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Morfologia, a szczególnie słowotwórstwo, to stosunkowo słabo opracowa
ny podsystem języka kaszubskiego - języka, który uwa¿a się wszak za dobrze 
opisany. „Główny akcent w badaniach kładziono jednak na słownictwo i fone
tykę, a w mniejszym stopniu także fleksję, jako sfery, gdzie najsilniej zaznaczają 
się odrębności kaszubszczyzny na płaszczyźnie jej opozycji do innych syste
mów językowych - polszczyzny oraz pozostałych języków słowiańskich”1. Mimo 
to wiadomo, że również słowotwórstwo zawiera elementy wyróżniające język 
kaszubski na tle innych języków. „Słowotwórstwo kaszubskie różni się od ogól
nopolskiego odmiennym nieraz wykorzystaniem na ogół wspólnych technik 
derywacyjnych i kompozycyjnych zwłaszcza funkcją i dystrybucją określonych 
formantów, wśród których sporo archaicznych (...). Słowotwórstwo kaszub
skie cechują duże możliwości hipokoryzacyjne (spieszczenia), nie tylko rze
czowników, ale przymiotników i przysłówków”1 2. I właśnie w procesach de- 
minutywizacji znajdujemy również elementy wyróżniające język kaszubski, 
co podkreśla także Edward Breza: „znamienną cechą słowotwórstwa kaszub
skiego, odnoszącą się do wielu części mowy, jest proces deminutywizacji 
i hipokoryzacji, czyli tworzenie wyrazów zdrobniałych i spieszczonych”3.

Badając język kaszubski, warto zwrócić szczególną uwagę na słowotwór- 
stwo, szczególnie że „w wypadku środków systemu słowotwórczego najoczy
wistsza wydaje się ich funkcja prestiżowa. Polega ona przede wszystkim na 
kształtowaniu poliwalencji języka, (.) od dawna podnoszono, że cechą języka 
literackiego jest jego bogactwo”4. Język kaszubski „dysponuje licznymi spo-

1 E. Breza, Podstawowe wiadomości z morfologii, [w:] Kaszubszczyzna. Kaszebizna, pod red. 
tego^ Opole 2001, s. 133.

2 Tam¿e.
3 Tam¿e.



sobami zaspokajania złożonych i zró¿nicowanych potrzeb w tym [słowotwór
czym - A.K.] zakresie, a twórcy kaszubskich tekstów i słowników z mniejszą 
lub większą częstotliwością, z różną. skutecznością oraz w różnym zakresie chęt
nie tych środków używają”5.

Deminutywa poddane poniżej analizie zostały wyekscerpowane z twórczo
ści Alojzego Nagla skierowanej do odbiorcy dziecięcego. Należy do niej zbiór 
twórczości prozatorskiej opartej na gatunku baśni ludowej oraz wiersze dla 
dzieci, zaliczane do jego twórczości lirycznej . W materiale, pochodzącym z 86 
baśni i 28 wierszy, wystąpiły różnorodne derywaty, motywowane leksemami 
związanymi ze specyfiką utworów dla dzieci, gatunku prozy ludowej i charak
terystyczne dla literatury i kultury regionalnej, szczególnie kaszubskiej.

Funkcje deminutywów w utworach prozatorskich

Utwory prozatorskie dla dzieci: bajki, baśnie, legendy i opowiadania mają 
na celu przede wszystkim zainteresować i zachwycić dziecko, ponieważ „jeśli 
opowieść ma naprawdę przykuć uwagę dziecka, musi je zabawić i obudzić 
w nim ciekawość”6. Autorzy baśni osiągają ten cel nie tylko poprzez stworzenie 
interesującej fabuły, zbudowanie bogatego świata przedstawionego i wykreowa
nie niepowtarzalnych bohaterów, ale również poprzez język.

W języku utworów dla dzieci ważne są m.in. formacje deminutywne. W pol
skiej literaturze dziecięcej „wyrazy zdrobniałe są znakiem językowym postawy 
uczuciowej względem desygnatu albo uwzględniają stosunki wielkości między 
rzeczami”7. Podobnie jest w prozatorskich utworach Alojzego Nagla. W jego 
bajkach znajdujemy zdrobnienia, które wskazują na wielkość lub wiek obiektu, 
stosunek emocjonalny lub na jedno i drugie, co uwzględnia klasyfikacja funk
cjonalna przyrostków zdrabniających, zaproponowana na przykład przez Bo
gusława Kreję:

„funkcje, które pełni tak zwany przyrostek zdrabniający, w języku polskim są róż
norodne. Wyró¿nić jednak można dwie główne grupy tych funkcji: 1) funkcje 
uczuciowe, emocjonalne, wskazujące na subiektywną postawę osoby mówiącej 
względem wskazanego w temacie słowotwórczym przedmiotu i 2) funkcje poję-
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językowego kaszubszczyzny, „Slavia Occidentalis” pod red. T. Lewaszkiewicza, t. 64, 2010,
s. 129.
Tam¿e, s. 139.
B. Bettelheim, Cudowne i po¿yteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, Warszawa 1996, 
s. 23.
M. Polańska, Deminutiwa w polskiej literaturze dziecięcej, „Językoznawca” 16/17, Lublin 
1967, s. 116.



ciowe, intelektualne, wskazujące na obiektywne zmiany w ilości lub jakości na
zwanego w temacie słowotwórczym przedmiotu8”.

Sporadycznie pojawiają się u Nagla równie¿ deminutywa, których funkcja 
ogranicza się do współkreowania stylu wypowiedzi. O celu użycia zdrobnienia 
świadczy najczęściej kontekst, ponieważ sam formant może być niejednoznacz
ny i wyizolowany derywat może konotować wiele funkcji użycia, o czym pisze 
Stanisław Grabias: „precyzowanie wartości ekspresywnej niesionej przez for- 
manty okazuje się zabiegiem bardziej skomplikowanym niż analogiczne postę
powanie na poziomie wyrazów. Formant jest bowiem znaczeniowo mniej okre
ślony niż wyraz, a ponadto o jego wartości decyduje nie tylko kontekst zewnętrz
ny, ale może w stopniu największym, kontekst wewnętrzny (słowotwórczy)”9. 
Deminutywa, mimo pozornej jednoznaczności, mogą być nośnikami zarówno 
znaczeń pozytywnych, jak i neutralnych (na przykład te, które informują o ce
sze młodości lub małości, choć nie zawsze) lub negatywnych (np. wprowa
dzające ironię i sarkazm). O niejednoznaczności i wielości funkcji zdrobnień 
decyduje przede wszystkim fakt, że - jak pisze Dobrzyński - „głównym impul
sem i siłą napędową, sprzyjającą powstawaniu form deminutywnych i hipoko- 
rystycznych, jest uczucie”10 *.

