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PRZYROSTEK -JPKWU-HHJl - JEGO ROLA I ZNACZENIE
W SŁOWOTWÓRSTWIE BUŁGARSKICH RZECZOWNIKÓW.
Mariola Walczak
Począwszy od końca wieku XIV przez pięć kolejnych stuleci Bułgaria
znajdowała sic pod panowaniem tureckim. Język turecki jako język zwycię
skiego państwa stał się językem władzy państwowej, administracji, sadownictwa
itd., panował więc niepodzielnie w najważniejszych dziedzinach życia państwo
wego, byl też niezbędny w codziennym komunikowaniu się Bułgarów i Tur
ków. Oczywistym następstwem takiego stanu są zapożyczenia tureckie
w języku bułgarskim. Przez pięć stuleci do języka bułgarskiego przeniknęło
wiele wyrazów tureckich (również perskich i arabskich poprzez turecki),
przejęto także niektóre sposoby tworzenia wyrazów.
Przejawem tego ostatniego zjawiska może być obecność przyrostka -dotcunl
-Him we współczesnej bułgarszczyźnie i jego produktywność, a nawet (co
zostanie szerzej omówione w dalszej części pracy) pewien wzrost jego produk
tywności w ostatnim czasie.
Jak już wspominano, przyrostek -ÓMOWZ-HUSI wszedł do języka bułgarskiego
wraz z zapożyczeniami tureckimi. Pochodzi on od tureckiego -ci, -ci, a na
gruncie języka bułgarskiego został rozszerzony o (-a), (-ja). Przyrostek ten
służy do tworzenia rzeczowników oznaczajączych osoby wykonujące jakiś
zawód, specjalność lub przejawiających skłonność do określonej działalności
(nomina agentis, nomina attributiva) ' np. ceMKadomisi (sprzedawca pestek),
HawnadoKW (kaletnik), paKudotam (gorzelnik lub sprzedawca wódki), doKeónun
(złodziej kieszonkowy), sanasunma (rzemieślnik). Z przytoczonych przykładów
wynika, że wszystkie wymienione nazwy osób są pochodzenia odrzeczow47
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nikowego, a zakres działalności danej osoby określony jest poprzez rzeczownik
podstawowy. Sufiks -dMUn/-Hua jest jedynie formalnym wykładnikiem danej
kategorii słowotwórczej.
Trudno jest ustalić w jakim czasie wytworzyło się w świadomości mówią
cych poczucie tych wykładników jako elemontów morfologicznych. Tadeusz
Szymański w swojej pracy poświęconej zabytkom piśmiennictwa bułgarskiego
z XVII/XVIII w. sugeruje, że początki tego okresu poświadczone są w tak
zwanym Damaskinienie Kotleńskim, przepisanym w mieście Koteł przez Sofroniusza Wraczanskiego. Występująca tam forma xaamdMaxn - 'lekarz' w języ
ku tureckim posiada jako swój odpowiednik mający to samo znaczenie wyraz
'heklm'. Nastąpiło więc w tekście bułgarskim rozszerzenie wyrazu dodatkowo
o sufiks, który jednak nie wnosi żadnej zmiany znaczeniowej. Zjawisko takie
znane jest w słowotwórstwie (np. bułg. dpyzap - 'przyjaciel, towarysz' pochodzi
od nie zaświadczonego dziś, ale znanego już w języku prasłowiańskim wyrazu
drugi), trudno jednak powiedzieć, czy w tym wypadku mamy do czynenia
z forma utworzona już w języku bułgarskim, czy też istniała w języku tureckim
(gwarowo) pleonastyczna postać hekunci.
Zasięg omawianego sufiksu ogranicza się zasadniczo do podstaw rzeczow
nikowych, stosunkowo rzadkie są utworzone od przymiotników nomina attributiva typu eemmibKun - 'kupiec sprzedający tanio', aamusi - 'skąpiec, zdzierca',
czy znane u Gerowa dewerbalne nomina agentis typu nucadncun.
Sufiks ten, wyabstrachowany z licznych zapożyczeń tureckich, żywszy jest
w języku ludowym i potocznym. Wyrazy zawierające element -dMcunJ-tm
z trudem znalazły swoje miejsce w języku literackim, choć ich obecność
w języku bułgarskim poświadczona jest już w tekstach z VIII wieku. W języku
literackim wskutek działalności purystycznej już w XIX w. wyrazy tureckie
zastępowane były rodzimymi lub rosyjskimi, dlatego też omawiany sufiks ma
tutaj mniejszy zasięg. W związku z tym częstym zjawiskiem było tworzenie
nazw osób wykonujących jakieś czynności od tego samego wyrazu podstawo
wego lecz przy użyciu dwóch różnych sufiksów, np. noedMcun - noeeą. Należy
jednak raz jeszcze przypomnieć - w języku potocznym sufiks ten jest bardzo
rozpowszechniony.
Dość złożonym problemem jest repartycja obocznych form sufiksu. Użycie
jednej z alternatywnych form, -ÓMCUH lub -HW zależy od zakończenia tematu.
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Franciszek Sławski w swojej "Gramatyce języka bułgarskiego" stwierdza, że
jeśli wyraz podstawowy kończy się na spółgłoskę dźwięczną lub samogłoskę,
używa się postaci -botom, po spółgłosce bezdźwięcznej zaś dodaje się -ma (czyli
tak, jak we współczesnym języku tureckim). Nie wydaje się to jednak zgodne
ze stanem faktycznym, gdyż znaleźć można liczna grupę wyrazów, w których
-HUX sąsiaduje ze spółgłoska dźwięczna, np.:
dxce6<tusi (ÓMceÓ) - 'złodziej kieszonkowy'
caadoAedwji (aiadoned) - 'lodziarz'
xepeMud>aa (icepeMud) - 'ktoś wyrabiający dachówki'
CUMUĆHW (amud) - 'piekarz lub sprzedawca bułek'
Trafniejszym wydaje się być stwierdzenie, że -dwais występuje zawsze po
samogłosce lub spółgłosce półotwartej i -v-, -HW zaś wiąże się z pozostałymi
spółgłoskami, np.:
-dnia: aćadoKua, apaĆadnaa, SaapdMoa, 6o3adMaa, óosubtaw
-HW: Óiapemnua, zeepemw, dapamw.
Jednak i ta reguła nie jest bezwyjatkowa, ponieważ -HUX może występować
również po -v-, np. AKÓOSHUH, noenw (obok noedxw).
Zasadniczo omawiane sufiksy są zawsze pod akcentem (tzn. zgodnie z zasa
da akcentuacyjną języka tureckiego), -adncw, tzn. sufiks rozszerzony o -amoże mieć akcent na temacie - jest to uzależnione od miejsca akcentu w wyra
zie podstawowym, np. 6ydKadyxun, deówcaćbtam, mpmadma,
códadjtcw,
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tdwnadjKUfi, ąupKadncust.

