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Homonimia słowotwórcza w sferze nazw osób  
i nazw nieosobowych we współczesnym j ęzyku słowackim 

Rafał Marcinkowski 
 

 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci w literaturze slawistycznej niemało miejsca poświęco-

no homonimii słowotwórczej. Zainteresowanie badaczy powyższą odmianą homonimii 
leksykalnej związane jest w znacznej mierze z jej specyfiką, której głównymi wyznacznika-
mi są właściwości, wynikające z typowej dla języków słowiańskich „witalności” procesów 
słowotwórczych. Mowa tutaj o takich cechach, jak podzielność słowotwórcza, produktyw-
ność formantów, aktywność czy też regularność. Powyższe właściwości zasadniczo odróż-
niają omawiany rodzaj wieloznaczności od homonimii leksykalnej w jej tradycyjnym, se-
mantycznym czy etymologicznym rozumieniu.  

W niniejszym artykule podejmiemy próbę klasyfikacji homonimów słowotwórczych 
w sferze rzeczowników w języku słowackim. Skupimy się jednakże na najbardziej repre-
zentatywnej dla tej części mowy opozycji nazw osób oraz szeroko rozumianej kategorii 
nazw nieosobowych (nazw przedmiotów, narzędzi, roślin i zwierząt itd.). Dany rodzaj opo-
zycji ogranicza się w zasadzie do wyrazów jednobrzmiących o wspólnej podstawie dery-
wacyjnej oraz o formalnie tożsamych, lecz funkcjonalnie zróżnicowanych wykładnikach 
sufiksalnych.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż omawiana relacja derywatów ma w literaturze językoznaw-
czej niejednoznaczną, częstokroć bardzo różną interpretację. Poważnym utrudnieniem 
zdefiniowania homonimii słowotwórczej oraz klasyfikacji homonimów są mało przejrzyste 
kryteria rozgraniczenia homonimii, polisemii oraz zjawisk pośrednich. Toczący się od lat na 
łamach literatury slawistycznej i słowacystycznej spór, dotyczący definicji oraz statusu 
homonimii słowotwórczej, jak dotąd nie doczekał się jednoznacznej oceny.  

Rozpatrując homonimiczność opozycji nazw osobowych i nieosobowych na gruncie ję-
zyka słowackiego podkreślić należy rolę, jaką w kontekście powyższej polemiki odgrywa 
kategoria żywotności. Na jej znaczenie zwróciła uwagę E. Sekaninová (1954, s. 79). Zda-
niem badaczki, w przypadku braku wystarczających argumentów semantycznych, kwestie 
sporne dotyczące homonimiczności leksemów rozstrzygać winny czynniki morfologiczne. 
W przypadku omawianych formacji na korzyść homonimii świadczy, zatem, (typowa dla 
języka słowackiego) odmienna struktura gramatyczna nazw osobowych i nieosobowych 
w mianowniku liczby mnogiej, np. triedič1 ‘osoba’ (pl. triediči) – triedič2 ‘maszyna’ (pl. trie-
diče), udávateľ1 ‘osoba’ (pl. udavatelia) – udávateľ2 ‘urządzenie’ (pl. udavatele). Ważność 
kategorii żywotności podkreślają również autorzy pracy Dynamika slovnej zásoby sučasnej 
slovenčiny (1989, s. 340 – 341). Z uwagi jednak na sporne kwestie, dotyczące delimitacji 
homonimii i polisemii, badacze proponują stosowanie bardziej neutralnego terminu wie-
loznaczności bądź niejednoznaczności leksemów. 
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Część słowackich oraz czeskich językoznawców (Dokulil, 1956, s. 59 – 60; Dvonč, 1960, 
s. 109; Peciar, 1981, s. 228) krytycznie odnosi się do argumentacji Sekaninovej uzasadnia-
jąc, iż formacje typu triedič1-2, udávateľ1-2 reprezentują szerzej pojętą semantyczną katego-
rię nazw agentywnych. W konsekwencji badacze ci odrzucają homonimiczną interpretację 
współbrzmiących derywowanych nazw osobowych i nieosobowych. Homonimami sło-
wotwórczymi, natomiast, dane pary wyrazów nazywa J. Šikra (1992, s. 23). Autor uważa 
jednak, iż opozycji tych nie należy rozpatrywać z punktu widzenia homonimii leksykalnej, 
lecz homonimii gramatycznej czy morfologicznej.  

