z y k o w a,
L a s k o w s k i i Wr ó b e l (red.) 1998: 411) wyraz grzebień traktowany jest jako formacja odczasowniko-
wa utworzona za pomocą formantu -eń. Od strony historycznej faktycznie to słowo jest dawną formacją 
z tematem od czasownika *grebti, *greb" i morfemem *-enь, wyjątkowo tylko w psł. tworzącym nazwy
narzędzi. Jest to jednak wyraz pochodny w ujęciu diachronicznym, synchronicznie, podobnie jak sierpień,
stopień, pierścień, należy traktować go jako niepodzielny (por. G r z e g o r c z y k o w a, P u z y n i n a 1979:
270–271). A zatem próba ustanawiania współczesnych stosunków motywacyjnych w takich wypadkach
nosi wszelkie znamiona etymologizowania.

17 Zdecydowana większość tych rzeczowników to nazwy z komponentem osobowym, obok nich jed-
nak funkcjonowały bądź wciąż funkcjonują nazwy narzędzi (sekstant), środków czynności (dezodorant),
nazwy bytów pozaosobowych (konsonant), terminy (penetrant) itd.

18 Np. Krystyna Długosz-Kurczabowa (1988a: 42) pisze: „Formant -ant jest pochodzenia łaciń -
skiego. Został on wyabstrahowany z substantywizowanych form participium præsentis activi rodzaju męs -
kiego na -ans, -antis. Przyswajanie tych form polszczyźnie polegało na odrzucaniu końcówki -is od formy
łacińskiego dopełniacza lp. np. adiutantis → adiutant, adorantis → adorant, acceptantis → akceptant”.
Autorka zauważa jednak, że „obok rzeczowników na -ant zapożyczonych bezpośrednio z łaciny wystę pują
w polszczyźnie wyrazy przejęte za pośrednictwem języka francuskiego [...]. Nieliczne były zapożyczenia
z innych języków; z włoskiego [...]; z greckiego [...]; z języka niemieckiego [...]; czeskiego” (Długosz-
-Kurczabowa 1988a: 44). Z kolei Krystyna Waszakowa (1990b: 35) pisze: „formy zakończone na -ant
nawiązują do łacińskich form imiesłowów odmiennych z końcówkami -ans w mianowniku i -antis w  dopeł-
niaczu, właściwych czasownikom I koniugacji”. Jak to zilustrują przykłady podane niżej, jest to tylko
jedno z co najmniej dwóch źródeł pochodzenia polskiego zakończenia ant.



Rzeczowników z podstawowym znaczeniem osobowym zakończonych na -ant jest
we współczesnej polszczyźnie około 14019; są to wyrażenia różnego pochodzenia o bar-
dzo różnej historii — niektóre są zapożyczeniami izolowanymi, inne zaś mają swoje
również zapożyczone czasownikowe, rzeczownikowe i przymiotnikowe odpowiedniki
(co jest istotne o tyle, o ile traktuje się je jako podstawy słowotwórcze omawianych rze-
czowników), a jeszcze inne mogły powstać na gruncie języka polskiego w wyniku dzia-
łania analogii (licencjant) bądź są żartobliwym wytworem mowy (macant). Ponad
 połowa (65) została zapożyczona bezpośrednio z języka niemieckiego, 39 to wyrazy
pochodzenia francuskiego, 22 — łacińskiego, pozostałe pochodzą z włoskiego, rosyj-
skiego, angielskiego, greckiego, czeskiego, a kilka z nich traktuje się jako polskie for-
macje hybrydalne (gwarant, macant, skrupulant, załogant20). Przy czym gwarant
powstał na podstawie mechanizmów etymologii ludowej z fr. garant lub wł. garante, 
a macant, załogant to zdecydowanie wyrażenia sztuczne (nie serio), których nie  włączał -
bym do języka, z kolei skrupulant wyparł w XIX w. pierwotny rzeczownik skrupulat
o proweniencji łacińskiej (por. scrupulatus) i jako taki jest produktem analogicznym. 

