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W artykule autorka bada słowotwórcze możliwości deminutywów, pokazuje syg
nały wygasania deminutywności we współczesnym języku, pokazuje też, jak oce
niać wyrazy formalnie deminutywne odnotowane w przeszłości. W drugiej części 
tekstu rozpatrywane będą przyczyny wygasania deminutywności.

In the paper the author researches the word-formative capabilities of diminutives, 
shows the signals of the dying out of diminutiveness in modern language and shows 
how to evaluate formally diminutive words noted in the past. In the second part of 
the text the causes of the dying out of diminutives are considered.
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Gdy podejmujemy jakiś problem z zakresu słowotwórstwa, zazwyczaj sku
piamy uwagę na nowo tworzących się jednostkach, a dodać warto, że analizy 
ograniczamy do kategorii słowotwórczej, a nawet -  do typu słowotwórczego. 
Tymczasem system słowotwórczy ulega nieustannym przemianom, zmiany te 
polegają nie tylko na bogaceniu języka innowacjami, ale też na kurczeniu się 
typów i kategorii słowotwórczych, co więcej -  zmieniają się relacje między 
funkcjonującymi już klasami derywatów. Siły burzące „ład” słowotwórczy 
płyną z rzeczywistości ekstralingwistycznej, to oczywiste, wszak słowotwór- 
stwo to jedna z technik zasilania słownictwa, jednostek silnie związanych z 
życiem nosicieli języka. Ale nie jest to jedyny powód przemian w systemie 
słowotwórczym, bowiem już w nim samym zakodowane są siły stymulujące 
przemiany. Naciski powodujące przekształcanie się systemu słowotwórczego 
płyną również z innych poziomów języka. Wiadomo, że trudno postawić ostrą 
granicę między słowotwórstwem a fleksją (por. stopniowanie, nazwy czynno
ści), że kategorie słowotwórcze mają ścisły związek ze składnią (por. transpo
zycje), że postać fonetyczna może wpłynąć na kształt formantów, por. -stwo,
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-ctwo, -two ^  *-ystvo. Ale najważniejszym czynnikiem powodującym prze
kształcanie się systemu słowotwórczego jest poziom leksykalny -  słowoformy 
to klasa funkcjonująca wespół z jednostkami powstałymi innymi technikami 
nominacji, razem z pożyczkami, także z leksemami niemotywowanymi.

Już od wielu lat zajmuję się słowotwórstwem historycznym. Interesują mnie 
procesy, jakie przebiegają w obrębie poziomu słowotwórczego. Postawienie 
granicy między formacjami deminutywnymi a neutralnymi pod względem 
wielkości jest stosunkowo łatwe we współczesnym języku. Gorzej, gdy się
gamy do materiału historycznego, w ocenie którego nie tylko że brakuje nam 
kompetencji językowej, ale z dużym prawdopodobieństwem nakładać będzie
my własną intuicję językową, stąd tytuł artykułu moich młodszych koleżanek 
-  Niebezpieczna kompetencja (Janowska, Pastuchowa 1995). Ostrożnie należy 
podchodzić do definicji w słownikach historycznych i z góry założyć, że skala 
deminutywnych formantów była mniejsza, bo o ile kontekst dopuszczał, in
tuicja leksykografa podpowiadała określnik „mały” w definicji słownikowej.

Warto zatem spojrzeć na procesy językowe dziejące się w obrębie formacji 
deminutywnych, dziejące się także dzisiaj, ale procesy te łatwiej dostrzec i 
opisać z większej perspektywy czasowej, w oglądzie historycznym.

