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Formant słowotwórczy -ist(a) // 

-yst(a) w polskich i białoruskich 

odrzeczownikowych nomina subiecti
The derivational morpheme -ist(a) // -yst(a) in Polish and 

Belarusian  denominal nomina subiecta

Wśród nazw osobowych derywaty z  formantem słowotwórczym -ista // 
-ysta sta nowią jed ną z  najliczniejszych grup zarówno w  języku polskim, 
jak i  białoruskim. Pochodzący od starogreckiego -istes suiks należy do 

międzynarodo wych, a do współczesnych języków europejskich przeniknął w zaadap-
towanej postaci za poś red nictwem łaciny. Początkowo je go zasięg był ograniczony 
jedynie do sfery kościelnej i  prawniczej (por. ewan ge lis ta, li tur  gista, psalmista, psał-

terzysta, ołtarzysta; kancelarysta, kancela rzys ta), następnie po szerzył swą aktywność 
na praktycznie wszystkie dziedziny życia. O  międzynaro do wym zasięgu formantu 
świad czy jego wysoka produk tyw ność w języku rosyjskim (por. -ист: ако р де о нист, 
баянист, вал то рист, воллей бо лист, грамма тист, каламбурист, ка ри катурист, 
очеркист, плака тист, пиа нист, пла не рист, про заист, псалмист, пушки нист, 
сценарист, танкист, те ннисист, трак то рист, шахматист), bułgarskim (por. 
-ист: автомобилист, баскетболист, джу дист, кара тист, китарист, кроулист, 
либретист, машинист, мото рист, на ту ра лист, обо ист, памфлетист, ръгбист, 
слаломист, фаготист, флейтист, челист), ukraińskim (por. -іст // -їст // -ист: 
гіта рист, тан кiст, таксист, те нi сист), a  także an giel skim (por. -ist: anar chist, 
biologist), fran  cuskim (por. -iste: ca pi ta lis te, idéaliste), hiszpańskim (por. fut bo lis ta, mo-

torista, ta xis ta), włoskim (por. -ista: naturalista, nazionalista), nie  mieckim (por. -ist: 
Ka pita list, Natu ra list), czes kim (por. -ista: bižute ris ta, mo torista). Dery wa ty z interesu-
jącym nas for man tem cechuje bliskość fonetyczna w róż nych, często niespokrewnio-
nych ze sobą języ kach euro pejskich, por. ako rdeonista (j. polski, j. hiszpański), akkor-

deonist (j. duń ski), akor dio nis to (es pe  ran to), accordéoniste (j. francuski), Akor deonist 

(nie miecki); gi ta rzys ta (j. pol ski), guitarist (j. an gielski, j. duński, j. francuski), gita ri sto 

(j. espe ran  to), guitareista (j. hiszpański), Gitarrist (j. nie miec ki), gitáros (j. wę gier ski), 
chita reista (j, włos ki); pianista (j. polski, j. czeski, j. hisz pań ski, j. portugalski, j. włoski), 
pia nist (j. angielski, j. szwedz ki), Pianist (j. niemiecki), pianiste (j. fran cuski).
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Do analizy w niniejszym artykule wyekscerpowano 386 desubstantywnych nomina 

subiecti, z tego 233 to rzeczowniki polskie z formantem słowotwórczym -ista // -ysta 
oraz 153 białoruskie z formantem -іст // -ыст. Zgromadzony materiał pochodzi ze 
Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka1, Słownika języka białoruskiego 
pod redakcją A. A. Łukaszańca i W. P. Rusak2, Słownika ortograicznego języka biało-

rus kie go A. L. Bar szczeuskiej i L. P. Barszczeuskiego3, a także ze źródeł prasowych i in-
ter ne to wych z ostat nich kilku lat. Pod poję ciem nomina subiecti rozumiane są nazwy 
osób, wykonujących jakąś pra cę lub podej mu ją cych ja kieś za ję cie, przy tym praca ta 
może mieć cha rakter stały (por. dozymetrysta techn., montażysta, radarzysta, telegrai-

sta; brus. вітра жыст, мадэ ліст, ма за іст) bądź tymcza so wy (por. golista sport., sla-

lomista sport., brus. ба тэр фля іст sport., матацыкліст sport.).4 Więk szość badanych 
derywatów to tzw. nazwy zawo do we5, utwo rzo ne od rzeczowników pospolitych okreś- 
lających między innymi dys cy pli ny spor tu, ins tru   men  ty muzyczne, środki transportu, 
narzędzia pracy, a  także wytwory kul tury ma terialnej i  nie materialnej. Analizowane 
nazwy można ująć w pery fra zie ‘ten, kto wy ko nuje czynność zwią zaną z przedmiotem 
(obiektem, narzędziem, mater ia łem, miej s cem, czasem, sposo bem) wyrażonym pod-
stawą słowotwór czą’.

W analizie nie ujęto nazw atrybutywnych określają cych zwolen ników prądów kul-
tu ro wych i ruchów społecznych, wyz  nawców ideologii i doktryn6 (por. dżihadysta neol., 

1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t, 1–3, Warszawa 1978–1981.
2 Слоўнік беларускай мовы, уклад.: Н. П. Еўсіевіч [і інш.], рэд. А. А. Лукашанец, В. П. Русак, 

Мінск 2012. 
3 Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы, рэд. А. Л. Барш чэў ская, Л. П. Бар  ш чэў скі, Мінск 

2010.
4 Por. A. Borowiec, Uwagi o derywacji suiksalnej subiektów czynności w  języku bia łoruskim i pol skim, 

„Acta Albaruthenica 7”, Literatura. Język. Kultura, red. M. Ti mo szuk, M. Chausto wicz, Warszawa 
2007, s. 160–167; A. Borowiec, Zakres znaczeniowy terminu „nomina agentis” w językoznaw stwie 
pol skim, [w:] Акту аль ныя праблемы паланiстыкi, рэд. А. А. Кожына ва, С. А. Важ нік, Мiнск 
2009, s. 35–44; A. Goral, De substantywne „nomina agentis” z formantami obcymi we współ czes nym 
ję  zy ku białoruskim, [w:] Li te ra tu ry i języki wschodniosłowiańskie wobec swego cza su, red. A. Kse-
nicz, M. Łuczyk, Zielona Góra 2010, s. 33–41. 

5 W tradycyjnym rozumieniu nazwy zawodowe to rzeczowniki, które nazywają osobę od obiektu, 
narzędzia, wytworu pracy, miejsca, instytucji, ma ter iału itp. Por.: M. Walczak-Mikołajczykowa, 
Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w  języku pol skim, rosyjskim i  bułgarskim, Poznań 
2000; W. Witkowski, Suiksy „nomina agentis” w języku rosyjskim, „Studia z Fi lo lo gii Polskiej i Sło-
wiańskiej” (Warszawa) 1955, nr 1, s. 486–520; J. Wróblewski, Nazwy osób wykonujących czynności 
zawodowe, „Rozprawy Ko misji Ję zy ko wej ŁTN” 1986, t. 32, s. 307–310. 

6 W ostatnim czasie w środkach masowego prze ka zu obserwujemy liczebny wzrost nazw określają-
cych zwo len ników kogoś lub cze goś (częs to są to dery wa ty odantroponimiczne), por. bergsonista, 
buszysta neol., chirakista neol., dar wi nis ta, gaullista neol. (de-gaullista neol., degolista neol.), fran-
kista, freudysta, gandysta, glempista neol., heglista, korwinista neol., michnikista neol., mille rys ta 
neol., napoleonista, sta li nis ta, thatcherysta neol., trockista, michnikista neol., wałęsista neol., zio-
brys ta neol. (brus. лука шыст, ста лі ніст). W od róż nie niu od derywatów utworzonych od pod-
staw będących rze czow ni kiem pospolitym, wyrazy moty wo wa ne naz wą własną mogą nabywać 
w różnych kon tek stach konotacji ujemnej, por. Zawsze myślał tylko o tym, jak unik nąć płacenia 
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dżi nis ta neol. ‘zwolennnik dżinizmu, tj. indyjskiego systemu religijno-etycznego’, dy-

teista ‘zwo len nik dyteizmu, tj. wiary w dwu bogów lub Boga dwupostaciowego’, platfor-

mista neol. ‘zwolennik Platformy Obywatelskiej’, por. także abolicjonista, abstrakcjo-

nista, ak meista, altruista, anar chista, animista, ate ista, atomista, centra lista, centrysta, 
dadaista, deista, dua lista, eg zys tencjalista, ekumenista, fundamen ta lis ta, hedonis- 

