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WSTĘP

Porównywanie systemu leksykalnego współczesnego języka słowackiego
i polskiego wymaga ustalenia intensywności i zasięgu działających w obu
językach tendencji ewolucyjno-rozwojowych. Jedną z nich jest dążenie
języka (języków) do ekonomizacji i skrótowego przedstawiania faktów otaczającej nas rzeczywistości. Przejawia się ona w obecnym w języku słowackim
i polskim procesie uniwerbizacji, który może stanowić jeden z punktów
odniesienia w konfrontacji dwóch pokrewnych języków słowiańskich.
Interesujące i pożyteczne wydaje się być zatem ustalenie, w czym ujawniają się różnice między procesem uniwerbizacji w języku słowackim
i polskim. Czy są to tylko różnice o charakterze ilościowym, wyrażające się
stopniem intensywności przebiegu tych procesów, czy też mają charakter
jakościowy, odzwierciedlający dyferencjację mechanizmów uniwerbizacyjnych w obu konfrontowanych systemach językowych.
Uniwerbizacja, jako zjawisko z pogranicza leksykologii i słowotwórstwa,
stanowi jeden ze sposobów wzbogacania systemu leksykalnego języka.
Pojawia się w związku z nieuchronnym i ciągłym rozwojem języka, który, jako
żywy twór, ulega nieustannym przekształceniom i dyferencjacji, co stanowi
dowód jego bezsprzecznie ewolucyjnego charakteru, opartego na cykliczności
zmian – od analityzmu ku syntetyzmowi i w odwrotnym kierunku – od
struktur syntetycznych do analitycznych (MIECZKOWSKA, 2006: 181).
Dlatego też obserwacja rozwoju zasobu leksykalnego języków słowackiego i polskiego staje się zajęciem interesującym i wskazanym, ponieważ „umożliwia zaobserwowanie w obydwu językach tendencji podobnych, nawet wspólnych, ale także wzajemnie sprzecznych i nie zawsze
rozwijających się z jednakowym stopniem nasilenia” (MIECZKOWSKA,
2005: 49). Tendencją wspólną dla porównywanych systemów językowych
jest, wspomniana już, tendencja do syntetyzmu wyrażona poprzez zjawisko uniwerbizacji.
–9–

Przedmiotem pracy jest opis procesów uniwerbizacyjnych i powstałych w ich
rezultacie leksemów zuniwerbizowanych, występujących we współczesnym
języku słowackim i polskim. Motywację wyboru tematu stanowi fakt, iż
w słowackich i polskich opracowaniach lingwistycznych brakuje opracowań
opisujących zjawisko uniwerbizacji jako samodzielny proces, odmienny od
innych zabiegów wzbogacających język. Istnieją co prawda w literaturze
przedmiotu prace opisujące zjawisko uniwerbizacji, ale w sposób fragmentaryczny i niepełny – dotychczas nie było ono przedmiotem kompleksowego
ujęcia. Jedyną monografią w całości poświęconą uniwerbizacji jest w językoznawstwie polskim praca E. Szczepańskiej Uniwerbizacja w języku czeskim
i polskim, której celem jest opis badanego zjawiska na gruncie konfrontatywnym czesko-polskim. W językoznawstwie słowackim nie powstała dotychczas
praca poświęcona wyłącznie procesom uniwerbizacyjnym; najobszerniejsze
opracowanie zagadnienia podaje Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny
(1989), której autorami są J. Horecký, K. Buzássyová, J. Bosák i inni. Przytoczyć należy również artykuł Jána Bosáka O vymedzení univerbizácie (1987),
w całości poświęcony problemowi uniwerbizacji w języku słowackim. Zainteresowanie tą tematyką jest jednak widoczne w środowisku słowackim – jego
efektem było powstanie w 2009 roku pracy magisterskiej na polonistyce prowadzonej w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mateja
Bela w Bańskiej Bystrzycy, zatytułowanej Procesy uniwerbizacji i multiwerbizacji we współczesnym języku polskim i słowackim.