W prozie dla dzieci A. Nagla największą grupę zdrobnień stanowią demi- 
nutywa pragmatyczne, które pełnią przede wszystkim funkcję ekspresywną, 
czyli wskazują na emocjonalny stosunek do określanego obiektu. Najczęściej są 
one wyznacznikiem postawy pozytywnej, mają na celu stworzenie przyjaznej 
atmosfery, szczególnie że ich modelowym odbiorcą jest odbiorca dziecięcy. Nie 
jest to cecha charakterystyczna jedynie dla Nagla, podobnie funkcje deminuty- 
wów Małgorzata Milewska-Stawiany wyróżniła również w bajkach ludowych 
górnołużyckich:

„Wplatanie deminutywów w tekst łamie pewnie bariery komunikacyjne, stwarza 
aurę rodzinności, bezpieczeństwa, zaufania tak, aby odbiorca czuł się komforto
wo. Deminutywa mogą każdą wypowiedź w pewien sposób „nastroić”. Jeśli 
zamiarem autora jest wyrażenie radości czy stworzenie miłej atmosfery, może 
zastosować w komunikacji deminutywa, a przecież bajka powinna sprawiać 
odbiorcy przyjemność11”.
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B. Kreja, Stowotwórstwo rzeczowników ekspresywnych w języku polskim. Formacje na -ik, 
-k, -isko i -ina, Gdańsk 1969, s. 15.
S. Grabias, O ekspresywnoœci jêzyka. Ekspresja a stowotwórstwo, Lublin 1981, s. 62-63.
W. Dobrzyński, Z badan nad rozwojem polskich deminutywów. II. Apelatywne spieszczenia 
dezintegralne, Warszawa 1988, s. 114.
M. Milewska-Stawiany, Górnotużyckie deminutywa w systemie językowym i w tekście, Gdańsk 
2012, s. 295.



Ponadto autor dzięki użyciu deminutywów odnoszących się do grupy nazw 
osobowych, szczególnie nazw pokrewieństwa12, kreuje korzystny wizerunek 
rodziny, stwarza aurę rodzinnego ciepła i bliskości, co zawsze konotuje pozy
tywne skojarzenia. Podobnie derywaty deminutywne odnoszące się do klasy 
nazw zwierząt, roślin i rzeczy często są nacechowane pozytywnie, głównie wy
rażają one aprobatę, podkreślają bajkowość i przyjazność świata przedstawio
nego. Deminutywa o funkcji ekspresywnej u Alojzego Nagla często łączą się 
z przydawkami podkreślającymi pozytywny stosunek do obiektu, np. pidknó, 
miły, dobre itd. Przy tym zdrobnienia często łączą się w tekście z określeniami 
takich cech bohaterów (przede wszystkim dziecięcych), jak np. posłuszeństwo, 
grzeczność, pracowitość i zaradność: Żełe róz dwie sosterczi, Jaromira i Dago- 
mira. Bełe to dobre dzewczątka, posłeszne i roboce („Jaromira i Dagomira”), 
Beł so róz bracyszk i sosterka. On zwół sd Jank, a ona Ninka. Bełe to dobre 
i posłeszne dzótczi („Dzece klaftownika”). Można odnieść wrażenie, że użycie 
zdrobnień w takiej konfiguracji pełni funkcję dydaktyczną, moralizatorską: 
autor zestawia derywaty pozytywnie nacechowane emocjonalnie z cechami, 
które są powszechnie uważane za społecznie aprobowane u dzieci, podkreśla
jąc w ten sposób, że właśnie takie ich cechy są pochwalane i takich cech u naj
młodszych się oczekuje. Zdarza się też, że derywaty deminutywne nie wyra
żają pozytywnego stosunku w odniesieniu do jakiegoś konkretnego obiektu 
(którego nazwa występuje w formie zdrobniałej), lecz są wyrazem emocji 
w ogóle. O takiej funkcji zdrobnień pisze Renata Grzegorczykowa:

„Jeśli mówimy do dziecka: Pójdziemy spatki (spatuchny, spatenki), okryjemy się 
kołdereczką, weźmiemy poduszeczkę, itp., to emocja na ogół nie dotyczy ani tych 
przedmiotów, ani czynności (spatki), ale jest wyrazem ogólnego pozytywnego 
nastroju, który staramy się wytworzyć, a także mo¿e być, i najczęściej jest, wyra
zem emocji skierowanej do odbiorcy13”.

Takie przykłady użycia deminutywów można również wyróżnić w Bójkach 
i bójeczkach. Jako przykład można podać następujące zdanie: Ob lato on sódiwół 
na jaczim kamie abo na kórczu, a ob zemd na łówce, prze cepłim piecku. 
W tym przypadku nic nie wskazuje na pozytywny stosunek emocjonalny wobec

12 Dla przykładu kaszubskie wyrazy nena ‘mama' i tatk ‘tata' w znacznej większości przypad
ków u¿ycia (blisko 100%, wyjątkiem jest na przykład przypadek, w którym bohaterka zwraca 
się do swojego ojczyma, którego określa tata, a nie tatk: Poj ze mną, tata, jo ju downo 
zabocza o ny krziwdze „Gabriszka”) występują w formie zdrobniałej, co wskazuje przede 
wszystkim na więź emocjonalną, czułość, bliskość relacji rodzice : dzieci, które Nagel przed
stawia jako konstytutywne cechy kaszubskiej rodziny.



wspomnianego cepłego piecka ‘ciepłego pieca, lecz wyraz ten podkreśla przy
jemność, jaką bohater prze¿ywa, ogrzewając się zimą przy ciepłym piecu.