ta, heliocentrysta, hin du is ta, katastroista, postmodernista; brus. анархіст, атэіст, 
цэнтраліст, фунда мен та ліст, катастрафіст), człon ków ugrupowań i formacji 
(por. artylerzysta ‘ten, kto należy do artylerii’, branżysta ‘ten, kto należy do branży’, 
brygadzista ‘ten, kto jest człon kiem brygady’, dywizjonista ‘ten, kto należy do dywi-
zjonu’, kawalerzysta ‘ten, kto na leży do ka wa lerii’, legionista ‘ten, kto należy do le-
gionu’, rezerwista ‘ten, kto przeszedł do rezer wy’; brus. артылерыст, кавалерыст, 
рэзервіст), uczestników zdarzeń (por. ko lo nis ta ‘ten, kto uczestniczy w koloniach’, 
kon kla wista rzad. ‘ten, kto bierze udział w  kon kla we’, konkursista ‘ten, kto bie-
rze udział w konkursie’, kursista ‘ten, kto uczes t ni czy w kur sie’, panelista ‘ten, kto 
uczestniczy w panelu’; brus. курсіст), właścicieli (por. dro ge rzys ta ‘ten, kto jest wła-
ścicielem drogerii’, brus. галерыст ‘ten, kto jest właścicielem galerii’), po siadaczy 
(por. certyikatysta rzad. ‘ten, kto posiada certyikat’, rekor dzista ‘ten, kto osiąg nął 
rekord’; brus. рэкардыст), odbiorców (por. medalista ‘ten, kto zdobył medal’, nob-

lista ‘ten, kto otrzymał nagrodę Nobla’, rencista ‘ten, kto odbiera rentę’, sty pen dys-

ta ‘ten, kto otrzymuje stypendium’; brus. медаліст, стыпендыст), amatorów (por. 
bri dżys ta (bridżista, brydżysta) ‘ten, kto lubi grać w brydża’, hazardzista ‘ten, kto 
uprawia hazard’, po  kerzysta, preferansista, skacista środ. ≤ skat; brus. брыджыст, 
прэферансіст), nazwy osób uzależnionych od używek (por. amfetaminista, hero-

inista, kofeinista, kokainista, mor i nista, nikotynista neol.; brus. амфетамініст, 
кокаініст, марфініст), nazwy śpie wa ków (por. alcista, altysta, barytonista, false-

cista, falsetysta, sopranista, tenorzysta), nazwy osób wykorzystujących różne tech-
niki malar skie, pisarskie lub muzyczne (por. akwa for cis ta, akwarelista, aleatorysta 
‘ten, kto w procesie twórczym wykorzystuje ale atoryzm, tzn. kre ację poprzez spon-
taniczne lub przypadkowe działanie (głównie w muzyce)’, humorys ta, im    pre  sjonista, 
ironista, ma karonista, manie rys ta, mo der nista, parodysta, pastelista, perspek  tywis ta, 
pry mi ty wista; brus. імпрэсіяніст, іраніст, макараніст, манерыст, ма дэр ніст, 
пастэліст, перспектывіст, прымітывіст), a  tak że para dyg ma tycznych nazw 
osób motywowanych rze czow nikiem oznaczającym dzie dzi nę zaintere so wań su biek-
tu (por. anglista ≤ anglistyka, bia ło rutenista ≤ białorutenistyka, bib lista ≤ biblistyka, 
bo he mis ta ≤ bohemistyka, polonista ≤ polonistyka, rusycysta ≤ rusy cy styka, slawista 

podatków. Ale czego można się było spodziewać po kor winiśc ie?, Wizja Koś cio ła, którym kie rują 
wyłącznie g lempiśc i , jest nader przerażająca. Po pu lar ność tego typów leksemów impli ku  je two-
rze nie całych gniazd słowotwórczych, por. wa łę sis ta neol., wałęsowiec neol., wa łę sizm neol. (‘nie-
naturalne wy ra żenie lub niepoprawny zwią zek wyrazowy pochodzący od L. Wałęsy’), wałęsologia 
neol. Jest to więc typ szcze  gól nie produktywny ze względu na du ży potencjał sło wo twór czy (por. 
Urban ≥ *urbanista, *urba no wiec, *urbanizm, *urba no logia).
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≤ sla wis ty ka, ukrainista ≤ ukrainistyka; brus. паланіст ≤ паланістыка, русы цыст 

≤ ру сы цыс ты ка, украініст ≤ украіністыка).7 
W danych liczbowych nie uwzględniono również derywatów odantroponimicz-

nych ty pu bajronista (‘ten, kto bada życie i  twórczość G. Byrona’), balzakista, cho-

pinista, dicken sis ta, konradysta, molierysta, norwidysta, słowacysta, które cechuje 
pod wój na, rze czow ni ko wo-rzeczownikowa moty wa cja słowotwórcza, która pozwa-
la kwa li i ko wać je bądź jako for macje su iksalne (por. chopinista ≤ Chopin, molie-

rysta ≤ Molier), bądź para dyg ma tycz ne (por. cho pinista ≤ chopinistyka, darwinista  
≤ darwi nistka). 

Wśród desubstantywnych nazw osobowych derywaty z formantem słowotwór-
czym -ist(a) // -yst(a) należą do jednych z najbardziej produktywnych zarówno w ję-
zyku polskim, jak i  białoruskim8, a  tak że rosyjskim.9 W  języku polskim formant 
ten wykazuje znaczną ak tyw  ność w urabianiu derywatów zarów  no nominatywnych 
(por. demontażysta, izolacjo nis ta, mo no lo gis ta, panelista neol.), jak i ekspresywnych 
(por. chałturzysta, wałęsista neol.), przy tym część z nich łączy się z odpowiadający-
mi im rzeczow nikami na -izm // -yzm (w nazwach atrybutywnych), rzadziej – -cja 

(por. chiromancista).10 Większość to wyrazy mo ty wo wane przez rzeczowniki pospo-
lite (por. golista, inter ne cis ta neol., nekrologista, wiza żys ta), których podstawa sło-
wotwórcza wskazuje na wytwór czyn noś ci (por. anegdocista neol., dy tyrambista, epi-

zo dzis ta neol., eseista, fe lie tonista, hu morysta neol., kalamburzysta, ka ry ka turzysta, 
nowelista), narzędzie (por. halabardzista, kame rzys ta, telefonista, telegraista, czę sto 
– instrument muzycz ny, por. akordeonista, basista, cymba lista, letnista, for te pia nis-

ta, gitarzysta, harista, harmonista, klarnecista, lutnista, pia nis ta), środek lokomocji 
(por. czołgista, motocyklista, rowerzysta), miejsce wykony wa ne  go zajęcia (por. kan-

celarzysta).11 Pełne zestawienie typów derywa tów de substantywnych z  for man tem 
słowotwórczym -ista // -ysta w języku polskim pre zen tuje tabela 1. 

7 Por. K. Waszakowa, Derywacja suiksalna, paradygmatyczna czy ujemna?, „Po lo nica” 1991, z. 15, 
s. 101–110.

8 Por. J. Chomko, Polskie i białoruskie nazwy zawodów w ujęciu konfrontatywnym, [w:] Шлях 
да ўзаемнасці. Матэрыялы XIV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (26–27 кастрычніка 
2006), рэд. С. Мусі ен  кa, І. Крэнь, Гродна 2007, s. 188–193.

9 Por. В. Г. Костомаров, Существительные на „-ист” в русском языке, [в:] Проблемы изу че  ния 
языка, Москва 1957; А. Н. Тихонов, Современный русский язык. Морфемика. Словообразова-
ние. Морфо ло гия, Москва 2002, с. 132; M. Walczak, Słowotwórstwo rzeczownika w języku polskim, 
rosyjskim i buł garskim (na przyk ładzie agentywnych nazw osobowych), [w:] Słowotwórstwo, se man ty-
ka i składnia języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice 1999, s. 26. 

10 Por. H. Jadacka, Słowotwórstwo, [w:] Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, skład nia, 
War sza wa 2005, s. 114.

