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O roli motywacji kontemplacyjnej w słowotwórstwie

Celem artykułu jest ukazanie roli motywacji kontemplacyjnej w mówieniu, w odniesie-
niu do słownictwa motywowanego słowotwórczo. Mówienie rozumiem jako Saussu -
re’ow ską parole. Zasadniczo w rozważaniach będzie chodziło o opozycję języka, miesz-
czącego w sobie to, co uzyskało sankcję zbiorowości, i wypowiedzi, która ma charakter
jednostkowy i jest związana z indywidualną wolą mówiących1. Ukażę miejsce produk-
tów słowotwórstwa, wygenerowanych i użytych w tekstach w związku z motywacją kon-
templacyjną, wśród innych produktów słowotwórstwa. Stawiam tezę, że rozmyślny do-
bór środków i technik słowotwórczych, wynikający z motywacji kontemplacyjnej, pro-
wadzi do osłabienia przezroczystości wyrażeń językowych, ale jej nie znosi. Ilustracją tej
tezy będą podane w zakończeniu artykułu przykłady produktów słowotwórstwa, używa-
ne w odmianie potocznej i odmianach środowiskowych języka. Podjęta problematyka
mieści się w obszarze badań nad pragmatycznym komponentem reguł derywacyjnych2

i wpisuje się w nurt zainteresowania badaczy tzw. słowotwórstwem tekstowym (por. np.
Kallas 2003, Nagórko 2007, Waszakowa 1998, 2007a, 2007b, Rogowska-Cybulska 2013,
a także publikacje zbiorowe: Maldjieva, Rudnik-Karwatowa (red.) 2007, Sierociuk (red.)
2012, Badyda, Maćkiewicz, Rogowska-Cybulska (red.) 2013). 

Rozumienie motywacji kontemplacyjnej

Za A. Bogusławskim (1973: 121–151) przyjmuję, że przedmiotem kontemplacji mogą
być wyrażenia językowe, a motywacja kontemplacyjna (poetyzacja) jest związana 
z uży ciem wyrażeń równoznacznych, czyli dotyczy ich właściwości pragmatycznych.
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1 W związku z takim rozumieniem parole pozostaje następujące porównanie: „Rytuał, msza nie dadzą
się porównać ze zdaniem, ponieważ stanowią tylko powtórzenie pewnego ciągu czynności. Wytworzenie
zdania jest porównywalne z aktywnością kompozytora utworu muzycznego (nie zaś z aktywnością wyko-
nawcy tego utworu” (d e  S a u s s u r e  2004: 102)

2 M.in. tej problematyce poświęcona jest monografia pt. „Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa.
Funkcja ekspresywna i poetycka” (K a p r o ń - C h a r z y ń s k a 2014). Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie
tez zawartych głównie w IV rozdziale książki.



Pozostaje ona w związku z funkcją poetycką, rozumianą jako estetyczne nastawienie
do przedmiotu i postawa ludyczna. W takim ujęciu funkcja poetycka jest ograniczona
do zjawisk ściśle językowych3. 

Motywacja kontemplacyjna jest składową motywacji kauzatywnej, którą A. Bo gu -
sławski przeciwstawia motywacji akomodacyjnej (akomodacji). Zarówno motywacja
kauzatywna, jak i akomodacja są czynnikami składowymi procesów adaptacyjnych 
o charakterze celowościowym. Z motywacją kauzatywną mamy do czynienia wówczas,
gdy czynnikiem decydującym o użyciu określonego wyrażenia jest nastawienie nadaw-
cy na pozytywny stan rzeczy, polegający na jakiejś zmianie; z akomodacją — gdy czyn-
nikiem decydującym o użyciu wyrażenia jest nastawienie nadawcy na negatywny stan
rzeczy, polegający na braku pewnej zmiany4. Motywacja kauzatywna jest obligatoryj-
na, w przeciwieństwie do akomodacji, która ma charakter fakultatywny. W szerokiej
perspektywie motywacja kontemplacyjna, jako typ motywacji kauzatywnej będącej
składową procesów adaptacyjnych o charakterze celowościowym, przeciwstawia się
adaptacji biernej (determinacji). Ta ostatnia jest również składową procesów adapta-
cyjnych, ale o charakterze przyczynowym. Procesy adaptacyjne są w ogólnym sensie
aktem przystosowania się do sytuacji komunikacyjnej. (Bogusławski 1973: 128–129).
Spojrzenie na motywację kontemplacyjną w węższej perspektywie, ograniczonej do
motywacji kauzatywnej, prowadzi do wniosku, że stanowi ona, wraz z nastawieniem
instrumentalnym nadawcy, obejmującym instrumentalizację emocjonalną i praktyczną,
składową motywacji kauzatywnej pozareprezentatywnej. Ta ostatnia nie występuje 
w każdym wypadku, ponieważ nie zawsze nadawca, używając wyrażeń, jest nastawio-
ny na cele dodatkowe, które znajdują odzwierciedlenie w funkcji perswazyjnej, ekspre-
sywnej i poetyckiej. Zawsze natomiast występuje u nadawcy nastawienie na ogólny cel
użycia wyrażeń, jakim jest „aktualizacja określonej treści w świadomości odbiorcy”
(Bogusławski 1973: 129), czyli motywacja kauzatywna reprezentatywna.

