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Slovesné deriva čné sufixálne morfémy  
v latinských deverbatívnych substantívach a adjektí vach 

Slavka Ori ňáková 
 

 
 
1 Úvod 
Morfematický výskum latinčiny sa v roku 2000 rozbehol hlavne vďaka Morfematické-

mu slovníku slovenčiny z roku 1999. Pričinila sa oň jubilantka docentka M. Sokolová. Tento 
výskum latinčiny na Prešovskej univerzite sa doteraz obmedzoval na substantíva 
a adjektíva. Spracovali sa prefixálne, sufixálne morfémy a konektívne submorfémy, sú už 
odprezentované výsledky výskumu gradačných modifikačných morfém a kompozít týchto 
slovných druhov. Je všeobecne známe, že väčšiu časť slovnej zásoby predstavujú motivo-
vané lexikálne jednotky, latinčina nie je výnimkou. Na základe doterajších výsledkov vý-
skumu môžeme povedať, že vysoké percento latinských motivovaných substantív 
a adjektív tvoria deverbatíva. Tento fakt ovplyvňuje morfematickú štruktúru spomínaných 
slov. Pôvodne slovesné morfémy, či už derivačné, alebo gramatické formové, sa stávajú 
súčasťou morfematickej štruktúry substantív a adjektív. Aby sme teda dokázali presnejšie 
popísať a interpretovať morfematickú štruktúru substantívnych a adjektívnych deverbatív, 
je potrebné urobiť aj morfematickú analýzu latinských slovies. 

S morfematickým výskumom latinských slovies sa práve začína. V súčasnosti už máme 
inventár slovies, ktorý bol zostavený, rovnako ako v prípade substantív a adjektív, podľa 
Latinsko-českého slovníka (Pražák – Novotný – Sedláček, 1980). V porovnaní so súborom 
substantív a adjektív je to podstatne menší súbor slov, percentuálne je to asi 40 % 
v pomere k substantívam a adjektívam spolu (slovies je okolo 4000, substantív a adjektív 
je okolo 9900). Už z predbežného pozorovania slovies možno uviesť niekoľko komparatív-
nych poznámok. Inventár prefixálnych derivačných morfém bude bohato rozvinutý, po-
rovnateľný s prefixálnym systémom pri substantívach a adjektívach a dá sa predpokladať, 
že aj bohatší. Je to aj logické, lebo prefixálne derivačné morfémy sú prítomné v prvom 
rade v deverbatívnych substantívach a adjektívach. Naopak, počet sufixálnych derivačných 
morfém bude podstatne menší. Súvisí to určite aj s rozsahom slovesnej slovnej zásoby, ale 
aj s faktom, že latinské slovesá sa tvorili primárne prefixáciou (napr. od iných slovies) prí-
padne transflexiou (od iných slovných druhov). 

Predmetom našej pozornosti sú však nateraz stále substantíva a adjektíva, v ktorých sa 
objavili slovesné sufixálne derivačné morfémy. Je to zriedkavý jav, čo určite súvisí s vyššie 
spomenutým poznatkom, že sufixácia nie je primárnym postupom tvorenia slovies. Aby sa 
teda dostala slovesná sufixálna derivačná morféma do substantíva alebo adjektíva, musel 
by byť motivát odvodený od motivovaného slovesa utvoreného práve relatívne zriedka-
vou sufixáciou. Takto sa do deverbatívnych substantív a adjektív dostalo sedem sloves-
ných sufixálnych derivačných morfém -ēsc-, -cin-, -er-, -it-, -ig-, -ess- a -ur-, o statuse mor-
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fémy -t- homonymnej s formovou supínovou morfémou -t- budeme môcť rozhodnúť až po 
spracovaní morfematickej štruktúry slovies.  

Funkcia týchto segmentov ovplyvňuje aj ich postavenie v morfematickej štruktúre slo-
va. Ďalší výskum slovies ukáže, či sú to sufixálne morfémy produktívne alebo sú na perifé-
rii sufixálneho systému latinských slovies. 