11 Por. R. Grzegorczykowa, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa 1979, 
s. 41.
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Tabela 1. Typy derywatów desubstantywnych z  formantem słowotwórczym -ista // 
-ysta w języku polskim

Typy  

derywatów

Liczebność
Grupy semantyczne

Liczbowo 5%

odnarzę-

dziowe
77 33

a) nazwy osób grających na instru men tach mu zycz nych: akor-
deonista, alcista, bandurzysta, baset lista, basista, bę b nis ta, cym ba lista, 
cyt rzysta, fa  gocista, fanfarzysta, lecista, letnista, for te  pia    nista, gita-
rzys  ta, har is ta, harmonista, keyboar dzista, klar ne cista, kla we sy nis ta, 
klawi kor dzista, kontrabasista, kor   necista, ko t  lis ta, ksy  lo fo nis ta, li tau-
rzysta arch., lutnista, man do linista, obo ista, or ga nista, pia  nista, perku-
sista, pu zo nista, sak so fonista, wal tor  nista, wio lon cze lista; 

b) nazwy osób uprawiających sport (ze wzglę du na ro dzaj na-
rzę dzia, urządzenia lub po jazdu wy ko rzys tywa  ne go w rywa li za cji 
spor to wej): bo b  sleista (≤ bobsleje ‘ro dzaj sanek’), der bis ta, lo recista, 
kalamburysta, ka lam bu  rzysta, re kista (≤ rek ‘typ drąż ka’), ragbista, 
rugbista, ragbysta, rug bysta, skiista (≤ skif ‘rodzaj ło dzi’), sku-
terzysta, szab lis ta, sza chista, szpa dzis   ta, sztan gis ta   , war ca bista;

с) nazwy osób kierujących lub poru szają cych się róż ny mi środ -
ka mi transportu: automo bilista, czoł gis ta, kom baj    nista, ma szynista, 
moto cyklista, mo toro werzysta, mo to rzysta, rowe rzys ta, trak   torzys ta;

d) nazwy osób wykorzystujących różne na rzę dzia pracy: bag-
rzysta techn. (≤ bagier), dias ko pis  ta techn. (≤ diaskop), do zy metrysta 
techn., hala bar dzis ta, kame rzys ta, kranista techn. (≤ kran ‘dźwig 
obrotowy’), linotypista po ligr. (≤ lino typ), moni to rzys ta górn., mo-
notypista po ligr. (≤ mono typ), moź dzie rzysta, radarzysta, radio tele-
gra ista arch., tele grais ta arch., telefonista, teleskopista astro nom.;

odrezulta-

tywne
63 27

aforysta ‘ten, kto układa aforyzmy’, annalista arch., bal la dys ta, 
balladzista, batalista, choralista arch. ‘ten, kto wy konuje chorały’, 
bilansista rach. ‘ten, kto sporządza bilans’, bioma sa żys ta ‘ten, kto 
wykonuje biomasaż’, bonzaista ten, kto formuje drzewko bonzai’, 
demontażysta, dialo gis ta ‘ten, kto ukła da dialogi’, dra matysta 
arch., eg zor cysta ‘ten, kto odprawia eg zor  cyz my’, epi gra ma tys ta, 
epi zodysta, epizo dzis ta, ewange lis ta ‘ten, kto na pi sał Ewan gelię’, fa-
bulista, fe lie  tonista, i gu rzys  ta ‘ten, kto wy konuje i gu ry (w tańcu)’, 
foto  gra is ta, foto sis ta ilm. neol., ka lam burzysta, kary ka tu rzys ta, 
ko pis ta ≤ ko pia, kra jo bra zista rzad. ‘ten, kto maluje kra  jo  bra zy’, 
kup le cis ta, lib recista, ma ke upis ta neol. pot., maki ja  żys  ta, mani cu-
rzys ta, ma nikiurzysta, ma sa żysta, ma zu rzys ta ‘ten, kto pisze ma-
zury’, me mo rialista, mi nia tu rzys ta, mono gra  is  ta, mono gra mis-
ta, mo nologista, mo n ta  żys ta, mozaista ‘ten, kto uk ła  da mo zai kę’, 
nekro lo gista neol. pot., nowelista, or na men  cista, pam  le cis ta, pa-
ne gi rysta, pa ne gi rzys  ta, pa no ra mis ta, pe di cu rzys ta, pe di kiu rzysta, 
pej  zażysta, pla   ka cis ta, ple ne rzys  ta, podanista neol. pot., por tre  cis ta, 
pro gra mis ta ‘ten, kto pi sze pro gra my (kom pu te ro we)’, pro to ko lis ta 
neol. pot. ‘ten, kto spo rzą dza pro to kół’, psal mis ta ‘ten, kto na pi sał 
psal my’, repor ta żys ta, sce narzysta, son dażysta, sza  radzista ‘ten, kto 
układa sza ra dy’, wit ra żys ta;
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Typy  

derywatów

Liczebność
Grupy semantyczne

Liczbowo 5%

odobiek-

towe

56 24

a) nazwy osób uprawiających sport (ze wzglę du na uprawianą 
dziedzinę sportu): al pi nista, bad min to nis ta, baseballista, bej sbo lista, 
biathlo nista, bia  tlon  nista, bilar dzis ta, goista ≤ go ‘ro dzaj gry planszo-
wej’, golista, ho ke ista, karacista, pin bal lis ta, ping  pon gis  ta, scrabbli-
sta, skrablista, ska  te  board dzis ta, snow boar  dzista, spin ningis  ta, szczy-
pior  nis ta, tenisis ta, water po lis ta;

b) nazwy osób według ich relacji do róż nych obiek tów: ali bis ta neol. 
pot. ‘ten, kto do starcza (fał szy we go) alibi’, bryga dzista ‘ten, kto dowo-
dzi bry ga dą’, diarysta arch. ‘ten, kto pro wadzi diariusz’, ewan gelista ‘ten, 
kto głosi Ewan gelię’, hotdogista neol. pot., kebabista neol. pot., hymnista 
‘ten, kto wy konuje hymn’, hob bista, hobbysta, iluminista, ma zurzysta 
‘ten, kto tań czy ma zury’, litur gis ta, mo zaista ‘ten, kto układa mozaikę’, 
ołta rzys ta arch. ‘ten, kto opie ku je się ołtarzem’, pastoralista ‘ten, kto 
trzyma pastorał (w czasie liturgii)’, psalmista ‘ten, kto wy ko nuje psal-
my’, psał terzysta ‘ten, kto śpiewa psalmy (z Psał te rza)’, refrenista, szara-
dzis ta ‘ten, kto roz wiązuje szarady’, ta ro  cista ‘ten, kto odczytuje tarot’;

c) nazwy specjalistów z  różnych dzie dzin nauki i  kultury (ich 
pod stawy słowotwórcze wska  zują na dzie dzi nę lub zakres, któ-
ry mi się ci specjaliści zaj mują): cheirosko pis ta pot. ≤ chreio sko pia 
(dział kryminalistyki), ekonomista, fau nista zool. ≤ fau na, inansista, 
higienista, kinema togra ista neol., meto dys ta, liturgista ≤ liturgia, poli-
graista neol., pro zo dysta lit. ≤ pro zodia, spek tro sko pista iz. pot. ≤ 
spektroskopia, steno ty pista, taksonomista, varsia wianis ta ≤ var sa  via na;

odsposo-

bowe

22 10

a) nazwy sportowców według różnych tech nik sporto wych: craw  lista, 
delinista neol. pot., grzbie  cis ta neol. pot., krau lista, slalo mis ta;

b) nazwy lekarzy stosujących różne terapie, za bie gi i  sposoby le-
czenia: aku pre su rzys ta med. pot. ‘ten, kto leczy akupre su rą’, aku  pun-
k tu  rzysta med. pot. ‘ten, kto leczy aku pun k tu rą’, ane s te tys ta med. 
pot. ‘ten, kto stosuje anes te tykę’, anosko pis ta med. pot. ≤ ano sko pia, 
artroskopista med. pot. ≤ ar tro  sko pia, bronchoskopista med. pot. ≤ 
bron chos kopia, cysto sko pis ta med. pot. ≤ cysto skopia, der ma toskopista 
med. pot. ≤ der ma to skopia, endo sko pista med. pot. ≤ en do skopia, i-
be ro sko pis ta med. pot. ≤ iberoskopia, laryn goskopista med. pot. ≤ la-
ry ngoskopia, retro skopista med. pot. ≤ ret ro sko pia, try chi noskopista 
wet. pot. ≤ try chi no sko pia, uroskopista med. pot. ≤ uro sko pia;

c) inne: akordzista pot. ‘ten, kto pracuje na akord’, mimis ta ‘ten, kto 
rozśmiesza innych za pomocą mimiki (w cyr  ku)’, pan to mi mista ‘ten, 
kto wyraża (coś) pantomimą’;

odmiejsco-

we
15 66

alpinista (≤ Alpy), andynista (≤ Andy), chórzysta, dro gis ta (≤ dro-
geria), himalaista (≤ Himalaje), kan torzysta (≤ kantor (wy miany wa-
lut), kance la rzys ta, klinicysta, kre matorzysta neol. środ. (≤ kremato-
rium), lom bar  dzista, manu fak  tu rzysta rzad. ≤ ma nufaktura, ober żys ta 
rzad., ope rzys ta, ple ne rzys ta ‘ten, kto maluje w plenerze’, se mi na rzys ta 
‘ten, kto uczy się w se minarium (du chownym)’.