Podstawowym celem niniejszej pracy jest synchroniczny opis płaszczyzny leksykalnej języka słowackiego i języka polskiego z punktu widzenia
zjawiska uniwerbizacji. Publikacja obejmuje elementy opracowania syntetycznego i analitycznego, które skupiają się m.in. na ustalaniu i precyzowaniu pojęć naukowych w celu wyprowadzania z nich twierdzeń domyślnie
zawartych (PIETER, 1975: 17–18). Jest to zatem praca o charakterze teoretyczno-analitycznym, w której zmierza się do ustalenia „mechanizmu”
zjawisk uniwerbizacyjnych, nakreślenia ich przyczyn językowych i pozajęzykowych, analizy słowotwórczej leksemów zuniwerbizowanych oraz logicznego uporządkowania wniosków1. Zasadniczym zadaniem, jakie stawia
1
J. PIETER charakteryzuje prace teoretyczne jako te, w których „autor – opierając się na faktach
już znanych, a więc na wynikach swoich lub (częściej) cudzych prac badawczych, w szerokim
sensie doświadczalnych – zmierza do ustalenia „mechanizmu” pewnych zjawisk, do logicznego
uporządkowania twierdzeń, rozumowań i wniosków, dzięki czemu pośrednio zazwyczaj prowadzi
do sformułowania nowych problemów naukowych, do organizacji nowych prac badawczych,
w ślad za nimi do nowych odkryć (wyników badań)” (PIETER, 1975: 20–21).
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sobie autorka, jest sformułowanie problemów badawczych2, czyli znalezienie odpowiedzi na podstawowe dla omawianego zagadnienia pytanie: j a kie procesy określamy mianem „procesów uniwerbizacyjnych” w języku słowackim i polskim?
Z tak sformułowanym głównym problemem badawczym wiążą się problemy szczegółowe, a mianowicie:
1) jakie formacje stanowią punkt wyjścia dla procesów uniwerbizacyjnych i jakie leksemy powstają w ich wyniku w obydwu konfrontowanych językach?
2) za pomocą jakich sufiksów słowotwórczych tworzone są słowackie
i polskie leksemy zuniwerbizowane?
3) które sufiksy wykazują się najwyższym stopniem produktywności
w tworzeniu rzeczowników zuniwerbizowanych?
4) czy formacje zuniwerbizowane dziedziczą rodzaj gramatyczny fundujących formacji wielowyrazowych?
5) które z procesów uniwerbizacyjnych są w porównywanych językach
produktywniejsze?
Głównym zadaniem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą opisu i analizy
leksemów powstałych w drodze uniwerbizacji, który obejmuje:
1) tworzenie uniwerbizmów w wyniku derywacji sufiksalnej uniwerbizującej, dezintegracji, elipsy (uniwerbizacji eliptycznej) substantywizacyjnej i deadiektywizacyjnej, kompozycji (uniwerbizacji kompozycyjnej) oraz uniwerbizacji abrewiacyjnej;
2) charakterystykę słowotwórczą i semantyczną zuniwerbizowanych leksemów;
3) dane o produktywności poszczególnych sufiksów tworzących leksemy
uniwerbizowane.
Metodologia i aparat pojęciowy stosowany w opracowaniu opierają się na
dorobku leksykologii i słowotwórstwa synchronicznego oraz opisowego, wypracowanego przez badaczy czeskich, słowackich i polskich. W głównej mie2

Termin „problem badawczy” oznacza radykalne uściślenie i ukierunkowanie
zainteresowań autora (PILCH, 1977: 24–25). Formułowanie problemów badawczych jest
zabiegiem polegającym na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania, problemy. Nie każde
jednak pytanie jest problemem. Jest nim tylko takie pytanie, które stanowi punkt wyjścia do
badań naukowych lub chociażby do działań częściowych w zakresie szeroko pojętej metody
naukowej, tj. do poszukiwania literatury, gromadzenia spostrzeżeń naukowych, do czynności
ich opracowywania itp. (PIETER, 1975: 46).