Niektóre wyrazy (ok. 33) można by uznać za izolowane, tzn. takie, dla których,
gdybyśmy mieli do czynienia z derywatami, nie dałoby się wskazać podstaw słowo-
twórczych. Są to m.in.: amant, solenizant, absztyfikant, infant, aliant, frant, wagant,
trabant. Pozostałe można by potraktować za podzielne słowotwórczo, w których for-
mantem bądź współformantem byłby sufiks -ant, tworzący w omawianej klasie odcza-
sownikowe, odrzeczownikowe i odprzymiotnikowe (elegant ← elegancki, a może 
i charmant) nazwy osobowe wykonawców czynności (projektant, ewakuant), nazwy
osób od obiektów czynności (dewiant ← dewiacja), nazwy osób odobiektowe (dokto-
rant), odmiejscowe (laborant), odczynnościowe (dywersant, azylant), nosicieli cech
(religiant), odbiorców (benefisant). W niektórych opisach synchronicznych osobowy
sufiks bądź sufiksoid -ant traktuje się jako semantycznie i genetycznie jednoznaczny.
Natomiast jego analiza genetyczna pokazuje całe spektrum różnorodnych znaczeń —
pochodzi on  bowiem od różnych morfemów, spełniających na ich rodzimym gruncie
różnorodne funkcje: z niemieckiego -and (doktorant, dekorant, dyplomant, habilitant,
konfirmant), niemieckiego bądź francuskiego -ant (intrygant, emigrant, bumelant, aresz-
tant), łacińskiego -ans (adorant, obserwant, postulant), włoskiego -ante (komediant),
rosyjskiego -an (krytykant). W kilku wyrażeniach tzw. niepodzielnych słowotwórczo
na gruncie polskim element -ant wywodzi się z greckiego -antes (hierofant, gigant), hisz-
pańskiego -ante (infant), włoskiego -ante (birbant), francuskiego -ent (sierżant), nie-
mieckiego -eund (frant).

Piotr Sobotka254

19 Waszakowa (1994: 188) wyekscerpowała ok. 120 takich rzeczowników z SJPDor oraz wskazała
ok. 30 neologizmów, USJP notuje 207 rzeczowników na ant, w tym 136 nazw osób. Mój korpus zawiera
150 współczesnych takich wyrazów z komponentem osobowym.

20 Waszakowa (1990b: 38) do polskich formacji z -ant dołącza także krytykanta (jest to jednak
pożyczka z rosyjskiego kritikan), pozoranta (słowo to do polszczyzny trafiło być może z języka czeskiego),
manipulanta, azylanta (wyrazy te należy wywodzić z języka niemieckiego).



Wymienione morfemy stanowią w językach indoeuropejskich zakończenie rze-
czowników i przymiotników oraz przymiotników substantywizowanych. W języku nie-
mieckim sufiks -and tworzy formy, w których znaczenie wpisana jest bierność (konty-
nuuje łaciński sufiks gerundiwu -nd)21, natomiast sufiks -ant właściwy jest dla nazw
osób aktywnych (wywodzi się z łacińskiego morfemu imiesłowu czasu teraźniejszego
czynnego -ns). Na gruncie języka polskiego, podobnie jak i francuskiego czy angiel-
skiego, doszło do fonetycznego upodobnienia kontynuantów obu morfemów. Warto 
w tym miejscu zadać zatem pytanie, czy w związku z różnym pochodzeniem — jeśli
kształt ant ma istotnie znamiona morfemu — nie mamy w języku polskim do czynie-
nia z dwoma homonimicznymi morfemami -ant I (activum) i -ant II (passivum). Analiza
genetyczna pokazuje bowiem, że konfirmant jest ‘kimś, kogo się konfirmuje’ (na kim
się dokonuje aktu konfirmacji), rehabilitant — ‘kimś, kogo się rehabilituje’ (a nie 
jak we współczesnych słownikach ‘kimś, kto rehabilituje’), a emigrant to ‘ktoś, kto
(wy)emigrował’, intrygant — ‘ktoś, kto intryguje’.