2 Slovesné morfémy v substantívach a adjektívach 
2.1 Sufix -ēsc-  
Sufix -ēsc- nájdeme v skúmanom súbore lexém zriedka. Touto slovesnou morfémou sa 

tvoria od statických slovies slovesá činnostné. Sprostredkovane cez tieto slovesá (ide kon-
krétne o slovesá ad-ol-ēsc-e:re – dospievať, cand-ēsc-e:re – rozžeraviť sa, marc-ēsc-e:re – 
ochabovať a ich predponové motiváty) sa potom objavuje v deviatich odvodených sub-
stantívach (ad-ul-ēsc-e:nt-ul-us – mladučký) a adjektívach (per-ad-ol-ēsc-e:ns-ø – veľmi 
mladý, úplne maldý).  

V tomto súbore slov je prítomná iba základná forma morfémy. Predbežný prieskum 
slovies ukazuje, že táto slovesná morféma sa môže vyskytovať aj ako variant -īsc- (predpo-
kladáme ho napr. v slovese ad-ip-īsc-ī - doháňať) alebo zriedkavo -āsc- (predpokladaný 
napr. v slovese ad-vesper-āsc-e:re – zmrákať sa). Výskum slovies ukáže, či by nebolo mož-
né segmentovať túto morfému -ē:sc- (-ī:sc-, -ā:sc-). Ponúka sa tu aj úvaha, že existencia 
viacerých variantov tejto morfémy môže byť signálom jej zvýšenej frekvencie výskytu 
v latinských slovesách. 

Morféma -ēsc- sa tesne viaže s koreňovou morfémou, za ňou na pravej strane musí 
mať minimálne jednu sufixálnu derivačnú morfému. Najčastejšie je to pôvodná morféma 
particípia prézenta aktíva -e:nt- (8 lexém, napr. ex-cand-ēsc-e:nt-i-a - prchkosť), morfu  
-i:bil- nájdeme v slove im-marc-ēsc-i:bil-is – neslabnúci. Zo spomínaných faktov možno 
vyvodiť morfematickú štruktúru (P)-K-ēsc-S-(S)-R. 

2.2 Sufix -cin-  
Morféma -cin- je špecifická slovesná morféma, ktorou sa tvoria slovesá od substantív 

III. deklinácie zakončených zväčša v nominatíve sg. na ō, v genitíve sg. na ōn (lenō-cin-i-um 
– kupliarstvo). Zvláštnosťou je, že tieto slovesá sa tvoria od nominatívu, nie od genitívne-
ho kmeňa, ako je to bežné pri derivácii tohto typu substantív. Tu však treba upozorniť na 
lexému patr-ō-cin-i-um – patronát, ktorá obsahuje unikátny redukovaný variant morfémy  
-ōn- nie morfému -ōn-/-ō-. 

V skúmanom súbore slov sa morféma -cin- objavila v desiatich deverbatívnych lexé-
mach a jednom desubstantíve, ktoré vzniklo analogicky (tirō-cin:i-um – začiatok vojenskej 
služby). Neutrá s touto morfémou patria do II. deklinácie a sú utvorené morfémou -i- zo 
slovies (napr. ra-t-iō-cin-i-um – výpočet). Maskulína sú názvy osôb III. deklinácie zakonče-
né na -or vytvorené od slovies s morfémou -cin- od supínového kmeňa pomocou morfy  
-ā:t- (ra-t-iō-cin-ā:t-or-ø – počtár, účtovník). Feminína sú odvodené od slovies so sufixom  
-cin- opäť od supínového kmeňa s morfou -ā:t- morfémou -iōn-/-iō-, patria teda do III. 
deklinácie (sermō-cin-ā:t-iō-ø – rozhovor). 
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Dve lexémy sú adjektíva. Motivanty týchto adjektív sú iného typu: motivujúce substan-
tíva patria síce do III. deklinácie, ale sú zakončené na konsonant. Artikulácia si preto vyža-
duje aj úpravu formálnej podoby morfémy, vzniká rozšírený variant -i:cin- (mor-t-i:cīn-us – 
zomrelý, vāt-i:cin-us – veštecký). Tento variant nachádzame potom vo všetkých derivátoch 
s koreňovou morfémou -vāt-. Jediné desubstantívum tirō-cin:i-um, vytvorené analogicky 
podľa neutier s kombináciou sufixov -cin-i- (lenō-cin-i-um), obsahuje unikátny variant 
rozšírený z pravej strany -cin:i-. 