Poza tworzeniem pozytywnych konotacji „deminutiva wykazują pewien od
cień pieszczotliwości rozmaicie zabarwiony, przechodzący nawet w politowa
nie, lekceważenie, pogardę lub złośliwą ironię”14. W baśniach Nagla poza eks- 
presywami wyrażającymi radość i aprobatę jednak pojawiają się jedynie dery
waty, które podkreślają litość czy współczucie i z reguły należą one do kategorii 
nazw osobowych. Są to derywaty odnoszące się do osób starszych i chorych 
(W nym ogardze na łówce sódiwół jeden stareszk chteren chorził na ląbianie 
„Stareszk i pokrzewe”), ubogich (w Kaszebsczi Szwajareji ¿ił chłop, chteren miół 
tam malinczi moleczk On beł baro robocy. Robił od pórenószku do pózdnego 
wieczora, ale choc on nie beł niżótdnym zgnilusa, to jednak tej-sej zażera jemu 
bieda do oczu „Nolepi doma”), pokrzywdzonych przez los (Boles wcale nie znół 
swojich starszych. Czej on beł jesz czesto malinczim knópiczka, tej tatk i nenka 
jemu umarle, a on sa wechowół kol cezech ledzy „Bazuna”). Mogą też one pod
kreślać wzruszenie (Wiedno i donąd i nazód oni natpotikele stareszka sedzą- 
cego na wióldżim kamie grającego na skrzepicach. Piesniczczi stareszka bełe 
skoczne, bełe baro smutne, tak ¿e tej-sej biała sa rozpłaka. Stareszkówi oni 
wiedno czile detuszków rzucele w czópk „Stareszk i borenk”). Nie odnotowa
łam w baśniach Nagla derywatów deminutywnych o funkcji lekceważąco-iro- 
nicznej, o której częstym występowaniu w tekstach i mowie wspomina Krystyna 
Waszakowa15. Fakt ten świadczy o tym, że autorowi zależało na stworzeniu 
w baśniach pozbawionego dwuznaczności języka, który u młodych odbiorców 
nie będzie wywoływał dysonansu poznawczego. Baśnie Nagla mają sprawiać 
przyjemność czytelnikowi i nieść jednoznaczny komunikat (ironia, cynizm 
i sarkazm to środki artystycznego wyrazu, które dla dziecięcego odbiorcy mo
głyby okazać się nieczytelne).

Autorzy bajek dla dzieci - w tym Alojzy Nagel - często wykorzystują demi- 
nutywa jako narzędzia służącego do wartościowania świata. Zdrobnienia ko- 
notują jego pozytywną stronę (przyjazną i przychylną) w opozycji do augmen- 
tatywów, które prezentują czarne charaktery, wrogą stronę świata przedsta
wionego. Dzięki temu autor mógł w łatwy sposób osiągnąć najważniejszy cel 
baśni: stworzenie świata dwubiegunowego. Jest to szczególnie istotne, ponie
waż „w umyśle dziecka dominuje biegunowość, charakterystyczna jest ona rów
nież dla baśni. Postać jest albo dobra, albo zła: nic pośredniego nie istnieje”16. 
Jak Nagel operuje derywatami deminutywnymi, by osiągnąć ten efekt? Czasem
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Tam¿e, s. 117.
Zob. K. Waszakowa, O wartościowaniu, „Poradnik Językowy”, 1991, z. 5-6, s. 183.
B. Bettelheim, op. cit., s. 31.



deminutywa pojawiają się w jego utworach w opozycji do wyrazów neutralnych, 
które w przeciwieñstwie do zdrobnieñ, silnie nacechowanych emocjonalnie, 
oznaczają te elementy œwiata przedstawionego, które mają, z punktu widzenia 
nadawcy, charakter neutralny, obojętny czy czasem negatywny. Innym razem 
deminutywa są przeciwstawiane wyrazom augmentatywnym, dzięki czemu 
jednoznacznie podkreœlone zostają obiekty nacechowane pozytywnie i nace
chowane negatywnie. Alojzy Nagel nie był pod tym względem nowatorski, po
dobnie formy deminutywne wykorzystuje się w baśniach na całym świecie:

„W bajce ważną, rolê odgrywa forma, środki artystycznego wyrazu. Najważniej
szym środkiem artystycznym jest typizacja: postaci działające nie są zindywidu
alizowane, reprezentują dobro albo zło, siły pożyteczne albo szkodliwe. Z nią 
łączy siê operowanie ostrym kontrastem metodą „czarno-białą”. Derywaty te 
wnoszą element wartościowania. Deminutywa - wyrażające zasadniczo melio- 
ratywne ustosunkowanie emocjonalne - bywają wykorzystywane w bajkach 
w celu zwerbalizowania pozytywnego stosunku do określonego wycinka prezen
towanej rzeczywistości (...). Charakterystyczną właściwością baśni jest to, że uka
zuje pewien problem egzystencjalny w sposób prosty i zwarty. Deminutywa jako 
derywaty wartościujące pomagają ten problem uchwyciæ17”.

Nagel w Bôjkach i bôjeczkach często posługuje się deminutywami w taki 
sposób. Widaæ to na przykład w bajce Téfk i Kadia, przedstawiającej historię 
rodzeñstwa, które w drodze do babci zostało porwane przez Leśną Babę, po 
czym z opresji uratowała je wiewiórka. Deminutywa, które zastosowano w tej 
opowieści, odnoszą się do postaci wykreowanych jako pozytywne, tj. Téfka 
i Kadii: ne dzôtczi, ich rodziny: nënka, a tak¿e wszystkiego, co ich otacza albo 
się z nimi wią¿e: ptôszczi, drzéwiata, kosziczczi, a nawet do czynności, które 
wykonują: spiéwalë wiesołą piesniczka; w stosunku do Leśnej Baby autor nie 
u¿ywa deminutywów, negatywna bohaterka nosi imię: Lasowô Baba (a nie 
babka), a otoczenie z nią związane to: bùdink i klôtka.