Podsumowując, motywacja kontemplacyjna jest związana z celowym działaniem
nadawcy, z jego nastawieniem na określony stan rzeczy, wynikającym z autoteliczne-
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3 A. Bogusławski (1973) zwraca uwagę, że jest to wąskie rozumienie funkcji poetyckiej, którą można
też rozumieć szerzej jako powoływanie do życia utworów literackich. Z ujęciem Bogusławskiego dyskutuje
R. Grzegorczykowa (1991). Zgadza się ona z tym, żeby widzieć związek między postawą kontemplacyjną 
i funkcją poetycką, ale, jej zdaniem, przedmiotem kontemplacji jest świat, a nie wyrażenia językowe. Autorka
polemizuje również z ujęciem funkcji poetyckiej przez R. Jakobsona (1960), który wyróżnia wspomnianą
funkcję wśród sześciu funkcji języka (krytycy propozycji Jakobsona, por. L a l e w i c z 1973, F u r d a l 1977,
wskazują, że de facto nie chodzi w niej o funkcje języka, lecz o funkcje wypowiedzi). Zdaniem R. Grze gor -
czy ko wej, można uznać, że celem wypowiedzi jest ona sama, pod warunkiem, że nie będzie się tego rozu-
miało jako operacji na formie, bowiem dziwność formy nie jest warunkiem poezji. Rozumie ona funkcję po-
etycką (kreatywną) jako funkcję wypowiedzi będącą ponad parole, ale niemieszczącą się w planie langue.
Obejmuje ona tworzenie wypowiedzi poetyckiej, w której przekazywany jest świat wykreowany przez auto-
ra, tworzenie świata poetyckiego, będącego interpretacją świata rzeczywistego, oraz kreatywność językową,
polegającą na łamaniu reguł  łączliwości wyrażeń (por. G r z e g o r c z y k o w a 1991: 26–27).

4 Akomodacja jest przez A. Bogusławskiego określana jako „wybór stylistyczny” nadawcy. U jego
pod staw leży chęć niezrażenia odbiorcy (który ze względu na konwencje społeczne jest przyzwyczajony do
określonych wyrażeń), a także uniknięcie niepożądanych stanów rzeczy (por. B o g u s ł a w s k i 1973: 130).



go stosunku do wyrażeń językowych, z traktowania wyrażeń jako ostatniej instancji.
Tak rozumiana motywacja kontemplacyjna jest pozareprezentatywną motywacją uży-
cia wyrażeń i w przeciwieństwie do motywacji reprezentatywnej nie ma charakteru ob-
ligatoryjnego. Mówienie nie musi, ale może wiązać się z postawą ludyczną nadawcy 
i jego nastawieniem estetycznym do wyrażeń językowych. Jest to możliwość wynika-
jąca z woli nadawcy, z jego chcenia.

Motywacja kontemplacyjna jako składowa 
pragmatycznego komponentu reguł derywacyjnych

