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Utarła się już chyba opinia, że Polacy kochają zdrobnienia. 
Wystarczy pójść na obiad do jakiejś restauracji albo na 
zakupy do osiedlowego sklepu, aby się o tym przekonać; 
chlebek, masełko, serek, herbatka, szyneczka, jajeczko – to 
formy, które z dużym prawdopodobieństwem możemy 
w tych miejscach usłyszeć. Coraz częściej całusy zamie-
niamy na całuski, pozdrowienia na pozdrowionka, a zamiast 
mówić do zobaczenia, wielu decyduje się na wariant do zo-
baczonka, modny w języku młodzieży anglicyzm sorry za-
stąpił w ostatnim czasie wariant sorki, a pożegnalne nara 
(od na razie) przyjmuje zdrobniałą postać narka.

I choć proces deminutywizacji występuje w wielu języ-
kach na świecie, to wydaje się, że w polszczyźnie ma on 
wzmożoną siłę, w niektórych kręgach czy środowiskach 
zawodowych przeradza się nawet w swoistą manię (za-
bawnie przedstawiono to zjawisko w skeczu kabaretu 
Czesuaf pt. Kelner). I nie zawsze chodzi tu o pomniejsza-
nie rozmiarów czegoś, ale np. o wyrażenie pozytywnych 
emocji nadawcy czy zachętę do nabycia albo spróbowa-
nia jakiegoś produktu.

W języku polskim zdrabniać można także formy już 
zdrobniałe, dlatego obok podstawowego wyrazu kot 
funkcjonują w polszczyźnie deminutywne formy kotek 
i utworzony na jego podstawie koteczek, małe okno to 
okienko, a małe okienko to okieneczko. Podobnych serii 

wyrazowych można przywołać by wiele. Fachowo mówi 
się tu o deminutywach pierwszego i drugiego stopnia. 
Takim właśnie zdrobnieniem drugiego stopnia jest – 
z punktu widzenia słowotwórstwa historycznego – sło-
wo woreczek, które utworzono na bazie wyrazu worek, 
pochodzącego z kolei od rzeczownika wór. Należy jed-
nak zauważyć, że z upływem czasu wśród użytkowników 
danego języka zmienia się nieraz poczucie pochodności 
niektórych wyrazów. Kierunek derywacji ustalony na 
podstawie kryteriów strukturalnych staje się wówczas 
odmienny od historycznie potwierdzonej pochodności. 
I tak dla współczesnych Polaków łóżko to już nie ‘małe 
łoże’, lecz łoże to ‘duże łóżko’, podobnie jak książka to 
nie ‘mała księga’, ale księga to ‘duża książka’. Nie inaczej 
jest w przypadku słów wór, worek i woreczek; współcze-
śnie słowem podstawowym jest rzeczownik worek, który 
stanowi bazę derywacyjną dla deminutywum (zdrobnie-
nia) woreczek i augmentatywum (nazwy powiększającej) 
wór. Reasumując, można stwierdzić, że podobny proces 
(zmiana kierunku derywacji) dotyczy wielu historycz-
nych zdrobnień z sufiksem -ka, które obecnie nie są 
postrzegane jako nazwy ‘przedmiotów mniejszych niż 
normalny okaz danej klasy’, wprost przeciwnie – ich 
genetyczne bazy są dziś odnoszone do ‘obiektów więk-
szych, niż przewiduje norma’.
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Dopowiedzmy wreszcie, że rzeczownik woreczek 
współcześnie używany jest między innymi w znaczeniu 
‘małej foliowej torebki, do której zazwyczaj wkłada się 
drobne zakupy, np. produkty spożywcze, albo kanapki’. 
Dawniej woreczek oznaczał również ‘wykonaną z mate-
riału lub ze skóry torebkę, w której trzymano pienią-
dze’, powszechnie zwaną sakiewką lub mieszkiem (do tej 

ostatniej nazwy nawiązuje określenie rzezimieszek – dziś: 
‘chuligan, opryszek’, a dawnej: ‘złodziej, który rzezał, 
czyli odcinał mieszki z pieniędzmi’). Wyraz woreczek 
wchodzi też w skład terminów anatomicznych: woreczek 
łzowy ‘gruczoł wydzielający łzy, znajdujący się pod górną 
powieką’ oraz woreczek żółciowy ‘narząd, w którym gro-
madzi się wydzielina wątroby, zwana żółcią’.