1 Deminutywność to kategoria słowotwórcza, której istotą jest modyfikacja 
cechy obiektu bądź intensywności pojęcia wpisanego w rzeczownik. I po
dobnie jak fleksyjna kategoria stopnia, deminutywność mieści się na skali: 
wyraz wskazujący na obiekt neutralny pod względem wielkości -  wyraz 
mniejszy w stosunku do poprzedniego. Chodzi zatem o akt porównania, a nie 
o samo wskazanie małego rozmiaru. Można wymienić wiele obiektów ma
łych, których nazwy deminutywami nie są i nigdy nie były, np. igła, mucha, 
jagoda, groch, robak. Dopiero igiełka, muszka, jagódka, groszek, robaczek są 
zdrobnieniami, bo funkcjonują obok swoich neutralnych baz. W takim ujęciu 
tytułowa „neutralizacja deminutywności” prowadzi do szeroko rozumianej 
NORMY, bardzo często do klasy wyrazów niemotywowanych. Warto zatem 
zapytać: Jakie procesy decydują o przesuwaniu słowoformy z klasy wyrazów 
nacechowanych małością do klasy neutralnej pod tym względem? Odsłanianie 
tych procesów da historykom języka narzędzia umożliwiające ocenę wartości 
formantów -  sygnalizowały deminutywność czy może były puste pod tym 
względem? I w tym sensie krzyżują się oba oglądy zjawisk językowych -  
synchroniczny i diachroniczny. Wiadomo, że język to twór dynamiczny, że 
absolutna stagnacja żywego języka jest niemożliwa. To, co dzieje się dzisiaj w 
języku, nie zawsze jest dostrzegane, to z jednej strony, a czasami postrzegamy 
innowację, ale trudno ocenić jej wartość, bo może to być nieistotna „nowinka”, 
czasami jednodniowa.
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2 Kłopoty w ocenie wartości deminutywnej słowoformy wynikają przede 
wszystkim z wielofunkcyjności formantów, które tę wartość kreują. Oczywi
ście nie wszystkie funkcje -ka, -ek czy -ko są istotne dla naszych rozważań. 
Bo np. -ka tworzy nazwy żeńskie od męskich, ale już samo przekroczenie 
wartości rodzaju gramatycznego jest wystarczającym sygnałem, że to nie 
zdrobnienie. Deminutywa zgodne są z rodzajem podstawy słowotwórczej. Jeśli 
zatem mamy w Słowniku staropolskim (SStp) derywat kijanka, to, wbrew są
dom autora hasła, nie jest to deminutywum od kijan ‘narzędzie do uderzania’. 
Odnotowane były też kijania/kijań, wprawdzie w znaczeniu ‘klin do rozszcze
piania drzewa’, ale przecież teksty staropolskie nie rejestrują wszystkich zna
czeń. I jeżeli kijanka w ogóle była deminutywum, to od kijań, a nie od kijan.

Nie krzyżują się też z deminutywami uniwerbizacje, por. surówka od su
rowe warzywa, glinianka od chata gliniana, gotówka od gotowe pieniądze, 
lojalka od deklaracja lojalności. Formalną podstawą tych formacji są człony 
adiektywne, a wiadomo, że deminutywa tworzą się na bazie rzeczowników.

2.1 Większe kłopoty sprawiają formacje zwane tautologicznymi, w których 
-k- jest puste semantycznie. Tu warto przywołać artykuł Bogusława Krei O 
tzw. derywacji wstecznej odrzeczownikowej we współczesnym języku polskim 
(Kreja 1970). Pokazuje autor, że podstawowy dla deminutywów formant -k- 
niejednokrotnie już w chwili aktu nominacji był pusty semantycznie. Mamy 
zatem w polszczyźnie leksemy zapożyczone z końcowym ~ka, -ek, np. belka 
(z nm. Balke), spelunka (z łac. spelunca), firanka (z śrgnm. vur-hane), ganek 
(z nm. Gang)1. Miał też czasami morfem ~ka charakter adaptacyjny, por. ka
mizelka z fr. camisole, kozetka z fr. causette, mycka z nm. Mutze.