Ujęcie elementów języka oparte na dychotomii system języka — użycie systemu języ-
ka ma swoje źródła w sposobie widzenia języka przez strukturalistów5. Jak wskazuje
R. Grzegorczykowa (2013: 5–22), użycie systemu języka, rozumiane jako realizacja
kompetencji językowej, czyli parole u F. de Saussure’a czy performance u N. Chom -
sky’ego, jest przedmiotem badań pragmatyki, w jednym ze sposobów rozumienia tej
dziedziny językoznawstwa. Dwa pozostałe sposoby rozumienia pragmatyki we współ -
czesnym językoznawstwie to według autorki, po pierwsze, rozumienie pragmatyki jako
reguł użycia wyrażeń zależnych od sytuacji komunikacyjnej, związane z przystosowa-
niem zachowania językowego do sytuacji komunikacyjnej i wyborem wyrażeń języ-
kowych spośród środków synonimicznych (występuje w pracach: Bogusławski 1973;
Bednarek, Grochowski 1993), po drugie, nawiązujące bezpośrednio do myśli Ch. Mor -
risa (1938), rozumienie pragmatyki jako informacji charakteryzujących nadawcę i od-
biorcę komunikatu, czyli ich stosunek do sytuacji komunikacyjnej6. R. Grze gor czy kowa
formułuje własną propozycję pojęciowo-terminologiczną. Proponuje terminem prag-
matyka objąć następujące obszary zjawisk: „(1) To wszystko, co w akcie komunikacji
językowej warunkowane jest s y t u a c j ą  m ó w i e n i a  i  i n d y w i d u a l n ą  w i e d z ą
r o z m ó w c ó w, czyli wszystkie informacje przekazywane/uzyskiwane niekonwencjo-
nalnie, pozakodowo [...]. (2) Reguły zachowań językowych (kompetencja pragmatyczna
mówiących) określające językowy sposób współżycia społecznego (językowego „by-
cia wśród ludzi”), a więc wybór odpowiednich słów, wyrażeń językowych „pasujących”
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5 F. de Saussure, którego idee wywarły zasadniczy wpływ na ukształtowanie się paradygmatu struktu-
ralistycznego, zaznaczał, że dwoistej natury języka nie można sprowadzić do dualizmu zjawiska głosowego
i zjawiska mentalnego. Taki sposób pojmowania języka uważał za szkodliwy. Uczony pisał: „Dualizm ten
tkwi w dwoistości zjawiska głosowego JAKO TAKIEGO i zjawiska głosowego JAKO ZNAKU, (obiek-
tywnego) faktu fizycznego i (subiektywnego) faktu fizyczno-mentalnego, w żadnym zaś razie w opozycji
 „fizycznego” dźwięku do „mentalnego” znaczenia. Jest jedna dziedzina, wewnętrzna, psychiczna, w której 
w takiej samej mierze istnieją zarówno znak, jak i znaczenie, jedno nierozerwalnie związane z drugim; jest
też druga, zewnętrzna, w której nie istnieje nic poza „znakiem”, ale w tym wypadku znak zredukowany do
następstwa fal dźwiękowych zasługuje naszym zdaniem jedynie na miano figury dźwiękowej” (S a u  s s u r e
2004: 37–38).

6 R. Grzegorczykowa zwraca uwagę, że takie rozumienie pragmatyki zawarte jest w pracach języko-
znawczych z lat 60. i 70. XX wieku, czyli zanim nastąpił rozkwit językoznawstwa inspirowanego teorią ak-
tów mowy Austina (por. G r z e g o r c z y k o w a 2013: 8) .



do sytuacji, w tym przede wszystkim formuł grzecznościowych” (Grzegorczykowa
2013: 20). 

Dwa obszary zjawisk językowych, które R. Grzegorczykowa widzi jako podpada-
jące pod termin pragmatyka, wynikające z dwóch wymienionych przez nią sposobów
rozumienia omawianej dziedziny językoznawstwa (jako użycia systemu językowego 
i jako reguł użycia wyrażeń zależnego od sytuacji komunikacyjnej), niewątpliwie się
uzupełniają. Propozycja autorki mieści się w nurcie tych ujęć pragmatyki, w których
próbuje się wyznaczyć granicę między pragmatyką a semantyką7. Ogólnie mówiąc, se-
mantyka wiąże się ze sposobem komunikowania konwencjonalnym, na mocy kodu, na-
tomiast pragmatyka ze sposobem  komunikowania niekonwencjonalnym, pozakodowym. 

Zbliżona koncepcja pragmatyki wyłania się z propozycji A. Bogusławskiego (2008).
U jej podstaw leży kluczowa dla opisu języka opozycja narzędzi językowych i działań
na tych narzędziach, reprezentujących różne kategorie logiczne. Narzędziami mowny-
mi, czyli elementami języka, można według autora posługiwać się w wypowiedziach
zgodnie z konwencją lub też przekształcając je ad hoc, np. mówiąc humorarium, żeby
wyszydzić honorarium, czy psiapsiółka, żeby zadrwić z pewnego rodzaju przyjaciółek.
Użycie narzędzi językowych, w porównaniu z innymi narzędziami, charakteryzuje się
jednak pewną osobliwością, mianowicie zewnętrznym zatarciem róż nicy między na-
rzędziem działania a działaniem (por. Bogusławski 2008: 20–23). Semantyka wraz ze
składnią kanoniczną dla danego języka jest domeną narzędzi, a pragmatyka domeną
działań. Pragmatyka jest związana z mową rozumianą jako działanie wykorzystujące
społeczne narzędzia i wyróżniające homo sapiens. A. Bogusławski przedstawił propo-
zycję operacyjną zatopienia narzędzi językowych w kręgach ich konkretnych użyć 
w różnych typach dyskursu. Autor uznaje, że narzędzia językowe moż na ustalić, czer-
piąc materiał z wypowiedzi asertorycznych, będących klasą odezwań bazowych. Chodzi
o odezwania rzeczywiście asertoryczne i prawdziwe, „odezwania, którym towarzyszy
odpowiednia wiedza rozpoznana jako wiedza, choć jednocześnie rozpoznana jako człon
alternatywny przeciwstawiony członowi fałszywemu «antywiedzowemu»” (Bogu sław -
ski 2008: 45). 