оgółem 233        100
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Dzięki wysokiej produktywności formantu słowotwórczego -ista // -ysta system ję-
zy ko wy wzbogacają liczne neologizmy, które w różnym stopniu adaptują się w polskim 
sys te mie leksykalnym. Użycie wielu z nich jest znacznie ograniczone i uzasadnione jedy-
nie w określonych typach tekstów: komentarzach sportowych (por. delinista sport. neol., 
grzbie cis ta sport. neol.), wypowiedziach nacechowanych stylistycznie (polszczyźnie po-
tocznej, por. hotdogista neol., kebabista neol., podanista neol.) lub odmianowo (odmia-
nie śro do wis kowej, por. kartysta neol. 1. ‘posiadacz karty stałego klienta’, 2. ‘kolekcjoner 
kart te le fo  nicznych’; kre matorzysta neol. środ.). Niewielka liczba derywatów należy do 
archaizmów (por. annalista, apologista, cho ra lista, dramatysta, krajobrazista, ołtarzysta, 
radiote le gra is ta, telegraista12) i his to ryz mów (por. manufakturzysta, oberżysta).

Kwaliikację niektórych derywatów utrudnia ich przynależność do kilku grup 
seman tycz nych, por. brygadzista ‘ten, kto dowodzi brygadą’, ‘ten, kto należy do bryga-
dy’; hot do gista neol. ‘ten, kto sprzedaje hot-dogi’, ‘ten, kto posiada bar z hot-do ga mi’; 
kebabista neol. ‘ten, kto sprzedaje kebaby’, ‘ten, kto posiada bar z  kebabami’; kan to-

rzysta ‘ten, kto pracuje w kantorze (wymiany walut)’, ‘ten, kto jest właścicielem kan to-
ru’; kuplecista ‘ten, kto wykonuje kuplety’, ‘ten, kto układa kuplety’; lombardzista ‘ten, 
kto pracuje w lombar dzie’, ‘ten, kto jest właścicielem lombardu’; mazurzysta ‘ten, kto 
tańczy ma zu ry’, ‘ten, kto układa mazury’; monologista ‘ten, kto układa mo no lo gi’, ‘ten, 
kto wygła sza mo no logi (w teatrze)’; szaradzista ‘ten, kto rozwiązuje szarady’, ‘ten, kto 
układa sza rady’. O ile jednak w większości przy padków relacja obiektu do derywatu jest 
łatwo wykrywalna (por. me ga fo nista neol. ‘ten, kto przemawia przez megafon’, karneci-

sta neol. ‘ten, kto po sia da karnet na coś’, dy gre sjonista neol. ‘ten, kto wtrąca dygresję na 
jakiś temat’), o tyle nie rzadko ma my do czy nie nia z leksemami mało zrozumiałymi bez 
znajomości kontekstu, por. zatanista neol. ‘ten, kto jest zwolennikiem tzw. zatanizmu, 
tj. nabywania towarów po niskich lub obniżonych cenach’. 

Obok tendencji do tworzenia złożeń13 omawiany formant słowotwórczy służy często 
do tworzenia neo lo gizmów z zakresu sportu (por. crawlista neol., de blis ta neol., del-

inista neol. ‘ten, kto pływa delinem’, derbista neol., futbolista neol., scrabblista neol., 
snow bor dzista neol., surista neol., warcabista neol.), nazw określających spe cjalistów 

12 Więcej archaizmów z formantem słowotwórczym -ista // -ysta prezentuje J. Morawski w artyku-
le Suiks grecko-łaciński „-ista”. Przyczynek do humanizmu języka polskiego, „Slavia Occidentalis” 
1931, nr 10, s. 311–366.

13 Szczególny udział omawiany formant ma w tworzeniu nazw złożonych z pier w szym członem wy-
rażonym przymiotnikiem lub liczebnikiem (por. drugoklasista, czerwonoarmista, czerwonogwardzi-
sta, czteroklasista, czwartobrygadzista, czwartoklasista, czwór bo is ta, dziesięcioboista) albo przedrost-
kami anty- (por. antyaborcjonalista, antyfederalista, anty feminista, antyfundamentalista, antygloba-
lista, antyintelektualista, anty ju da is ta, anty ko lektywista, antymonarchista, antykonformista, antypa-
pista, anty ra sis ta, antyrealista, anty ro ja lis ta, antyredukcjonista, antytradycjonalista, antyurbanista), 
eks- (por. emsko mu nis ta, eksopozycjonista, iksor ga nista, eksstalinista), euro- (por. euro opty mis ta, 
euro pe sy mis ta, eurorealista, eurosatanista, euro spe cja lis ta, euroszowinista), multi- (por. multi pro fe-
sjonalista, multirecydywista, mulstisaksofonista), neo- (por. neo eks pre sjo nis ta, neo fran kis ta, neokapi-
talista, neokomunista, neosocrealista), post- (por. post ko mu nis ta, pos t mo der nis ta, postrewizjonista), 
pro- (por. proaborcjonista, profederalista). 
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w  jakiejś dziedzinie (por. bułhakowis ta neol., conradysta neol., schillerysta neol.; za-
miast derywatów typu *buł ha ko log, *con radolog, tak jak Gombrowicz ≥ gom bro wi-

czolog, Iwaszkiewicz ≥ iwasz kie wi czo log, Mozart ≥ mozartolog, Stachura ≥ stachurolog, 
Szo pen ≥ szopenolog14), a także no wych nazw zawodowych od podstaw słowotwór czych 
obce go pochodzenia (por. hotdogista neol., kebabista neol., makeupista neol., nekro lo-

gis ta neol.)
Omawiany formant słowotwórczy niekiedy konkuruje z innymi, por. akademista 

neol. – aka demik, alkoholista neol. – alkoholik, cyrkista neol. – cyrkowiec, dramaturgista 

neol. pot. – dramaturg, dystrybucjonista – dystrybucjoner, fotograista neol. – fotograik 

– foto graf, hotdogista neol. – hoddoger neol., koalicjonista neol. – koalicjant, metodysta 

neol. – me to dyk, protokolista neol. pot. – protokolant. Liczne derywaty posiadają różne 
warianty fo netyczne (por. balladysta – balla dzis ta, epi zodysta – epizodzista, hobbista – 
hobbysta) i gra iczne (por. baseballista – bejsbolista, biathlonista – biatlonista, manicu-

rzysta – ma ni kiu rzysta, pedicurzysta – pedi kiu rzysta, rag bis ta – rugbista). 
Zwraca uwagę wzrost liczeb noś ci derywatów z formantem -ista // -ysta wśród neo-

logizmów. W ostatnim czasie omawiany formant jest co raz chętniej wykorzystywany 
do podkreślenia wysokiej spe cja li zac ji lub wyjątkowej pozycji osoby nazywanej podsta-
wą słowotwórczą. Tak np. dramatur gis ta neol. pot. bądź protokoloista neol. pot. wpisują 
się w  szereg nazw określających spe cja lis tów z wybranej dziedziny typu eko no mista, 
pro zodysta lit., taksonomista, a  także atrybutywnych impresjonista, makaronista, ma-

nierysta, modernista, pastelista, per spek ty wista. W porównaniu z wyrazami dramaturg, 
protokolant derywaty dramaturgista neol. pot., protokoloista neol. pot. cechuje szerszy 
zakres zna cze nio wy. Rzeczownik dramaturg ok reśla osobę, która pisze dramaty, zaś 
dramaturgista neol. jest nie tylko autorem sztuk te at ralnych, ale także znawcą i teorety-
kiem dramatu, eksper tem w dziedzinie dramaturgii. Z ko lei derywat protokolant, rzad-
ko używany dotąd jako po tencjalny (w sądach), najczęściej jest wy korzystywany w zna-
czeniu aktualnym i określa oso bę, która w regularnych bądź nie regularnych odstępach 
czasowych pełni funkcję tego, kto sporządza protokół z ze brań, narad, kolegiów, posie-
dzeń komisji. Fun kcja ta często podejmowana jest jednorazowo i zazwyczaj nie wiąże 
się z dodatkowym wy nagrodzeniem. Natomiast mia nem protokolisty pot. określana jest 
osoba, która spo rzą dza niem protokołów zajmuje się stale, z urzędu i obowiązek ten na-
leży do jej pod sta wo wych zadań służbowych. Dery wa ty dramaturgista neol. pot., pro-

tokoloista neol. pot. podnoszą rangę osoby określanej pod stawą słowotwórczą również 
dlatego, że pozwalają na tworzenie nowych elementów łań cucha słowotwórczego, por. 
dramaturgista neol. pot. – *dra maturgistyka, *drama tur gis tyczny, protokoloista neol. 
pot. – *proto kolis tyka, *protokolistyczny. 