Jak widaæ, deminutywa o funkcji ekspresywnej występują w baśniach Nagla 
najczęściej, ponadto są one bardzo zró¿nicowane. Aby lepiej ukazać wielość 
ich znaczeñ, porównam zaproponowaną przez Renatę Grzegorczykową syste
matyzację informacji przekazywanych przez wyra¿enia ekspresywne z infor
macjami niesionymi przez derywaty deminutywne u Nagla. Podział Grzegor- 
czykowej uwzględnia wszystkie typy wyra¿eñ ekspresywnych, jednak większość 
z nich mo¿na wyrazić deminutywami (poza emocjami oceny obiektu, oznacza-

M. Milewska-Stawiany, Deminutywa w folklorze górnotużyckim, [w:] Wokół słów i znaczeń 
V. Stowotwórstwo w różnych odmianach języka, pod red. E. Badydy, J. Mackiewicz, E. Ro- 
gowskiej-Cybulskiej, Gdańsk 2013, s. 331.



jącymi zdenerwowanie i gniew oraz związanymi z cechami obiektywnymi, wska
zującymi na dużą wielkość). Zdrobnienia zastosowane przez Nagla niosą na
stępujące informacje: są wyrazem oceny w stosunku do obiektu komunikowa
nego językowo i przekazują czyste emocje (sympatię, litość, radość), emocje 
związane z ocenami (pozytywną oceną) i emocje związane z cechami obiek
tywnymi (małość + sympatia, lichość +litość). Ponadto wyrażają emocje w sto
sunku do rzeczywistości niezakomunikowanej językowo i są to emocje pozy
tywne. Nie pojawiają się natomiast emocje negatywne, zarówno wyrażone 
w stosunku do obiektu, jak i do rzeczywistości niezakomunikowanej językowo18.

Deminutywa niekiedy występują w bajkach Alojzego Nagla - podobnie 
zresztą wygląda to w bajkach z innych kręgów kulturowych19 - seryjnie, w bli
skim sąsiedztwie, gromadnie w jednym zdaniu, np. Nenka Roda sedza na stoiku 
i rozmiszla, co tu zrobić, ¿ebe ledze, zwierzdta, ptoszczi, rebe, krze i dzewiata, 
kwiotczi, zbo¿a i trówe i wszetko, wszetko, co na zemi ¿eje, mia co jesc, co pic, 
w co sd oblec i chdze mieszkac („Słuńce i miesąc”), Wiedno przed spanim ostó- 
wia dló nich na stole perzna chlebka na talerzeku i mleczka w szolce („Sta- 
reszka i krosnia”). Dzięki temu ekspresywność zostaje spotęgowana i podkre
ślony zostaje pozytywny ładunek emocjonalny.

Pozostałe deminutywa, które nie mają funkcji ekspresywnej lub jest ona dla 
nich drugorzędna, wskazują na wiek lub wielkość desygnatu. Zdrobnienie 
w tym przypadku informuje nas o tym, że wskazywany obiekt jest niewielki 
w stosunku do innych obiektów tego typu lub należy do kategorii osobników 
młodych. Nagel mimo to często jeszcze dodatkowo podkreśla te cechy za 
pomocą przydawek wskazujących na cechę małości lub młody wiek. Dzięki 
zdrabnianiu w funkcji modyfikacyjnej takich rzeczowników, jak knóp ‘chłopak': 
knópiczk, dzewczd ‘dziewczyna': dzewczd autor uzyskuje efekt identyfikacji 
najmłodszych odbiorców z bohaterami swoich baśni.

Deminutywa często pełnią także w bajkach funkcję stylistyczną, ponieważ 
styl musi odpowiadać typowi ich odbiorcy modelowego. Osoby dorosłe często 
zwracają się do dzieci, używając zdrobnień, co podkreśla Marta Polańska:

„literatura dziecięca obfituje w formy deminutywne i hipokorystyczne. Jest to 
zjawisko całkiem naturalne, bo przecie¿ najwięcej zdrobnień powstaje w obco
waniu z dziećmi. Mimo woli mówimy do dzieci inaczej niż do dorosłych, nasz 
stosunek do nich jest także inny. Dzieci z kolei lubią bajki, których język jest
stylizowany na wzór używanego przez nie20”.

18 Por. R. Grzegorczykowa, op. cit., s. 123.

Por. M. Milewska-Stawiany, Górnotóżyckie...., s. 295.
20 M. Polańska, op. cit., s. 120.
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emocje (oceny; w stosunku 
do obiektu (wydarzenia) 
zakomunikowanego 
językowo

obiektywnymi 
(wielość, wartość, 
intensywność)

pozytywne negatywne
(zrręydzie/o) (oburzenie)

bezczelny, szmira

małość + sympatia 
psiątko

Echość + Etość 
palcina

sympatia, antypatia, 
np. koniś, bachor

zdenerwowanie, 
gniew, np, idiota

Etość, pobłażanie, 
pogarda, np. 
kobiecina

radość, smutek, żal, 
zdziwienie np. 
niestety, na 
szczęście

emocje w stosunku 
do rzeczywistości 
nie zakomunikowanej językowo 
(odbiorcy)

neSat,'™e pozytywne
(dezaprobata, (aprobata) spatki
niechęć) dycha

duża wielkość + intensywność
pejoratywność suchutki
klucha

Rysunek 1.
Klasyfikacja informacji przekazywanych przez wyrażenia 
ekspresywne autorstwa Renaty Grzegorczykowej.
Źródło: Renata Grzegorczykowa, Struktura semantyczna wyrażeń 
ekspresywnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego 
języka polskiego, pod red. K. Dejny, M. Karasia, J. Safarewicza,
M. Szymczaka, W. Taszyckiego, Wrocław 1978, s. 123.