Przy obu zaprezentowanych wyżej podejściach do pragmatyki problemem pozo-
staje kwestia tego, co jest, a co nie jest konwencjonalne, co jest, a co nie jest narzędziem
językowym. R. Grzegorczykowa  (2013: 15–20) podaje pięć punktów kontrowersyjnych
w wyznaczaniu granic pragmatyki, do których należą: 1) odczytanie znaczeń niedo-
słownych i być może aktualne odczytania frazeologizmów (i przysłów), 2) odczytanie
na podstawie kontekstu i sytuacji przewidzianych przez system sensów metonimicznych
i metaforycznych, 3) zagadnienie ironii, czyli sensu przeciwnego niż przekazywany ko-
dem, 4) rozumienie wypowiedzi zależne od indywidualnej wiedzy i przekonań mówią -
cych, 5) interpretacja znaczeń konotacyjnych. A. Bogusławski, wskazując klasę wypo-
wiedzi asertorycznych, zaznacza, że w ich obrębie mogą się znaleźć wyrażenia, które
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7 W przeciwieństwie do takich ujęć , w których przyjmuje się, że nie można skutecznie oddzielić zna-
czenia od użycia (por. K a l i s z 1993: 10).



narzędziami nie są, por.: „[...] w obrębie WA mogą się pojawiać, nawet poza ich cząst-
kami stanowiącymi ewidentne cytaty, elementy w całym swym wyposażeniu nie repe-
zentujące owych «narzędzi językowych», których zakres chcemy sprecyzować”
(Bogusławski 2008: 32), i w innym miejscu: „Dla uniknięcia nieporozumień trzeba na-
tychmiast zastrzec, że ten «rdzeń» nie może być efektywnie skatalogowany, że jest to
korpus o granicach rozmytych” (Bogusławski 2008: 49). Jako problematyczne i kom-
plikujące wyznaczenie granicy między pragmatyką a semantyką widzi autor działania
metaforyzacyjne i metonimiczne na narzędziach, np. Z tego powodu w Brukseli nie będą
bić w dzwony.

Przyjmuję rozumienie pragmatyki odpowiadające w najogólniejszym sensie zapro-
ponowanym wyżej ujęciom, włączając w to zaprezentowane trudności w wyznaczeniu
granicy między pragmatyką a semantyką. Pragmatykę postrzegam jako dziedzinę języ-
koznawstwa badającą użycie narzędzi językowych, czyli sposoby przekazywania infor-
macji niekonwencjonalnie (niesemantycznie). Niekonwencjonalność i pozakodowość
wynika z użycia języka, które zawsze jest związane z sytuacją komunikacyjną. W  zależ -
ności od tej sytuacji mówiący dokonuje różnych wyborów, żeby przystosować się do
obowiązujących konwencji. W tym dokonuje wyboru ze względu na pozareprezenta-
tywny cel wypowiedzi8. Za jeden z wyborów mówiącego ze względu na cel pozarepre-
zentatywny uznaję taki, u którego podstaw leży scharakteryzowana wyżej motywacja
kontemplacyjna. Poniżej postaram się zaprezentować, jaka jest jej rola w odniesieniu do
słowotwórstwa i jakie jest miejsce produktów słowotwórstwa, powstałych w wyniku
działania motywacji kontemplacyjnej, wśród innych produktów  słowotwórstwa. 