S faktom, že morféma -cin- je slovesná derivačná morféma, súvisí jej miesto 
v morfematickej štruktúre lexikálnych jednotiek nášho skúmaného inventára slov. Medzi 
sufixom -cin- a relačnou morfémou sa zvyčajne vyskytuje jeden alebo dva derivačné sufi-
xy. Morféma -cin- sa na pravej strane spája s morfémou -i- (ra-t-iō-cin-i-um) alebo s -ā:t- 
(vāt-i:cin-ā:t-or-ø – veštec). Vľavo má 54 % lexém pred -cin- koreňovú morfému (sermō-cin-
-ā:t-iō-ø), 36 % má v tejto pozícii morfu zakončenú na ō (-iō-, -ō-, napr. ra-t-iō-cin-i-um, patr- 
-ō-cin-i-um). Štruktúra slov s morfémou -cin- je K-(S)-(S)-cin-S-(S)-R. Výnimkou je vyššie 
spomenuté adjektívum vāt-i:cin-us, v ktorom sa morféma -cin- spája priamo s relačnou 
morfémou (K-(S)-cin-R). 

2.3 Sufix -er-  
Sufix -er- je slovesným sufixom, ktorým sa tvoria slovesá I. konjugácie od iných slovies 

alebo substantív, pričom dostávajú význam robiť, vytvárať to, čo pomenúva motivant. 
Tieto slovesá sa často stávajú motivantmi a často sú súčasťou zložitých morfematických 
štruktúr. Morféma -er- tohto typu má pevné miesto hneď za koreňovou morfémou, zľava 
sa teda iná ako koreňová morféma nachádzať nemôže. V skúmaných substantívach 
a adjektívach môže na pravej strane za -er- stáť okrem relačnej morfémy niekoľko sufixov, 
minimálne jeden a najviac tri, konkrétne je to supínová morféma rozšírená o tematický 
vokál I. konjugácie -ā:t- (vyplýva to z charakteru tejto morfémy, napr. re-cup-er-ā:t-iō-ø – 
znovunadobudnutie) prípadne iná morféma s týmto rozširujúcim ā (-ā:men- v slove mod- 
-er-ā:men-ø – kormidlo, -ā:bil- v slove mod-er-ā:bil-is – mierny, -a:nd- v in-tol-er-a:nd-us – 
neznesiteľný, -ā:nt-/-ā:ns- napr. v tol-er-a:nt-i-a – znášanlivosť). Z iných sa objavila mor-
féma -i- (re-frīg-er-i-um – ochladenie). Morfematickú štruktúru lexikálnych jednotiek 
s morfémou -er- (24 slov) vyjadríme schémou (P2)-(P1)-K-er-S-(S)-(S)-R. 

2.4 Sufix -it-  
Sufix -it- (22 lexém, napr. ex-erc-it-ā:t-iō-ø – cvičenie) vytvára od slovies sekundárne 

imperfektíva I. konjugácie (ex-erc-ē:re – cvičiť → ex-erc-it-ā:re – vytrvalo cvičiť), v prvom 
rade frekventatíva (opakovacie slovesá), duratíva (trvacie slovesá) a iteratíva (opätovacie 
slovesá) sú zriedkavejšie. Zaujímavou je lexéma pr-īm-it-īv-us – prvotný, tu pochádza -it- 
z adverbia pr-īm-it-us – najprv. Na interpretáciu tohto segmentu bude potrebné preskú-
mať morfematickú štruktúru adverbií. 

