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O kaszubskich deminutywnych 
formacjach osobowych

Formacje słowotwórcze o specjalnym zabarwieniu emocjonalnym, takie jak 
zdrobnienia, należą do najbardziej powszechnych kategorii językowych. W ystę
pują one w językach zaliczanych do różnych rodzin językowych, należących do 
odmiennych kręgów cywilizacyjnych i kulturowych. Szczególnie języki sło
wiańskie wyróżnia ogromne bogactwo derywatów o charakterze deminutywnym.

Jedną ze znamiennych cech słowotwórstwa kaszubskiego jest proces demi- 
nutywizacji1. Deminutiva stanowią jedną z podstawowych kategorii modyfika- 
cyjnych rzeczownika, która informuje głównie o małości obiektu oznaczonego 
podstawą. Na znaczenia zdrabniające nakładają się jednak często znaczenia 
ekspresywne, które przekazują informację o emocjonalnej postawie nadawcy. 
Ekspresywne formanty deminutywne wyrażają przede wszystkim, ale nie tylko, 
emocje pozytywne.

Formacje deminutywne, obok augmentatywnych i hipokorystycznych, 
należą w kaszubszczyźnie do najważniejszych środków ekspresywnych, wska
zujących na emocjonalne ustosunkowanie się nadawcy do desygnatu.

Głównym celem artykułu jest ukazanie funkcjonowania w kaszubszczyźnie 
deminutiwów pochodzących od rzeczowników osobowych2, wyodrębnienie 
w ich obrębie klas semantycznych oraz wskazanie na procesy słowotwórcze, 
które tego typu konstrukcje kształtują. Źródło badawcze stanowi najważniejszy 
słownik kaszubszczyzny autorstwa Bernarda Sychty3. W  zebranym materiale 
pominięto dość liczne formacje hipokorystyczne, np. xłopulk : xłop, 3évula : 
3evka, 3ecilko / 3eculko : Звска, które Sychta zalicza do deminutywnych. Przedmiot 
zainteresowania stanowią formacje deminutywne, w których wykładniki formalne 
mogą pełnić nie tylko funkcję ekspresywną, ale w pewnych kontekstach słowo
twórczych także intelektualną.

Zdrobnienia od rzeczowników osobowych funkcjonują w kaszubszczyźnie, 
podobnie jak derywaty deminutywne od podstaw nieosobowych, na dwóch

1 Zob. J. Treder, E. Breza, Gramatyka kaszubska, Gdańsk 1981, s. 94.
2 Zebrany materiał ujmuje apelatywne rzeczowniki osobowe.

B. Sychta, S łownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I-VII, Wrocław 1967-1976.
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głównych płaszczyznach: na poziomie ekspresywnym, wartościującym, doty
czącym funkcji emocjonalnej, wskazującej na subiektywną postawę osoby 
względem wskazanego w temacie słowotwórczym obiektu oraz wielkościowym, 
dotyczącym funkcji intelektualnej, pojęciowej, wskazującej na obiektywne 
zmiany w ilości lub jakości nazwanego w temacie słowotwórczym obiektu4. 
W  szeregu formacji funkcje te kumulują się, np. sink (: sin ‘syn’) może być 
zarówno mały, jak i stosunek do niego jest pozytywny. Funkcja emocjonalna 
uwydatnia się przede wszystkim w tych zdrobnieniach od rzeczowników oso
bowych, w których funkcja intelektualna jest nieistotna z punktu widzenia na
dawcy wypowiedzi, np. matulka (: matula), m'ojecka (: mojka ‘pieszczotl. 
żona’), sçsâdk (: sçsâd).

I. Klasy semantyczne deminutiwów od nazw osobowych

Deminutiva od rzeczowników osobowych (174) w kaszubszczyźnie stano
wią liczną klasę zróżnicowaną semantycznie. Oto ich klasyfikacja dokonana ze 
względu na znaczenie podstawy słowotwórczej5:

1. Od nazw ogólnych (29):
a) r.m. (13): cloveck  : cloVek, drèsk : drëx ‘druh, kolega’, xłopk  : xlop  

‘mężczyzna’, kavalérk : kavaler, knâpick : knãpik / knâpk : knâp ‘chłopiec’, 
pogańcik : podane ‘poganin’, purteck : purtk ‘mały chłopiec’, sçsâdk : sçsâd 
‘sąsiad’, starèsk : starèx ‘starzec’, staruseck : starusk ‘staruszek’, strèsk : strèx 
‘stary mężczyzna, starzec, dziad’;

b) r. ż. (9): ba łcecka : ba lecka : ba łka ‘kobieta; żona’, drèska : drèxna
‘forma żeńska od drèx\ 3évcecka : Jévecka : 3évka ‘dziewczyna; córka’, 
gdovka : gdova ‘wdowa’, kobétka : kobéta, pańenka : panna, s'ërotka : s'ërota 
‘sierota’;

c) r. n. (7): ââglçtko : câglą ‘podlotek, podfruwajka, trzpiot, kociak’, 
3ãtésB (lm.): 3ãtki : 3ãtë ‘dzieci’, 3ecçtecko : 3ecçtko : 3ecko, Jévcçtko : 3évcą 
‘dziewczyna’, knâpçtko : k n â p  ‘chłopczyk’.