Zostało już powiedziane, że wyrazy utworzone przy pomocy sufiksu -ducwZ
-HW sa zasadniczo formacjami odrzeczownikowymi i oznaczają nazwy osób.
Spróbujmy określić jakie to nazwy, w jaki sposób zostały utworzone. Możemy
podzielić je na kilka zasadniczych grup.
1. Pierwsza, największa grupę stanowią nazwy osób wykonujących jakiś zawód
lub specjalność. W skład tej grupy wchodzić będą:
54

a) Odobiektowe nazwy subiektów.
Są to nazwy osób, w których podstawa wskazuje na obiekty czynności,
których agensa nazywa cały derywat. Obiektami mogą być przedmioty kon
kretne, np.
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xanead3Kusi - 'ten, kto sprzedaje chałwę'
MapKoÓMcus - 'ten, kto sprzedaje znaczki'
nóufadacua - 'ten, kto roznosi pocztę (listy)'
uieKepdoKust - 'handlarz słodyczami'
Obiektem może też być dziedzina, która zajmuje się ten, kogo nazywa
derywat, np.
ątipKadyfcm - 'ten, kto pracuje w cyrku'
AOKÓHmadjKUSi - 'restaurator, pracujący w dziedzinie gastronomii'
b) Odrezultatywne nazwy subiektów.
Derywaty te różnią się od poprzednich tym, że podstawa słowotwórcza
wskazuje na przedmiot powstający w wyniku czynności agensa, np.
aSadotcus - 'krawiec szyjący "aby" - rodzaj płaszcza z wełnianego materiału'
Hadbpdotah - 'parasolnik'

