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PRZYROSTEK -JPK1W-HUJI - JEGO ROLA I ZNAČZENIE
W SLOWOTWÓRSTWIE BULGARSKICH RZECZOWNKÓW.
Mariola Walczak
Poczawszy od koňca wieku XIV przez pie_č kolejných stuleci Butgaria
znajdowaja sie. pod panowaniem tureckim. Jezyk turecki jako jezyk zwycieskiego paňstwa stal sie. jezykem wíadzy paňstwowej, administracji, sadownictwa
itd., panowal wiec niepodzielnie w najwažniejszych dziedzinach žycia paňstwowego, byl tež niezbedny w codziennym komunikowaniu sie. Bulgarów i Turków. Oczywistym nastspstwem takiego stanu sa zapožyczenia tureckie
w jezyku bulgarskim. Przez pi§c stuleci do je.zyka buigarskiego przeniknejo
wiele wyrazów tureckich (równiež perskich i arabskich poprzez turecki),
przejeto takže niektóre sposoby tworzenia wyrazów.
Przejawem tego ostatniego zjawiska može byc obecnosó przyrostka -ČJKUJI/
-mm we wspóiczesnej butgarszczyžnie i jego produktywnosč, a nawet (co
zostanie szerzej omówione w dalszej cze.šci pracy) pewien wzrost jego produktywnošci w ostatním czasie.
Jak juž wspominano, przyrostek -dxmi/-Hust wszedl do jezyka buigarskiego
wraz z zapožyczeniami tureckimi. Pochodzi on od tureckiego -ci, -ci, a na
gruncie je_zyka buigarskiego zostal rozszerzony o (-a), (-ja). Przyrostek ten
shižy do tworzenia rzeczowników oznaczajaczych osoby wykonuja.ce jakiš
zawód, specjalnosč lub przejawiajacych sktonnošč do okrešlonej dziatalnošci
(nomina agentis, nomina attributiva) np. ceMKadotcux (sprzedawca pestek),
HaHmadoKUJi (kaletnik), paKudoKim (gorzelnik lub sprzedawca wódki),
dotceóiw
(ztodziej kieszonkowy), 3aHasunHux (rzemiešlnik). Z przytoczonych przykladów
wynika, že wszystkie wymienione nazwy osob sa pochodzenia odrzeczow47
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nikowego, a zakres dziatalnošci danej osoby okrešlony jest poprzez rzeczownik
podstawowy. Sufiks -<hKun/-Hujt jest jedynie formalnym wykladnikiem danej
kategorii stowotwórczej.
Trudno jest ustalié w jakim czasie wytworzylo SÍQ W šwiadomošci mówiacych poczucie tych wykladników jako elemontów morfologicznych. Tadeusz
Szymaňski w swojej pracy pošwieconej zabytkom pišmiennictwa butgarskiego
z XVII/XVIII w. sugeruje, že poczatki tego okresu pošwiadczone sa w tak
zwanym Damaskinienie Kotleňskim, przepisanym w miescie Kote) przez Sofroniusza Wraczanskiego. Wystepujaca tam forma xacuMŮMcua. - 'lekarz' w jazy
ku tureckim posiada jako swój odpowiednik majacy to samo znaczenie wyraz
'hekim'. Nastapilo wiec w tekácie butgarskim rozszerzenie wyrazu dodatkowo
o sufiks, który jednak nie wnosi žadnej zmiany znaczeniowej. Zjawisko takie
znané jest w slowotwórstwie (np. butg. dpyzap - 'przyjaciel, towarysz' pochodzi
od nie zaswiadczonego dziš, ale znanego juž w jezyku prasiowiaňskim wyrazu
drugi), trudno jednak powiedzieč, czy w tym wypadku mamy do czynenia
z forma urworzona juž w jazyku butgarskim, czy tež istniata w jezy ku tureckim
(gwarowo) pleonastyczna postač hekúnci.
Zasieg omawianego sufiksu ogranicza sie. zasadniczo do podstaw rzeczownikowych, stosunkowo rzadkie sa. utworzone od przymiotników nomina attriburiva typu eemuHČDKUx - 'kupiec sprzedajacy tanio', aanmtsi - 'skapiec, zdzierca',
czy znané u Gerowa dewerbalne nomina agentis typu nucadoKux.
Sufiks ten, wyabstrachowany z licznych zapožyczeň tureckich, žywszy jest
w jezyku ludowym i potocznym. Wyrazy zawierajace element -ÓDKUSIZ-HIIR
z trudem znalazry swoje miejsce w jezyku literackim, choč ich obecnošó
w jezyku butgarskim pošwiadczona jest juž w tekstach z VIII wieku. W jezyku
literackim wskutek dziatalnošci purystyeznej juž w XIX w. wyrazy tureekie
zastepowane byty rodzimymi lub rosyjskimi, dlatego tež omawiany sufiks ma
tutaj mniejszy zasieg. W zwiazku z tym ezestym zjawiskiem by to tworzenie
nazw osob wykonujacych jakieš czynnošci od tego samego wyrazu podstawowego lecz przy užyciu dwóch róžnych sufiksów, np. AoeČMcua - Aoeeii. Nálezy
jednak raz jeszcze przypomniec - w jezyku potocznym sufiks ten jest bardzo
rozpowszechniony.
Došč ztožonym problémem jest repartycja obocznych form sufiksu. Užycie
jednej z alternatywnych form, -dxem lub -HW zaležy od zakoňczenia tématu.
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Franciszek Slawski w swojej "Gramatyce jezyka bulgarskiego" stwierdza, že
jeslí wyraz podstawowy koňczy sie. na spólgloske. džwie,czna. lub samogloskQ,
užywa sie. postaci -dxcusi, po spólglosce bezdžwie.cznej zaš dodaje sie -HUX (czyli
tak, jak we wspólczesnym jezyku tureckim). Nie wydaje sie to jednak zgodne
ze stanem faktycznym, gdyž znaležč možná liczna grupě wyrazów, w których
-HUX sasiaduje ze spólgloska džwieczna, np.:
ducetínúx
(ÓMceÓ) - 'zlodziej kieszonkowy'
cAadoAefraíx
(caadoned) - 'lodziarz'
KepeMudHÚx (xepeMud) - 'ktoá wyrabiajacy dachówki'
cuMudnw (aiMud) - 'piekarz lub sprzedawca bulek'
Traftúejszym wydaje sie byc stwierdzenie, že -dnám wystepuje zawsze po
samoglosce lub spólglosce pólotwartej i -v-, -HUX zaš wiaže sie z pozostalymi
spólgloskarni, np.:
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-faun; aóadoKux,
-tun:

apaóadMcux,

ÓKxpemnun,

zeepemux,

SaapdwMX,

6o3adMcux, 6oxdoKux

dapamux.

Jednak i ta reguta nie jest bezwyjatkowa, poniewaž -HUX može wystepowac
równiež po -v-, np. Atoóoenux, /IOBHUSI (obok Aoedxux).
Zasadniczo omawiane sufíksy sa. zawsze pod akcentem (tzn. zgodnie z zása
da akcentuacyjna jezyka tureckiego), -albKux, tzn. sufiks rozszerzony o -amože mieč akcent na temacie - jest to uzaležnione od miejsca akcentu w wyrazie podstawowym, np. čýČKadyícux,
deówcadofcua,
Kápmaducux,
códadMcux,
Háwnaiducux,

uúpKadoKux.

Zostalo juž powiedziane, že wyrazy utworzone przy pomocy sufiksu -dxcux/
-HUX sa zasadniczo formacjami odrzeczownikowymi i oznaczaja nazwy osob.
Spróbujmy okreslič jakie to nazwy, w jaki sposób zostaly utworzone. Možemy
podzielió je na kilka zasadniczych grup.
1. Pierwsza, najwieksza. grupě, stanowia. nazwy osob wykonujacych jakiš zawód
lub specjalnošc. W sklad tej grupy wchodzič beda:
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a) Odobiektowe nazwy subiektów.
Sa to nazwy osob, w których podstawa wskazuje na obiekty czynnošci,
których agensa nazywa cary derywat. Obiektami moga byc przedmioty konkretne, np.
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'ten, kto sprzedaje chalwe/
'ten, kto sprzedaje znaczki'
nówfldotaisi
- 'ten, kto roznosí poczte. (listy)'
uiácepáJKun
- 'handlarz stodyczami'
Obiektem može tež byč dziedzina, która zajmuje sie. ten, kogo nazywa
derywat, np.
u,úpKaibKusi - 'ten, kto pracuje w cyrku'
AOKÓHmadomisi - 'restaurátor, pracujacy w dziedzinie gastronomii'