Wśród polskich nomina subiecti z formantem -ista // -ysta 69% stanowią derywaty 
z  wariantem -ista. W  przeważającej większości przypadków wariant ten łączy się ze 
spółgłos ka mi (por. harfa ≥ harista muz., szabla ≥ szablista sport., lombard ≥ lom bar-

dzis ta, tenis ≥ te nisista sport.), sporadycznie może występować po samogłosce, jeże-

14 Por. H. Jadacka, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa 2001, s. 133.
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li podstawa koń czy się jotą (por. bonza[j] ≥ bonzaista, hokej ≥ hokeista sport. neol., 
Himalaje ≥ himalaista, mo za[j]ka ≥ mozaista) lub w  rzadko tworzonych za pomocą 
oma wianego formantu derywatach odczasownikowych (por. wybaczać ≥ wybaczaista 

neol.). Jak pod kreś la K. Wa szakowa, wariant ten w porównaniu z innymi suiksami ob-

cymi z na gło so wą sa mo głos ką „i” odznacza się szerszą dystrybucją, bo wykraczającą poza 

zakres zjawisk mor fonologicznych, właściwych słownictwu obcemu.15 
Z  kolei wariant -ysta występuje po tematach zakończonych na spółgłoskę twardą 

(por. montażysta, panegirysta, rowerzysta, sondażysta, tenorzysta). Podobnie jak inne for-
manty pochodzenia obcego z nagłosowym -y (-yt, -yta) suiks -ysta zachowuje twardość 
wygłosu tematu podstawy słowotwórczej (por. bandura ≥ bandurzysta muz., gitara ≥ gi-

tarzysta muz., kalambur ≥ kalamburzysta, motor ≥ motorzysta, kamera ≥ kamerzysta) lub 
de pa la ta li zuje go, jeżeli jest zmiękczony (por. parodia ≥ parodysta, prozodia ≥ prozodysta, 
sce na riusz ≥ scenarzysta), rzadko – palatalizuje (por. epizod ≥ epizodzista). Na nieregu-
larność zja wisk morfonologicznych w derywatach z formantem słowotwórczym -ista // 
-ysta zwra cał uwagę J. Morawski, pisząc: Uderza to, że spółgłoski przedniojęzykowe „t”, 

„d”, „s”, „z”, „n” przed „-sta” często ulegają zmiękczeniu, a „r” w tejże pozycji wymienia się 

na „rz”, podobnie jak ma to miejsce przed suiksem „-isty” lub „-arz” (por. „kontrabandzis-

ta”, „kontrabandziarz”), podczas, gdy przed „-izm” spółgłoski te nie zmieniają się wcale. 

[…] Skłon ność do palatalizacji nie jest równomierna dla wszystkich wymienionych wyżej 

spółgło sek, a i „r” nie zawsze przechodzi w „rz” przed „-ista”.16 I tak, obok derywatów z al-
ternacjami spółgłoskowymi [r: ž] typu akupresura ≥ akupresurzysta med. pot., akupunk-

tura ≥ akupunkturzysta med. pot., bandura ≥ bandurzysta muz., chór ≥ chórzysta muz., 
igura ≥ igurzysta, gitara ≥ gitarzysta muz., kalambur ≥ kalamburzysta, kamera ≥ kame-

rzysta, karykatura ≥ karykaturzysta, matura ≥ maturzysta, mazur ≥ mazurzysta muz., 
miniatura ≥ miniaturzysta, monitor ≥ monitorzysta górn., motor ≥ moto rzys ta, motorower 

≥ moto ro we rzys ta, pedicure ≥ pedicurzysta, plener ≥ plenerzysta, radar ≥ radarzysta, rower 
≥ rowerzysta, traktor ≥ traktorzysta materiał obejmuje także takie, w których wyg ło so-
we r podstawy słowotwórczej nie uległo zmianie jakościowej, por. centrum ≥ centrysta, 
humor ≥ humorysta neol. Zmiany jakościowe nie zachodzą w derywatach od antro po ni-
micz nych, por.: Miller ≥ millerysta neol., Molier ≥ molierysta, Schiller ≥ schillerysta neol., 
hatcher ≥ thatche rysta neol., Ziobro ≥ ziobrysta neol.

Inne, obok wymienionej, alternacje spół  głoskowe na sty ku morfemów to: [t : ć] – alt 
≥ alcista muz., falset ≥ falsecista muz., loret ≥ lo recista muz., grzbiet ≥ grzbiecista neol. 
sport., internet ≥ internecista neol., karate ≥ karacista sport., karnet ≥ karnecista neol., 
klar net ≥ klarnecista muz., kornet ≥ kornecista muz., kuplet ≥ kuplecista, ornament ≥ orna-

mencista, pamlet ≥ pamlecista, plakat ≥ plakacista, portret ≥ portrecista; [d : з’] – akord ≥ 
akordzista, ballada ≥ balladzista, bilard ≥ bilardzista sport., brygada ≥ brygadzista, epizod 
≥ epizodzista, halabarda ≥ halabardzista, key board ≥ keyboard dzis ta muz., klawikord ≥ 

15 K. Waszakowa, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rze czow niki su iksalne obce, War-
sza wa 1994, s. 205. 

16 J. Morawski, Suiks grecko-łaciński…, s. 312. 
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klawikordzista muz., snowbord ≥ snow bor dzis ta sport. neol., szarada ≥ szaradzista sport., 
szpa da ≥ szpadzista sport. (ale: dżihad ≥ dżi hadysta neol.); [l : l’] – akwarela ≥ akwarelista, 
automobil ≥ automobilista, fut bol ≥ futbolista sport. neol., kapela ≥ kapelista muz. neol., 
motocykl ≥ motocyklista, nowela ≥ nowelista, pinball ≥ pinballista sport., crawl ≥ crawlista 
muz.; [m : m’] – alarm ≥ alar mis ta, monogram ≥ monogramista, panorama ≥ panorami-

sta, program ≥ programista, psalm ≥ psalmista, Platforma (Obywatelska) ≥ platformista 

neol., slalom ≥ slalomista sport.; [f : f ’] – fotograf ≥ fotograista, golf ≥ golista sport. neol., 
harfa ≥ harista muz., monograia ≥ monograista, radiotelegraf ≥ radiotelegraista arch., 
telegraf ≥ telegraista arch.; [g : g’] – czołg ≥ czołgista, dialog ≥ dialogista, monolog ≥ mono-

logista, nekrolog ≥ nekrologista neol., pingpong ≥ pingpongista sport., sztanga ≥ sztangista 
sport.; [s : ś] – bas ≥ basista muz., bilans ≥ bilansista rach., fotos ≥ fotosista ilm. neol., kon-

trabas ≥ kont ra ba sista muz., tenis ≥ tenisista sport., Wałęsa – wałęsista neol.; [ł : l’] – cho-

rały ≥ cho ra lis ta muz., cymbały ≥ cymbalista muz., fabuła ≥ fabulista, kabała ≥ kabalista, 
wiolonczela ≥ wiolonczelista muz.; [p : p’] – Glemp ≥ glempista neol., linotyp ≥ linotypista 
poligr., makeup ≥ makeupista neol., monotyp ≥ monotypista poligr.; [b : b’] – dytyramb 
≥ dytyram bis ta, warcaby ≥ warcabista sport. neol.; [k : k’] – Michnik ≥ michnikista neol., 
rek ≥ reki sta; [х : х’] – szachy ≥ szachista sport.; [w : w’] – Bułhakow ≥ bułhakowista neol.; 
[z : z’] – krajobraz ≥ krajobrazista rzad. W przeważającej większości przypadków formant 
-ista // -ysta łączy się z nieuciętym tematem leksyjnym podstawy słowotwórczej (por. 
monolog ≥ mo no lo gis ta, pejzaż ≥ pejzażysta, plener ≥ plenerzysta, program ≥ programis- 

ta, psalm ≥ psal mis ta, szarada ≥ szaradzista), ucięcia podstawy dotyczą kilkunastu przy-
kładów (por. aforyzm ≥ aforysta, aleatoryzm ≥ aleatorysta muz., eg zor cyzm ≥ egzorcysta, 
iluminizm ≥ iluminista, impresjonizm ≥ impresjonista, maka ronizm ≥ makaronista, ma-

nieryzm ≥ ma nie rys ta, mimika ≥ mimista, mozaika ≥ mozaista, panegiryk ≥ panegirysta, 
parodia ≥ pa ro dys ta, perkusja ≥ perkusista muz., pianino ≥ pianista muz., se mi na rium ≥ 
seminarzysta, szczy piorniak pot. ≥ szczypiornista sport.). 