Oczywiście funkcja stylistyczna często ściśle się łączy z innymi funkcjami 
(modyfikacyjną i pragmatyczną), bywa jednak, ¿e użycie deminutywów jest 
jedynie wyznacznikiem specyficznego stylu języka baśni. Na przykład w zda
niu Za szterk sluneszkó zaświeca i znowu sa rozwidniło (Dąb i lepa) nie mamy 
ani do czynienia z modyfikacją, czyli wartościowaniem ilościowym (słońce 
należy do derywatów nieodnoszących się do skali parametrycznej), ani z war
tościowaniem jakościowym, gdyż nie ma tu żadnego stosunku emocjonalnego 
do obiektu. Również w zdaniu Po kożdim taczim zjezdze cotów w Gostomiu 
i sąsednech wsach przez czile miesący muże nie dowałe mleka, tipczi nie niosłe 
jajów, a ¿etkó, bulewczi i wrecziprzestowałe rosc („Wenekanie cotów z Gosto- 
mio”) nie mamy do czynienia ani ze wskazaniem na cechę małości desygnatów, 
ani nie możemy mówić o jakimś nacechowaniu emocjonalnym względem nich. 
Ponadto zdrabniane są wyrazy, których formy podstawowe mają konotacje 
negatywne, wynikające z tradycji lub brzmienia i Nagel w tych wypadkach za
wsze używa zdrobnienia, np. stareszka zamiast starecha (Beła to stareszka 
oblokło w brune jak chójka ruchna „Borowo Cotka”), stareszk zamiast starech 
(Jednego dnia ona zbiera w lese grzebe, tej przeszedł do ni stareszk i sa spitoł: 
- Co ce, białko, je? „Pelasza”), choć bywa, że poza funkcją stylistyczną jedno
cześnie derywaty te pełnią funkcję ekspresywną.

Z wyżej przedstawionego opisu materiału językowego wynika, że deminu- 
tywa w baśniach Alojzego Nagla pełnią funkcje typowe dla tego gatunku i cha
rakterystyczne dla utworów tego typu w twórczości różnych narodów. Dzięki 
zdrobnieniom autor nadawał swoim utworom emocjonalność, uczynił je łatwiej
szymi w odbiorze dla odbiorcy dziecięcego i stworzył baśniową aurę. Poza tym 
świat przedstawiony w jego baśniach ma dzięki deminutywom charakter dual
ny, gdyż strony dobra i zła zostały ściśle wyodrębnione. Ponadto jest on przyja
zny, zachęca do lektury i wywołuje pozytywne konotacje.

Funkcje deminutywów w poezji

Deminutywa w poezji dla dzieci mają inne funkcje niż zdrobnienia pojawia
jące się w prozie. Jak podaje za Stylistyką polską Jerzy Kopeć, „są one składni
kiem słownictwa literatury dziecięcej. Służą tu nawiązaniu bardziej bezpośred
niego kontaktu z małym czytelnikiem, który form zdrobniałych używa bardzo 
często, a poza tym odbijają pieszczotliwy stosunek dorosłych do dzieci”21, 
ponadto pełnią funkcje ekspresywne i stylistyczne, wskazują na cechy świata

21 Cyt. za: J. Kopeć, Z problematyki deminutywów w poezji dla dzieci, [w:] Studia językoznaw
cze poświęcone profesorowi doktorowi Stanisławowi Rospondowi, Wrocław 1966, s. 183.



przedstawionego. Warto przyjrzeæ się bli¿ej deminutywom występującym 
w tym specyficznym gatunku literackim, gdy¿ - jak pisze wy¿ej cytowany 
badacz - „wartoœæ stylistyczna deminutywów w wierszach dla dzieci nie do
czekała się dotychczas oceny językoznawców i teoretyków stylu”22.

Poezja dziecięca Alojzego Nagla, która spełnia najwa¿niejsze kryteria ga
tunku literatury osobnej23, ma charakter dydaktyczno-wychowawczy, pełni 
funkcje estetyczne, poznawcze, ludyczne i oczywiœcie ekspresywne24. Ta ostat
nia funkcja realizuje się w utworach m.in. poprzez u¿ycie wyrazów zdrobnia
łych. Z drugiej strony, częstą motywacją dla u¿ycia deminutywów jest pragma
tyczna funkcja zdrobnieñ. Szczególnie widaæ to w derywatach od nazw osobo
wych, zwłaszcza od nazw stopni pokrewieñstwa (np. Nigdë nie chcół cygnąc 
z £ebë, bo tu zëla mëmka z tatkiem „Uparty Michół”, Rzekła jego nënka tej: 
- Nie jisce s a, synkù, nié. „W szkole”). Jest to sytuacja analogiczna do przedsta
wionej w poprzedniej czêœci artykułu, dotyczącej funkcji deminutywów w pro
zie Nagla: autor przedstawia pozytywny obraz rodziny i relacji międzyludz
kich, a językowy obraz domu rodzinnego i najbli¿szego otoczenia został wy
kreowany tak, aby wytworzyæ u odbiorcy wra¿enie, ¿e na kaszubską społeczność 
składają się przede wszystkim rodziny oparte na tradycjonalistycznym mode
lu, w których panuje przyjazna atmosfera, mitoœæ i szacunek. Artur Bracki mówi 
o dwóch obrazach rodziców w kaszubskich pieœniach:

„Centralne miejsce wœrôd bohaterów pieœni zajmują ‘rodzice' Są oni przedsta
wieni zwykle w dwóch przeciwstawnych obrazach - czułych, kochających i współ- 
czujących rodziców, których dobroæ wobec dzieci nie ustaje nawet po odejœciu 
ich z domu rodzinnego, oraz surowych, bezwzglêdnych (czêsto okrutnych) opie
kunów, narzucających swoją wolê nawet dorosłym dzieciom, zabraniających spo- 
tkañ z ‘ukochanym', decydujących za dzieci o wyborze partnera ¿yciowego25”.

W utworach lirycznych dla dzieci Alojzego Nagla mamy do czynienia nato
miast jedynie z tym pierwszym modelem, wizerunek rodziców w wierszach
jest zawsze pozytywny, a treœæ utworów nakłania młodszych odbiorców do

22

23
Tam¿e, s. 183.
Termin podajê za Zofią Adamczykową: „W odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzie¿y
przyjęły się terminy: literatura »czwarta« lub literatura »osobna«, które sugerują odmienne 
jej byty i kierują uwagê ku specyficznym funkcjom, jakie siê jej wyznacza (czynniki ze- 
wnêtrzne), oraz szczególnym kategorią wewnątrztekstowym, respektowanym przez jej 
twórców (poetyka »własna«)”, Z. Adamczykowa, Literatura dziecięca. Funkcje - kategorie - 
gatunki, Warszawa 2004, s. 18.
Tam¿e, s. 21-39.



szacunku i posłuszeństwa wobec matki i ojca, tak więc użyte deminutywa 
oddają system wartości wyznawany przez autora i postulowany u odbiorców.