V skúmanom súbore substantív a adjektív nachádzame túto slovesnú morfému spro-
stredkovane, najčastejšie v deverbatívnych feminínach III. deklinácie s morfémou -iōn-, 
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ktoré vyjadrujú spredmetnenie deja a prekladáme ich ako slovesné substantíva zakončené 
na -nie, -tie (ag-it-ā:t-iō-ø – hýbanie, vīs-it-ā:t-iō-ø – navštívenie, návšteva).  

Na slovesnej frekventatívnej morféme -it- sa prejavuje vysoká miera homonymie jazy-
kových jednotiek v latinčine ako flektívnom jazyku. Jej identifikácia v lexikálnej jednotke 
môže byť náročná a vyžaduje okrem dôslednej morfematickej analýzy slova aj rozbor mo-
tivačných vzťahov. Od variantu morfémy -āt- (-it-) ju môžeme odlíšiť pomocou významu 
a funkcie danej morfy. Pri derivácii sa morféma -it- zhoduje s raritnou morfémou -it-, ktorá 
má v nominatíve sg. tvar -es-. Najproblematickejšie je rozoznať, či v substantívach 
a adjektívach je prítomné frekventatívne -it- alebo pôvodne supínové -i:t-, a to hlavne pri 
lexémach, ktorých prvotné slovesné motivanty tvoria supínum morfou -i:t- a zároveň exis-
tuje aj frekventatívum I. konjugácie s morfémou -it- (existuje napr. ex-erc-ē:re so supínom 
ex-erc-i:t-um aj ex-erc-it-ā:re).  

Frekventatívna morféma -it- má záväzné miesto hneď za koreňovou morfémou. Jedi-
nou výnimkou je lexéma dis-cur-s-it-ā:t-iō-ø – pobiehanie s pôvodne supínovou morfou -s- 
pred morfémou -it-. Za týmto sufixom má 88 % lexém pôvodne supínovú morfu -ā:t- (ag- 
-it-ā:t-iō-ø). Morfému -ā:bil- nachádzame na tomto mieste v slove ag-it-ā:bil-is – pohyblivý,  
-ā:bund- v min-it-ā:bund-us – vyhrážajúci sa a -ā:c:ul- v slove crep-it-ā:c:ul-um – hrkálka. 
V našom inventári substantív a adjektív sa slovesné -it- nespája s relačnou morfémou. 
Z povedaného vyplýva, že morféma -it- má vysoký motivačný potenciál. Morfematickú 
štruktúru lexikálnych jednotiek s morfémou -it- vyjadruje zápis (P)-K-(S)-it-(S)-(S)-R. 

2.5 Sufix -ig-  
Zdá sa, že raritný sufix -ig- pochádza zo starších období vývoja latinčiny. V klasickej la-

tinčine ho nachádzame už len v niekoľkých slovách. Morféma -ig- je slovesná, tvoria sa 
ňou slovesá I. konjugácie od adjektív a substantív. V skúmanom inventári sme vyčlenili 15 
substantív s touto morfémou odvodených od slovies s touto morfémou (napr. clar-ig-ā:t- 
-iō-ø – vyzvanie). Keďže ide o starší segment, je otázne, do akej miery sa pociťoval morfe-
matický švík medzi predchádzajúcou koreňovou morfémou a -ig-.  

Východiskový slovník (Pražák – Novotný – Sedláček, 1980) vysvetľuje vznik derivačnej 
morfémy -ig- analógiou podľa kompozita līt-ig-ā:re – hádať sa, kde -ig- je koreňová mor-
féma (bližšie porov. F. Šimon, 2007, koreň -ag-, s. 91). Podobne interpretuje túto morfému 
aj Oxfordský latinský slovník (Glare, 1982), napr. v slovese fūm-ig-ā:re – dymiť sa uvádza 
sufix -igō, ktorý pochádza zo slovesa ag-e:re – hnať, poháňať, ale sloveso nav-ig-ā:re – 
plaviť sa sa už považuje za kompozitum. 

