
24 dzidziuś

Słowo dzidziuś jest pieszczotliwym określeniem niemow-
lęcia, czyli maleńkiego dziecka, które jeszcze nie mówi 
i nie chodzi (a zatem od momentu narodzin do około 
pierwszego roku życia). Określenia tego używają głównie 
dorośli w rozmowach z małymi dziećmi. Dzidziuś – to wy-
raz stosunkowo świeżej daty. Po raz pierwszy odnotowa-
no go w Słowniku języka polskiego pod redakcją Jerzego Kar-
łowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego, 
ściślej: w I tomie tego leksykonu wydanym w 1900 roku 
w Warszawie (stąd obiegowa nazwa całego dzieła: Słownik 
warszawski). Próżno natomiast szukać hasła dzidziuś we 
wcześniejszych słownikach, jak chociażby w Słowniku języ-
ka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807–
1814) czy Słowniku języka polskiego tzw. wileńskim (Wilno 
1861). Biorąc pod uwagę wskazane fakty, można chyba 
z dużą dozą prawdopodobieństwa orzec, że rzeczownik 
dzidziuś, podobnie jak jego synonimy dzidzia oraz dzidzi, 
ma XIX-wieczną proweniencję. Tak też określił czas jego 
powstania autor odnośnego hasła w wydanym tuż przed 
II wojną światową (w 1938 r.) Słowniku języka polskiego pod 
redakcją Tadeusza Lehra-Spławińskiego.

Jeśli chodzi o źródłosłów (motywację) omawianego sło-
wa oraz przywołanych tu jego synonimów, to wydaje się, 

dzidziuś
że są to nazwy onomatopeiczne (dźwiękonaśladowcze), 
nawiązujące zapewne do dźwięków wydawanych przez 
gaworzące dzieci. W wyrazie dzidzi (który – pamiętaj-
my – w języku polskim się nie odmienia) spotykamy 
znamienny dla wielu tego typu nazw (tj. onomatopei) 
zabieg, a mianowicie: reduplikację, czyli podwojenie 
rdzennej sylaby, por. dzi-dzi (podobna jest geneza nie-
których nazw ptaków, jak kukułka czy przepiórka, która 
pochodzi od psł. *per-per-ъk-a). W rzeczowniku dzidziuś 
poza podwojeniem onomatopeicznego rdzenia zasto-
sowano również charakterystyczny dla nazw pieszczo-
tliwych sufiks -uś (jak w wyrazach dziadziuś, tatuś, kotuś, 
Maruś itp.).

Na koniec warto zauważyć, że w polszczyźnie przy-
rostki zawierające w swym składzie spółgłoski miękkie 
wnoszą do derywatu szczególnie pozytywne nacecho-
wanie emocjonalne, por. -ś, -sia, -sio (jak w Maryś, Krzyś, 
Marysia, Krzysio), -dzio, -dzia (dziadzio, Jadzia), -cia, -cio 
(babcia, wujcio). W wyrazie dzidziuś występują wyłącznie 
spółgłoski palatalne – dziecko wszak jest (i być powin-
no! – nawet gdy przekroczy okres niemowlęctwa) obiek-
tem szczególnej troski i miłości obojga rodziców oraz 
bliskich.
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