Użytkownik języka ma do dyspozycji zróżnicowane środki słowotwórcze, które
przy zastosowaniu różnych technik słowotwórczych wykorzystuje do budowania jed-
nostek słownikowych w oparciu o jednostki już istniejące. Z punktu widzenia wyzna-
czenia granicy między pragmatyką a semantyką istotne jest, które z tych elementów są
narzędziami językowymi, a które do takich narzędzi nie należą. Tu jako problematycz-
ne mogą być postrzegane ekspresywne morfemy słowotwórcze9. Z punktu widzenia
wszystkich motywacji użycia wyrażeń, w tym także z punktu widzenia interesującej
nas w tym miejscu najbardziej motywacji kontemplacyjnej, istotne jest funkcjonowa-
nie elementów języka nie tylko na użytek wewnętrzny, ale i na użytek zewnętrzny (por.
Puzynina 1978: 151–160). Funkcjonowanie elementów języka na użytek zewnętrzny
jest związane z ich użyciem, czyli z mówieniem prowadzącym do powstawania poje-
dynczych wypowiedzeń i całych tekstów. Użytkownicy języka działają, produkując wy-
powiedzenia, co wiąże się ze stawianiem sobie przez nich różnych celów, które mogą
osiągać dzięki używaniu określonych środków języka, specjalnie do realizacji owych
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8 Na wybory mówiącego w zależności od cech sytuacji, jakimi jest zdeterminowane użycie wyraże-
nia, zwraca uwagę M. Grochowski. Autor wyróżnia następujące wybory: socjolektalny, psychofizjologicz-
ny i stylistyczny. Ten ostatni charakteryzuje jako wybór środków językowych ze względu na cel wypowie-
dzi, za pomocą której ma zostać zrealizowana inna funkcja niż czysto komunikatywna (por. G r o c h o w s k i
2008: 47–48).

9 Nie będę jednak rozwijała tego wątku. Szerzej na ten temat w: K a p r o ń - C h a r z y ń s k a 2014.



celów przeznaczonych. Z tymi celami wiąże się wskazywana we współczesnym języ-
koznawstwie wielofunkcyjność języka (por. Kiklewicz 2008: 9). 

Dla dalszych rozważań kluczowe jest to, że produkty reguł słowotwórczych, uży-
wane w tekstach i identyfikowane w nich jako derywaty, a więc leksemy synchronicz-
nie podzielne na temat i formant słowotwórczy, mają różny status z punktu widzenia
opozycji: elementy odtwarzane w mówieniu — elementy wytwarzane w mówieniu.
Przyjęcie jako kryteriów tej opozycji oraz sposobu generowania derywatów pozwala
na wysunięcie następującej propozycji klasyfikacji produktów słowotwórstwa:

Produkty słowotwórstwa w aspekcie synchronicznym

Produkty słowotwórstwa                                                        Produkty słowotwórstwa
odtwarzane (nie: tworzone)                                                     tworzone (nie: odtwarzane)

w wypowiedzeniach                                                                   w wypowiedzeniach

1. wygenerowane      2. niewygenerowane                     3. wygenerowane            4. niewygenerowane       
w oparciu w oparciu w oparciu w oparciu

o reguły wyjściowe     o reguły wyjściowe                 o reguły wyjściowe              o reguły wyjściowe                       

Powiązanie z wyodrębnionymi klasami produktów słowotwórstwa, po pierwsze,
celów nadawców, którzy ze względu na nie dokonują wyboru wyrażeń językowych, ro-
zumianych jako elementy względnie samodzielne (leksemy), ale także elementy niesa-
modzielne, składające się na elementy względnie samodzielne (jak morfemy), po dru-
gie, narzędzia, jakim jest schemat      =        i       =       (por. Bogusławski 1959: 92),
wynikający bezpośrednio z rozumienia analogii jako proporcjonalnego układu przy-
najmniej czterech elementów (tak jak rozumiał to pojęcie F. de Saussure)10, prowadzi
do następującej charakterystyki wymienionych wyżej klas:

a) Klasę (1) w przedstawionym schemacie klasyfikacyjnym stanowią te produkty
słowotwórstwa, które powstały w aspekcie diachronicznym w rezultacie bezpośred-
niego zastosowania reguł słowotwórczych, czyli semantycznych, gramatycznych i prag-
matycznych reguł tworzenia derywatów (wśród których mieszczą się m.in. zasady łącz-
liwości formantów). Tak rozumiane produkty słowotwórstwa są odtwarzane w wypo-
wiedzeniach jako gotowe całości w celach reprezentatywnych i pozareprezentatywnych.
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10 Zastosowanie tego narzędzia nie tylko daje możliwość określenia stopnia kategorialności poszcze-
gólnych modeli słowotwórczych, ale także nie pozwala widzieć derywatów w sensie synchronicznym 
w takich leksemach, jak np. pisarz w znaczeniu ‘literat’, ręcznik czy maślak, lipiec, głuszec (por. B o g u  -
s ł a w  s k i 1959: 93, G r z e g o r c z y k o w a, P u z y n i n a 1998: 361–361, K a r o l a k 2001: 241, Ż u -
r o w s k i 2013: 42–45). Podejście, w którym za derywaty w sensie synchronicznym uznaje się takie lekse-
my, w których znaczenia strukturalne i leksykalne pokrywają się, znajduje odzwierciedlenie w zaprezento-
wanym w tekście głównym schemacie klasyfikacyjnym.



