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I smok biedny od tej pory
By oczyścić krew i pory, jadał marchew,
jadał pory, groch, selery i kapustę
Wszystko z wody i nietłuste,
żeby kiszki były puste.
Tak za roczkiem mijał roczek.
Smok nasz stał się jak wymoczek.
Wprost nie smok, lecz zwykły smoczek.
Odtąd każda mądra niania
Dziecku daje go do ssania.

Jan bRzeChwa, Smok

Dla współczesnych Polaków wyraz smoczek oznacza 
przede wszystkim ulubiony „gadżet” niemowląt i ma-
łych dzieci, a mianowicie: ‘niewielki przedmiot z osa-
dzonym na plastikowym krążku sprofilowanym gumo-
wym cypelkiem, wkładanym dzieciom do ust w celu ich 
uspokojenia i wywołującym u nich odruch ssania’, rza-
dziej też ‘gumową nasadkę z małym otworkiem (dziur-
ką) nakładaną na butelkę, umożliwiającą karmienie nie-
mowląt’. Nietrudno się domyślić, że funkcjonowanie 
omawianego wyrazu w powszechnym obiegu komunika-
cyjnym w przedstawionych tu znaczeniach jest związane 
dopiero z produkcją gumy. Przypomnijmy, że technolo-
gię wytwarzania tego materiału (w procesie wulkanizacji 
kauczuku) jako pierwszy opracował Amerykanin Charles 

Goodyear w 1839 roku, kilka lat później wynalazek ten 
został opatentowany.

Na tym tle nie powinno więc dziwić, że w pochodzą-
cym z początku XIX wieku Słowniku języka polskiego 
Samuela Bogumiła Lindego wyraz smoczek objaśniono 
jedynie jako zdrobnienie (deminutywum) od rzeczowni-
ka smok oraz ‘wiaderko w pompie podobne do kocioł-
ka, za zwyczaj (sic!) mosiężne’. Tak samo jest zresztą 
w wydanym przez Maurycego Orgelbranda w 1861 roku 
w Wilnie Słowniku języka polskiego tzw. wileńskim. Za to 
w kolejnym w dziejach naszej narodowej leksykografii 
Słowniku języka polskiego autorstwa Jana Karłowicza, Ada-
ma Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego, który 
ukazał się na początku następnego, czyli XX stulecia 
w Warszawie, smoczek albo cmoczek to już także między 
innymi ‘kawałek bułki umoczony w mleku, wwiązany 
w szmatkę, dawany niemowlętom w usta do smoktania, 
aby je uspokoić’. Co prawda, w przytoczonej definicji 
nie mówi się jeszcze o smoczku jako zabawce wykonanej 
z gumy, ale za to objaśnienie to kieruje naszą uwagę ku 
pochodzeniu interesującego nas słowa. Smoczek wszak 

– jak piszą autorzy słownika – służy do smoktania. Jest 
więc derywatem (wyrazem pochodnym) od czasownika 
smokać, czyli ‘ssać, chlipać, mlaskać, cmokać, chłeptać; 
głośno całować’, utworzonym za pomocą przyrostka 
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-ek (podobnie jak tłuczek od tłuc czy lejek od lać). Choć 
gwoli ścisłości trzeba jednak dodać, że dla przeciętnego 
(w sensie statystycznym) Polaka jest to wyraz całkowicie 
zleksykalizowany, o zatartej motywacji i raczej niepo-
dzielnej strukturze słowotwórczej. Stało się tak dlatego, 
że brzmienie stanowiącego podstawę tego aktu dery-
wacji czasownika smokać, a także pokrewnych mu form: 
wielokrotnej smoknąć i intensywnej smoktać jest już dziś 
mocno przestarzałe (dlatego w nowszych słownikach 
wyrazy te opatrywane są kwalifikatorem informującym 
o ich dawności albo w ogóle pomijane) – ich współcze-
śnie używane odpowiedniki przyjęły postać brzmienio-
wą: cmokać, cmoknąć, cmoktać (ta ostatnia forma jest chy-
ba najrzadziej używana).

Można by w tym momencie rozważyć odpowiedź na 
pytanie: dlaczego czasownik smokać (także smoknąć 
i smoktać), od którego pochodzi rzeczownik smoczek, 
zarzucił swe stare brzmienie, zamieniwszy nagłosową 
(pierwszą) spółgłoskę s na c? Otóż zmiana ta wiąże się 
najprawdopodobniej z tym, jak my dzisiaj odbieramy 
(percypujemy słuchowo) dźwięk powstający przy gło-
śnym jedzeniu czy całowaniu, a jak odbierali go nasi 
przodkowie. Otóż dla współczesnych Polaków, ale też 
tych żyjących kilka stuleci temu (mniej więcej od XVII 
wieku – od tego bowiem momentu odnajdujemy w tek-
stach warianty rozpatrywanych czasowników ze spółgło-
ską c) jest to właśnie cmok (dźwięk ten powstaje wskutek 
zwarcia języka z podniebieniem twardym i/lub obu warg, 