myAyMÓadMcun - 'ktoś, kto wytwarza pompy'
óiopetoińa - 'ten, kto wytwarza "biurek" - rodzaj ciasta z serem'.
Istnieje wszakże pewna grupa wyrazów, które posiadają dwojakie znaczenie,
tzn. stanowić mogą zarówno odobiektowe jak i odrezultatywne nazwy
subiektów. Do tej grupy należy m. in. nazwany już Ómpernw, gdyż raz jest to
wytwórca, raz sprzedawca ciasta. Obok niego wymieńmy:
cnadoAedtua - 1. ten, kto produkuje lody
2. ten, kto sprzedaje lody
KufAddotaui - 1. ktoś, kto piecze "kifle"
2. sprzedawca "kifli"
zaumandiKua - 1. ktoś, kto wytwarza ozdobne sznurki ("gajtan")
2. sprzedawca sznurków
c) Odnarzędziowe nazwy subiektów
Temat tych wyrazów wskazuje na obsługiwane urządzenie, instrument,
środek poruszania się, np.
mdpzadOKua - 'noszowy' (mapzu - 'nosze'),
AamepnadoKW - 'kataryniarz' {/larnepna - 'katarynka'),
(pypnadMam - 'piekarz' dpypna - 'piec chlebowy'),
dapaKHux - 'gręplarz' (dapaic - 'gręplarka, czesarka'),
BÓKcadMam - 'pucybut' (eaicca - 'pasta do butów').

d) Odmateriałowe nazwy subiektów.
Nazywają one agensów ze względu na materiał, z którego wytwarzany jest
produkt, np.:
Myma0Hux - ten, kto zajmuje się wytwarzaniem różnych przedmiotów z sierści
(zwłaszcza koziej),
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meHacedMcusi -

blacharz, ktoś, kto produkuje wyroby z blachy,

icyiOMÓDKUA - złotnik,

e) Nazwy posiadaczy.
Temat tych wyrazów wskazuje na przedmiot posiadany przez osobę nazvaną
derywatem, np.:
KUÓcKadMaa - kioskarz, posiadacz kiosku;
óydKaÓMcusi - kioskarz, posiadacz kiosku, budki;
AÓacadMcuH - kramarz, posiadacz kantyny, sklepiku;
2. Osoby przejawiające skłonność do określonej działalności lub cechy zazna
czonej w temacie, np.:
mamnust - uparciuch,
zyAsudiKusi - hulaka, birbant,
KĆpmadMcun - karciarz,
acaHdaAdncua - osoba wywołująca skandale,
KaezandoKusi - awanturnik ifnaeza - 'kłótnia, spór'),
mezadotdui - żartowniś,
KeAenupdMcuH - człowiek, który lubi osiągać coś bez wysiłku, bez trudu (Kenenup - gratka, okazja, dobry interes)
Rzeczowniki należące do tej grupy nacechowane są silnym zabarwieniem
emocjonalnym, a ich użycie wyraża nieprzychylność, naganę, brak aprobaty
w stosunku do nazywanej osoby (z tym że nośnikiem charakterystyki stylistycz
nej i owego znaczenia nieprzychylności jest już najczęściej sam wyraz podsta
wowy, a nie format słowotwórczy, który odgrywa jedynie rolę wzmacniającą
natężenie emocji).

3. Nazwy mieszkańców.
Grupa bardzo nieliczna, charakterystyczna dla języka ludowego i potocznego.
Przykładem może być wyraz 6aAKaHdxcux - góral.
mi

Niezależnie od dokonanego wcześniej podziału, rzeczowniki z sufiksamożemy przyporządkować do dwóch zasadniczych grup:

-ÓMcusi/-Hm

1) Pierwszą grupę stanowią nazwy związane ze starymi profesjami i rzemiosła
mi. Jest to już w zasadzie prawie nie używana, pasywna część leksyki.
Ćtopemm - wytwórca lub sprzedawca ciasta;
Kupadoicw - ktoś, kto zajmuje się przewożeniem podróżnych lub towarów;
namepHadwuH - kataryniarz;
zaeÓHKaducujt - ktoś, kto wytwarza "gawanki" - rodzaj drewnianej misy z przy
krywką;
aiMudnun - sprzedawca bułek.
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2) Nowoutworzone nomina agentis. Grupa ta stanowi dowód na produktywność
obu omawianych sufiksów. Rzeczowniki typu: SemoHcbKua, euncadncusi, unojia-

mopdxux, Kana/idMcia, MoadwcadMcusi, napKemmia, manemadMam, (fiaJwcad

weszły do języka bułgarskiego stosunkowo niedawno. Ich pojawienie się
w języku bułgarskim spowodowane zostało koniecznością nazwania osób wyko
nujących nowe zawody i rzemiosła.
W najnowszych czasach obserwuje się też tendencję do używania tego
sufiksu przy tworzeniu nazw o wyraźnym zabarwieniu pejoratywnym takich,
jak: AwSoenua - zbyt silnie zaangażowany w sprawy erotyczne, momadMcun całkowicie oddany hazardowi gry w totalizatora, Kmafotaisi - kinoman (nega
tywnie), KapmadMcus - zapalony entuzjasta gry w karty. Te ekspresymnopejoratywne nazwy funkcjonują obok odpowiednich obojętnych uczuciowo:
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jitoóoeHUK, momoeeą, KUH03pumen, Kapmouzpat. Oznacza to, że w tych nowo

utworzonych wyrazach sufiks jest nośnikiem charakterystyki stylistycznej i
sposobem na wyrażenie swojej nieprzychylności w stosunku do posiadacza danej
cechy.
Wydaje się również, że sufiks -dnamZ-nm ma swoje ustalone miejsce
w żargonie młodzieżowym: cmonadoKuit, aemocmonadMCusi - ktoś podróżuje
autostopem, zpamucnusi - ten, kto umie wchodzić bez biletu.
Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze rzeczownikom, od których tworzono
wyrazy z sufiksami -dotowl-tun. W większości sa to wyrazy pochodzenia
tureckiego, często perskie i arabskie, które poprzez turecki weszły do bułgarszczyzny:
KOAnatcnw - wytwórca lub sprzedawca czapek (tur. kalpak - czapka futrzana);
Kawerna - przewoźnik (tur. kaik - łódka);
taopmua - kuśnierz (tur. kurk - futro);
xecamun - rachmistrz (tur. hesap - rachunek).
W wyrazach pochodzenia arabskiego i tureckiego o istnieniu sufiksu może
my mówić tylko wtedy, gdy istnieje również podstawa derywacyjna: np. wyraz
KacedycuR - "bandyta" - mimo wyraźnego sufiksu jest niemotywowany.
Z czasem sufiks -dycusd-M.ua. zaczęto łączyć z wyrazami pochodzenia grec
kiego, francuskiego i innymi obcymi oraz z rzeczownikami rodzimymi.
KepeMudtun - z greckiego "keramos" - wytwórca dachówek;
KiMeMamoepatjkw - kinooperator (greckie "kinema" - ruch i "graphó" - piszę);
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greckie "photós" - światło i "grapho" - piszę;
- bufetowy - z francuskiego "buffet";
noHaupdoKus - uczestnik targu, jarmarku (nowogr. "panair" - jarmark);
canyHdsKun - mydlarz (nowogr. "sapun" - mydło);
mpoMeaudotcusi - motorniczy (ang. "tramway", "tram" - szyna, "way" - droga);
óemmdMcuM - betoniarz (fr. "bśton", z łac. "bitumen" - smoła, asfalt);
AoedoKun - rodzimy rdzeń -AOB-\
KopMHaa - sternik - bułg. KipMa, KOCMUAO • ster);
deóucadoKwi - dwójkowicz;
mpówca&Hcus - trójkowicz.
Ciekawą grupą stanowią wyrazy zapożyczone z tureckiego, które w języku
bułgarskim zyskały nowe, przenośne znaczenie, np.:
uópwotusi - dawniej ten, kto nosił dzban (ibrik) z woda za możnym turkiem,
by ten mógł obmyć się przed modlitwa. W języku bułgarskim lizus, sługus;
Hućymibi - służący, który podawał i napełniał fajkę. Dziś w języku bułgarskim również sługus, lizus.
fimozpafoiw -
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