Formant słowotwórczy -іст // -ыст cechuje również wysoka produktywność w ję-
zyku białoruskim.17 Zgromadzony materiał dowodzi, że białoruskie nazwy wykonawców 
czyn ności z  tym suiksem reprezentują podobne – w porównaniu z  językiem polskim 
– grupy se  mantyczne i  typy derywatów. Liczebność derywatów reprezentujących typ 
sło wo twór czy desubstantywnych nomina subiecti z formantem -іст // -ыст potwierdza 
jego wysoką aktywność zwłaszcza w odniesieniu do niektórych grup semantycznych (na 
przyk ład naz wy sportowców według dziedziny uprawianej dyscypliny sportowej, nazwy 
spor tow ców ze wzglę du na rodzaj wykorzystywanego w rywalizacji sportowej narzędzia 
lub środka transportu). Formant urabia desubstantywne nazwy osobowe: odnarzędziowe 
(por. вія лан чэліст muz. ‘ten, kto gra na wiolonczeli’, фагат ыст muz. ‘ten, kto gra na 
fagocie’, па ра  шу тыст ‘ten, kto skacze ze spadochronem’, трак та рыст ‘ten, kto kieruje 

17 Por. Н. Н. Корнейчик, Назоўнікі „nomina agentis” у беларускай і польскай мо вах, [у:] Традиционнае 
и наваторское в преподавании литературы в школе и ву зе, Брест 2001, с. 168–170; В. Б. Хацкевіч, 
Суфіксальнае словаўтварэнне назоўнікаў, якія аба зна ча юць асобу муж чын  ска га полу ў сучас-
най беларускай мове, [у:] Даследаванні па бе ларускай і рускай мо вах, Мінск 1958, с. 175–193.
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traktorem’, шабліст sport. ‘ten, kto walczy na szable’), odrezultatywne (por. вітражыст 
‘ten, kto wykleja witraże’, карыкатурыст ‘ten, kto rysuje karykatury’, пейзажыст ‘ten, 
kto ma lu je pejzaże’, плакатыст ‘ten, kto maluje plakaty’, прагназіст ‘ten, kto opraco-
wuje pro g  no zy’, сімфаніст ‘ten, kto pisze symfonie’), odmiejscowe (por. архівіст ‘ten, 
kto pra cu je w archiwum’, галерыст ‘ten, kto pracuje w galerii’, канцылярыст arch. ‘ten, 
kto pracuje w kancelarii’, клініцыст ‘ten, kto pracuje w przychodni’), odsposobowe (por. 
батэрфляіст sport. ‘ten, kto pływa motylkiem’, краліст sport. ‘ten, kto pływa kraulem’, 
слаламіст sport. ‘ten, kto jeździ slalomem (na nartach)’). Dane liczbowe dotyczące ty-
pów desubstantywnych nomina subiecti z formantem słowotwórczym -іст // -ыст w ję-
zyku bia łoruskim prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Typy derywatów desubstantywnych z  formantem słowotwórczym -іст // 
-ыст w języku białoruskim

Typy  

derywatów

Liczebność
Grupy semantyczne

Liczbowo 5%

odnarzę-
dziowe

58 38

a) nazwy osób grających na instru men tach mu zycz nych: акар д э -
аніст, акар  ды яніст, аль   тыст, арга ніст, ар фіст, бан ду рыст, бан-
джыст, бара ба ніст, ба сіст, баяніст, вал тар  ніст, вія лан чэліст, 
га ба  іст, гарма ніст, гар ніст, гі та рыст, дам рыст, кан тэ ліст, 
кан   тра   ба сіст, клавікар дыст, клар нетыст,  ксілафаніст, літаў-
рыст, лю т    ніст, ман     - да лi ніст, піяніст, пэрку сіст, сак  са   фа  ніст, 
тар ба ніст, трам  ба ніст, фа га  т ыст, фан фарыст, фар тэпіяніст , 
флей тыст, цым  баліст, цы  трыст;

b) nazwy osób uprawiających sport (ze względu na ro  dzaj narzędzia, 
urzą dzenia lub pojazdu wyko rzys ty wa ne go w rywalizacji sportowej): 
баб сле іст, ба   ту тыст, веласіпедыст, канаіст, па ра   шу тыст, ра -
пі рыст, ша бліст, штан   гіст, шабліст, шпа жыст, эс па д ра ніст;

с) nazwy osób kierujących lub poru szających się róż  ny mi środ ka mi 
trans portu: аўтамабіліст, вала сі  пе дыст, ма  та  цык ліст, машы-
ніст, мо та  ба ліст, ску  тэрыст, танкіст, трак  та рыст;

d) nazwy osób wykorzystujących różne narzę dzia: аква лан гіст (≤ 
аква ланг ‘aparat tlenowy’), да зімет рыст, скрэ пе рыст.

odobiek-
towe

47  31

a) nazwy specjalistów z różnych dzie dzin nauki i kultury (ich podsta-
wy słowotwórcze wska  zują na przed    miot, dzie  dzi nę lub zakres, który-
mi się ci spec   ja liści zaj mują): геа дэзіст, гігіе ніст, кіне ма та  гра фіст, 
лаці ніст, ме та дыст, па лі гра фіст, стэ на гра фіст, стэна ты  піст, 
таксанаміст, фаўніст zool., фі нан  сіст, эка ла гіст, эка   на  міст;

b) nazwy osób uprawiających sport (ze względu na uprawianą dzie-
dzinę sportu): бад мін таніст, бас кет  ба ліст, бейс ба ліст, бія тла-
ніст, боўлінгіст, ва    лей ба ліст, ва тэр па ліст, віндсер фін гіст, ганд-
ба ліст, дзю  да іст, дэр біст, ка ра тыст, кар тын гіст, спінін гіст, 
тры яліст, тэнісіст, фут ба ліст, ха ке іст, шах ма тыст;

c) nazwy osób według ich relacji do różnych obiek tów: алтарыст 
arch., вальсіст, джазіст muz. ‘ten, kto uczy się jazzu’, дызеліст, ла-
цініст (≤ ла тынь), літур гіст, мазаіст ‘ten, kto układa lub sprzedaje 
mozaikę’, ма та рыст ‘ten, kto na prawia silniki’ (≤ ма тор), ме та дыст, 
металіст, радыст (≤ радыё), сам біст, псаль міст, фі нан сіст;
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Typy  

derywatów

Liczebność
Grupy semantyczne

Liczbowo 5%

odrezulta-
tywne

37 24

візажыст, вітражыст, графіціст, джангліст muz. neol. ‘ten, kto 
wy konuje muzykę jungle’, еван геліст, ка рыка ту рыст, ку пле тыст 
‘ten, kto pi sze kuplety’, лібрэтыст muz. ‘ten, kto pisze lib ret to’ (≤ 
лібрэта), мадэ ліст, мазаіст ‘ten, kto pro dukuje mozaikę’, ман та-
жыст, маса жыст, ме му а рыст, міні я цю рыст, муля жыст, му ра -
ліст, навеліст, на ры сіст, пам фле тыст, па  не гі рыст, пар  трэ-
тыст, пейза жыст, пла ка тыст, прагназіст, пра г ра міст, прата-
ка ліст, пра тэ зіст, ра ма ніст, рэк ла  міст, рэпартажыст, сім  фа-
ніст, сцэна рыст, фель е та ніст, фігу рыст muz., фры стай ліст 
sport., хра ніст, эсэіст; 

odmiejsco-
we

7 5
альпініст, ар хі віст, галерыст, гіма лаіст, кан цы ля рыст arch., клі-
ні цыст, мануфактурыст rzad.;

odsposo-
bowe

4 2
nazwy sportowców według różnych technik sporto wych: ба тэр фля-
іст, бра  сіст, краліст, сла  ла  міст.