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rze wykorzystane zostały prace lingwistów czeskich (M. Dokulil, A. Jedlička,
A. Isačenko), słowackich (J. Dolník, K. Buzássyová, E. Kučerová, P. Odaloš,
P. Ondrus, J. Horecký, J. Bosák, J. Mistrík, M. Pančíková) oraz polskich
(R. Laskowski, M. Honowska, J. Miodek, D. Buttler, B. Nykiel-Herbert,
R. Grzegorczykowa, E. Szczepańska, T. Smółkowa, H. Jadacka, A. Nagórko, E. Siatkowska).
W niniejszej publikacji oparto się w głównej mierze na metodologii wypracowanej przez E. Szczepańską we wspomnianej już monografii Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim, gdyż zaproponowany przez autorkę
sposób klasyfikacji i opisu materiału wydaje się najodpowiedniejszy także
dla planowanych tu badań. Przejęte metody analizy uzupełniono o własny
sposób interpretacji materiału, co znajduje swoje odzwierciedlenie w kompozycji pracy. Wykorzystano ponadto metodę analizy dokumentów3, polegającą na wszechstronnej analizie dostępnego materiału leksykalnego.
Podstawowym problemem ogólnoteoretycznym związanym ze zjawiskiem uniwerbizacji jest, jak zauważa D. Buttler (BUTTLER, 1977: 436),
wskazanie kategorii wyrazów, w których ów proces zachodzi. Rozpatrując
zjawisko uniwerbizacji na gruncie słowiańskim, dochodzi się do wniosku,
iż większość badaczy ilustruje przebieg opisywanego procesu przykładami
rzeczowników4. Nie jest to jednak jedyna część mowy, w której można
zaobserwować zjawisko uniwerbizacji. J. Miodek (MIODEK, 1976) zwraca
uwagę, że struktury zuniwerbizowane, poza rzeczownikami, pojawiają się
również w czasownikach i przymiotnikach. D. Buttler proponuje rozszerzenie sfery działania procesów uniwerbizacyjnych także na przysłówki
(BUTTLER, 1977: 436).
W literaturze językoznawczej przyjęto, że schemat części mowy objętych
procesami uniwerbizacyjnymi obejmuje: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki – jako rezultaty oddziaływania procesów uniwerbizacyjnych.
Ustalając ramy teoretyczne procesów uniwerbizacyjnych, D. Buttler rozwa3
Niektórzy badacze (ŁOBOCKI, 1999; PILCH, 1977) analizę dokumentów zaliczają do
technik, a nie metod badawczych, określając ją jako „technikę badawczą służącą do
gromadzenia wstępnych, opisowych, a także ilościowych informacji o badanej instytucji czy
zjawisku wychowawczym” (PILCH, 1977: 143). W metodologii nauk humanistycznych,
metoda analizy dokumentów nazywana jest również metodą gromadzenia dokumentów,
metodą analizy dokumentów osobistych, analizą dokumentów, metodą dokumentów, metodą
analizy i krytyki źródeł, metodą, analizą i krytyką piśmiennictwa.
4
Por. np. w lingwistyce czeskiej A. JEDLIČKA (1969), słowackiej J. HORECKÝ A KOL.
(1989), polskiej H. SATKIEWICZ (1969).
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ża kolejny problem, a mianowicie powszechność mechanizmu uniwerbizacji w wyrazach przynależnych do różnych kategorii części mowy, która
może mieć charakter przede wszystkim kwantytatywny. Efektem takich
konstatacji jest stwierdzenie, że uniwerbizacja jest zjawiskiem najpospolitszym wśród rzeczowników, a najrzadszym wśród przysłówków (BUTTLER,
1977: 436). Taka konkluzja stała się punktem wyjścia dla opisu zjawiska uniwerbizacji w niniejszej monografii. Ze względu na obszerny materiał leksykalny, analizie i interpretacji poddane zostały tylko rzeczowniki, będące najwyrazistszym efektem procesów uniwerbizacyjnych w języku słowackim i polskim,
pozwalającym na wysunięcie istotnych wniosków dla dalszego ich rozwoju.
Słowacki materiał leksykalny, wykorzystany w opracowaniu, zaczerpnięty został w głównej mierze z Krátkeho slovnika slovenského jazyka
(KAČALA J. red., 1997) oraz z pierwszego i drugiego tomu Slovníka súčasného slovenského jazyka (A-G) (H-L) (BUZÁSSYOVÁ K., JAROŠOVÁ A.,
red., 2006, 2011). Ponadto wykorzystano leksemy poświadczone przez
Slovník slovenského slangu (HOCHEL B. red., 1993), który podaje obszerny
opis leksykalno-gramatyczny wyrazów slangowych (w tym slangu studenckiego), występujących w języku słowackim. Dodatkowe źródło stanowią:
słowacka prasa („Pravda”, „Sme”, „Nový čas”, „Hospodárske Noviny”)
oraz współczesne teksty dostępne w Internecie, jak również zasłyszane
w radiu i telewizji.