Deminutywa należące do grupy nazw osobowych obejmują również bez
pośrednie zwroty osoby mówiącej do odbiorcy dziecięcego: Cze wa beła po- 
słeszne, dzótczi, bo wnet badą chodzec gwiozdczi („Gwiozdka”), Prosza waji, 
miłi dzotczi, po kaszebsku nie zaboczta! („Nie zaboczta”). Takie zwroty mają 
na celu stworzenie bliższej relacji między osobą mówiącą a odbiorcą utworów 
Nagla. Czytelnik utworów Nagla może dzięki temu odnieść wrażenie, że 
nawiązuje bezpośrednią relację z osobą mówiącą w wierszu, a dzięki zasto
sowaniu deminutywnej formy i przydawki wartościującej, np. miłi, odbiorca 
kontakt ten uznaje za przyjemny i wartościowy. Ponadto podkreślone zostają 
pozytywne intencje autora wobec odbiorcy dziecięcego i ujęzykowieniu podle
ga chęć stworzenia mu możliwości przyjemnego odbioru jego tekstów.

W wierszach Nagla pojawiają się również inne deminutywa ekspresywne, 
zwłaszcza wyrażające radość i zadowolenie z jakiegoś zjawiska, aprobatę, przy
jemność (np. Snд¿i mrozny dzys porenk, jedze dzewcza i borenk. Jadą sónczi, 
zwaczą zwónczi, jazą ze rzma, jadą jadą sónczi trze „Na sónkach”). Nie mają 
one na celu wyrażenia pozytywnej emocji względem opisywanego obiektu, np. 
sanek, lecz oddanie przyjemności wynikającej z przedstawionej w wierszu sy- 
tuacji26. W przeciwieństwie do prozatorskich utworów Nagla w jego poezji 
pojawił się również wyraz zdrobniały użyty w formie ironicznej, lekceważącej, 
niosący konotacje negatywną:

Sedze na stółku biurokrata, 
wд¿ne sa jemu podpis, data.
Sedzy ju dłudżie, lateczne lata 
story wejrowsczi biurokrata...
Cziej przyńdzesz do biura 
czekoł godzyn szesc, 
bo biurokrata muszy 
kówka pic
i smaczczi zjeść.
Jeden ce rzecze:
„Panie, nie do mnie”
„nie chodzi o mnie” - 
rzecze ce dmddi - 
a te le płacisz odsetczi 
z seme.

26 Zob. R. Grzegorczykowa, op. cit.



A te procenta, 
to za sztere lata...
Chto wina 
mo?
Nie jo, 
nie te,
Leno wejrowsczi
nen biurokrata!

(„Wejrowsczim biurokratom”)

W wierszu tym wyraz kowka ‘kawka' podkreśla ironiczny i lekceważący sto
sunek osoby mówiącej wobec wejherowskich biurokratów. Możemy tu mówić 
o „współwystępowaniu dwu zasadniczych postaw emocjonalnych, tj. postaw 
dodatniego i ujemnego wartościowania. Na płaszczyźnie derywacji ten ekspre- 
sywny proces uzewnętrznia się w (...) kojarzeniu ujemnie nacechowanych 
postaw słowotwórczych z deminutywno-hipokorystycznymi formantami”27. 
Abstrahując od tematu wiodącego, zastanawia fakt, dlaczego autor umieścił 
ten utwór wśród Bojek i obrózków dla dzieci w tomie Cassubia Fidelis, gdyż 
nie wpisuje się on w dziecięcą tematykę; pytanie to pozostawię jednak bez 
odpowiedzi.

„Terminy deminutywum, deminutywny są w zasadzie jednoznaczne. Określa 
się nimi wyrazy zdrobniałe, pomniejszające, które nazywają najczęściej przed
mioty lub istoty małe, drobne, także istoty żyjące niedorosłe, młode, często 
dopiero co urodzone”28 - tak zaczyna definiować deminutywa Walenty Do
brzyński, zwracając szczególną uwagę na właściwość nadawania desygnatom 
cechy małości i młodości, która jest zasadniczą funkcją deminutywów. W poe
zji dziecięcej Alojzego Nagla oczywiście pojawiają się zdrobnienia, które mają 
funkcję modyfikacyjną, ale stanowią one znaczną mniejszość lub jest to ich 
cecha drugorzędna w stosunku do cechy pragmatycznej lub strukturalnej, 
o której piszę niżej. Deminutywa oddające cechę małości lub młodości, które 
pojawiły się w tomikach Szadi Władi i Cassubia Fidelis, odnoszą ją do pola 
semantycznego nazw zwierząt i roślin: np. drzewia : drzewo ‘drzewo': Bełe 
w lese drzewiata, bełe w lese zwierzata („W lese”), kurk : kur ‘kogut, kur': 
Z nich smioł sa koczór z półrocznym kurkiem („Trze pse”). Tak mały udział 
deminutywów o funkcji modyfikacyjnej w wierszach w stosunku do ich udziału

27 S. Grabias, Derywacja a ekspresja, [w:] Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga 
referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 
6-9 X1975), red. S. Grabias, J. Mazur i K. Pisarkowa, Wrocław 1978, s. 93.
W. Dobrzyński, Z badań nad rozwojem polskich deminutywów. I. Historyczny rozwój 
rzeczowników z formantem -ę na tle słowiańskim, Wrocław 1974, s. 7.



w utworach prozatorskich wynika przede wszystkim ze specyfiki rodzaju lite
rackiego i jest to œciœle związane z estetyką wypowiedzi lirycznej. W poezji, 
także dzieciêcej, funkcje ekspresywna i poetycka są nadrzêdne wzglêdem pozo
stałych, tak wiêc zaznaczenie mafoœci czy mfodoœci nie było dla autora istotne 
samo w sobie, lecz miało rolê drugor^dną.