Forma morfémy -ig- je nejednotná, v slove fat-īg-ā:t-iō-ø – únava a jeho prefixálnych 
derivátoch sa použil variant s dlhým vokálom (-īg-), v štyroch lexémach zas redukovaný 
(trunkovaný) variant -g- (pūr-g-ā:ment-um – smeti, odpadky), ktorý autori východiskového 
slovníka (Pražák – Novotný – Sedláček, 1980) považujú za novšiu podobu staršieho -ig-. 
Variant s krátkym vokálom sa objavil iba v lexéme clār-ig-ā:t-iō-ø. 

Morféma -ig- má pevné miesto v hneď za koreňovou morfémou (iūr-g-i-um – hádka, 
spor). V substantívach s touto morfémou sa za -ig- vyskytuje najmenej jedna derivačná 
morféma, ktorou je v 73 % slov supínové -ā:t- (pūr-g-ā:t-iō-ø – čistenie), v jednom slove -i- 
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(iūr-g-i-um), -ā:men- alebo -ā:ment- (pūr-g-ā:men-ø, pūr-g-ā:ment-um s rovnakým výz-
namom), -ā:bil- (in-fat-īg-ā:bil-is - neúnavný). Všeobecná morfematická štruktúra týchto 
substantív je (P)-K-ig-S-(S)-R. 

2.6 Sufix -ess-  
V skúmanom súbore substantív a adjektív sa javí sufixálna morféma -ess- ako unikátna. 

Je to slovesná morféma, ktorú obsahuje deverbatívne adjektívum I. a II. deklinácie il-lac- 
-ess-ī:t-us – nedráždený. Touto morfémou sa tvoria slovesá III. konjugácie od iných slovies, 
v rámci celej slovnej zásoby latinčiny ju už nemožno hodnotiť ako unikátnu, produktívnosť 
sa však ukáže až po výskume morfematickej štruktúry slovies. Spomínané adjektívum má 
morfematickú štruktúru P-K-ess-S-R. 

2.7 Sufix -ur-  
Slovesná morféma -ur- sa nachádza v troch lexémach s koreňom -es- (es-ur-i-āl-is – 

hladný, es-ur-i-ēs – hlad, es-ur-ī:t-iō-ø – hladovanie). Touto morfémou je primárne utvo-
rené sloveso es-ur-ī:re – hladovať, prostredníctvom ktorého sa slovesné -ur- dostalo do 
skúmaného inventára slov. 

Morfému -ur- iného charakteru s nemennou formou nájdeme v štyroch slovách len 
v spojení s koreňovou morfémou -fulg-. Použila sa na vytvorenie deverbatívneho neutra 
III. deklinácie fulg-ur-ø – blesk, žiara s významom výsledku deja. Ďalšie tri lexémy sú jeho 
motiváty: adjektívum fulg-ur-āl-is – týkajúci sa blesku, sloveso fulg-ur-ā:re – blýskať sa 
a od neho odvodené maskulínum fulg-ur-ā:t-or-ø – vykladač bleskov. Postavenie morfémy 
-ur- je hneď za koreňovou morfémou. Za sufixom -ur- sa nachádza relačná morféma (fulg- 
-ur-ø), -āl- (fulg-ur-āl-is), -ā:t- (fulg-ur-ā:t-or-ø). 

Morfematickú štruktúru slov s obidvoma typmi morfémy -ur- môžeme vyjadriť sché-
mou K-ur-(S)-(S)-R. 