Uniwerbizmy polskie pozyskano w głównej mierze ze Słownika języka
polskiego (SZYMCZAK M. red.,1998) oraz ze Słownika współczesnego języka polskiego (DUNAJ B. red., 1996). Pozostałymi istotnymi polskimi źródłami materiałowymi są: monografia J. Miodka Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim (MIODEK, 1976), monografia E. Szczepańskiej Uniwerbizacja w języku czeskim i polskim (SZCZEPAŃSKA, 1994) oraz polska prasa
codzienna („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”), teksty dostępne w Internecie, radiu i telewizji oraz zaczerpnięte z języka potocznego, mówionego.
Procesy uniwerbizacyjne typowe są dla odmiany potocznej języka,
zwłaszcza dla jej podtypu mówionego5. Natomiast rejestracja uniwerbizmów w słownikach oznacza ich ustabilizowanie się w języku, a tym samym stopniowe upowszechnianie, co w dalszym rozwoju może prowadzić
do zaniku. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę fakt ustabilizowania się
5

Ograniczając się do ogólnej charakterystyki stylistyczno-funkcjonalnej, nie podaję przy
poszczególnych analizowanych leksemach ich przynależności do konkretnych odmian
funkcjonalnych języka.
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leksemów zuniwerbizowanych, ich opracowanie leksykograficzne może
świadczyć o wysokim stopniu popularności zjawiska. Z tego właśnie
względu zdecydowano się w niniejszej publikacji na opis i analizę uniwerbizmów zaczerpniętych w głównej mierze z opracowań leksykograficznych. Celem pracy jest pokazanie, że leksemy zuniwerbizowane, pojawiające się najpierw spontanicznie w odmianie mówionej oraz w gwarach
środowiskowych, stają się tak popularne i charakterystyczne dla całej warstwy leksykalnej konfrontowanych języków, iż zasługują na uwagę leksykografów, którzy umieszczają je w słownikach. Dlatego też słowniki, a nie
język mówiony, potraktowałam jako główne źródło badanego materiału
leksykalnego, zdając sobie jednocześnie sprawę, że nie sposób dokonać
kompleksowego opisu wszystkich formacji zuniwerbizowanych powstałych
w języku słowackim i polskim. Wymienione źródła stanowiły zatem bazę
dla pozyskania podstawowego materiału badawczego.
Praca składa się z sześciu rozdziałów – pięciu o charakterze teoretycznym
i obszernego rozdziału analitycznego.
Rozdziały teoretyczne poświęcone są zagadnieniom dotyczącym derywacji i uniwerbizacji na tle językoznawstwa słowackiego i polskiego, technikom i zabiegom słowotwórczym prowadzącym do uniwerbizacji, jej zestawieniu z multiwerbizacją oraz homonimii rzeczowników zuniwerbizowanych i istniejących. Rozdział pierwszy, Uniwerbizacja w badaniach lingwistycznych, umiejscawia procesy uniwerbizacyjne w obrębie językoznawstwa synchronicznego, obejmuje zagadnienie motywacji oraz zgodności
rodzajowej. W rozdziale drugim, Uniwerbizacja w zachodniosłowiańskich
opracowaniach lingwistycznych, prezentowane są poglądy językoznawców
słowiańskich i niesłowiańskich, dotyczące definiowania uniwerbizacji
w literaturze przedmiotu. Istotna jest również próba dowiedzenia, że uniwerbizacja jest zjawiskiem polegającym na zastępowaniu wyrażeniem jednowyrazowym nie tylko nazw dwuwyrazowych, ale również określeń wielowyrazowych. Próbuję ponadto udowodnić, że leksemy zuniwerbizowane
w konfrontowanych językach powstają nie tylko poprzez połączenie rzeczowników z przymiotnikami (na co zwraca uwagę większość lingwistów),
ale również rzeczowników z podstawami o innym statusie gramatycznym,
czyli z rzeczownikami, liczebnikami, wyrażeniami przyimkowymi itd.
W rozdziale drugim umiejscowiono także definicję procesów uniwerbizacyjnych, na której opiera się aparat metodologiczny całego opracowania.