2. Od nazw pokrewieństwa (28):
a) r. m. (10): bratink : bratin ‘brat’, braàink : braàin ‘brat’, sineck : sink : 

sin ‘syn’, strijk : strij ‘stryj’, tabick : tata ‘ojciec’, tatk : tata ‘ojciec’, tatka : 
tata ‘ojciec’, ujk : uj ‘wuj’, vnëck / vnuck : vnëk/ vnuk ‘wnuk’;

4 Zob. B. Kreja, Slowotwórstwo rzeczowników ekspresywnyeh w języku polskim. Formacje na 
-ik, -k-, -isko i -ina, Gdańsk 1969, s. 15-23.

5 Podział na grupy semantyczne może stanowić kwestię dyskusyjną, ale trudno tu określić 
ścisłe i jednoznaczne granice.
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b) r. ż. (17): b'abuska : b'abuśa ‘matka ojca lub matki, babka, babcia’, 
buska : busa ‘matka ojca lub matki, babka’, córecka  : córka, ćotecka  : cotka, 
mamka : mama ‘matka’, mëmka : mëma ‘matka’, ńanecka : nanka ‘matka’, nënka : 
nëna ‘matka’, n'ënecka : nënka : nëna ‘matka’, ómka : óma ‘matka ojca lub 
matki, babka’, półsosterka  : półsostra  siostra stryjeczna lub cioteczna; siostra 
przyrodnia’, sënèska : sënëxa ‘ synowa’, s'osterka : sostra  ‘ siostra’, sostricka  : 
sostra ‘ siostra’, ujenka : ujna ‘ żona wuja’, żonka : żona ‘ rzadko żona’;

c) r. n. (1): -qtko: popqtko  : popą  ‘syn lub córka popa’.

3. Od nazw nosicieli cech (30):
a) r. m. (20): brëxãłka  : brëxała  ‘człowiek gruby, otyły, opasły, pękaty’, 

balisk  : balis ‘mężczyzna o jasnych, złotawych włosach’, belisk : belis 
‘blondyn’, głëportk  : głëport  ‘ktoś niezbyt mądry, naiwny, głuptasek’, 
grëbolka : grëbola ‘człowiek gruby, otyły’, leleck  : lelek ‘lekceważąco lub 
pieszczotl. o kimś niezbyt mądrym, naiwnym, nierozgarniętym, głuptas’, 
morësk : morës ‘pieszczotl. o umorusanym dziecku’, mrëck  : mrëk ‘człowiek 
małomówny, nietowarzyski, mruk’, muleck  : mulk  ‘młody mężczyzna, wzgl. 
młoda kobieta’, naguleck  : nagulk  ‘dziecko nagie lub wykonawców koszuli’, 
nagusek : nagus ‘dziecko nagie lub w koszuli; człowiek wkładający na bose 
nogi pantofle lub obuwie’, nagusk : nagus ‘dziecko nagie lub w koszuli; 
człowiek nieposiadający majątku’, nop'elk : nopel ‘dziecko, zwł. jedynak 
rozpieszczony; człowiek małego wzrostu’, ńeborack : ńeborãk ‘nieborak’, 
paralk  : parala  ‘człowiek o krewkim, porywczym usposobieniu, sangwinik’, 
puklask  : puklãs  ‘człowiek garbaty’, pupujajk  : pupujaj ‘pogardl. maminsynek, 
chłopiec rozpieszczony, niesamodzielny’, pojmańcik  : pojmańc  ‘człowiek 
wzięty do niewoli w czasie wojny, jeniec, niewolnik’, s'obesk : sobex  ‘samolub, 
sobek’, surk  : sur  ‘smarkacz, młokos, wyrostek’;

b) r. ż. (4): baliska : balisa ‘jasna blondyneczka’, m'orëska : m'orësa 
‘brunetka; kobieta niechlujna’, mrëcka : mrëca ‘kobieta mrukliwa, wiecznie 
zrzędząca’, pustelńicka  : pusteIńica  ‘forma żeńska od pustelnik’;