Hipoteza o homonimiczności kształtu ant jest oczywiście absurdalna, wpierw
 musie libyśmy przyznać mu wartość konkretnej jednostki języka, co do czego nie ma
zgodności nawet wśród badaczy szeroko ujmujących zadania słowotwórstwa synchro-
nicznego. Cząstka -ant jest traktowana jako sufiksoid w wyrazach jednostronnie
 podzielnych — tylko formalnie, jako sufiks w derywatach, które są motywowane22, 
a w wyrażeniach mających „izolowany temat” w ogóle się nie traktuje jej jako morfem
(por. adiutant). Np. benefisant musiałby być ‘kimś, kto odbywa/wykonuje benefis’, 
a jak podaje USJP jest to ‘artysta — zauważmy, że w znaczenie -ant nie sposób wpisać
regularnego komponentu ‘artysta’ — na rzecz którego odbywa się przedstawienie’, pod-
czas gdy jeszcze w XIX w. był to ‘artysta pobierający dochód wyłącznie z jednego
przedstawienia’. Zmiana nie wynika jednak ze zmiany znaczenia słowa benefis — istot-
nie, kształt ten miał inne znaczenie w poł. XIX w., a inne ma współcześnie — ale jest
efektem nowego zapożyczenia: XIX-wieczny benefis i benefisant są pożyczkami fran-
cuskimi, a ich XX-wieczne odpowiedniki polszczyzna zaadaptowała z języka nie-
mieckiego, w którym słowa Benefiz i Benefiziant w podstawowych swych znaczeniach
znaczą odpowiednio: ‘przedstawienie na cześć jakiegoś artysty’ i ‘artysta, dla którego
odbywa się benefis’. Tego typu pozornych zmian znaczenia, mogących świadczyć 
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21 Problem związany z wartością bierną gerundiwu i jego statusem morfologicznym (sufiks -nd- jest
również charakterystyczny dla łacińskich gerundiów, którym przypisuje się wartość strony czynnej) nie został
jak dotychczas zadowalająco rozstrzygnięty (por. m.in. A n g h e l i n a 2008). Gerundiw w języku łacińskim
może być używany zarówno w kongruencji z rzeczownikiem jako jego modyfikator, jak i w konstrukcjach
nieosobowych z dopełnieniem bliższym (wówczas raczej niepodważalna jest jego bierność). Nie zmienia to
jednak faktu, że wzmiankowane tu niemieckie rzeczowniki zakończone na -and należy wywodzić od łaciń -
skich przymiotników odczasownikowych i że te derywaty są charakterystyczne dla konstrukcji biernych.

22 „Wyrazy z morfoidami — pisze Kaproń-Charzyńska (2004: 21) — są więc podzielne dla nie-
których użytkowników języka tylko na podstawie poczucia identyczności formy, bez poczucia identycz-
ności funkcji” (por. też S k a r ż y ń s k i 1999: 54). Kaproń-Charzyńska pisze również, że uznanie m.in. tej
cząstki za sufiks jest „nieznacznym wyprzedzeniem tego, co nastąpi w niedalekiej przyszłości” (K a p r o ń -
- C h a r z y ń s k a 2004: 27).



o zadomowieniu się w systemie języka polskiego elementu -ant jako sufiksu w oma-
wianej klasie wyrazów, jest znacznie więcej.

Obserwacja współczesnych wyrażeń zakończonych na -ant wykazuje ich względ-
ną stabilność frekwencyjną — ich liczba od I poł. XX w. oscyluje mniej więcej wokół
120–130. Zagrodnikowa (1978: 222) zauważa jednak, że w II poł. XX w. -ant jest sto-
sunkowo mało produktywnym formantem — chciałoby się skontrować, że „mała pro-
dukcja” wynika z braku produkcji. Liczba słów z wygłosowym -ant w połowie XIX
wieku to mniej więcej 117. Są to jednak w dużej mierze inne wyrażenia niż te, które są
używane współcześnie, zarówno jeżeli chodzi o zawartość formalno-treściową (SWil
notuje aż 48 osobowych antów nieobecnych w leksykonie współczesnym, a USJP za-
notował 81 osobowych antów niepoświadczonych w SWil), jak i treściową (w SWil 21
antów ma inne znaczenie niż ich współczesne odpowiedniki formalne, a znaczenie wie-
lu pozostałych także uległo pewnym przesunięciom). Różnice i zmiany, o których
mowa, przemawiają za tym, że wyrażenia te albo są zapożyczane na nowo, albo zmie-
niają się w całości (czasami w wyniku działania analogii, a czasami pseudoanalogii —
etymologizowania), a nie w ich zakładanych mniejszych elementach znaczących (por.
też przyp. 23).