a następnie gwałtownego obniżenia języka lub rozsunię-
cia warg, przy jednoczesnym wessaniu powietrza). Po-
dobne brzmieniowo ekwiwalenty semantyczne (znacze-
niowe) polskiego czasownika cmokać odnajdujemy także 
w innych językach słowiańskich, por.: słowackie cmokat’ 
|| čmokat’, rosyjskie чмо́кать [čmokat’] || цмо́кать 
[cmokat’] czy chorwackie cmókati ‘głośno całować’. Choć 

– dla pełni obrazu – dodać należy, że nie brak też form 
z nagłosowym s, jak na przykład ukraińskie смоктати 
[smoktaty] ‘ssać, wsysać, wysysać, jeść powoli, mam-
lać’ czy białoruskie смактаць [smaktac’] ‘ssać, cmokać, 
mamlać’. I jedne, i drugie mają pochodzenie dźwięko-
naśladowcze.

Można tu dodać jeszcze jeden argument (czysto ję-
zykowy), tłumaczący, dlaczego inicjalne s przegrało z c. 
Stało się tak pod wpływem działania tendencji do uwy-
datniania kontrastów między sąsiadującymi spółgłoska-
mi: szczelinową s i półotwartą m (fachowo nazywa się 
to zjawisko dysymilacją lub rozpodobnieniem) albo też 
wskutek wzmocnienia artykulacyjnego, gdyż spółgłoska 
szczelinowa s jest słabsza fonetycznie od zwarto-szcze-
linowej spółgłoski c. Zresztą podobnych przykładów 
przejścia z artykulacji szczelinowej na zwarto-szczelino-
wą, czyli – jak mówią lingwiści – afrykatywizacji, mamy 
w języku polskim więcej. I tak staropolskie bar-zo zamie-
niło się około XVI wieku w bardzo, a dawna forma zwon 
przekształciła się w dzwon – i w tych wyrazach nastąpiło 
więc wzmocnienie artykulacyjne (słabszą fonetycznie 
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spółgłoskę z wymieniono na silniejszą afrykatę dz). Dość 
przypomnieć przy tej okazji także imię Kasper, pocho-
dzące od perskiego słowa gizbar, co znaczy ‘stróż skarb-
ca, skarbnik’, albo ze skrócenia perskiego imienia Ga-
thaspar, znaczącego ‘wspaniały’, ale też ‘dbający o swoją 
cześć’. Imię to nosił między innymi pierwszy drukarz 
krakowski, którego wspomina Stanisław Grochowiak 
w wierszu pt. Próba epiki: „Stary lisie, Kasprze Straube, 
co w 1473 opuściłeś Bawarię,/ Aby zaświecić Krakowo-
wi”. W polszczyźnie również to imię przyjęło wariantyw-
ną postać Kacper – analogicznie jak w wyrazie cmokać 

– z silniejszym zwarto-szczelinowym c.
Na koniec zastanówmy się jeszcze, jaki jest związek 

między rzeczownikiem smok a czasownikiem smokać, 
smoktać (dziś cmokać, cmoktać). Smok, o którym pisze się 
i mówi w licznych baśniach oraz podaniach ludowych, to 

– jak wiadomo – ‘jedno- lub wielogłowy potwór, ziejący 
ogniem, często skrzydlaty, mający szpony i ogon węża’ 

(S.B. Linde definiuje to słowo tak: ‘dziw bajeczny, bestya 
na kształt węża skrzydlastego, okrutna, niezwalczona’). 
Wyraz smok, o czym przekonują jego odpowiedniki 
w poszczególnych językach słowiańskich, ma genezę 
prasłowiańską (pochodzi od psł. *smokъ), ale jego ety-
mologia nie jest pewna. Wydaje się jednak, że może 
mieć ona związek właśnie ze smokaniem, smoktaniem. 
Smok bowiem to potwór, który połykał, ssał i smoktał 
powoli swoje ofiary! – tak jak robią to prawdziwe węże, 
dlatego w najstarszym literackim języku Słowian, tzw. 
staro-cerkiewno-słowiańskim, wyraz smok był również 
określeniem węża.

W bajkach i baśniach dla dzieci smoki zazwyczaj są 
groźne, ale zdarzają się też wyjątki – te przyjemne i za-
bawne wówczas stworzonka stają się wtedy smoczkami. 
Dla Wojtka na razie smoczek – to tylko jeden z jego ulu-
bionych gadżetów, za niedługo być może będzie to rów-
nież jedna z jego ulubionych bajkowych postaci.