c) r.m. i r. ż. (3): pepka  : pepa  ‘człowiek opowiadający banialuki’, 
povsënóżka  : povsënoga  ‘osoba nie umiejąca usiedzieć w domu’, słabotka  : 
s łabota  ‘człowiek słaby fizycznie’,

d) r. n. (3): xuxerko : xuxro  ‘człowiek wątły, słabowity’, rbałcętko  : 
mãłcą  ‘dziewczyna, kobieta małego wzrostu’, purńętko  : purńą  ‘człowiek 
małego wzrostu’;
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4. Od wykonawców czynności6 (9):
a) r. m. (6): g a d sk  : gadës ‘człowiek wymowny, gaduła’, kracâłka  : 

kraćała  ‘człowiek mający krzywe nogi i zarazem powolny chód’, rovarcik  : 
rovâi  ‘osoba, szczególnie młoda, lubiąca myszkować’, sknsrćk  : sknsrć 
‘dziecko płaczliwe, płaksa, mazgaj’, skiećk  : skieć  ‘dziecko płaczliwe’, srâck  : 
srâc ‘niemowlę’;

b) r. m. i r. ż. (2): klapka : klapa ‘plotkarz, plotkarka’, roztrąbutk : roztrą- 
buta ‘człowiek nieumiejący utrzymać tajemnicy, gaduła, plotkarz, plotkarka’;

c) r. ż. (1): łzośka  : łzoxa  (forma żeńska od łzox  ‘kłamca’).

5. Od nazw narodowości (4):
a) r. m. (3): CSgańćik : Cëgón ‘Cygan’, Moskalik  : Moskâl, Żidk  : Żid;
b) r. n. (1): Żë3qtko : Żë3ą.

6. Od nazw zawodów i godności (19):
a) r. m. (18): gburk  : gbur  ‘chłop posiadający własną chatę i ziemię, 

włościanin, gospodarz, rolnik’, kovâlk : kovâl ‘kowal’, kradń'isk : kradń'is ‘zło
dziej’, kraveck  : kravc / krâvc ‘krawiec’, królk  : król ‘król’, ksąZësk : ksçzk  :
ksç3  ‘ksiądz’, mésterk  : méster ‘rzemieślnik, majster’, pónk  : pón  ‘pan domu, 
chlebodawca, gospodarz’, pańck  / pańićk  : pańc  ‘młody, nieżonaty, wytworny 
pan, panicz’, pasturećk  : pasturk  : pastu i  ‘pasterz’, sâhisk  : sâ tës  ‘sołtys’, 
zakrestjańćik : zakrëstjón ‘zakrystian’, zduńćik  : zdun, zło3ijk  : z ło3éj ‘zło
dziej’, źâłnérk  / zâ ttérk  : źâłn é i /  zâ tté  i  ‘ żołnierz’;

b) r. ż. (1):pasturećka  :pasturka  ‘dziewczyna pasąca trzodę, pasterka’.

7. Od nazw przenośnych (27):
a) r. m. (6): ańółk  : ańół  ‘fig. dobry człowiek’, komédjańcik  : komédjańt 

‘figlarz, dowcipniś’, kruZelk : kruzel ‘człowiek kędzierzawy (kędzior, pukiel 
włosów)’, robcosk : robcox ‘fig. dziewczyna z rozczochranymi włosami (wełna 
kołtuniasta)’, śpańólk  : śpańól ‘człowiek kędzierzawy (owca rasy hiszpań
skiej)’, tus'ick : tusk ‘moje kochanie (młody pies, piesek, szczenię)’;

b) r. ż. (16): balićka : balika ‘fig. człowiek otyły (balia, wanna), bërmëtka 
: bërmëta ‘fig. o kobiecie z bërmëtç  (chustka na głowę szydełkowana 
z frędzlami), brićka : brika ‘fig. kobieta otyła (powóz, pojazd)’, bućka / buska : 
buća / busa ‘fig. człowiek nieumiejący zachować się przy stole (świnia, 
świnka)’, gułka  : guła  ‘niedorajda, tuman (indyczka)’, kózka  : koza ‘ fig. 
dziewczyna, zwłaszcza podlotek’, krësinka : krëëna  ‘pieszczotl. dziecko 
(kruszyna)’, 'obónka : obona ‘ten, którym można się chlubić, w którym pokłada