Specyficzną funkcją użycia deminutywów w utworze lirycznym, która nie 
wystêpuje w prozie, jest funkcja strukturalna. Również u Nagla deminutywa 
czêsto obok funkcji pragmatycznej i modyfikacyjnej służą organizacji tekstu 
poetyckiego:

„w utworach, które cechuje przewaga okreœlonego rozmiaru zgłoskowego wersów, 
mo¿na dostrzec jêzykowe reguły rytmicznej ekwiwalencji wersów. Wzglêdna 
sylabiczna regularnoœæ tekstu - bêdąca pochodną melodii - oraz rym, silnie 
kształtują stronê morfologiczną języka; z nimi można wiązaæ obecnoœæ wielu 
deminutywów29”.

Deminutywa stają siê w wierszach narzêdziem wersyfikacyjnym: dziêki nim 
autor może kształtować wierszową organizacje tekstu, są one wykorzystywane 
do stworzenia rymu i rytmu wiersza. U Nagla w utworach dla dzieci przewa
żają podstawowe rymy gramatyczne (co wynika ze specyfiki modelowego od
biorcy tych utworów). By nadać swoim utworom budowê dzieciêcej rymowanki, 
wierszyka dla dzieci, autor stosuje rymy zewnêtrzne najczêœciej sąsiadujące lub 
rzadziej krzyżowe, jednak nie zawsze są to rymy œcisfo, zachodzą odstêpstwa 
od czystych współbrzmieć Dziêki zabiegom wersyfikacyjnym autor osiąga efekt 
nasycenia utworów eufonią dŸwiêkową30, co - jak pisze Józef Borzyszkowski 
- umożliwiło póŸniejsze dotworzenie do utworów Alojzego Nagla muzyki31. 
Powstanie na kanwie wierszy Nagla utworów muzycznych œwiadczy o melo- 
dyjnoœci i dŸwiêcznoœci tych utworów. By lepiej przedstawić proces wyko
rzystania deminutywów w celach strukturalnych, omówié to na poniższych 
przykładach.

Snó¿i mrozny dzys porénk, 
jedze dzéwcza i borénk. 
Jadą sónczi, 
zwaczą zwónczi, 
jadą ze rzmë, 
jadą, jadą sónczi trze.

29 Cyt. za: M. Milewska-Stawiany, Górnołużyckie..., s. 282.
30 Por. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978, s. 427-428.
31 Zob. J. Borzyszkowski, Słowo od Institutu Kaszebsczego, [w:] A. Nagel, Nie spiewoj pusti 

noce. Wierzte webróne, Gdańsk 1997.



Mróz je letczi, stuñce swiécy, 
corôz wicy tu je dzecy, 
jadą sónczi, padô sniég.
Wiôldzi trzôsk je, wiôldzi smiéch. 
Ale nadszedł ju wieczórk, 
dzecë do dóm jidą z sónk, 
dalek zwâczi wiôldzi zwón.

(„Na sónkach”)

W tym utworze pojawia siê kilka derywatów deminutywnych, jednak jeden
zasługuje na szczególną uwagê. Wyraz wieczórk : wieczór ‘wieczór' w formie 
deminutywnej rzadko pojawia siê w mowie i piœmie, nie ma on funkcji mody- 
fikacyjnej, poniewa¿ nale¿y do grupy nazw nieodnoszących siê do skali para
metrycznej, wydaje siê jednak, ¿e równie¿ funkcja ekspresywna (na co wska
zuje kontekst utworu) nie determinuje u¿ycia tego derywatu deminutywnego. 
Mo¿na przyjąæ, ¿e wfaœnie funkcja strukturalna uwarunkowała u¿ycie tej for
my deminutywnej, dziêki temu pojawiła siê ona jako rym do wyrazu sónk 
(wieczórk : sónk) i została zachowana rytmika wiersza.

Rosła stôrô krëszka, 
na ni gwizdôł skórc.
W dzurze sedza mëszka,
W bùdze sedzôł Tósz.
I Tósz w budze, 
mëszka w dzurze 
chcelë gwizdac 
jak ptôch gwi¿d¿e.
„To nie jidze, to nie jidze” - 
jął nieborôk Tósz sa jiscëc.
„A to jidze, a to jidze” - 
jała mëszka cëcho piszczec.
W nim odezwôł sa kanark, 
w lëfce zaspiéwôł skowrónk.
„To je spiéwôk” - 
rzekł téj stark.
„To je lepi” - 
rzekła mësz.
Tósz i mësz 
zamktë pësk.

(„Spiéw ptószków”)



W utworze „Spiéw ptószków” wyraz mëszka ‘myszka' został użyty w formie 
zdrobniałej aż trzykrotnie: raz, by zachowaæ rym krzyżowy z wyrazem krëszka 
‘grusza', ponadto dwa razy, by zachowaæ rytm wiersza. W ostatnich wersach 
utworu wyraz mësz został już zastosowany w formie podstawowej, gdyż tego 
wymagała ich budowa.

Podobne wzglêdy (łatwe rymowanie, zachowanie podobnej liczby sylab 
w wersie i rytm wiersza) zadecydowały również o budowie wiersza Gwiôzdka:

Czë wa bëla poslëszné, dzôtczi, 
bo wnet bddą chodzëc gwiôzdczi, 
w miechu mdą mialë darënczi, 
dlô waji, dlô tatka, dlô nënczi.
Darënczi mdą - żele wa slëcha.
Żele nié, to mdzeta chlëchac, 
bo gwiôzdka sprawiedlëwô je, 
chto nie slëchô, temu rznie.
A chto slëchô, dostónie zabôwczi, 
slëchôj téj, od Gwiôzdczi do Gwiôzdczi.

(„Gwiôzdka”)

Wyraz dzôtczi rymuje siê tu z wyrazem gwiôzdczi, natomiast nënczi z wyra
zem darënczi. Pojawił się także derywat pozwalający zachowaæ rytm wiersza: 
tatk. Wiêkszoœæ omówionych deminutywów wystêpuje w Slowniku gwar ka
szubskich Bernarda Sychty, pojawiły się jednak wyrazy, które nie występują 
w tym Ÿrôdle w tej funkcji. Dobrze ilustruje to poniższy wiersz:

Żyl rôz w £ebie Grëbôw Michôl, 
co na Jastra chcôl sd żenic.
Michôl jdczôl, plakôl, wzdychôl, 
bo bë miôl mieszkani zmienic.
Nigdë nie chcôl cygnąc z £ebë, 
bo tu ¿ëla mëmka z tatkiem.
W £ebie leno lowil rëbë, 
to rôz z tatkiem, 
to rôz z bratkiem.
Jego brutka bëla z Pùcka, 
w Pùckù mieszkac chcą po slëbie - 
stórą panną osta Lucka 
Michôl mieszkôl dali w £ebie.