Kategoria żywotności, jakkolwiek stanowi ważny argument w polemice, dotyczącej sta-
tusu analizowanych par homonimów na gruncie języka słowackiego, to jednak w naszym 
mniemaniu jest to argument dodatkowy. Brak analogicznego rozróżnienia morfologicznego 
nazw osobowych i nieosobowych w innych językach słowiańskich nie wpływa bynajmniej 
na ich homonimiczną czy polisemiczną interpretację. Bardziej przekonywująca, według 
nas jest argumentacja, zgodnie z którą homonimia słowotwórcza zdeterminowana jest 
homonimicznością formantów słowotwórczych (Achmanova, 1957, s. 130 – 131; Kowalyk, 
1962, s. 7 – 8; Buttler, 1971, s.76; Tichonow, 1971, s. 91; Kaliszan, 1997, s. 17). Do takiej 
interpretacji, przychyla się słowacka badaczka M. Ivanová-Šalingová (1980, s. 221), czemu 
daje wyraz w opracowanym przez siebie Słowniku homonimów (1997). W wymienionej 
pracy leksykograficznej Ivanová-Šalingová uwzględnia współbrzmiące derywaty osobowe i 
nieosobowe, traktując je tym samym, jak leksemy homonimiczne. Powyższy słownik oka-
zał się dla nas cennym źródłem przy zebraniu oraz klasyfikacji materiału leksykalnego.  

W zależności od źródła derywacji, opozycje nazw osób oraz nazw nieosobowych w ję-
zyku słowackim, podzielić można na trzy grupy: formacje odczasownikowe, formacje od-
rzeczownikowe oraz formacje odprzymiotnikowe.  

1 Formacje odczasownikowe  
Najbardziej produktywnym segmentem słowotwórczym, za pomocą którego w języku 

słowackim realizuje się opozycja nazw osób oraz nazw nieosobowych, jest sufiks -č 
oraz jego warianty -ač i -ovač. Z udziałem danego przyrostka tworzone są regularne pary 
derywatów, najczęściej w opozycji „nazwa działacza” – „nazwa narzędzia”. Wspomniany 
wcześniej Słownik homonimów języka słowackiego Marii Ivanovej-Šalingovej (1997) rejes-
truje ponad siedemdziesiąt par rzeczowników tworzonych za pośrednictwem powyższego 
formantu, np.: čisti-č1 ‘oczyszczacz (pracownik)’ – čisti-č2 ‘filtr, oczyszczacz, oczyszczalnik, 
oczyszczarka’, kódova-č1 ‘szyfrant’ – kódova-č2 ‘koder, szyfrator, kopa-č1 ‘kopacz’ – kopa-č2 
‘motyka, kopaczka’, mer-ač1 ‘mierniczy, geometra’ – mer-ač2 ‘przyrząd pomiarowy, mier-
nik’, nosi-č1 ‘tragarz; nosiciel; roznosiciel’ – nosi-č2 ‘nośnik (np. prądu, energii, ciepła itd.)’, 
miesi-č1 ‘mieszacz’ – miesi-č2 ‘mikser’, mieša-č1 ‘mieszacz (osob.)’ – mieša-č2 ‘mieszalnik; 
mikser; mieszałka’, ohýba-č1 ‘tłoczarz, kowal matrycowy’ – ohýba-č2 ‘giętarka, zgniatarka’, 
polieva-č1 ‘polewający (np. ulice); młodzieniec lub chłopiec, który oblewa w lany ponie-
działek’ – polieva-č2 ‘naczynie do polewania’, stíha-č1 ‘pilot myśliwca’ – stíha-č2 ‘samolot’, 
seká-č1 ‘siekający, pracownik który sieka, rąbie coś’ – seká-č2 ‘siekacz; przecinak; wycinak’, 
triedi-č1 ‘sortowacz; klasyfikator’ – triedi-č2 ‘maszyna sortująca, sortownik’, voli-č1 ‘wyborca’ 
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– voli-č2 ‘wybierak’, zbera-č1 ‘zbieracz (np. ziół leczniczych)’ – zbera-č2 ‘zbieracz, przewód 
zbiorczy, kolektor ’ itd.  