6 ze względu na odczasownikową motywację podstawy słowotwórczej nazwy te zaliczono do 
nazw wykonawców czynności, choć semantycznie bliskie są one nazwom atrybutywnym.
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się nadzieję, chluba (tłuszcz, omasta)’, pédka  : péda  ‘ głuptas (stara gęś)’, 
pupecka  : pupka  ‘niemowlę (laleczka)’, tropka : tropa ‘fig. gruba, mała 
dziewczyna (korek)’, tipulka  : tipula  ‘moje kochanie (pieszczotl. kurka)’, 
zabcecka  : Łabęcka : ząbka : żaba  ‘lekceważąco dziewczyna’, zńijka / zmijka  / 
zmńijka / zńijka ‘kobieta młoda, lecz zła, podstępna, chytra’: zńija / żmija  / 
zmńija / zńija ‘kobieta zła, fałszywa (żmija)’;

c) r. n. (5): kozlętko  : kozlą  ‘fig. mała wesoła dziewczynka’, pilętko  : pilą 
‘fig. dziewczyna dorastająca, podlotek (gęsię)’, pizglętko  : pizglą  ‘chuda 
dziewczyna podrastająca, podlotek (pisklę zaczynające porastać w pióra)’, 
żabętecko  : żabętko  : żabą ‘pieszczotliwy zwrot do dziecka lub dziewczyny’.

8. Od nazw ekspresywnych (28):
- nacechowanych pozytywnie (13):
a) r. m.(3): mojeck  : mójk  ‘pieszczotl. własny mąż’, tatineck : tatink 

‘pieszczotl. ojciec’, tatusk  : tatuś ‘rzadko pieszczotl. tatuś’;
b) r. ż. (10): cotinecka : Cotinka ‘ pieszczotl. ciocia’, corulka : corula 

‘ pieszczotl. córka’, 3évulka : 3évula ‘pieszczotl. o dziewczynie, córce’, matinecka : 
matinka ‘pieszczotl. matka’, matulecka : matulka : matula ‘pieszczotl. matka’, 
m'ojecka : mojka ‘pieszczotl. własna żona’, zabulecka  : zabulka ‘pieszczotliwy 
zwrot do dziecka lub dziewczyny’, zabulinecka  : zabulinka ‘pieszczotliwy 
zwrot do dziecka lub dziewczyny’, zabinecka  : zabinka  ‘ pieszczotliwy zwrot do 
dziecka lub dziewczyny’ (: zaba  ‘lekceważąco dziewczyna’);

- nacechowanych negatywnie (3):
a) r. m. (2): bratńisk  : bratńis ‘złośl. przyjaciel’, 3évusk : 3évus 

‘dziewucha, zwł. dorastająca, podlotek’;
b) r. ż. (1): kurevka : kurva ‘rozpustnica, prostytutka’;
- nacechowanych pozytywnie lub negatywnie (12):
a) r. ż. (1): panulka  : panula  ‘z odcieniem poufałości lub ironii o kobiecie 

miejskiej’;
b) r. n., deminutiva od augmentatiwów na -isce7 (11): bałcëscko  : 

bałcësce ‘kobieta pożałowania godna’, 3ecëscko : 3ecèsce ‘pożałowania godne 
dziecko’, xłopiscko  : x ło p isce  ‘pożałowania godny mężczyzna’, kńapdscko  : 
kn'ãp’isce ‘chłopiec’, ksą3ëcko  : ksą3ësce ‘z współczuciem: ksiądz’, lè3ëcka 
(lm.) : lë3ëSca (: lè3e ‘ludzie’), n'ënecèècko : n'ènecèsce ‘pieszczotl. z rozrzew
nieniem, współczuciem matka’, ńeboracëécko : ńeboracééce ‘z odcieniem 
intensywnym nieborak’, strèèèècko : strëSëèce ‘stary mężczyzna, starzec, dziad; 
pogardliwie, lekceważąco, ze złością każdy mężczyzna niezależnie od wieku, 7

7 Formacje augmentatywne na -isce mogą wskazywać na wartość ekspresywną pozytywną lub 
negatywną, zob. M. Milewska, Kaszubskie augmentativa z sufiksem -isce / -isko, [w:] Nazwy 
i dialekty Pomorza dawniej i dziś 5, Gdańsk 2003, s. 109-110.
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dziad; żebrak, dziad żebrzący, nędzarz’, s'elmiscko : Pelmisce ‘z odcieniem 
żartobl. uznania: kobieta zalotna, przystojna, sprytna, kokietka’, Éë3ëscko : 
Żë3ësëe ‘augm. od Ż id’.

II. Funkcje derywatów deminutywnych od nazw osobowych

W  literaturze słowotwórczej niejednokrotnie wskazywano na istnienie 
formantów wnoszących wartość ekspresywną do znaczenia derywatów8. 
Szersze scharakteryzowanie funkcji formantów deminutywnych w formacjach 
od rzeczowników osobowych jest możliwe dopiero w kontekście. Dopiero 
aktualizacja w tekście wskazuje dokładniej, o jakie wartości emocjonalne 
w określonym akcie komunikacyjnym chodzi.