2.2 Zwodnicze są nieraz te funkcje formantu -k-, które dają się interpretować 
w kategoriach wielkości, tworzące odrębne, regularne typy słowotwórcze, 
układające się w klasy semantyczne, choć nie są to kategorie słowotwórcze, 
a semantyczne. Mówić tu można o p o z o r n e j d e m in u t y w n o śc i. I zdarza 
się nieraz, że lingwiści dopatrują się deminutywności, podczas gdy chodzi o:

-  przedmioty podobne w kształcie lub funkcji do podstawy słowotwórczej,
por. młynek (do kawy), rączka (walizki), torebka (damska), siatka (na za
kupy), chusteczka (do nosa);

-  nazwy syngulatywne, np. słomka, trawka;
-  nazwy owoców, np. gruszka, śliwka (Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 

116-117). 1

1 Tu i w punktach 2, 3 i 4 przytaczam przykłady za B. Kreją.
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2.3 Warto też wziąć pod uwagę procesy deklinacyjne, jakie przebiegały w 
językach po rozpadzie pięciu deklinacji prasłowiańskich, dyktowanych pier
wotnie przyrostkami tematycznymi. Morfem -k- był wygodnym środkiem 
kształtowania nowego porządku deklinacyjnego, opartego na rodzaju grama
tycznym, choćby ze względu na zdolność „obsługiwania” trzech rodzajów 
gramatycznych: męskiego: -ek, żeńskiego: -ka, nijakiego: -ko. O krzyżowaniu 
się faktów słowotwórczych i fleksyjnych u progu polszczyzny świadczą liczne 
warianty tematów, twardego oraz miękkiego, przejawiało się to również w 
klasie deminutywów, por. jajce:jajko; kolce: kółko, drzewce: drzewko; żelaź- 
ce: żelazko (Kleszczowa 1996a).

2.4 Jednak największym kłopotem w interpretacji deminutywów jest zwią
zanie ich z funkcją ekspresywną, zwykle chodzi o hipokorystyka, ale nie 
zawsze. Dodanie -ek do rzeczowników będących nazwami jakichś ważnych 
funkcji daje w efekcie odcień lekseważenia, a nawet pogardy, por. dyrektorek, 
profesorek, rektorek. Z tego powodu ograniczam materiał badawczy. Przede 
wszystkim na boku stawiam imiona osobowe. Bo co prawda tworzenie zdrob
nień w pewnym stopniu jest naznaczone dziecięcością, zatem małością, trudno 
by do dziecka mówić Barbaro, Heleno, ale zdrobnienia odnoszące się do osób 
starszych mają wartość li tylko hipokorystyczną (Basiu, Helenko). Generalnie 
w języku wyróżnione są nacechowaniem ekspresywnym istoty żywe, też 
zwierzęta, zatem aby oczyścić pole, w niniejszym tekście deminutywność 
OGRANICZAM DO NAZW OBIEKTÓW NIEOSOBOWYCH I NIEŻYWOTNYCH. I jesz
cze jedno ograniczenie. Są takie obiekty, których rozmiar jest stały, por. słoń
ce, miesiąc (‘księżyc’), ocean -  jeśli pojawią się przy nich sufiksy zdrabniające 
-  słoneczko, miesiączek, oceanik, dają zawsze wartość hipokorystyczną.

3 W tej części artykułu skupimy uwagę na słowotwórczych właściwościach 
pary: deminutywum ^  wyraz neutralny. Mówić będziemy o ich zdolnościach 
słowotwórczych, zatem o fu n k cji w  gniazdach  słow otw órczych . Z moich 
obserwacji wynika, że zdolności derywacyjne deminutywów są bardzo ogra
niczone. Mogą być one podstawą tylko deminutywów drugiego i teoretycznie 
trzeciego stopnia. Z polskich przykładów deminutywów drugiego stopnia 
wymienić można: włosek ^  włoseczek, kotek ^  koteczek, obrazek ^  obra- 
zeczek, nóżka ^  nóżeczka, okienko ^  okieneczko, mydełko ^  mydełeczko. 
Jak chodzi o trzeci stopień deminutywności, łatwiej znaleźć przykłady w 
języku czeskim, por. tabulka ( ^  tabule) ^  tabulicka ^  tabulcicka, hulcicka, 
chvilcinka (Dolezel 1967: 513). Jeżeli zatem na bazie formacji o zakończeniu 
~ka, ~ek, ~ko pojawi się jakiś inny derywat niż deminutywum drugiego lub 
trzeciego stopnia, jest to sygnał, że bazowy rzeczownik nie był już formacją 
deminutywną -  albo nigdy nią nie był, albo deminutywność wygasła.
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3.1 W pierwszym rzędzie na uwagę zasługują augmentatywa z ucięciem -k-. 
Pisałam wcześniej, że deminutywność to wartość rzucona na skalę NORMA
_____ MAŁOŚĆ. Skalę tę można rozszerzyć, bo po drugiej stronie stoi wartość
WIELKI. Rzecz w tym, że jak deminutywa powstają na bazie rzeczowników 
neutralnych pod względem wielkości, tak samo u podstaw augmentatywów 
stoją neutalne człony. Jeśli zatem pojawi się augmentatywum od formacji z 
-k-, to wyraz podstawowy na pewno nie był deminutywum, co najwyżej -  
deminutywum genetycznym, już po wygaśnięciu tej funkcji. Ucięcia dające 
efekt augmentativum dotyczą derywatów, w których formant ma tylko funkcję 
strukturalną. Powyższe ilustruje wykres:

NIE!!!

MAŁY NORMA DUŻY

-<----
TAK TAK!!

Z wykresu wynika, że jeśli tworzy się augmentatiwum od rzeczownika z 
morfemem -k-, to rzeczownik ten nie miał już wartości deminutywnej. Oto 
przykłady: szpilka ^  szpila, dzbanek ^  dzban, miska ^  misa, bransoletka 
^  bransoleta, worek ^  wór (Kaproń-Charzyńska 2005: 108-114).

3.2 Powyższe wydaje się dość oczywiste. Skoro akt przydawania cechy wynika 
z procedury porównywania, deminutywność i augmentatywność sytuujemy na 
skali, zatem obie kategorie słowotwórtcze trzeba odnieść do stanu neutralnego 
pod względem wielkości (Kleszczowa 2009). Ale nie tylko augmentatywów 
nie powinno się wywodzić z deminutywów. Okazuje się bowiem, że i innych 
kategorii słowotwórczych nie budujemy na bazie formacji deminutywych. 
Jeśli zatem mamy ciąg: wózek, wózkarz, wózkarnia, wózkownia, wózkowy, to 
baza wózek nie była deminutywum od wóz, a wcześniej zneutralizowanym 
deminutywem, dopiero wtedy uzyskała zdolność bycia podstawą dla innych 
formacji. Podobnie rzecz ma się w ciągach:

smyczek, smyczki, smyczkowy 
sznurek sznurkowy

beczka beczkowaty beczkowato beczkowy beczkowóz 
paczka paczkarka paczkarnia paczkować 

kółko kółkować kółkowiec kółkowy 
ciastko ciastkarnia ciastkarstwo ciastkarz
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Nie znaczy to, że genetyczne podstawy leksemów smyczek, sznurek itd. w 
swoim czasie nie tworzyły własnych gniazd. Problem w tym, że podane wyżej 
ciągi budowane były obok tych, które powstawały na leksemach neutralnych 
pod kątem deminutywności, zazwyczaj wcześniej. A obok nich mogły być 
szeregi:

ciasto -  ciastowaty
kolo -  kołodziej -  kołowrót
sznur -  sznurować -  sznurowadło

Tak więc z punktu widzenia historii zasadne byłoby budowanie dwóch gniazd 
słowotwórczych. Derywaty od zneutrealizowanych deminutywów winny sta
nowić osobne gniazda, oderwane od deminutywów.