оgółem 153 100

W  większości derywatów w  funkcji podstaw słowotwórczych występują wyrazy 
pospolite (por. ба тэр фля й ≥ ба тэр фля іст sport., клініка ≥ клі ні цыст, па  не гі рык 

≥ па  не гі рыст, псальм ≥ псальміст, хроніка ≥ храніст), w tym także rzeczowniki 
nieodmienne, (por. дэрбі ≥ дэрбіст sport., дзюдо ≥ дзюдаiст sport., каноэ ≥ канаіст 

sport., каратэ ≥ каратыст sport., лібрэта ≥ лібрэтыст muz., эсэ ≥ эсэіст) oraz 
pluralia tantum (por. мемуары ≥ мемуарыст, фанфары ≥ фанфарыст, фінансы ≥ 
фінансіст). Nierzadko podstawy stanowią rzeczowniki pospolite zakończone na -ія 

// -ыя, por. геадэзія ≥ геадэзіст, кінематагра фія ≥ кінематаграфіст, паліграфія 

≥ паліграфіст, пародыя ≥ парадыст, сімфонія ≥ сімфаніст muz., стэнаграфія ≥ 
стэнаграфіст, rzadziej – nazwy geograiczne (por. Альпы ≥ альпініст). Niekiedy 
trudno jest określić, czy ana lizowany derywat został zapożyczony z języka obcego w ca-
łości, czy też powstał na grun cie języka białoruskiego od funkcjonującego wcześniej 
innego wyrazu pochodzenia obcego, który mógł stanowić podstawę słowotwórczą, por. 
джангліст muz. neol. (ang. jungle), навеліст (ang. novelist), пія ніст (ang. pianist).

Formant słowotwórczy jest neutralny stylistycznie (chociaż niekiedy może tworzyć 
dery waty nacechowane ekspresywnie, por. лукашыст ‘pogardliwie o zwolenniku po-
glą dów i polityki A. Łukaszenki’), szczególną produktywność przejawia w terminologii 
spor to wej, por. бабслеіст neol., бадмінтаніст, баскетбаліст, батутыст, бейс-

баліст neol., біятланіст neol., боўлінгіст neol., валейбаліст, ватэрпаліст neol., 
вела сі пе дыст, віндсерфінгіст neol., дзюдаіст, дэрбіст neol., канаіст, каратыст, 
картын гіст neol., матарыст, матацыкліст, мотабаліст, парашутыст, ра-

пірыст, скрэ пе рыст neol., скутэрыст, трыяліст, тэнісіст, фут баліст, ха-

кеіст, штангіст, шабліст, шпажыст, эспадраніст. Dzięki swojej jednoznaczności 
formant rzadko kon ku ruje z innymi, por. віндсерфінгіст neol.– віндсёрфер neol., га-

лерыст – галерэйшчык pot., храніст – хранікёр. 
W przeważającej większości derywatów formant łączy się z całym tematem lek syj-

nym podstawy, alternacje jakościowe występują jednak przy rzeczownikach zakończo-
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nych na spółgłoskę tylnojęzykową (por. шпага ≥ шпажыст sport.), mają one jednak 
charakter nieregularny (por. боўлінг ≥ боўлінгіст sport., віндсёрфінг ≥ віндсёрфінгіст 
sport., картынг ≥ картынгіст sport., cпінінг ≥ спінінгіст sport., штанга ≥ 
штангіст sport.), ponadto zanotowano alternacje [к : ц] – клініка ≥ клініцыст, [ў : в’] 
– архіў ≥ архівіст. Znacznie częstsze są przypadki oboczności stanowiących realiza-
cję opozycji spółgłoska twarda – spółgłoska miękka. Alternacja ta jest re prezentowana 
przez następujące typy: [н : н’] акардэон ≥ акардэяніст muz., арганы ≥ арганіст 
muz., бадмінтон ≥ бадмінтаніст sport., баян ≥ баяніст muz., біятлон ≥ бія тла-

ніст sport., валторна ≥ валтарніст muz., горн ≥ гарніст muz., гігіена ≥ гігеніст, 
ман даліна ≥ мандалініст muz., Пушкін ≥ пушкініст, раман ≥ раманіст, саксафон 
≥ сак сафаніст muz., трамбон ≥ трамбаніст muz., фартэпіяна ≥ фар тэпіяніст 
muz., фельетон ≥ фельетаніст; [л : л’] баскетбол ≥ баскетбаліст sport., валейбол 
≥ валейбаліст sport., ватэрпола ≥ ватэрпаліст sport., гандбол ≥ гандбаліст 
sport., метал ≥ металіст, навелa ≥ навеліст, пратакол ≥ пратакаліст, цымбалы 
≥ цымбаліст muz., футбол ≥ футбаліст sport.; [з  : з’] джаз ≥ джазіст muz., 
прагноз ≥ прагназіст, пратэз ≥ пратэзіст; [с : с’] бас ≥ басіст muz., кант ра бас 
≥ кантрабасіст muz., нарыс ≥ нарысіст, тэніс ≥ тэнісіст sport., фінансы ≥ фі-

нан сіст; [м : м’] праграма ≥ праграміст inform., рэклама ≥ рэкламіст, слалом 
≥ слаламіст sport.; [б : б’] самба ≥ самбіст; [ф : ф’] арфа ≥ арфіст muz., zano-
towano po nad to alternacje samogłoskowe [о : а] w obrębie tematu, por. акардэон ≥ 
акардэаніст muz., бадмінтон ≥ бадмінтаніст sport., біятлон ≥ біятланіст sport., 
валторна ≥ валтарніст muz., габой ≥ габаіст muz., гандбол ≥ гандбаліст sport., 
горн ≥ гарніст muz., кроль ≥ краліст sport., методыка ≥ метадыст, пародыя 
≥ парaдыст, прагноз ≥ прагназіст, саксафон ≥ саксафаніст muz., сімфонія ≥ 
сімфаніст muz., слалом ≥ слаламіст sport., трамбон ≥ трамбаніст muz., фагот 
≥ фагатыст muz., фельетон ≥ фельетаніст, футбол ≥ футбаліст sport., хор ≥ 
харыст muz., хроніка ≥ храніст, экалогія ≥ экалагіст, эспадрон ≥ эспадраніст 
sport. Niekiedy mamy także do czynienia ze skróceniem podstawy słowotwórczej (por. 
гармонік ≥ гарманіст muz., евангелле ≥ евангеліст, галерэя ≥ галерыст, мазаіка ≥ 
мазаіст, панегірык ≥ панегірыст, піяніна ≥ піяніст, сцэнарый ≥ сцэнарыст), które 
ma charakter regularny w przypadku dery wa tów utworzonych od rzeczowników za-
kończonych na -ыя // -ія (por. канцылярыя ≥ канцылярыст, пародыя ≥ парадыст, 
сімфонія ≥ сімфаніст muz.).

Zebrany materiał dowodzi, że omawiany formant słowotwórczy prawie zawsze 
łączy się z tematami spółgłoskowymi, wyjątkowo – z samogłoskowymi, w przypadku 
gdy podstawa kończy się -й (por. габой ≥ габаіст, Кітай ≥ кітаіст) lub samogłoską 
(w rzeczownikach nieodmiennych), por. дзюдо ≥ дзюдаіст, sport., каноэ ≥ канаіст 

sport. Akcent sytuuje się na formancie słowotwórczym. 
Porównując derywaty z formantem -ista // -ysta w języku polskim i białoruskim, 

należy podkreślić, że w obydwu językach omawiany suiks można zaliczyć do grupy 
naj bar dziej produktywnych, zwłaszcza w ostatnim czasie, o czym świadczy nie tylko 
wysoka liczebność formacji, ale także widoczna tendencja do uzupełniania systemu ję-
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zykowego nowymi jednostkami leksykalnymi (szczególnie w języku polskim, por. am-

fetaminista neol., kartysta neol., michnikista neol, nikotynista neol, wałęsista neol. i in.). 
Zaprezen to wa ny w  niniejszym artykule materiał pozwala wysnuć wnioski doty-

czące zarówno charak terys tyki semantycznej analizowanych leksemów, jak i ich bu-
dowy. Na płaszczyź nie znaczeniowej nasuwającą się konkluzją jest podobieństwo 
grup znaczeniowych obyd wu języków. Zarówno w języku polskim, jak i białoruskim 
gros derywatów z oma wia nym formantem stanowią nazwy osobowe określające spor-
towców (por. bad mintonista neol., golista neol., hokeista neol., sza chista; brus. Бас-