Nieco rzadziej opozycja nazw osób oraz derywatów o znaczeniu przedmiotowo-
instrumentalnym o pochodzeniu odczasownikowym realizuje się w języku słowackim za 
pośrednictwem obcego formantu -átor, np.: analyz-átor1 ‘analityk’ – analyz-átor2 ‘urzą-
dzenie do analizy złożonych procesów fizycznych i technicznych, analizator’, examin-átor1 
‘członek komisji egzaminacyjnej, egzaminator’ – examin-átor2 ‘przyrząd badawczy’, ilumin-
-átor1 ‘iluminator, miniaturzysta’ – ilumin-átor2 ‘oświetlacz (urządzenie)’, konzerv-átor1 
‘konserwator (np. zabytków)’ – konzerv-átor2 ‘urządzenie służące do ochrony materiałów 
przed działaniem powietrza’, klasifik-átor1 ‘sortujący, sortowacz’ – klasifik-átor2 ‘urządze-
nie do sortowania (np. ziarna, rudy, węgla)’, kombin-átor1 ‘kombinator’ – kombin-átor2 
‘urządzenie do produkcji margaryny’, oper-átor1 ‘operator (np. maszyny, komputera)’ – 
oper-átor2 ‘firma oferująca usługi telekomunikacyjne, operator (sieci komórkowej)’,  
registr-átor1 ‘człowiek rejestrujący fakty lub wydarzenia, rejestrator’ – registr-átor2  
‘automatyczne urządzenie rejestrujące’, regul-átor1 ‘osoba regulująca, kierująca jakimś 
procesem’ – regul-átor2 ‘regulator (np. napięcia, temperatury)’.  

W systemie słowotwórczym języka słowackiego występują również nieliczne pary ho-
monimów tworzonych za pośrednictwem przyrostka -teľ. Produktywność danego forman-
tu ogranicza się z reguły do tworzenia nazw osobowych, znacznie rzadziej natomiast  
uczestniczy on w tworzeniu nazw o znaczeniu przedmiotowo-instrumentalnym. Stąd też 
reprezentacja par homonimów w tym przypadku jest stosunkowo nieliczna. W słowniku 
homonimów języka słowackiego Marii Ivanovej-Šalingovej (1997) opozycja derywatów 
z segmentem -teľ poświadczona jest zaledwie kilkoma pojedynczymi przykładami np.: čini-teľ1 
‘działacz’ – čini-teľ2 ‘czynnik’, udáva-teľ1 ‘ten, kto reguluje coś’ – udáva-teľ2 ‘urządzenie 
regulujące, regulator’, ukazova-teľ1 ‘wskazujący (np. drogę)’ – ukazova-teľ2 ‘skorowidz; 
wskaźnik (np. prędkości)’, oznamova-teľ1 ‘ten, kto oświadcza, informuje, o czymś’ – ozna-
mova-teľ2 ‘dział ogłoszeń (w gazeciе)’.  

Z semantycznego punktu widzenia ciekawą grupę homonimów stanowią pary rze-
czowników odczasownikowych z przyrostkiem -ák/-ak, gdzie derywaty oznaczające osobę 
mają z reguły charakter ekspresywny o wyraźnym nacechowaniu pejoratywnym, np.: 
škrab-ák1 ‘urzędas, gryzipiórek; pismak; pisarzyna’ – škrab-ák2 ‘skrobak, skrobaczka’, zabij-ak1 

‘(płatny) morderca’ – zabij-ak2 ‘narzędzie zbrodni, nóż’, vrt-ák1 ‘zaczepny, zadziorny czło-
wiek’ – vrt-ák2 ‘wiertło’, pij-ak1 ‘pijak’ – pij-ak2 ‘bibułka zeszytowa’. 