Pierwsze rzeczowniki zakończone na -ant pojawiły się już w języku staropol-
skim23, lecz ich największą ekspansję można zaobserwować w XIX i w I połowie XX
wieku. Był to być może szczytowy moment procesu wyabstrahowywania morfemu 
-ant, który konkurował wówczas z innymi morfemami obcymi bądź rodzimymi, por.
umizgant — umizgacz, fabrykant — fabrykator, negocjant — negocjator, prenume-
rant — prenumerator, dysputant — dysputownik, grasant — grasownik24. Niektóre
wyrazy zapożyczane przyjmowały element -ant, chociaż etymologicznie był on nie-
uzasadniony, zob. inspicjant ‘inspicjent’, tulipant ‘tulipan’ czy partyzant (fr. partisan) 
i krytykant (ros. kritikan). Są to argumenty przemawiające niewątpliwie za tym, że 
w XIX w. i zapewne w I poł. XX w. morfem -ant mógł pełnić w języku polskim funk-
cję formantu albo przynajmniej były podejmowane próby do wyabstrahowania go jako
formantu. Wydaje mi się, że między XVII a XIX w. rodził się pewien wzorzec dery-
wacji sufiksalnej na -ant, lecz z jakiegoś powodu nie przyjął się w II połowie XX
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23 Odnotowują je Moszyńska (1975: 73–74) i Długosz-Kurczabowa (1988a: 41–42). Moszyńska, 
a za nią i Długosz-Kurczabowa wymieniają wśród nich m.in. rzeczownik wagant jako pożyczkę łacińską
ze znaczeniem ‘wędrowny pieśniarz’. Słowo to przedostało się do polszczyzny za pośrednictwem języka
niemieckiego i nie miało aż do XX wieku znaczenia osobowego. SJPLin podaje jego znaczenie jako ‘głos
do żadnego z czterech nie należący’, SWil — ‘głos niepewny, błąkający się np. między tenorem i basem
lub tp.’. SJPRyk nie odnotowuje tego rzeczownika, natomiast w SW podane zostało już tylko znaczenie
osobowe ‘podróżny, wędrowiec’ z ilustrującymi je cytatami pochodzącymi z tekstów Kraszewskiego 
i Sienkiewicza. Rzeczownik ten — jak się zdaje — mógł, podobnie jak benefisant, dwukrotnie przecho-
dzić do polszczyzny, za każdym razem z innym znaczeniem. Niewykluczone, że źródeł znaczenia osobo-
wego należałoby szukać albo w drugim znaczeniu niemieckiego Vagant, albo w znaczeniu angielskiego
rzeczownika vagant, vagantes.

24 Niektórym z tych par towarzyszyły różnice znaczeniowe, np. licytant to ‘biorący udział w licyta-
cji’, a licytator — ‘prowadzący licytację’.



Etymologia a typy pochodności — casus rzeczowników zakończonych na -holik i -ant 257

wieku25. Wraz z usuwaniem niektórych słów z tym elementem (tulipant, inspicjant),
 zamieraniem dawnych wyrażeń zakończonych na -ant i niepojawianiem się na ich miej-
sce nowych albo pojawianiem się równokształtnych z nimi, lecz o innym znaczeniu, mor-
fem ten przestał być produktywny, por. dyletant ‘miłośnik jakiegoś typu sztuki lub  nauki’
został zastąpiony dyletantem ‘amatorem czegoś, kto nie ma odpowiedniego przygoto-
wania’, fabrykanta ‘rękodzielnika; wymyślacza; fałszerza’ wyparł fabrykant ‘właściciel
fabryki’, figuranta ‘statystę; kogoś o ładnej figurze’ zastąpił figurant  ‘osoba na stano-
wisku, jednak bez żadnych wpływów; osoba, którą się interesują służby specjalne’. Tego
rodzaju zmiany świadczą m.in. o braku stabilnego komponentu semantycznego w tzw.
tematach słowotwórczych, a w gruncie rzeczy w gotowych całostkach leksykalnych.

Współcześnie cząstka -ant ze względu na występowanie w jakiejś serii wyrazów
o pewnym pokrewieństwie znaczeniowym i kategorialnym (artysta, pracownik  [czegoś],
wyznawca jakiejś doktryny itd.) jest zaledwie kojarzona z pewnymi dość ogólnymi  treś -
ciami (‘ktoś’). Nie ma jednak ona charakteru regularnego, a jedynym argumentem za
uznaniem jej za formant jest istnienie wyrażeń, które mogłyby być podstawami słowo-
twórczymi dla derywatów tworzonych jakoby za pomocą -ant. Poza jednak tą grupą
słów znajdują się wyrażenia, w których nie sposób wyodrębnić tematów: adiutant,
aliant, amant, aprobant, birbant, być może charmant, dyletant, firmant,  komunikant,
sierżant etc. Łączenie zatem słów typu fabrykant z fabryką, religiant z  religią26 jest 
w ramach postulowanego tu podejścia (związanego z wyodrębnieniem trzech typów
pochodności) niczym innym jak ich reinterpretacją z punktu widzenia etymologii funk-
cjonalno-hermeneutycznej (czyli innymi słowy — etymologizowaniem). Takie działa-
nie wykazuje wprawdzie znamiona pochodności statycznej, ale tylko dlatego, że  związki
motywacyjne w etymologizowaniu ustalane są zazwyczaj na podstawie mechanizmów
identycznych z mechanizmami właściwymi językowi traktowanemu jako byt sta tyczny
(por. Варбот 1963, 1991, 2003; Sobotka 2014).