W  części występujących u Sychty deminutiwów zdecydowanie przeważa 
funkcja intelektualna. Formanty przekazują informację o małości, młodości, 
niedorosłości osoby, np. Co za malinki c ło Veck, To ju  bèł ta k  knâpik, ze go 
móg do spół3elńe za xlebą pos łac, Gdóvka jak  ja  łóvka, Z  nasé Martë robi są 
ju  pańenka, Jâ ju  móm take 3ecè, ze one ju  za pasturkov mogq spravic. Nie 
można mówić tu jednak wyłącznie o funkcji intelektualnej. Obiektywna cecha 
obiektu, taka jak małość, może skłaniać do sympatii, pieszczotliwości, np. To le 
je  take mãłe 3ecçtecko, Mãłi brëxałka .

Funkcja ekspresywna dominuje w tych derywatach deminutywnych, które 
wskazują na więź emocjonalną, czułość, podziw, szacunek itp. uczucia wobec 
danego obiektu, np. Sçsâdku, pîebacë me, zem ce takę knvdą vèrç3ił, To je  
baro mi ł i strësk, Moja nâlepsa drëska są ju  ozeńi ła, Nasa córecka xo3 ju  do 
skołë, O co cotecka p ła ce?, Teraz n'a mńe n'anecka płakała, Moja koxanâ 
p ó łsosterko, ja k  jâ  są tobe cesą, ze tëprèjaxa[ła], S ënëska je  dlâ me dobrâ 
ona me jes lëXégo slova ńe îekla, Moja koxanâ sosterka musał a me umréc, 
Nasa krësinka je  xorâ Jak le są ten kavalèrk na muzice pokâze, to vsëtké 
3évcąta za ńim biję, Mój brat vësukâł sobe pąknę bałecką , To je  pąkni balisk, 
Pojkâ le do me, nasa obonko, të  le z vsëtkix nâdłëzé ostońes kole nënki i tatka, 
Nasa pupecka je  xorëxnâ Nas kovâlk są znaje na roboce, M ë mómë dobrego 
sałtiska, Doma to le béł taki strąk bobu, ale v tim vojskovim obucim to je  pąkni 
â  nèrk.

8 Zob. np. J. Nemec, Vyvojové postupy ceské slovni zasoby, Praha 1968, B. Kreja, Słowo- 
twórstwo...; S. Grabias, Derywacja a ekspresja, [w:] Studia nad składniąpolszczyzny mówio
nej, Wrocław 1978, s. 89-102; R. Grzegorczykowa, Struktura semantyczna wyrażeń 
ekspresywnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 
1978, s. 117-123, E. Laskowska, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992.
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Deminutiva od nazw osobowych mogą wskazywać także na emocje 
współczucia i litości, np. Na ostatku xtos pregarnęł sérotką. Najczęściej jednak 
na te wartości ekspresywne wskazują formacje derywowane od podstaw 
augmentatywnych na -isce, np. Ti bédni lë3ëscka ti so co namarnç latos pie ti 
velâ zëme, Me le je  z ä  tëx lë3ësckóv, Tak starè ba łcëscko je, a jes vąborB 
vlece do xlèva, Te bédnè 3ecëscka są ju  co napasę tëx gąsi na słońcu  v polu, 
Móje x łOp iscko so ju  co nacerpałó, To knâpiscko nadvgało są tego mexa, 
DobiÉ, ze Pan Bóg zabrãł to ńebo^acëscko.

Formanty deminutywne w niektórych kontekstach mogą sygnalizować 
także poufałość, najczęściej z odcieniem życzliwości, nadawcy wypowiedzi 
wobec jakiejś osoby, np. Ja vejle, sçsâdku, co bëm ńe zabaćił..., Nó, jakże 
vamä// vóm, mèsterku, ji3e robota?

Osobną grupę stanowią deminutiva pejoratywne9 (deterioratywne), w któ
rych przyrostek zdrabniający może wyrażać ironię, lekceważenie, pogardę, np. 
Clovecku, jak  të  móg to zrobic?, Za ańó łką vëzdri, a diãbeł to le je, Takę 
tropką beie, ona le mu sigâpo pąpk, Takâ m łodâ a ju  takâ zńijka, Ta grëbolka 
są ju  do nas kolibe, Lepé sétme lat v ciscu, jak  z mrëcką rok, a także 
wskazywać na zawodową czy stanową niepełnosprawność, np. To béł taki 
gburk od trex króv i jednégo końa, Tu dlâ nas doma to nas kraveck tëlé usëje, 
ale dlâ masta ńé.