(„Ùparty Michół”)



W tym utworze wyraz bratk pojawił się jako deminutywna forma wyrazu 
brat ‘brat, jednak w języku kaszubskim jako derywaty zdrobniałe leksemu brat 
funkcjonują jedynie formy: bratink, bracyszk i bratuszk32. Sychta wyraz bratk 
definiuje natomiast następująco:
1. bratk zwykle w voc.: poufały zwrot odpowiadający zwrotowi „mój drogi” 
i 2. Bratk ‘przezwisko urobione od nawykowego odzywania się do ludzi per 
bratku'. Biorąc pod uwagę fakt, ¿e w utworach prozatorskich Nagla nie pojawia 
się forma wołacza, można uznaæ, ¿e jego użycie służyło jedynie zachowaniu 
rymu w wyrazach: bratkiem : tatkiem.

Jak widaæ, w utworach wierszowanych dla dzieci deminutywa przyjmują 
inną funkcję niż w utworach prozatorskich. Użycie derywatów zdrobniałych 
służy przede wszystkim organizacji treœci wiersza, o ich użyciu decydują zwłasz
cza względy strukturalne, które są nadrzędne względem funkcji semantycznej. 
Z punktu widzenia semantycznego wartoœciowanie jakoœciowe przeważa nad 
iloœciowym, nadanie emocjonalnego tonu i ekspresywnoœci języka występuje 
częœciej niż informacja o mafoœci bądŸ mfodoœci obiektu. Można przypuszczaæ, 
że niektóre zdrobnienia zostały przez autora użyte tylko jako narzędzie służące 
łatwiejszemu rymowaniu.

Podsumowanie

We wszystkich poddanych analizie deminutywach ujawniają się funkcje 
typowe dla wszystkich systemów językowych: wskazywanie na wartoœæ ifoœcfową 
(cecha mafoœci lub mfodoœci) oraz wskazywanie na wartoœæ jakościową (emo
cjonalny stosunek do obiektu, w tym równie¿ deminutywa wyra¿ające litoœæ, 
współczucie lub u¿yte ironicznie: wyra¿ające krytykę lub niechêæ). W utwo
rach prozatorskich dominują deminutywa pragmatyczne, kolejne miejsca 
ze względu na frekwencję zajmują deminutywa modyfikacyjne. W poezji, obok 
wczeœniej wskazanych, ważną funkcją deminutywów jest funkcja strukturalna 
(deminutywa jako narzędzie służące do rytmizacji tekstów oraz łatwego rymo
wania) i ta funkcja determinuje użycie zdrobnieñ. Dzięki zastosowaniu wyra
zów zdrobniałych autor często zachowuje spójną budowę wierszy.

Warto zwrócfo uwagę, że formacje deminutywne często służą także este- 
tyzacji tekstu, są wyznacznikiem stylu wypowiedzi, który jest adekwatny dla 
poziomu modelowego odbiorcy tych utworów: dziecka. Użycie deminutywów 
w tekstach skierowanych do najmłodszych jest zgodne z typem języka uży

32 Por. B. Sychta, Słownik gwar..., s. 65.



wanego wobec nich na co dzieñ: języka, w którym często występują formacje 
zdrobniałe, który jest ekspresywny i nacechowany emocjonalnie.

Deminutywa mają równie¿ znaczenie dla polaryzacji świata przedstawio
nego na dobry i zły (deminutywa w utworach Nagla zawsze wskazują na pozy
tywnych bohaterów, zaś wyrazy neutralne i augmentatywne często występują 
wobec nich w opozycji, wskazując negatywną stronę świata). Ponadto mają one 
charakter aksjologiczny, gdy¿ dzięki deminutywom wykreowany został pozy
tywny obraz kaszubskiej wsi i kaszubskiej rodziny (najczęściej zdrabnianymi 
wyrazami w utworach Nagla były wyrazy nena/mema ‘mama' i tata ‘tata), zdrob
nienia często towarzyszą opisom rodzimych krajobrazów, kaszubskiej flory 
i fauny oraz architektury. Wpisuje się to w misję poetycką, jaką wyznaczył 
sobie Alojzy Nagel.

Dzięki formacjom deminutywnym autor stworzył równie¿ poczucie miłej 
atmosfery, przyjemności lektury, poczucie czytelniczego komfortu. Daje to 
odbiorcy mo¿liwość delektowania się utworami Nagla, poczucia zaufania wo
bec nadawcy i rodzi chęć do dalszej lektury. Jest to szczególnie wa¿ne z punktu 
widzenia odbiorcy dziecięcego, dla którego świat przedstawiony w utworach 
literackich musi być jednoznaczny i zachęcający.

PODDANE ANALIZIE UTWORY ALOJZEGO NAGLA:

• Nagel A., Bajki i bajeczki. Bojczi i bojeczczi, Gdynia 2011.
• Nagel A., Cassubia Fidelis, Gdańsk 1971.
• Nagel A., Szadi Wtadi, Gdańsk 1983.

Aleksandra Kas

The function of diminutive in the children stories 
of Alojzy Nagiel 

SUMMARY

The article is a linguistic paper on word formation in Kashubian, which was scar
cely analysed up to date. The paper analyses noun deminutives in the prose and 
poetic works of AlojzyNagiel. The material consisting of 86 fairy tales and 28 poems 
abounds in deriviativescontains various derivatises originating from the lexemes 
connected characteristic of children and folk literature, as well as regional, espe
cially Kashubian, literature and culture.



The derivatives have been analysed in terms of their function. The analysis was 
based on the methodology used in linguistic investigations in Polish and Upper 
Sorbian languages. The objective was to investigate the meaning of the deminutive 
derivatives in terms of linguistic, stylistic and textual aspects of analysed works.

The article comments on the diminutivesseparetely for Niegiel's poetry and 
prose, due to the influence of both genres on the diminutives used. The summary 
concludes both parts of the article and points out the most characteristic features 
of Nagiel's works and the diminutives used in tchem.