xáAeadytcux

-

MápKadMcua

-

b) Odrezultatywne nazwy subiektów.
Derywaty te róžnia sie od poprzednich tym, že podstawa slowotwórcza
wskazuje na przedmiot powstajacy w wyniku czynnósci agensa, np.
aóadoKÚx - 'krawiec szyjacy "aby" - rodzaj ptaszcza z wetnianego materiatu'
nad&pchKW - 'parasolnik'
myAýMÓadxujt - 'ktoš, kto wytwarza pompy'
(Siopanúx
- 'ten, kto wytwarza "biurek" - rodzaj ciasta z sérem'.
Istnieje wszakze pewna grupa wyrazów, które posiadaja. dwojakie znaczenie,
tzn. stanowič moga zarówno odobiektowe jak i odrezultatywne nazwy
subiektów. Do tej grupy nálezy m. in. nazwany juž óiopemm,
gdyž raz jest to
wytwórca, raz sprzedawca ciasta. Obok niego wymieňmy:
aiadoAedtúsi
- 1. ten, kto produkuje lody
2. ten, kto sprzedaje lody
KÚpAadxcux
- 1. ktoš, kto piecze "kifle"
2. sprzedawca "kifli"
zaúmaHÓMcúa - 1. ktoš, kto wytwarza ozdobné sznurki ("gajtan")
2. sprzedawca sznurków
c) Odnarzedziowe nazwy subiektów
Témat tych wyrazów wskazuje na obshigiwane urzadzenie, instrument,
šrodek poruszania sie, np.
mápzadOKUx
- 'noszowy' (mápzu - 'nosze'),
AamépHadMcun
- 'kataryniarz' {ziamepna - 'katarynka'),
(pýpHadiKusi
- 'piekarz' dpypHa - 'piec chlebowy'),
dapamúx'greplarz' (dapax - 'greplarka, czesarka'),
eáKcadMcux
- 'pucybuť (eaxca - 'pasta do butów').
d) Odmateriatowe nazwy subiektów.
Nazywaja one agensów ze wzgledu na materiat, z którego wytwarzany jest
produkt, np.:
Mymwfhw - ten, kto zajmuje sie. wytwarzaniem róžnych przedmiotów z sieršci
(zwlaszcza koziej),
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meHacedoKÚJi
KyioMÓDKÚn -

- blacharz, ktoš, kto produkuje wyroby z blachy,
ztotnik,

e) Nazwy posiadaczy.
Témat tych wyrazów wskazuje na przedmiot posiadany przez osobě, nazvaná
derywatem, np.:
KuócKadjKux
- kioskarz, posiadacz kiosku;
Sýdmdnaw
- kioskarz, posiadacz kiosku, budki;
Aáacadxcusi
- kramarz, posiadacz kantýny, sklepiku;
2. Osoby przejawiajace sklonnošé do okrešlonej dzialalnošci lub cechy zaznaczonej w temacie, np.:
mamHÚx - uparciuch,
zyAia&Mcúsi - hulaka, birbant,
KápmadMcux - karciarz,
cKOHdaAdjKÚa - osoba wywohjjaca skandále,
KaeamdMeÚA - awantumik (Kaeea - 'kiótnia, spor'),
mezadotcún - žartowniš,
KeAenupdxcůsi
- cziowiek, który lubi osiajac cos bez wysitku, bez trudu (xe/ienup - gratka, okazja, dobry interes)
Rzeczowniki naležace do tej grupy nacechowane sa. silným zabarwieniem
emocjonalnym, a ich užycie wyraža nieprzychylnošč, nagane., brak aprobaty
w stosunku do nazywanej osoby (z tym že nošnikiem charakterystyki stylistycznej i owego znaczenia nieprzychylnosci jest juž najczeiciej sam wyraz podstawowy, a nie formát slowotwórczy, który odgrywa jedynie role wzmacniajaca.
nateženie emocji).
3. Nazwy mieszkaňców.
Grupa bardzo nieliczna, charakterystyczna dla jezyka ludowego i potocznego.
Przykladem može byč wyraz ČOAKOHÓMCÚJI - goral.
mi

Niezaležnie od dokonanego wczesniej podziatu, rzeczowniki z sufiksamozemy przyporzadkowac do dwóch zasadniczych grup:

-ibKUíd-wn

1) Pierwsza grupě, stanowia nazwy zwiazane ze starými profesjami i rzemioslami. Jest to juž w zasadzie prawie nie užywana, pasywna czešč leksyki.
óiopacHÚx - wytwórca lub sprzedawca ciasta;
Kupadxaa - ktoš, kto zajmuje sie. przewoženiem podróžnych lub towarów;
MunépnadMam
- kataryniarz;
zaeáHKaducujt
- ktoš, kto wytwarza "gawanki" - rodzaj drewnianej misy z przykrywka;
cuMudmix - sprzedawca bulek.
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2) Nowoutworzone nomina agentis. Grupa ta stanowi dowód na produktywnošč
obu omawianych sufiksów. Rzeczowniki typu: óemondoKÚn, zuncadxaui, IOOAÚmopdxux,