Wartość ekspresywna formantów deminutywnych może być zintensy
fikowana przez emocjonalne pozytywnie lub negatywnie nacechowane leksemy 
fundujące powstanie derywatów, np. Mojecka złota! (mojka ‘pieszczotl. żona’), 
Nesceslëvé nënecëscko musa ło sobe na staré lata z łamic nogą (n'ënecèsce 
‘pieszczotl. z rozrzewnieniem, współczuciem matka’), Żebës Ve3â, jâ  ńiżodna 
kurevka ńe jem (kurva ‘rozpustnica, prostytutka’). Wyraźne wzmocnienie war
tości ekspresy wnej sufiksu występuje także wówczas, kiedy podstawę słowo
twórczą stanowi już formacja deminutywna. W  szeregach deminutywnych 
można zauważyć stopniowanie pod względem nasilenia wartości emocjonal- 
nych10. Bazę derywatów mogą stanowić deminutiwa pierwszego stopnia, a spo
radycznie także drugiego stopnia. np. Cëż tëso, ãórëcko, za naożeńégó vësuka, 
ko to le jes je  knâpick (knãpick : knâpik : knâp), Tvoja Mońika tole je  takâ 
ba łcecka ja k  palusk (ba łcecka: ba łe cka : ba łka), Żabcecko, daj me noska, 
a jâce  użużają (Zâbcecka : Zâbecka : Zâbka : żaba).

9 O pejoratywnych nazwach osób w kaszubszczyźnie pisała E. Masłowska, zob. taż, S łowo- 
twórcze typy pejoratywnych nazw osób w dialekcie kaszubskim, SFPS 19, 1980, s. 41-58 
i mapy.

10 K. Heltberg, O deminutywach i augmentatywach, „Prace Filologiczne”, t. XVIII, 1964, cz. 2, 
s. 94.
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III. Wyk ł adniki formalne budujące deminutiva od rzeczowników
osobowych

Podstawowym przyrostkiem deminutywnym w kaszubszczyźnie jest -k-. 
Cechuje go bezrodzajowość, ponieważ nie ma on przypisanego rodzaju grama
tycznego, ale przyjmuje rodzaj gramatyczny wyrazu podstawowego, np. kovâlk 
: kovâl, baliska : balisa, x łop iscko  : x ł'opisce. Formy odmiany męskiej, 
żeńskiej czy nijakiej są wyznaczone przez rodzaj gramatyczny podstawy 
słowotwórczej, a nie przez sam formant -k-11.

Formant -k- dominuje też w zdrobnieniach tworzonych od rzeczowników 
osobowych, buduje on przede wszystkim deminutiva pierwszego stopnia. 
W  zebranym materiale występuje 149 tego typu derywatów:

1) od podstaw w r. m. (67): ańółk  : ańół, balisk : balis, belisk : belis, 
bratink : bratin, braCink : braCin, bratńisk : bratń'is, b rëxa łka  : brëxa ła, 
cloveck  : cłovek, drësk : drëx, 3évusk : 3évus, x łopk  : x łop, g a d ë k  : gadeś,
gburk : gbur, glëportk : glëport, grëbolka : grëbola, kavalërk : kavaler, knâpk : 
knâp, kovâlk : kovâl, kracãłka : kracãła , kradń'isk : kradń'is, kraveck : kravc / 
krâvc, królk: król, kruZelk : kruzel, ksqzk : ksç3, leleck : lelek, mésterk : méster, 
mojeck : mojk, morësk : morës, mrëck : mrët, muleck : mulk, naguleck : 
nagulk, nagusk : nagus, nopelk : nopel, neborâck : ńeborãk, pónk  : pón, pańck / 
pańick : pańc, pasturk : pastu i paralk : parala, puklask : puklas, pupujajk : 
pupujaj, purteck : purtk, robcosk : robcox, sqsâdk : sçsâd, sink : sin, sknërck : 
sknërc, skieck : skieć, s'obesk : sobex, srâck : srâc, starësk : starëx, staruseck : 
starusk, strësk : strëx, strijk : stnj, sâltisk  : sâltës, spańólk : spańól, surk : sur, 
tatineck : tatink, tatk : tata, tatka : tata, tatusk : tatus, tus'ick : tusk, ujk : uj, 
vnëck / vnuck : vnëk / vnuk, z ło3ijk : z ło3éj, zâlnérk / zâ ttérk  : z â ln é i /  zâttér, 
Żidk : 2id;