Należą do nich dwa typy leksemów: a) takie, które z synchronicznego punktu widze-
nia są niepodzielne, ponieważ nie tworzą proporcjonalnego pod względem formalnym
i semantycznym układu minimum czterech elementów. Są to rezultaty leksykalizacji 
i derywaty asocjacyjne, jak np. leksemy wymienione w przypisie 10; oraz b) takie, które
z synchronicznego punktu widzenia są morfologicznie podzielne, tzn. ich znaczenia
strukturalne i leksykalne pokrywają się. Tworzą one układy proporcjonalne pod wzglę -
dem formalno-semantycznym, jak np. derywaty rzeczownikowe typu uwodziciel, wiel-
biciel, zabawowicz, imprezowicz, przymierzalnia, przewijalnia, spawalnia.

b) Do klasy (2) należą takie produkty słowotwórstwa, które są odtwarzane w wy-
powiedzeniach, lecz nie powstały w rezultacie zastosowania wyjściowych reguł sło-
wotwórczych, a przyjęły się w zasobie leksykalnym języka, np. sprawstwo (rzeczow-
nik powstał poprzez pominięcie struktury znaczeniowej leksemu rzeczownikowego
sprawca, stanowiącego ogniwo pośrednie między czasownikiem a derywatem z sufik-
sem -stwo11), Mogą one być używane w tekstach w celach reprezentatywnych i poza-
reprezentatywnych. 

c) Klasę (3) tworzą formacje nie odtwarzane, a tworzone w wypowiedzeniach 
w oparciu o reguły wyjściowe. W tej klasie widziałabym produkty słowotwórstwa 
o wysokim stopniu kategorialności, formacje potencjalne, zarówno te, które są utrwa-
lone w języku i ustabilizowane w normie, np. deminutywa typu samochodzik, okienko,
deseczka, nazwy ekspresywne, np. mamusia, syneczek, córcia, czy kategorialne nazwy
czynności, np. siedzenie, gadanie, picie, jak i te, które są nowe, nieutrwalone w języku
i choć nieustabilizowane, zasługują na pozytywną ocenę normatywną, np. udoktoryzo-
wanie, uporęcznienie, podawane przez K. Chruścińską (1978: 69–79) jako przykłady
występujących w tekstach i nieustabilizowanych w normie formacji potencjalnych.
Charakteryzowane produkty słowotwórstwa są produktami analogii pojawiającymi się
w tekstach „na bieżąco”, w wyniku wyboru i automatycznego przekształcania12 ele-
mentów języka o statusie samodzielnym i niesamodzielnym, dokonywanych w związ-
ku z motywacją reprezentatywną lub pozreprezentatywną nadawców. Automatyczne
przekształcanie zbliża omawiane wyrażenia do produktów fleksji.

d) Klasa (4) to produkty słowotwórstwa tworzone w wypowiedzeniach, ale niewy-
generowane w nich w oparciu o wyjściowe reguły słowotwórcze. Należą do niej dwa
typu formacji: a) takie, które nie są produktami analogii rozumianej jako proporcjonal-
ny układ przynajmniej czterech elementów, powstają w wyniku nieregularnego prze-
kształcania elementów języka, którymi operuje słowotwórstwo, oraz b) takie, które  moż -
na by powierzchownie uznać za produkty analogii proporcjonalności właściwej, ponie-
waż układają się w pewne serie, ale bliższe przyjrzenie się im prowadzi do wniosku, że
powstają one w wyniku łamania słowotwórczych reguł przekształcania elementów
 języka. Produkty słowotwórstwa charakteryzowane w obrębie omawianej klasy mają
 charakter ekspresywny. Ta ekspresywność nie wynika bezpośrednio z ekspresywności
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11 Na ten temat por.: S a t k i e w i c z 1982: 266.
12 Jako rodzaj przekształcania jest też rozumiane łączenie elementów języka.



składających się na nie elementów językowych, ale jest związana z łamaniem reguł sło-
wotwórczych w procesie ich generowania. U jego podstaw nie leży więc motywacja re-
prezentatywna, ale jedna z motywacji pozareprezentatywnych, mianowicie motywacja
kontemplacyjna.