Kana/idMÚx,

MotáwadsKua,

napxemmlji, manémadMcux,

(fiamcaČMCun

weszry do jazyka bulgarskiego stosunkowo niedawno. Ich pojawienie SÍQ
w jezyku bulgarskim spowodowane zostaio koniecznošcia nazwania osob wykonujacych nowe zawody i rzemiosia.
W najnowszych czasach obserwuje sie. tež tendencje, do užywania tego
sufíksu przy tworzeniu nazw o wyražnym zabarwieniu pejoratywnym takich,
jak: AKČo&tusi - zbyt silnie zaangažowany w sprawy erotyczne, momadxcux calkowicie oddaný hazardowi gry w totalizatora, KUHafotcusi - kinoman (negatywnie), xapmadxavi - zapalony entuzjasta gry w karty. Te ekspresymnopejoratywne nazwy funkcjonuja obok odpowiednich obojejnych uezuciowo:
AtočoeHWC, momoeeu,, Kunoapumen, mpmouzpaH. Oznacza to, že w tych nowoutworzonych wyrazach sufiks jest nošnikiem charakterystyki stylistycznej i
sposobem na wyraženie swojej nieprzychylnoáci w stosunku do posiadacza danej
cechy.
Wydaje sie. równiež, že sufiks -ÓDKUHI-HUH ma swoje ustalone miejsce
w žargonie mlodziežowym: cmonadoKux, aemocmonadMCus - ktoš podrózuje
autostopem, zpamucnw - ten, kto umie wchodzič bez biletu.
Na koniec przyjrzyjmy sie jeszcze rzeczownikom, od których tworzono
wyrazy z sufiksami -dxcuxj-iun. W wiekszošci sa to wyrazy pochodzenia
tureckiego, czesto perskie i arabskie, które poprzez turecki weszry do buigarszczyzny:
KOAnaiaux - wytwórca lub sprzedawca czapek (tur. kalpak - czapka futrzana);
KOUXHUH - przewožnik (tur. kaik - iódka);
nopKHua - kušnierz (tur. kůrk - futro);
xecamux - rachmistrz (tur. hesap - rachunek).
W wyrazach pochodzenia arabskiego i tureckiego o istnieniu sufíksu možemy mówič tylko wtedy, gdy istnieje równiež podstawa derywacyjna: np. wyraz
Kacedotcusi - "bandyta" - mimo wyražnego sufíksu jest niemotywowany.
Z czasem sufiks -dMcu.fi/-Husi zaczeto la.czyč z wyrazami pochodzenia greckiego, francuskiego i innymi obcymi oraz z rzeczownikami rodzimymi.
KepeMutousi - z greckiego "keramos" - wytwórca dachówek;
KUHeMamozpaýkusi
- kinooperator (greckie "kiněma" - ruch i "graphó" - piszej;
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- greckie "photós" - šwiatlo i "graphó" - pisze.;
- bufetowy - z francuskiego "buffet";
naHaupdxaist - uczestnik targu, jarmarku (nowogr. "panair" - jarmark);
canyudoKusi - mydlarz (nowogr. "sapun" - mýdlo);
mpoMsatihtcun - motorniczy (ang. "tramway", "tram" - szyna, "way" - droga);
íemmánaa
- betoniarz (fr. "beton", z lac. "bitumen" - smola, asfalt);
AOSČOKUS - rodzimy rdzeň -/ioe-;
KOPMHUX
- stemik - butg. KbpMa, KOPMUJIO - ster);
deóŮKadxaa
- dwójkowicz;
mpówcadjKUít
- trójkowicz.
Ciekawa grupa stanowia. wyrazy zapožyczone z tureckiego, które w jazyku
bulgarskim zyskaly nowe, przenošne znaczeníe, np.:
uópUKHW - dawniej ten, kto nosil dzban (ibrik) z woda za možným turkiem,
by ten mógl obmyč sie. przed modlitwa. W jezyku bulgarskim Iizus, slugus;
HučyKKÚx - služacy, który podawal i napemial fajke. Dziš w jezyku bulgarskim równiež shigus, lizus.
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