2) od podstaw w r. ż. (52): b'abuska : b'abusa, balicka : balika, bërmëtka :
bërmëta, bricka : brika, bucka / buska : buca / busa, buska : busa, baliska : 
balisa, Ba łe cka : ba łka, córecka : córka, córulka : córula, Cotecka : cotka,
cotinecka : ćotinka, drëska : drëxna, 3évecka : 3évka, 3évulka : 3évula, gdovka : 
gdova, gu łka  : gu ła, kobétka : kobéta, kózka : koza, krësinka : kdësëna, 
kurevka : kurva, łzoska : ł zoxa, mamka : mama, matinecka : matinka, matulka : 
matula, mëmka : mëma, m'ojecka : mojka, m'orëska : m'orësa, mrëcka : mrëca, 
n'anecka : nanka, nënka : nëna, 'obónka : obona, ómka : óma, pańenka : panna, 
pasturecka : pasturka, pédka : péda, p ó łsosterka : p ó łsostra, pupecka : pupka, 
pustélńicka : pustélńica, sënëska : sënëxa, s'ërotka : s'ërota, s'osterka : sostra,

11 B. Kreja, O funkcyjnej jednoznaczności tzw. formantów wieloznacznych, [w:] Z zagadnień 
ogólnych polskiego s łowotwórstwa. Studia III, Gdańsk 2000, s. 51-52.
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tipulka : tipula, tropka : tropa, ujenka : ujna, zâbka: żaba, zabulecka : zabulka, 
zabulinecka : zabulinka, zabinecka : zabinka, zńijka / zmijka / zmńijka / zńijka : 
iń i/a  / zm ija / zmńija / zńija, zonka : zona;

3) od podstaw w r. n. (25): xuxerko : xuxro, (lm.), 3àtB : 3àtè, w tym od 
podstaw nazywających istoty młode (12) oraz podstaw augmentatywnych (11).

Wśród nazw deminutywnych rodzaju nijakiego od rzeczowników osobo
wych należy odrębnie potraktować nazwy istot młodych, tworzone formantem 
-(pt)ko zasadniczo od rzeczowników z tematem wtórnym z afiksem -ęc- / -ęt-: 
ââglptko : câglq, 3ecptko: 3ecko, Jévcptko : 3evcą, knâpptko : knâpq, kozlptko : 
kozlą, m âłcptko : mãłcą, popptko : popą, purńptko : purńą, pilptko : pilą, 
pizglptko : pizglą, zãbptko : zãbą, Żë3ptko : Żë3ą.

Na szczególną uwagę zasługują też formacje ekspresywne charakte
rystyczne dla kaszubszczyzny na -(isc)ko / -(ëc)ko  derywowane od podstaw 
augmentatywnych na -is ce / -ès ce12 : ba i cëscko : ba ices ce, 3ecèscko : 3ecésce, 
x łopiscko : xi'opisce, kn'âpiscko: kn'âpisce, ksą3ëscko : ksą3ësce, lé3èècka (lm.) 
: lë3ësca, n'énecèècko : nënecééce, ńeboracéscko : ńeboracésce, s tr ë ë c k o  :
s tr ë ë c e , selmiscko : felmisce, Żë3ëcko  : Żé3ësce. Jest rzeczą istotną, że 
w sensie formalnym kaszubskie derywaty na -(isc)ko / -(ëc)ko  od podstawo
wych formacji na -isce / -esce nie zdołały się oderwać, nie ma bowiem takich 
kaszubskich formacji na -(isc)ko / -(ëc)ko, które by powstawały wprost od 
rzeczowników prostych, nierozwiniętych przyrostkiem -isce / -ësce13.

4) od podstaw dwurodzajowych w r. m. i r. ż. (5): klapka : klapa, pępka : 
pepa, povsënozka : povsënoga, roztrąbutk : roztrąbuta, s iabotka : s iabota.

Rzadkim formantem tworzącym deminutiva od podstaw rodzaju męskiego 
jest -ik (5): knapik : knâp, komedjańcik : komedjańt, Moskalik : Moskâl, 
pogańcik : pog'ańc, pojmańcik : pojmańc. Można jednak zauważyć tendencję do 
wypierania sufiksu -ik ekspansywnym -k , uwidacznia to deminutivum 
wariantywne: knâpik / knâpk : knâp.

Jedynym formantem tworzącym deminutivum od wyrazu fundującego w ro
dzaju męskim występującym w materiale jest -ek (1): nagusek : nagus. Wystąpie
nie tego derywatu należy jednak tłumaczyć wyraźnym wpływem polszczyzny.

