
18 buzia

Buzia – to pieszczotliwe bądź żartobliwe określenie 
ust lub twarzy, zwłaszcza u dzieci albo dziewcząt. 
Słowo to znane jest w polszczyźnie od XVIII wieku, 
a odnajdujemy je m.in. w znanej komedii Francisz-
ka Zabłockiego Fircyk w zalotach w jednej z kwestii 
tytułowego bohatera: „Potem, jak mnie nie kochać? 
Taki ze mnie cacka,/ Talijka smukła, piękna buzia, 
mina gracka…/ Takich też to wy chłopców lubicie, 
kobietki”. Wyraz buzia został przeniesiony z języka 
dziecięcego do polszczyzny ogólnej, a oparty jest na 
onomatopeicznym (dźwiękonaśladowczym) rdzeniu 
bu-, imitującym odgłos cmoknięcia towarzyszącego 
całowaniu. Nie dziwi więc, że utworzone na bazie 
rzeczownika buzia potoczne słowo buziak i jego 
zdrobnienie buziaczek oznaczają właśnie ‘pocału-
nek, całus’ (dawniej – jak ujmuje to Słownik języka 
polskiego S.B. Lindego – przede wszystkim ‘pocało-
wanie miłosne’), por. „Przesyłam tysiąc buziaków, do 
zobaczenia za tydzień!” oraz „Nie puszczę, dopóki 
nie dostanę choć jednego buziaczka” (cytaty za In-
nym słownikiem języka polskiego). Z całowaniem wiążą 
się też popularne zwroty dać komuś buzi ‘pocałować 
kogoś’ i dostać od kogoś buzi ‘zostać przez kogoś 
pocałowanym’, nawiasem mówiąc – znane w polsz-
czyźnie już od dawna, por. „By mi tak, jak tamte-

mu dała buzi tkliwie” – 1810 r. (Praktyczny słownik 
współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółko-
wej notuje ponadto zabawny związek frazeologiczny 
dać buzi z dubeltówki, co znaczy ‘pocałować głośno 
w oba policzki’). Warto jednak zauważyć, że wsta-
wienie do obu tych zwrotów w miejsce formy gra-
matycznej buzi wyrażeń przyimkowych po buzi lub 
w buzię zmienia sens tak powstałych połączeń, które 
właściwie z całowaniem nie mają już nic wspólnego, 
wszak dać komuś po buzi || w buzię – to ‘uderzyć ko-
goś w twarz’, a dostać od kogoś po buzi || w buzię – to 
‘zostać spoliczkowanym, obitym po twarzy’. Lepiej 
więc dostać buzi niż w buzię, podobnie jak dać komuś 
buzi, a nie po buzi.
To, że słowo buzia powstało w oparciu o element 

dźwiękonaśladowczy (i ma wobec tego słoworód 
naturalny), najlepiej poświadcza fakt, że także w in-
nych językach (i co istotne, nie tylko słowiańskich) 
odnajdujemy podobne brzmieniowo wyrazy, które 
odnoszą się do ‘twarzy’ lub mają związek z ‘całowa-
niem’. Dość przywołać tu: bułgarskie búza ‘policzek’, 
rumuńskie buză ‘warga’, albańskie buzë ‘warga’, nie-
mieckie Buss ‘pocałunek’ i regionalne busseln ‘cało-
wać’, litewskie bùč! ‘odgłos przy pocałunku’ i bučiúti 
‘całować’. Por. też łacińskie bucca ‘pysk, paszcza; póź-
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niej: nadęty policzek’, od którego pochodzą: hisz-
pańskie boca ‘jama ustna, pysk zwierząt; twarz’ (por. 
boca abajo ‘twarzą do ziemi’), włoskie bocca ‘usta, 

paszcza zwierząt’ (por. in bocca al lupo ‘powodzenia!’, 
a dosłownie: ‘w paszczę wilka’) czy francuskie bouche 
‘usta; pysk, paszcza’.