Zaprezentowany tu przegląd wyrażeń obcych i zapożyczeń wytycza granicę mię -
dzy pochodnością dynamiczną (etymologiczną sensu stricto) z jednej strony, a pochod -
nością statyczną — z drugiej. Do pochodności statycznej zaliczam rzeczywiste dery-
waty strukturalno-synchroniczne oraz wyrażenia, którym przypisywany jest poprzez

25 W XX w. do dawnych antów zostały m.in. dołączone — ze względu na zmienne potrzeby — nowe,
jak np. szyfrant, symulant, serwisant, repatriant, pozorant, koncelebrant (na wzór dawnego celebrant),
kombatant, fatygant, bumelant, bajerant, absztyfikant i in. Większość z nich jednak to kolejne zapożycze-
nia, a nie rodzime formacje. To ostatnie zresztą słowo być może było związane z czasownikiem amplifi-
kować ‘rozwlekle opowiadać, przesadzać w opowiadaniu, wyolbrzymiać’ zapożyczonym z łac. amplifico
‘rozszerzam, powiększam’. Cząstka -ant być może została dodana na gruncie polskim, lecz nie po to, aby
utworzyć nazwę osobową, lecz na wzór łacińskiego imiesłowu. Jego postać ulegała kolejnym zmianom, 
o czym świadczą różne zapisy w różnych źródłach, por. amplifikant → amprztyfikant → aprztyfikant →
apsztyfikant → absztyfikant.

26 Wyrażenie religiant istotnie ma związek z religią, znaczyło ono bowiem pierwotnie ‘osoba  pobożna,
religijna’. Współczesne znaczenie pejoratywizuje religię i związane z nią praktyki. W znaczenie morfemu
-ant trzeba by było zatem w tym wypadku wpisać tę pogardliwość wobec osoby praktykującej jakąś reli-
gię, ponieważ sam rzeczownik religia nie jest w ten sposób nacechowany.



 reinterpretację etymologizującą status derywatów ze względu na istnienie w systemie
danego języka wyrażeń podobnych do tych, które uznaje się za derywaty27. 

Rozróżnienie formacji regularnych i nieregularnych jest w synchronicznej anali-
zie słowotwórczej nadrzędne, natomiast formacje nieregularne motywowane (w sensie
motywacji semantycznej czy nominacyjnej) w analizie słowotwórczej nie mają zna-
czenia większego niż wyrazy, których motywacji nie da się ustalić, jak np. wyrazu dyr-
dymałki. Typy nieregularne zatem, jak właśnie alcoolique czy benefisant itp., winny
być traktowane jako całości nierozkładalne, w których nie da się ustalić rzeczywiście
synchronicznych stosunków semantycznych między członami tych niekiedy historycz-
nych struktur. Wypełniają one luki leksykalne systemu, nie zaś słowotwórcze. Wydzie -
lanie w nich mniejszych elementów znaczących jest niczym innym jak etymologią
 ludową, tak jak ją rozumiał de Saussure (1995: 221–260, 2002: 180–197). Inaczej rzecz
się przedstawia w wypadku wyrażeń typu pracoholik, mlekoholik itp. — są to rzeczy-
wiste synchroniczno-strukturalne formacje języka polskiego, w których podziel ność
formalna idzie w parze z podzielnością semantyczną i których znaczenie strukturalne
tożsame jest ze znaczeniem leksykalnym. 
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SUMMARY

The etymology and derivatives. A case of nouns ending in -holik and -ant

K e y w o r d s: etymology, etymologizing, types of derivation, motivation, loanwords.
S ł o w a  k l u c z o w e: etymologia, etymologizowanie, typy derywacji, motywacja, wyrażenia obce.

This article discusses three types of derivation: the derivation interpreted form etymological point of view
(historical and comparative etymology), the derivation reinterpreted from etymologizing point of view (func-
tional and hermeneutic etymology), and the derivation interpreted from structural and synchronic point of
view. The major goal of the analysis is to determine the boundaries between etymology, derivational mech-
anisms characteristic for etymological reinterpretation and derivational mechanisms in their synchronic as-
pects. Detailed description is concerned on nouns formed on the pattern of an English noun workaholic and
Polish loanwords with personal semantic component ending in -ant. In the light of the observations one of
the most important matter in division etymological processes and synchronic facts in so-called loanword
derivatives is to make a sharp division between regular and irregular word-building classes. 