2 Formacje odrzeczownikowe  
W sferze derywacji odrzeczownikowej dominują pary homonimów z sufiksem -ník. 

Produktywność danego przyrostka w języku słowackim ogranicza się współcześnie do 
tworzenia nazw osób, podczas gdy przy realizacji nazw nieosobowych wykazuje on zdecy-
dowanie mniejszą aktywność. Fakt ten wpływa na ilościową reprezentację powyższych 
formacji, która jest znacznie skromniejsza, aniżeli w przypadku omawianych wyżej rze-
czowników odczasownikowych. Nazwy osób, tworzone za pośrednictwem sufiksu -ník, 
przeciwstawione są najczęściej derywatom reprezentującym szeroko rozumianą grupę 
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wyrazów o znaczeniu przedmiotowym. Pośród nich wyróżniają się derywaty określające 
wszelkiego rodzaju materiały drukowane, nazwy ksiąg, kodeksów, gazet itd., np.: pamät-ník1 
‘świadek czegoś, człowiek pamiętający coś’ – pamät-ník2 ‘pamiętnik’, zakon-ník1 ‘znawca 
oraz nauczyciel Starego Testamentu’ – zakon-ník2 ‘kodeks’, týžden-ník1 ‘dyżurny klasowy’ 
– týžden-ník2 ‘tygodnik’, vinš-ov-ník1 ‘winszujący’ – vinš-ov-ník2 ‘księga życzeń, powinszo-
wań’, verš-ov-ník1 ‘człowiek, piszący wiersze, poeta’ – verš-ov-ník2 ‘zbiór wierszy, tomik 
poetycki’. Opozycję nazw osób oraz szerzej pojętej kategorii nazw przedmiotów reprezen-
tują również inne pary homonimów np.: hodov-ník1 ‘biesiadnik, uczestnik biesiady’ –  
hodov-ník2 ‘wypiek, przygotowany specjalnie na ucztę, biesiadę’, zlat-ník1 ‘jubiler, złotnik’ 
– zlat-ník2 ‘moneta’, doprav-ník1 ‘pracownik, wykonujący służbę transportową na dworcu 
kolejowym’ – doprav-ník2 ‘przenośnik, transporter’, knih-ov-ník1 ‘pracownik biblioteki’ – 
knih-ov-ník2 ‘półka na książki’. 

Rzeczowniki odsubstantywne o znaczeniu osobowym z sufiksem -ník nierzadko tworzą 
opozycję również z nazwami roślin i zwierząt, np.: celibat-ník1 ‘duchowny (związany celi-
batem)’ – celibаt-ník2 ‘ptak, kogut bez pary’, želez-ník1 ‘rycerz w zbroi płytowej’ – želez- 
-ník2 ‘rodzaj rośliny leczniczej, werbena’, žeriаv-nik1 ‘dźwigowy, operator dźwigu (żura-
wia)’ – žeriav-nik2 ‘rodzaj rośliny’, hodváb-nik1 ‘człowiek, pracujący przy jedwabiu’ – hodváb-
-nik2 ‘gatunek motyla, jedwabnik’.  

W systemie słowotwórczym języka słowackiego występują również pary derywatów 
desubstantywnych1 na -áč oraz -áň. Na płaszczyźnie semantycznej homonimy te wykazują 
ścisły wzajemny związek, oznaczają bowiem obiekt (człowieka i zwierzę) o charakterys-
tycznej pod względem rozmiaru lub kształtu części ciała. Zaznaczyć należy, iż nazwa osoby 
w danym przypadku ma wyraźnie ekspresywny charakter, natomiast zoonim stanowi lite-
racką lub potoczną nazwę gatunku, np.: hrb-áč1 ‘garbus; garbaty’ – hrb-áč2 ‘pasożyt zbóż’, 
ok-áč1 'człowiek z wielkimi oczami’ – ok-áč2 'gatunek motyla’, hlav-áč1 ‘człowiek z dużą 
głową’ – hlav-áč2 'gatunek ryby słodkowodnej, głowacz’, uch-áň1 'człowiek o wielkich wy-
razistych uszach, uszaty’ – uch-áň2 'zając lub inne zwierzę, charakteryzujące się wielkimi 
uszami’, nos-áň1 ‘nosacz, nosal, człowiek z wielkim nosem’ – nos-áň2 ‘gatunek nietoperza’, 
fuz-áň1 /fuz-áč1 ‘wąsacz, wąsal’ – fuz-áň2 /fuz-áč2 ‘gatunek robaka’.  