кетбаліст, бейсбаліст neol., боўлінгіст neol., валейбаліст, вела сіпедыст), wyko-
nawców muzyki (por. cymbalista, gitarzysta, lutnista, mandolinista; brus. літаўрыст, 
лютніст, мандалiніст, піяніст), a także nazwy subiektów czynności ze względu na 
różne cechy: narzędzie wykorzystywane w pracy, środek transportu, miejsce (por. ha-

labardzista, kamerzysta neol., telefonista, telegraista, traktorzysta, plenerzysta; brus. 
мазаіст, мантажыст, на рысіст, пейза жыст, трфктфрыст, клі ніцыст). Osobną 
grupę stanowią nazwy atrybutywne, por am fe tamista neol., anarchista, hedonista, ka-

tastroista, nikotynista neol., platformista neol.; brus. aм фе таніміст neol., анархіст, 
нікатыніст neol.), a także określenia zwolen ni ków kogoś lub czegoś, które – jak do-
wodzi zebrany materiał – cechuje wysoka liczebność w języku polskim (por. glempista 

neol., heglista, millerysta neol., thatcherysta neol.), niższa – w języku białoruskim. Po-
nadto przeważająca większość badanych jednostek to derywaty po ten cjalne, do aktu-
alnych można zaliczyć maturzystę w języku polskim oraz rzeczownik гра фіціст w ję-
zyku białoruskim (znaczenie aktualne mogą jednakże nabywać inne dery wa ty, użyte 
w  kontekście określającym tymczasowość, krót kotrwałość lub przypad kowość ak cji, 
por. Gdy jestem w Vegas, wychodzi ze mnie prawdziwy ha z ard z i s ta . Nieocze ki wa nie 

podczas zabawy przyszło mi grać rolę ka ba  l i s  t y ; brus. Я сам не думаў, што ў вадзе бу

ду бат э р фл я іс т а м . Мне прыйшлося быць г р афіц іс т а м , хаця ніколі ў жыцці 

ні чога не намаляваў.) 
Ponadto badany formant często łączy się z podstawami zarówno rodzimymi, jak 

i ob cego pochodzenia18, por. absenteista, derbista neol., dżihadysta neol., hotdogista neol., 
ma ke upista neol., snowbordzista neol., scrabblista neol., surista neol.; brus. бабслеіст 

neol., бей  с ба ліст, боўлінгіст neol., віндсерфінгіст neol., дзюдаіст, дэрбіст neol., 
картынгіст neol., niekiedy obiera także za podstawę pluralia tantum (por. cymbalista, 
szachista, war cabista neol.; brus. мемуарыст, фанфарыст, фінансіст) lub rzeczow-
nik nie od mien ny (por. alibista ≤ alibi, bonzaista ≤ bonzai, hobbista ≤ hobbi, hobbysta ≤ 

18 Por. J. Morawski, Suiksy „-ista”, „-izm”, „-zować”, „Slavia Occidentalis” 1936, nr 15, s.  16–29; 
M. Żu rek, Наименования лица с суффиксом „-ист” и их синонимы в сов ре мен ном русском языке, 
„Białostocki Przegląd Kresowy” V, Dziedzictwo przesz łości kul tur narodowych, red. F. Nosowicz, 
Białystok 1996, s. 87–109; М. Акартель, Лексико-семантические словообразовательные раз ря-
ды су щес тви тель ных с суф фик са ми иноязычного происхождения в рус ском и польском язы ках, 
Katowice 2004; А. С. Белоусова, Русские имена существительные со значением ли ца, „Во п -
росы языкознания” 1981, вып. 3, с. 71–84; П. В. Вярхоў, Запазычаныя назоўнікавыя суфіксы 
ў беларускай мове, „Вес  ці АН БССР. Серыя гра мадскіх навук” 1973, вып. 6, с. 118–127. 
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hobby, librecista ≤ libretto, mani curzysta ≤ manicure, manikiurzysta ≤ manikiur, pedi-

curzysta ≤ pedicure pedikiurzysta ≤ pedikiur, spinningista ≤ spinning; brus. дзюдаіст ≤ 
дзюдо, канаіст ≤ каноэ). 

Nie tylko wysoka łączliwość omawianego formantu słowotwórczego z podstawami 
o różnej proweniencji (rodzimymi i obcymi) stanowi o jego wysokiej produktywności.19 
Jak do wodzi M. Walczak-Mikołajczykowa, popularność formantu „-ista” // „-ист” moż-

na tłu  ma czyć tym, że jest on jednoznaczny, to znaczy tworzy wyłącznie nazwy osobowe 

(agen tyw ne i atrybutywne), jest nienacechowany stylistycznie […]. Pierwsza z wymie-

nionych właś  ciwości spowodowała, że na przykład funkcjonujące w XIX wieku w języku 

rosyjskim naz  wy na „-ик” o znaczeniu osobowego wykonawcy czynności […], konkuren-

cyjne w sto sun ku do analogicznych nazw z  formantem „-ист”, musiały ustąpić tym 

ostatnim, gdyż for mant „-ик” używany jest w języku rosyjskim także do tworzenia nazw 

deminutywnych, a to prowadziło do powstawania homonimów. Z powodu owej jedno-

znaczności „-ista” // „-ист” jest formantem najchętniej wykorzys tywanym w terminolo-

gii (sportowej) – w odróż nie  niu od innych formantów o podobnej produktywności tworzy 

on zawsze nazwy osób (a nie, jak na przykład „-ciel” // „-тель” nazwy osób, a  także 

nazwy narzędzi, maszyn i urzą dzeń).20 
Wśród derywatów z formantem słowotwórczym -ist(a) // -yst(a) największą część 

stanowią wyrazy, które zarówno w języku polskim, jak i białoruskim posiadają swoje 
precyzyjne odpowiedniki tak z punktu widzenia ich znaczenia, jak i budowy. Do gru-
py tej należą między innymi rzeczowniki eseista – эсэіст, felie to nis ta – фельетаніст, 
inansista – фінансіст, higienista – гігіе ніст, montażysta – мантажыст, motocyklista 
sport. – матацы кліст sport., pianista muz. – піяніст muz., sak so fonista muz. – 
саксафаніст muz., tenisista sport. – тэнісіст sport. Drugi model rep re zentują pary 
rzeczowników, w  których derywat w  języku polskim powstał jako re zul tat alterna-
cji spół głos kowej, por. chórzysta muz. – харыст muz., gitarzysta muz. – гітарыст 

muz., kalam bu rzysta – каламбу рыст, karykaturzysta – карыкатурыст, scenarzysta 
– сцэнарыст. Model trzeci obej mu je pary wyrazów utworzonych od tych samych 
podstaw, lecz za pomocą innych forman tów, por. дзюдаіст sport. – dżudoka sport., 
геадэзіст – geodeta, internecista neol.– інтэрнетчык neol. // інтэрнэтчык neol., 
каратыст sport. – karateka sport., прагназіст – prognostyk, пратэзіст – protetyk. 
Czwartą grupę reprezentują rzeczowniki utworzone od różnych podstaw słowo twór-
czych, por. czołgista – танкіст, rowerzysta sport. – веласіпедыст sport., do ostatniej 
należą de ry  wa ty powstałe od różnych podstaw słowotwórczych za pomoca różnych 
formantów, por. баскетбаліст sport. – koszykarz sport., батэрфляіст neol. sport. 
– motylkarz sport., валейбаліст sport. – siatkarz sport., ра маніст – powieściopisarz. 

19 Por. М. Акартель, Продуктивность агентивных суффиксов иностран ного происхождения в рус-
ском и польском литературных языках (на материале слов 70-х гг.), [w:] Języki sło wiań skie dziś. 
Nowe fakty. No we spojrzenia, Katowice 2001, s. 78–88.

20 M. Walczak-Mikołajczykowa, Słowotwórstwo agentywnych…, s. 39.
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Summary

The present article discusses person-denoting nouns with the derivational mor-
phemes -ist(a) // -yst(a) in Polish and Belarusian. he investigated suix is one of the most 
productive, which is evidenced not only by the large number of collected derivatives but also 
by the tendency to form neologisms in the two languages. he comparison of formations with 
the derivational morphemes -ist(a) // -yst(a) allows us to arrive at a number of parallels such as 
similar semantic groups: names of persons by occupation and profession (cf. ekonomista, takson-
omista; Belarusian. фі нан  сіст, эка ла гіст), names of sportspersons (cf. bad min to nis ta, golista 
neol.; Belarusian баскетбаліст, бейсбаліст), instrument players (cf. cymbalista, gitarzysta; Be-
larusian мандалiніст, піяніст), or attributive names (cf. amfetamista - neologism, anarchista; 
Belarusian амфетаніміст neologism, нікатыніст neologism). 
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