Przeprowadzony według przedstawionych wyżej kryteriów podział produktów sło-
wotwórstwa pozwolił wyodrębnić klasy formacji, które mają charakter tekstowy w ta-
kim sensie, że są tworzone „na bieżąco” w procesie generowania tekstów. Ukazał też,
że w ich obrębie mamy do czynienia z różnymi rodzajami „tekstowości” — część pro-
duktów to efekt automatycznego, wynikającego z reguł wyjściowych przekształcania
środków języka, część natomiast powstaje w rezultacie nieautomatycznego przekształ -
cania środków języka. Te ostatnie są generowane, gdy użytkownikom języka towarzy-
szy cel kontemplacyjny, który decyduje o wyborze i sposobie przekształcenia środków
językowych. Taka więc byłaby rola motywacji kontemplacyjnej w odniesieniu do sło-
wotwórstwa, jeśli ograniczymy się do analizy kontekstu wewnętrznego formacji.
Produkty słowotwórstwa nie funkcjonują jednak w izolacji, są zanurzone w tekstach 
i w nich występują w określonych kontekstach, które również mogą odgrywać znaczącą
rolę w realizacji celu kontemplacyjnego nadawców. Dotyczy to produktów słowo-
twórstwa, które zostały scharakteryzowane w klasach (1)–(3). W dalszej części arty-
kułu przedstawię przykłady produktów słowotwórstwa stanowiące ilustrację tego, co
zostało scharakteryzowane w klasie (4) oraz zwrócę uwagę na rolę motywacji kontem-
placyjnej w procesie zanurzania derywatów w tekście. 

Między dosłownością a niedosłownością. 
Przykłady realizacji motywacji kontemplacyjnej w słowotwórstwie

Jako przykład produktów słowotwórstwa, które nie są produktami analogii rozumianej
jako proporcjonalny układ przynajmniej czterech elementów i powstają w wyniku nie-
regularnego przekształcania elementów języka, podać można żartobliwe kontaminacje
i kompozycje, por.: entuzjazd < entuzjazm + zjazd ‘entuzjastyczny zjazd’, delegacie <
delegacja + gacie ‘bielizna na wyjazdy służbowe’, kramstwo < kram + kłamstwo ‘oszu-
stwo mające na celu skłonienie kogoś do zakupu’, macażysta < macać + masażysta,
pacierzyństwo < pacierz + macierzyństwo ‘sposób wychowania dziecka’, pyskoteka <
pyskówka + dyskoteka, wodziryj < wodzirej + ryj ‘ktoś, kto rozkręca imprezę, dużo
przy tym krzycząc, zajebystry < zajebisty + bystry ‘geniusz, zerobek  < zero + zarobek
‘bardzo niskie wynagrodzenie lub jego brak’, żaborca < żaba + aborcja ‘zniszczenie
skrzeku’13. W tej grupie znalazłyby się też nieneutralne formacje proste, które powsta-
ły w wyniku nieregularnych przekształceń części niefleksyjnej bazy, np. mag < magi-
ster, prom < promotor, as < asystent, fryz < fryzura. Są one nie tylko odzwierciedle-
niem tendencji do skrótu, ale ze względu na zamierzoną homonimię mieszczą się w gra-
nicach dowcipu językowego (por. Grabias 1981: 98).
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Do grupy formacji, które powstały w wyniku przekształceń polegających na zła-
maniu reguł słowotwórczych, należą np. opisywane przeze mnie we wcześniejszych
 artykułach żartobliwe derywaty z formantami genetycznie obcymi -oza i -encja (por.
Kaproń-Charzyńska 2009a i 2009b), np. bułencja < bułka, czapencja < czapka, zu-
pencja < zupa, chustencja < chustka, drożdżówencja < drożdźówka, gejoza < gej, idio-
toza < idiota, śmiechoza < śmiech, por. przykłady użyć tego typu derywatów:  [...] od
3 dni nic nie jadłam, wiec dziś w koncu jak zjadlam drożdżówencję to myslałam ze mnie
rozsadzi z przejedzenia (http://www.photoblog.pl/xxplaaybooyxx/162289762/74
72950/); Super zmiana      Chciałabym mieć tyle odwagi i zaryzykować, ale wiem, że 
z moim nosem to nie wyjdzie dobrze no i z cerą — wolę ją trochę zakryć       Daw no się
nie pokazywałam to od razu trochę pochwalę się moją nowo wydzierganą czapencją
(http://therasmusfc.com/viewtopic.php?p=1095433); idiota nad idiotozą !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nienawidzę tego głąba gdyby ktoś się pytał dlaczego wchodzę na jego plotki a go nie
lubię to moje wytłumaczenie brzmi: Chce dać mu szanse żeby go polubić [...] (http://
gwia zdunie.pl/cody-simpson-pozuje-z-selena-gomez/); Doprowa dzasz mnie do śmie-
chozy (http://quentin.blox.pl/2005/05/DZIENNIK-BRYDZI-NOWAK-37.html). W przy -
toczonych formacjach morfemy są stawiane w nietypowych kontekstach. Powstają one
w wyniku złamania systemowych reguł łączliwości formantów, a także reguł pragma-
tycznych, ponieważ ze stylistycznego punktu widzenia są formacjami hybrydalnymi,
w których baza i wykładnik derywacji reprezentują różne rejestry języka.