3.3 Powyższe spostrzeżenia są istotne w ocenie formacji naznaczonych for- 
mantem deminutywnym w polszczyźnie historycznej. Stanowiło to spory 
problem w pracach nad słowotwórstwem doby staropolskiej (Kleszczowa 
1996, Pastuchowa 1994). Jak wspominałam wcześniej, zwodnicze były defini
cje słownikowe, rzadko też odnaleźć można było wskazówki w tekstach. Ale, 
jak pokazałam wcześniej, o procesie neutralizowania się derywatu deminu- 
tywnego możemy wnioskować na podstawie derywatów, których podstawą jest 
formacja z deminutywnym formantem, -k- bądź z -c-. Bo jeżeli była w paśmie 
derywatów innych niż deminutywa drugiego stopnia, znaczy to, że mamy do 
czynienia ze zneutralizowanym deminutywum. I tak brak w staropolszczyź- 
nie derywatów od kijec, nie było takich również w Słowniku polszczyny XVI 
wieku (tylko kijek, kijaszek). Nie były podstawą innych derywatów słowoformy 
drzewiec i drzewko, można zatem przyjąć, że to staropolskie deminutywa. Nie 
miały też derywatów formacje: wieżyca, kaletka ‘woreczek na pieniądze’ od 
kaleta (od tego był: kaletnik), chyż/chyżka ‘domek’, ‘latrina’ od chyż, chyża; 
kleszczki ‘małe szczypce, obcęgi’ od kleszcze (były kleszczny, kleszczowy, ale 
to od kleszcze). Brak w staropolszczyźnie derywatów od kwiatek, ale już w 
SXVI mamy odnotowane: kwiateczny, kwiatkowy, kwiatecznica ‘co kwiaty 
robi’, kwiatkorodny; daje to podstawy do przypuszczeń, że leksem kwiatek 
był już wtedy neutralny pod względem wielkości. Derywat stolica ‘sprzęt do 
siedzenia’ (od stół) nie miał w derywatów w staropolszczyźnie, ale mamy w 
Słowniku języka polskiego B. S. Lindego: stołeczny, stoliczny, zatem wyraz 
stolica był neutralny pod względem wielkości. Ale już w staropolszczyźnie 
leksemy jajko i jajce były derywatami zneutraluizowanymi, bo w SStp odno
towane zostały: jajecznica, jajecznik, jajeczny. 4

4 W dotychczasowych rozważaniach staraliśmy się wykazać specyfikę demi- 
nutywów w systemie słowotwórczym, co może, z jednej strony, pomóc w oce
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nie wartości słowoformy w przeszłości, ale też -  ujawnić procesy przebiegają
ce we współczesnym języku. Można przytoczyć wiele gniazd słowotwórczch 
od leksemów definiowanych w słownikach jako deminutywa, ale mających 
nieraz całkiem spore gnazda słowotwórcze, co jest dobitnym dowodem na to, 
że małość jest ich cechą semantyczną, ale już nie słowotwórczą, por.

łyżeczka (med.) -  łyżeczkować, wyłyżeczkować
pasek -  paskarz, paskarka, paskarstwo, paskarski, paskować
płomyk -  podpłomyk, płomykowaty, płomykowy
dzwonek -  dzwoneczkowy, dzwonecznik bot., dzwonkowy
tabliczka -  tabliczkowaty pot. „mający kształt tabliczki -  płyty”; o Tabliczkowaty
wygląd kryształu; tabliczkowy „odnoszący się do tabliczki lub wykonywany w
postaci tabliczki -  płyty” o Czekolada tabliczkowa.
kółko -  kółkowy, kółkowaty,
krzesełko -  krzesełkowy o wyciąg krzsełkowy
blaszka -  blaszkowaty

Na drodze do neutralizacji sa nawet demininutywa drugiego stopnia, por.:

młoteczkowy przym. od młoteczek: o Przerywacz młoteczkowy obwodu elektrycznego; 
o Mechanizm młoteczkowy fortepianu.
sznureczkowy przym. od sznureczek: o Sznureczkowe maskotki; 
o Haft sznureczkowy.
cząsteczkowy przym. od cząsteczka: A fiz. Fizyka cząsteczkowa; 
książeczkowy „złożony jak książeczka, przypominający kształtem książeczkę”: 
o Notes książeczkowy2.

Otwarte jednak pozostaje pytanie: Jakie zjawiska prowadzą do neutralizacji 
deminutywności? O tym będzie mowa w następnym fragmencie artykulu.