2.8 Sufix -t-  
V niekoľkých deverbatívach sa nachádza aj iná slovesná sufixálna morféma -t- homo-

nymná so supínovým -t- (napr. v slove hab-i:t-ā:t-iō-ø – bývanie, byt). Tvoria sa ňou nové 
slovesá od slovies a môže existovať aj vo variante -i:t-. Takto interpretuje segment -i:t- 
Oxfordský latinský slovník (Glare, 1982) napr. v slovách hab-i:t-ā:t-iō-ø (hab-ē:re – mať 
bydlisko → hab-i:t-ā:re – obývať → hab-i:t-ā:t-iō-ø), haes-i:t-ā:t-iō-ø – jachtavosť, neroz-
hodnosť (hear-ē:re – viaznuť → haes-i:t-ā:re – viaznuť, zajakať sa → haes-i:t-ā:t-iō-ø), il- 
-lic-i:t-ā:t-or-ø – prihadzovač na dražbe (lic-ē:rī – kupovať na dražbe, licitovať → lic-i:t-ā:re 
– licitovať → il-lic-i:t-ā:t-or-ø) a pod. O statuse tejto morfémy, ako aj o počte slov obsahu-
júcich tento slovesný segment rozhodne až ďalší morfematický výskum slovies. 

3 Záver 
Sedem slovesných sufixálnych derivačných morfém sa vyskytlo v spolu 84 substantí-

vach a adjektívach. Najviac z nich predstavujú lexémy so slovesnou morfémou -er- (24 
slov, teda 28,5 % všetkých slov so slovesnou morfémou) a s morfémou -it- (22 slov, 26 %). 
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Slovesná morféma -ig- sa nachádza v 17, 8 % slov (15 slov), ostatné morfémy majú okolo 
10 % a menšie zastúpenie (pozri nasledujúcu tabuľku).  

Tabuľka: Výskyt jednotlivých morfém 
morféma počet slov % 

-er- 24 28,5 
-it- 22 26,2 
-ig- 15 17,8 

-cin- 11 13 
-ēsc- 8 9,5 
-ur- 3 3,6 
-ess- 1 1,2 

 
Funkcia slovesných sufixálnych morfém ovplyvňuje aj ich postavenie v morfematickej 

štruktúre slova. Okrem morfém -cin- a -it- sa všetky ostatné v skúmaných slovách spájajú 
na ľavej strane s koreňovou morfémou. Morfémy -cin- a -it- môžu mať zľava aj inú sufixál-
nu derivačnú morfému. Na pravej strane musia mať minimálne jednu sufixálnu derivačnú 
morfému, v substantívach a adjektívach sa teda nemôžu spájať s relačnou gramatickou 
morfémou. Jedinou výnimkou je adjektívum vāt-i:cin-us, v ktorom sa morféma -cin- spája 
priamo s relačnou morfémou (K-cin-R). Schematicky možno relevantnú časť morfematic-
kej štruktúry substantív a adjektív so slovesným segmentom vyjadriť zápisom:  

...K-(S)-Sverb-S... 
Na záver treba zdôrazniť, že výsledky výskumu sú stále predbežné. Po spracovaní mor-

fematickej analýzy slovies môže dôjsť k prehodnoteniu morfematických hraníc niektorých 
segmentov, prípadne k zmene interpretácie spomenutých morfém.  
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SOKOLOVÁ, M. – OLOŠTIAK, M. – IVANOVÁ, M. – ŠIMON, F. – CZÉREOVÁ, B. – VUŽŇÁ-
KOVÁ, K. – BENKO, V. – MOŠKO, G.: Slovník koreňových morfém slovenčiny. Prešov: Filo-
zofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2005. 584 s. 

 
 
Verbal derivative morphemes in Latin deverbal nouns 
The morphemic research of Latin nouns and adjectives shows several verbal derivation 

morphemes in the inventory of suffix morphemes. It is a rare phenomenon definitely 
related to the experience, that suffixation is not a primary process in the generation of 
verbs (prefixation and transflexion dominate the generation of Latin verbs). These seg-
ments enter deverbal naming units through Latin motivating units and their function  
affects the position in the morphemic structure of the word. Schematically, the relevant 
part of noun and adjective morphemic structure with Latin verbal segment can be registe-
red: ...K-(S)-Sverb-S... 

Seven Latin derivation suffixes -ēsc-, -cin-, -er-, -it-, -ig-, -ess- a -ur- can be found in the 
investigated set of nouns and adjectives. The research of verbs is being held at the mo-
ment to show whether the suffix morphemes are productive or they are peripheral in the 
suffix system of Latin verbs. 
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