Motywacja kontemplacyjna odgrywa także rolę w innym aspekcie słowotwórstwa,
który nie jest związany z generowaniem formacji opartych na przekształcaniu środków
słowotwórczych składających się na strukturę derywatu. Chodzi o takie użycia dery-
watów, które polegają na przekształceniach, wynikających ze stawiania ich w nietypo-
wym kontekście zewnętrznym, który wyraźnie wskazuje, że nie mamy do czynienia 
z wyrażeniami w pełni przeźroczystymi. Do tego typu przekształceń należałyby re -
interpretacje zastanej struktury słowotwórczej, jak protestant w znaczeniu ‘ten, kto
 protestuje’; misjonarz w znaczeniu ‘żołnierz wykonujący misję poza granicami kraju’;
stolarze w znaczeniu ‘uczestnicy obrad okrągłego stołu’ (por. Nagórko 2010: 182), 
a tak że procesy deleksykalizacji, np. bielizna w znaczeniu ‘coś białego’, por. żartobli-
wy eufemizm przeczyć nazwie bielizna; pisarz w znaczeniu nie ‘literat’ tylko ‘ten, kto
pisze’, por. chyba zostanę pisarzem... oświadczenie po oświadczeniu piszę i drukuję 
i uzasadnienie i koncepcję ech... :) byle do poniedziałku przeżyć! a potem 18 kwietnia!
(http://wanilia39.blox.pl/2011/03/chyba-zostane-pisarzem.html), zob. Kaproń-Charzyń -
ska 2014.

Wszystkim wymienionym wyżej wyrażeniom językowym można przyporządko-
wać kwalifikatory żart. — wyrażenie żartobliwe ‘mówiący rozwesela lub rozśmiesza
odbiorcę’ lub iron. — wyrażenie ironiczne ‘mówiący odwraca ocenę, mówi coś inne-
go, niż myśli, jest złośliwy lub szyderczy’, a więc kwalifikatory poetyckie. Są to środ-
ki niestandardowe, tworzone doraźnie. Różnica między derywatami reprezentującymi
wyodrębnioną wyżej klasę (4) produktów słowotwórstwa a tymi, które są zanurzane 
w tekście w sposób odbiegający od normy, polega na tym, że nieprzeźroczystość pierw-
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szych z nich wynika wyłącznie ze struktury formacji, natomiast nieprzeźroczystość dru-
gich jest związana ściśle z ich zanurzeniem w tekście. 

Umowność znaków językowych nie wyklucza ich generowania dla potrzeb doraź -
nych, wynikających z woli użytkowników języka. Większość produktów języka wy-
kreowanych w taki sposób pozostanie jednak tylko właściwością parole. Omawiana 
w artykule motywacja kontemplacyjna, jako element pragmatycznych reguł derywa-
cyjnych, odgrywa istotną rolę w generowaniu (kreowaniu) nie w pełni przeźroczystych
wyrażeń językowych, wyrażeń, które nie są ani odezwaniami na serio, ani odezwania-
mi wprost. Pośredni charakter tych struktur wymaga od odbiorcy odwołania się do re-
guł systemowych i na ich bazie odczytania charakteru odstępstwa od konwencji. Mo -
ty wacja kontemplacyjna osłabia przeźroczystość analizowanych formacji i wprowadza
dwoistość w odbiorze znaku. Ta dwoistość stanowi dla odbiorcy swego rodzaju trop,
którym musi podążyć, by odczytać pozareprezentatywny cel nadawcy. 
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SUMMARY

The role of contemplative motivation in word formation

K e y w o r d s: pragmatics, word formation, langue — parole, poetic function, contemplative motivation. 
S ł o w a  k l u c z o w e: pragmatyka, słowotwórstwo, langue — parole, funkcja poetycka, motywacja kon-
templacyjna.

In the article are discussed issues of role of contemplative motivation in speaking, as a part of a pragmatic
component of derivation rules. In the meaning of pragmatics author refers to the proposals of R. Grze -
gorczykowa (2013) and A. Bogusławski (2008). Both proposals are within those pragmatics approaches,
which attempts to define the boundary between pragmatics and semantics. In the presentation of place of
products of word formation, which have the roots at contemplative motivation, among other products
of word formation, were taken into consideration a) the objectives of the speakers, who, among others, make
the choice of linguistic expressions due to these objectives; b) understanding of analogy in the spirit of
F. de Saussure’s concept of language. Examples given at the end of the article reflect the occurrence of con-
templative objective in lingual activity. They are illustration of the thesis, that the deliberate choice of means
and techniques of word-formation, resulting from the contemplative motivation leads to the reduction in the
transparency of linguistic expressions, but it does not eliminate it completely.
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