Wśród analizowanych formacji pojawiły się także deminutiva drugiego 
stopnia -(c)k- (12), a więc te, które zostały utworzone od innych deminutiwów, 
w tym od podstaw rodzaju męskiego (4): knapick : knâpik : knâp, ksą^esk : 
kspzk : ksp3, pastureck : pasturk : pastur, sineck : sink : sin, rodzaju żeńskiego 
(5): baicecka: baiecka : baika, 3evcecka : 3evecka : 3evka, matulecka :
matulka : matula, n'ënecka : nënka : nëna, zâbecka : zâbka : zaba, rodzaju

12 Zob. M. Milewska, Kaszubskie augmentativa..., s. 107-119.
B. Kreja, Ze siowotwórstwa kaszubskiego, [w:] tegoż, Studia i szkice siowotwórcze 4, 
Gdańsk 2002, s. 256.
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nijakiego (2): 3ecptecko : 3ecptko : 3ecko, Zâbptecko : Zâbptko : żabą od 
podstawy w liczbie mnogiej (1): 3àtëË i  : 3àtki  : 3àtë ‘dzieci’. W  jednym przy
padku od postawy będącej nazwą przenośną doszło nawet do utworzenia 
deminutivum trzeciego stopnia (1): Zâbcecka : Zâbecka : żabka: żaba.

Sporadycznie występują też w kaszubszczyźnie deminutiva tworzone 
bezpośrednio sufiksem złożonym -ick- (6), gdzie trudno wyodrębnić człony 
drugiego stopnia. Tworzone są one od podstaw w r. m. (5) Cëgańcik : Cëgón, 
tatick  : tata, rovarcik  : rovâr, zakrëstjańcik : zakrëstjón, zduńcik  : zdun, w r. ż. 
(1): sostricka  : sostra.

Deminutiva od nazw osobowych w kaszubszczyźnie mogą być tworzone od 
leksemów, które nie są pod względem słowotwórczym rozwinięte, np. ujk  : uj, 
nënka : nëna, xuxerko : xuxro. Dość licznie jednak reprezentowane są zdrob
nienia pochodzące od formacji rozwiniętych sufiksalnie, należących do różnych 
kategorii słowotwórczych, w tym nosicieli cech, np. brëxała, grëbola, wyko
nawców czynności, np. g a d ëk  : gadë,  nazw istot młodych, np. kozlptko : kózlą 
(nazwa przenośna), nazw ekspresywnych, np. córulka : córula.

Analiza zebranego materiału pozwoliła dostrzec zasady funkcjonowania 
i powoływania kaszubskich demintiwów od rzeczowników osobowych. Wyekscer- 
powano tutaj łącznie 174 zdrobnienia od nazw osobowych, w tym 149 z for- 
mantem -k- budującym zdrobnienia pierwszego stopnia, 12 z sufiksem -(c)k- 
tworzącym deminutiva drugiego stopnia oraz 1 deminutivum trzeciego stopnia. 
W  obrębie deminutiwów pierwszego stopnia wyodrębniono formacje z sufi
ksem -(pt)ko (12) oraz z formantem -(isc)ko / -( èsc)ko (11). Ponadto wystąpiły 
rzadsze formanty: -ik (5), -ek (1), sufiks złożony -ick- (6).

Małgorzata Milewska-Stawiany

Von diminutiven personalen Wortbildungen im Kaschubischen

Zu s a m m e n f a s s u n g

Das Hauptziel der vorliegenden Ausarbeitung besteht in der Darstellung der 
Funktionsweise von kaschubischsprachigen Diminutiven, die sich von appellativen 
Personalsubstantiven herleiten. Zur Forschungsgrundlage wurde dabei das wichtigste 
kaschubische Wörterbuch von Bernard Sychta. Aus seinem Sprachmaterial wurden 
insgesamt 174 Diminutiva auserwählt, unter welchen Derivative mit dem Formans -k- 
(Diminutiva des ersten Grades) die Mehrheit bilden.
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Die gewählten Sprachformationen bilden eine zahlreiche, semantisch gesehen 
differenzierte Klasse. In Hinsicht auf die Bedeutung des wortbildenden Wortstammes 
wurden folgende Gruppen genannt: allgemeine Namen, Namen der Verwandtschaften, 
Namen von Eigenschaftsträgern, Namen von Tätigkeitsausführenden, Namen von 
Nationalitäten, Namen von Berufen und Würden, von metaphorischen und expressiven 
Namen. Im einem Teil der Diminutiva überwiegt die intellektuelle Funktion. Die 
expressive Funktion kommt in diesen Derivaten zum Schein, die auf eine emotionelle 
Bindung, Zärtlichkeit, Respekt, Bewunderung u.ä. Gefühle im Bezug auf das jeweilige 
Subjekt hinweisen. Solche Diminutiva können auch auf Emotionen von Mitleid und 
Erbarmen verweisen oder auch -  in einigen Kontexten -  die Vertrautheit des Kommuni- 
katsabsenders im Bezug auf irgendeine Person signalisieren. Eine getrennte Wortgruppe 
bilden pejorative Diminutiva, in welchen das Diminutivsuffix solche Gefühle wie Ironie, 
Missachtung, Verachtung ausdrücken.