4.1 Na pierwszym miejscu należy postawić wygasanie pierwotnych forman- 
tów deminutywnych. Tu wspomnieć trzeba o -ec. W tekstach staropolskich 
odnotowano aż 40 formacji na -ec, którym można przypisać wartość deminu- 
tywną, por. kijec ‘buława z krótką rękojeścią’ od kij ‘kij (nieraz okuty), laska, 
pałka, maczuga’, koźlec zool. ‘kozioł’ od (kozioł), kozieł; kruszec ‘bryła soli 
kamiennej’ od krusz; sadziec ‘drewniana skrzynia z otworami, zanurzona w 
wodzie, służąca do przechowywania żywych ryb’ od sadz; skopiec ‘naczy
nie, też miara określonej objętości’ od skop; stolec ‘krzesło władcy, tron’, 
‘krzesło sędziego lub członka sądu, także sam sąd, instancja sądowa’ od stół 
‘tron królewski’, ‘trybunał sądowy’ (Kleszczowa 1996: 41-49). Formant -ec

2 Przykłady przytaczam za Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz.
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i dziś tworzy derywaty odrzeczownikowe, ale, jak piszą autorki Słowotwór- 
stwa współczesnego języka polskiego, „cechą charakterystyczną tej grupy 
derywatów składającej się z ok. 50 derywatów, głównie mutacyjnych, ale 
także i współrzędnych, jest wielkie rozproszenie semantyczno-syntaktyczne.” 
(Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 63); wśród tych rozproszonych klas nie 
znajdziemy klasy deminutywów.

Innym formantem, który uległ zanikowi, jest -ica, np. głowica ‘główka’ od 
głowa; łodzica ‘mała łódź, łódka’ od łodzia, łódź; stolica ‘sprzęt do siedzenia’ 
od stół; wieżyca ‘mała wieża, wieżyczka’ od wieża (Kleszczowa 1996: 51).

Po podanych wyżej formacjach z pierwotnie deminutywnymi formantami 
pozostały nam takie leksemy, jak: palec, stolec, stolica, głowica, Grodziec, 
Kamieniec (nazwy miejscowości), kobierzec, nie są to już jednak zdrobnienia, 
a niektóre z podanych w ogóle zatraciły motywację.

4.2 Istotnym czynnikiem prowadzącym do neutralizacji deminutywności są 
zjawiska semantyczne, dotykające jeden z członów pary. W grę wchodzą tu za
zwyczaj procesy specjalizacji członu deminutywnego. Oto kilka przykładów.

W polszczyźnie funkcjonują dwa leksemy historycznie związane relacją demi- 
nutywną, ale dziś już nie. Otóż z języka włoskiego został zapożyczony wyraz 
kareta -  z carretta, od carre ‘wóz’, a to z łac. carrus. I obok kareta pojawia 
się zdrobnienie karetka. Bo kareta to był ‘powóz z pudłem oszklonym, zwykle 
na cztery osoby’, zaś karetka to ‘mała kareta na dwie a. jedną osobę’, autorzy 
Słownika warszawskiego podają wyrażenie karetka doktorska (= którą zwy
kle jeżdżą lekarze na wizyty). Dziś kareta to historyzm, karetka zaś znaczy 
‘ambulans’ i przeciętny Polak nie wiąże jej z leksemem kareta.

Już w najstarszej polszczyźnie notowana jest para olej -  olejek. Chodzi tu o 
pożyczkę z łac. oleum (leksem ogólnoeuropejski, w polszczyźnie bezpośrednio 
ze st.-g-nm. olei -  SEBań), obok tego bardzo wcześnie pojawia się zdrobnienie 
olejek. Ale też bardzo wcześnie dochodzi do neutralizacji deminutywności, bo 
wyraz olejek wszedł w pole leksyki leczniczo-kosmetycznej. I powstały dwa 
odrębne gniazda słowotwórcze:

olej -  olejarz, olejarnia, olejewać się, olejnica, olejnicowy, olejniczany, olejniczka, 
olejniczy, olejnik, olejny, olejować, olejowanie, olejowaty, olejownie, ojejowny, ole- 
jownik (SXVI, SL);

olejek -  olejkarz, olejkować, olejkowanie, olejkowany, olejkowny, olejkowy, olejkor- 
stwo, olejkownik ‘handlarz’.

