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DZIECKO

Skàd si´ biorà dzieci? Albo inaczej: skàd si´ wzi´∏o dziecko?
A na poczàtek: skàd si´ wzi´∏o s∏owo: dziecko?

Nasze polskie dziecko jest bardzo m∏ode, jest z nami dopiero
od siedemnastego wieku. To dawny przymiotnik, w pras∏owiaƒ-
skim by∏ m´ski rodzaj: dzieck, ˝eƒski: dziecka, nijaki: dziecko.
Dziecki, czyli tyle, co dziÊ dziecinny, albo te˝ dzieci´cy. Z przymiot-
ników cz´sto robiono rzeczowniki, Polska przyk∏adem (z ziemia
polska – polska znaczy∏o kiedyÊ tyle, co polna).

Dawniej mieliÊmy dzieci´, a dziecko by∏o ‘ma∏ym dzieci´ciem’.
DziÊ dziecko jest wi´ksze od dzieci´cia, a raczej dzieci´ jest mniejsze.
Choç z drugiej strony Linde w swoim s∏owniku podaje, ˝e na Âlàsku
Austriackim dziecko znaczy∏o tyle co b´kart, i dodaje, ˝e to by∏o
zgodne ze znaczeniem sufiksu -cko, -sko – jak pisze, „na ohyd´”. 

Dzieci´ te˝ ma ciekawe pochodzenie, bo powsta∏o z rzeczownika
dzieç, który mia∏ charakter zbiorowy i oznacza∏ zbiór bardzo m∏o-
dych ludzi, tak jak zbiór troch´ starszych dotàd jest oznaczany 
rzeczownikiem zbiorowym m∏odzie˝. Do tego dziecia dodano przy-
rostek –´, cz´sty w funkcji oznaczania istot m∏odych (por. ptasz´,
prosi´), i utworzono tak rzeczownik jednostkowy, dla zbioru rezer-
wujàc tak˝e z dziecia si´ wywodzàce dzieci. Te dzieci stanowià liczb´
mnogà od dziecka, ale te˝ nie od dziecka, czyli nie od poczàtku, bo
wczeÊniej mieliÊmy regularnà w stosunku do pojedynczego dziecka
form´ mnogà dziecka, w gwarach d∏u˝ej, jeszcze w Weselu „tamte
dziecka Êpià, niechaj le˝à, jako sà”.

Dziecko to s∏owo rodzinne. Istotnie, ma∏o jest chyba s∏owotwór-
czych rodzin liczniejszych. U Knapiusza (1610) jest w tej rodzinie
siedemnaÊcie s∏ów, na poczàtku XIX wieku u Lindego ju˝ czterdzieÊci
jeden, w S∏owniku wileƒskim z po∏owy XIX wieku troch´ mniej, bo
zaledwie trzydzieÊci trzy, ale w S∏owniku warszawskim z prze∏omu
XIX i XX wieku – w sumie ponad osiemdziesiàt! Niektóre wpraw-
dzie dziwaczne, jak dzieciutejko, dzieciuczek, dzieciaczono czy
dzieciszczko, ale wszystkie poÊwiadczone, bo przecie˝ dziecko
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zdrabniaç mo˝na nieograniczenie – cz´sto przecie˝ chcemy pozy-
tywne emocje wobec dzieci wyraziç oryginalnie. A jak si´ zdarzy
dziecko nieznoÊne, to i zgrubiaç przychodzi ochota, i pojawiajà
si´ dzieciuch, dzieciór, i dziecisko.

Frazeologicznie jest dziecko bardzo p∏odne. Bierze udzia∏
w licznych metaforach (prawdziwe z niego dziecko szcz´Êcia!),
a dla wielu porównaƒ stanowi naturalne pod∏o˝e. Ka˝dy z nas pod-
szyty jest dzieckiem, jak dziecko si´ cieszy, a potrafi i p∏akaç jak
dziecko, a nawet si´ drzeç; bywa naiwny jak dziecko, ale i jak dziecko 
kapryÊny. Czy zatem dobrze byç dzieckiem? Nie bàdêmy dzieçmi:
zazwyczaj bardzo dobrze. Ka˝de dziecko wie, ˝e to czysta, ˝ywa na-
tura, swoboda i prostota. Ale bywa czasem bardziej pokr´tnie,
a dwa po∏àczenia frazeologiczne: pijane dziecko we mgle i wyle-
wanie dziecka z kàpielà rysujà obrazy bardziej przera˝ajàce ni˝
zabawne. 

MyÊl´, ˝e nasz ambiwalentny stosunek do tego ciekawego
gatunku istot, z którym tak cz´sto si´ w ˝yciu spotykamy, dobrze
si´ w j´zyku wyra˝a.
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