Rozdział trzeci, Uniwerbizujące zabiegi słowotwórcze w języku słowackim
– 14 –

i polskim, przedstawia opis teoretyczny wszystkich technik słowotwórczych, których wynikiem w konfrontowanych językach są leksemy zuniwerbizowane. Rozdział czwarty, Uniwerbizacja a multiwerbizacja, poświęcony jest porównaniu procesów uniwerbizacji i multiwerbizacji, które
uznawane są przez niektórych badaczy za procesy przeciwstawne. Najobszerniejszy rozdział piąty, Produktywność i charakterystyka słowotwórcza
formacji zuniwerbizowanych, jest poświęcony analizie zgromadzonego
materiału leksykalnego. Obejmuje dane o produktywności sufiksów uniwerbizujących i charakterystykę słowotwórczą formacji zuniwerbizowanych. Podział zgromadzonego materiału leksykalnego opiera się na kryterium wydzielenia form uniwerbizowanych w zależności od tego, w jaki
sposób powstały. Chodzi tutaj o wyróżnienie poszczególnych grup leksemów sklasyfikowanych według wyrażeń motywujących. Wydzielone zostały następujące grupy uniwerbizmów nominalnych:
1) uniwerbizmy powstałe w wyniku derywacji sufiksalnej uniwerbizującej;
2) uniwerbizmy powstałe w wyniku derywacji dezintegracyjnej;
3) uniwerbizmy powstałe w wyniku elipsy substantywizującej i deadiektywizującej;
4) uniwerbizmy powstałe w wyniku kompozycji;
5) uniwerbizmy powstałe w wyniku abrewiacji.
Dodatkowo, powyższe grupy są wewnętrznie zróżnicowane pod względem produktywności sufiksów tworzących uniwerbizmy.
W pracy podano tylko przykłady najbardziej reprezentatywne, a inwentarz całego materiału leksykalnego posłużył do sformułowania wniosków
końcowych. W rozdziale szóstym, Homonimia rzeczowników a procesy
uniwerbizacyjne, omawia się zjawisko homonimii rzeczowników, w pewnym sensie związane z procesami uniwerbizacyjnymi, co upoważnia do
stwierdzenia, że jednym ze źródeł homonimii w języku są procesy uniwerbizacyjne.
Całość dopełnia indeks uniwerbizmów zawartych w pracy.
Za cenne wskazówki, które wpłynęły na ostateczny kształt pracy, serdecznie dziękuję Pani Profesor Halinie Mieczkowskiej.
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trzeciorzęd 109
trzymasztowiec 99, 100
turbośmigłowiec 98, 100
tyczkarz 102
ubraniówka 79, 81
uderzeniówka 75
ultrafiolet 109
umysłowy 112
upeerowiec 100
urazówka 76
urzędówka 74, 78
Warszawiak 107
warzywniak 42
watówka 81
wątrobowiec 100
wejściówka 81
wędzonka 79
wieczorówka 76
wieloboista 104, 105
wieprzowina 83
wierzbina 88
wierzchowiec 99
wizytówka 51, 81
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włókniarz 102
wodorówka 81
wolny 112
wopista 105
wspólnotowiec 100
wysokonakładówka 80
wyścigówka 131
zabiegowy 112
zamszak 95
zasłonówka 79

zbrojeniówka 140
zespołowiec 100
zetemesowiec 100
zębatka 79
ziemianin 107
zimówka 81
zszywacz 106
ZUS 47, 62, 117
żaglowiec 100
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SUMMARY

This monograph constitutes a description of a phenomenon of univerbation in the
Slovak and the Polish languages understood as a group of morphological processes
which consist in forming a new single word from a fixed expression of several words
(not only two-word ones). These processes become univerbation ones provided there
parallely exist single-word expressions and their equivalents of several words that are
synonymically related to each other with an observable mutual motivation relation.
Simplification of fixed expressions actively used in language is another necessary
condition which allows for emergence of univerbation processes.