3 Formacje odprzymiotnikowe 
Na tle formacji odczasownikowych oraz odrzeczownikowych, opozycja nazw osób i na-

zw nieosobowych o pochodzeniu odprzymiotnikowym reprezentowana jest przez stosun-
kowo nieliczną grupę homonimów. Marginalny charakter derywacji deadiektywnej po-
twierdzają pojedyncze, tworzone nieregularnie, za pośrednictwem różnych przyrostków 
pary derywatów. W danym przypadku ekspresywnym i pejoratywnym nazwom osobowym 
przeciwstawione są najczęściej nazwy roślin i zwierząt np.: nah-áč1 ‘golas; nagus’ – nah-áč2 
‘zimowit jesienny’, plešiv-ec1 ‘łysy człowiek’ – plešiv-ec2 ‘rodzaj rośliny leczniczej’, ryš-iak1 

                                                             
1 Zdania językoznawców, co do źródła motywacji w tym wypadku są podzielone. Przyjęliśmy odrze-

czownikową interpretację danych derywatów, mając świadomość, iż traktowane są one w literaturze 
językoznawczej również jako formacje odprzymiotnikowe.  
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‘rudy człowiek’ – ryš-iak2 ’rudy, rdzawy koń’, such-ár1 ‘ponurak’ – such-ár2 ‘wysuszone 
drzewo albo gałąź’.  

Z przeprowadzonej wyżej analizy derywatów homonimicznych w sferze nazw osób 
oraz szeroko pojętej kategorii nazw nieosobowych w języku słowackim wynika, iż zjawisko 
homonimii słowotwórczej w powyższej opozycji jest zjawiskiem powszechnym i regular-
nym. Jego realizacja przebiega zarówno w sferze derywacji dewerbalnej, denominalnej, 
jak również deadiektywnej. Najwyższą aktywność wykazują derywaty o pochodzeniu od-
czasownikowym, tworzone za pośrednictwem czterech przyrostków słowotwórczych -č (-ač, 
-ovač), -átor, -teľ, -ák. Spośród nich najliczniejszą reprezentację mają pary rzeczowników 
z sufiksem -č (-ač, -ovač). Wysoka produktywnosć danego sufiksu, tak w sferze nazw osób 
(nazwa działacza), jak i nazw nieosobowych (nazwa narzędzia), stanowi aktywne i poten-
cjalne źródło homonimii. Znacznie skromniej przedstawia się repertuar formantów uczest-
niczących przy tworzeniu formacji odrzeczownikowych. Przeważają tutaj pary derywatów 
tworzone za pośrednictwem przyrostka -ník, gdzie nazwom osób przeciwstawione są naj-
częściej wyrazy o znaczeniu przedmiotowym. Na uwagę zasługują również nieliczne, acz-
kolwiek regularne pary derywatów z formantami -áč oraz -áň, oznaczające człowieka 
oraz zwierzę i utworzone od wyrazów określających charakterystyczną dla nich część ciała. 
Sporadycznie zjawisko homonimii słowotwórczej w sferze nazw osób i nazw nieosobo-
wych zachodzi również w ramach derywacji odprzymiotnikowej. Grupa ta reprezentowana 
jest zaledwie przez kilka pojedyńczych, tworzonych nieregularnie par wyrazów.  
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Word-formation homonymy in contemporary Slovak (names of persons and imper-

sonal nouns) 
The article presents homonymy of derivatives in the area of names of the persons and 

impersonal nouns in the contemporary Slovak language. This type of relationship between 
words is presented as a specific type of lexical homonymy. In distinction to classical lexical 
homonymy, word formation homonymy is clearly determined by the language system. 
Word formation types, which are regarded as homonymic, are those, which express diffe-
rent structural meanings by means of identical derivative formants. This type of relation-
ship between derivatives has a different interpretation in the linguistic literature. A serio-
us difficulty in defining the word formation homonymy and homonyms' classifications are 
barely transparent criteria of delimitation of homonymy, polysemy and transitional phe-
nomena. From the structural point of view, the homonymy of derivatives in the area of 
names of the persons and impersonal nouns in the contemporary Slovak language is reali-
zed by means of suffixation. The type of homonymy which is presented in the article con-
cerns first of all deverbal and denominal derivation. The homonymy of derived deadjecti-
val derivates in that case is very poorly represented.  
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