4.3 Opisywane wyżej zjawiska specjalizacji znaczeń można by związać ka
tegorią nacechowania i nienacechowania członów pary. Wiadomo, że człon
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nacechowany, w naszym wypadku nacechowany małością, frekwencyjnie jest 
słabiej obciążony, co więcej, człon nienacechowany jest w stanie funkcjono
wać w miejscu nacechowanego, por. fonemy [t] i [d]: kod [kot], liczbę poje
dynczą i mnogą (np. Bez w tym roku jest wyjątkowo piękny). Podobnie jest w 
parze: ołówek -  ołóweczek. Możemy powiedzieć: podaj mi ten mały ołówek/ 
ołóweczek, ale już nie: *Ten wielki ołóweczek nie mieści Ci się w piórniku, 
chyba że w grę wchodzi nacechowanie ekspresywne. Frekw encyjnie  człon 
nacechowany jest słabszy, niż nienacechowany. Jednak z chwilą, gdy derywat 
deminutywny zwiększa frekwencję, oczywiście decyduje o tym rzeczywistość 
pozajęzykowa, relacje „odwracają się”. Człon deminutywny przejmuje funkcję 
elementu nienacechowanego, pierwotny nienacechowany -  nacechowanego, 
ale już wielkością.

W staropolszczyźnie (dzwonek) zwonek ma wprawdzie więcej poświadczeń 
niż (dzwon) zwon, ale wynika to z faktu, że pl. tantum dzwonki znaczyło ‘in
strument muzyczny’ (podobnie dzwoneczki) (SStp). W SXVI wieku dzwon ma 
jeszcze przewagę ilościową nad dzwonek (121 poświadczeń do 107), ale dodać 
warto, że już wtedy tworzyły się derywaty i od dzwon (dzwonica, dzwonowy), 
i od dzwonek (dzwonkowy), był to zatem okres przejściowy, już wtedy derywat 
dzwonek odrywał się od swojej bazy słowotwórczej. Dziś leksem dzwonek 
frekwencyjnie jest o wiele silniejszy niż nacechowany wielkością dzwon.

Innym przykładem może być zapożyczony z łaciny wyraz komora ( ^  camara/ 
camera). W polszczyźnie XVI wieku komora ma aż 322 poświadczenia, a ko
morka tylko 81 (SXVI). Dziś proporcje są odwrócone, zwłaszcza że komórką 
nazywamy też telefon bezprzewodowy.

5 Zakończenie

Jestem świadoma, że pokazane tu procesy są uproszczone choćby z tego 
względu, że dla ich jasnego przebiegu ograniczyłam materiał badawczy, mam 
tu na myśli przede wszystki krzyżowanie się funkcji deminutywnej z hipoko- 
rystyczną. Dodatkowym uproszczeniem jest rozdzielanie sygnałów i przyczyn 
neutralizacji pierwotnych deminutywów, bo te procesy działają łącznie. Mam 
jednak nadzieję, że poruszane w referacie problemy, zwłaszcza zaś propono
wane sposoby przełamania kłopotów w ocenie wartości derywatu okażą się 
przydatne w analizach słowotwórczych innych języków, nie tylko polskiego. 
Doświadczenie derywatologa uczy mnie, że język nie oferuje nam swoich 
właściwości wprost, że do jego istoty trzeba docierać krętymi drogami.
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Summary
Neutralization of Diminutiveness in Polish Derivatives

Diminutiveness is a word-formative category evaluated by comparing the name of the 
item in a size neutral form (norm) with the name of the smaller item (diminutive). The 
derivative capabilities of diminutives are restricted to the diminutives of the 2nd and 
3rd degree, compare Polish włosek ( ^  włos) ^  włoseczek, kotek ( ^  kot) ^  koteczek; 
Czech: tabulka ( ^  tabule) ^  tabulicka ^  tabulcicka. Therefore, when a derivative 
different than a 2nd or 3rd degree diminutive appears, it is a signal that we are dealing 
with a derivative whose diminutiveness has faded out and neutralized, compare wózek 
( ^  wóz) ^  wózkarz, wózkarnia, wózkownia, wózkowy.
Among the causes of the neutralization of diminutiveness we can point out the fol
lowing: 1) fading out of originally diminutive affixes, compare Polish -ec, -ica; 2) the 
semantic specialization of the diminutive element, compare karetka (‘ambulans’) ^  
kareta; 3) the increase in frequency of the diminutive element in relation to the neutral 
form (dzwonek ^  dzwon).
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