Univerbation as a process has been the focus of linguists' attention for more than sixty
years. More advanced research into the phenomenon may be observed in western and
eastern Slavonic languages. In Slavonic linguistics (particularly in Czech, Slovak and
Polish), this problem has been investigated by, among others, A. Isacenko, who
introduced the term univerbation into linguistics, M. Helcl, A. Jedlička, M. Dokulil,
J. Bosák, J. Mistrík, M. Pančíková, E. Kučerová, J. Dolník, E. Siatkowska, E. Szczepańska,
D. Buttler, R. Laskowski, B. Nykiel-Herbert.
Although univerbation is particularly characteristic of colloquial language, it can also
be found at almost every stylistic level of language. Univerbation is characterized by
tendency for output precision and economy of speech.
The term univerbation includes structurally diverse phenomena; it does not point to
just one process, but exploits various morphological processes and is realized by means
of derivational techniques, generally classified as reduction and blending, that involve
univerbative suffixal derivation, composition, ellipsis, abbreviation and disintegration.
In this work, the author aims at answering the most essential question of what
processes are defined as univerbation ones in the Slovak and the Polish languages? The
answer to this question is provided by a description and analysis of lexemes which
emerged from univerbation. The description presents a formation process of univerbisms
resulting from not only univerbative suffixal derivation and disintegration, but also from
subjectivational and de-adjectivational elliptical univerbation, compositional and
abbreviational univerbation. Furthermore, morphological and semantic characteristics of
univerbated lexemes, information on productivity of particular suffixes forming
univerbated lexemes are discussed as well. The research into the following aspects
facilitated the analysis: 1. Which expressions are a starting point for univerbation
processes, and what lexemes are formed as a result of them in both confronted
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languages? 2. By means of which morphological suffixes are Slovak and Polish
univerbated lexemes produced? 3. Which suffixes are the most productive in formation
of univerbated nouns? 4. Do univerbated forms inherit the grammatical gender of
original expressions consisting of several words? 5. Which univerbation processes are
more productive in the compared languages?
The adopted methodology has been largely derived from the work by E. Szczepańska
Univerbation in the Czech and Polish Languages, and based on the analysis of available
lexical material.
The linguistic literature agrees that the model of speech parts, which are subject to
univerbation processes, includes nouns, verbs, adjectives and adverbs; nonetheless, the
mentioned processes most frequently apply to nouns. Thus, while also considering the
comprehensive lexical material, only those Slovak and Polish nouns were analyzed and
interpreted whose analysis allowed for essential conclusions for further development of
the lexical aspects of Slovak and Polish.
This monograph also attempts to prove that univerbated lexemes which initially occur
spontaneously in spoken language and local dialects become so popular and
characteristic of the entire lexical level of the confronted languages that they attract the
attention of lexicographers who include them in dictionaries. This is the reason why the
author chose dictionaries, and not spoken language, to be the main source of the
analyzed lexical material while still being aware of the fact that complex description of
all univerbated forms in Polish and Slovak is not possible.
The monograph consists of six chapters of which five are theoretical and the sixth
being a comprehensive analytical one, as well as an index of analyzed univerbated
lexemes. The theoretical chapters introduce questions on not only derivation and
univerbation in the light of Slovak and Polish linguistics, but also morphological
techniques and processes resulting in univerbation, as well as comparison of
univerbation and multiverbation, homonymy of univerbated nouns and their
corresponding equivalents in a form of multi-word expressions. The first chapter,
Univerbation in Linguistic Studies, elaborates on univerbation processes within
synchronic linguistics as well as on motivation and gender agreement. The second
chapter, Univerbation in Western Slavonic Linguistic Studies, presents Slavonic and
non-Slavonic linguists’ opinions on defining univerbation in subject literature. Also, an
attempt to prove that univerbation is a phenomenon consisting in replacing not only twoword expressions, but also those of several words with single-word expressions is of
crucial importance as well. Furthermore, the author aims at proving that univerbated
lexemes in the confronted languages are formed not only by means of merging nouns
with adjectives (which a majority of linguists point to), but also by nouns merged with
base forms of another grammatical type, i.e. nouns, numbers, prepositional phrases, etc.
Additionally, the second chapter presents a definition of univerbation processes that
serves as a basis for methodological model of the entire research. The third chapter,
Univerbative Morphological Processes in the Slovak and Polish Languages, introduces
a theoretical description of all morphological techniques which produce univerbated
lexemes in Polish and Slovak. The fourth chapter, Univerbation and Multiverbation,
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compares the processes of univerbation and multiverbation which are considered
contradictory by some scientists. The most comprehensive fifth chapter, Productivity
and Morphological Characteristics of Univerbated Forms, includes an analysis of
gathered lexical material: data on productivity of univerbative suffixes and
morphological characteristics of univerbated forms. The classification of the gathered
lexical material consisted in grouping univerbated forms depending on the manner of
their formation process. The main purpose was to distinguish between particular lexeme
groups classified according to motivation expressions. The following groups of nominal
univerbisms were recognized: univerbisms produced by means of: univerbative suffixal
derivation, disintegrational derivation, subjectivational and de-adjectivational ellipsis,
composition and abbreviation. In addition, one needs to note that theses groups are
internally diverse as to productivity of suffixes forming univerbisms. The sixth chapter,
Homonymy of Nouns and Univerbation Processes, discusses a phenomenon of nominal
homonymy in a sense related to univerbation processes, which allows to conclude that
univerbation processes are one of the sources of homonymy in language. This work
presents only the most representative examples and the index of the complete lexical
material was used at the stage of final conclusions.
A comparison of Slovak and Polish univerbisms formed as a result of implemented
formal morphological actions led to the following conclusions:
‒ derivatives produced by univerbative suffixal derivation belong to the greatest
representative group of univerbisms. This process is the most productive in both
languages;
‒ disintegrational derivation is not as productive as univerbative suffixal derivation.
This statement equally applies to both Polish and Slovak even though more
derivatives were produced using this technique in Polish. One may conclude that
while this process is not a productive manner of univerbation in the compared
languages, disintegration more frequently leads to formation of univerbated
structures in Polish than in Slovak;
‒ ellipsis produces univerbated lexemes in approximately the same number in both
languages even though the material analysis points to ellipsis as being more
productive in Slovak;
‒ composition as another manner of forming univerbated nouns is also more
productive in Slovak than in Polish, which results from the fact that this complex
derivation type already demonstrated a higher productivity degree in Slavonic
languages. Currently, one may notice a stronger tendency for compositional
derivation in Slavonic languages, which is related to expansion of compounds,
including borrowings, as formally simpler structures, and an observable general
drift towards lexical development;
‒ abbreviation, as a process related to linguistic tendency for economy and condense
linguistic output, together with univerbative suffixal derivation seems to be ahead
of other derivational techniques. The nature of acronyms confirms the thesis that
each lexicalized form of acronyms may become a univerbated form, and addition
of a morphological suffix (term abbreviational-suffixal derivation) makes a given
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acronym function in language as an independent equivalent of a multi-word
expression.
Moreover, a conducted analysis of empirical research material indicates a higher
productivity of morphological suffixes in Slovak than in Polish. For the purposes of
univerbated forms production in Slovak, one uses a greater variety of highly productive
suffixes such as: – (ov)ka, –ák/–iak, –ár/–iar, and a less productive suffix –ina which
has a corresponding Polish suffix used in a parallel function, in fewer instances though,
–izna/–yzna. Compared with Slovak, Polish suffixes –(owi)ec i –ak/–‘ak are much less
productive. A suffix –ista has a similar usage in the confronted language systems,
however, as has been already assumed, it forms expressions as a result of a derivation
interchangeable with lexemes ending in –izm rather than univerbisms.
Another conclusion that may be drawn from the analysis of the collected lexical
material is that gender disagreement between the motivating and motivated elements
does not constitute a determining factor for recognizing a lexeme as a product of
univerbation processes (particularly due to the fact that in each presented group of
nouns, one found examples of lexemes whose grammatical gender was different than
the grammatical gender of the initial expressions).
The general conclusion to be drawn from the data analysis presented in this
monograph is that the Slovak language is more productive in generating univerbated
expressions than the Polish one. This seems to result from a greater degree of synthetism
of the Slovak language. Moreover, a tendency for usage of abbreviated expressions,
linguistic economy, and a high speech rate (although lowering output precision) are also
more observable in Slovak as a language characteristic of more spoken features. On the
basis of observation of the direction which the confronted languages develop in, one
may assume that in future the suffixal derivation will give in to, among others,
compositional derivation which, while leading to formal simplifications, will impede
expansive univerbation processes that, in the course of time, may be replaced by nonsuffixal morphology. This direction of development seems to correspond to external
conditions of language development (internationalization, globalization) as well as
evolutionary nature of language.
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