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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU EVY MRHAČOVÉ  

Jiří Muryc 

Otázky parémií, frazeologie a jejich komparace se již po několik let řadí k centrálním ja-

zykovědným tématům vědecko-výzkumného zaměření katedry slavistiky FF OU. Mezinárodní 

setkávání vědců a badatelů této problematiky s názvem Parémie národů slovanských je toho 

důkazem – od roku 2002 se ve dvouletých cyklech nastálo usadila v kalendáři podnětných 

a zajímavých setkávání slavistů.    

Předkládaná monografie se nese zejména v duchu fungování parémií v 21. století, po-

dobně jako konference, která se uskutečnila ve dnech 13.–14. září 2016. Publikace tak prezen-

tuje celou řadu zajímavých příspěvků, jež můžeme shrnout v zásadě do čtyř větších celků. Jsou 

jimi:  

❖ jazykový obraz v parémiích,  

❖ specifická problematika slovanských parémií, 

❖ parémie ve slovanských jazycích, 

❖ parémie v dílčích oblastech života. 

 

Konference Parémie národů slovanských, katedra slavistiky a Filozofická fakulta Ostrav-

ské univerzity, která v roce 2016 slaví 25 let od svého založení, je neodmyslitelně spjata 

s osobností a životem docentky a děkanky Evy Mrhačové, předsedkyně organizačního výboru 

konference. Docentka Eva Mrhačová se výrazně zapsala nejen do historie katedry, ať už jako 

její vedoucí, tak jako její řadový člen. V letech 1990–1991 stála v čele katedry rusistiky na 

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a později, v období 1999–2003 vedla nově vzniklou 

katedru slavistiky na Filozofické fakultě OU a v této době iniciovala tradici paremiologických 

setkávání. Docentka Eva Mrhačová se rovněž řadí k zakladatelům Ostravské univerzity. V roce 

1991 byla zvolena první děkankou Filozofické fakulty OU, v jejímž čele působila po čtyři další 

funkční období a fakultu od základů vybudovala. O přínosu pro fakultu, univerzitu, slavistiku, 

Ostravu a celý region nemůže být pochyb a jen stěží lze uvést vše, čím se pro rozvoj humanit-

ních oborů a myšlení zasloužila. Dodnes je výraznou osobností fakulty a univerzity, šéfredaktor-

kou fakultního periodika Listy FF OU, aktivní přednášející, autorkou nebo spoluautorkou dva-

nácti slovníkových prací z oblasti slovanské srovnávací frazeologie a paremiologie, autorkou 

několika desítek dalších prací, studií, monografií. Bohatou vědeckou a badatelskou činnost mj. 

dokládá níže uvedený výběr publikací.  

Připojujeme se tímto k řadám gratulantů a jménem všech kolegů slavistů přejeme jubi-

lantce vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v pracovním i osobním životě a aktu-

álně také zdárné dokončení dalšího lexikografického díla, které se stane přínosem pro srovná-

vací slavistická studia.  
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ZDRAVICE 

Václav Čermák 

Vážené dámy, vážení pánové, kolegové, kolegyně,  

 

dovolte mi, abych hned na začátku poděkoval organizátorům z Filozofické fakulty Os-

travské univerzity za možnost pozdravit jménem Českého komitétu slavistů alespoň touto for-

mou účastníky v pořadí již osmé mezinárodní vědecké konference Parémie národů slovan-

ských. Nabídku organizátorů, aby nad touto konferencí přijal záštitu Český komitét slavistů, 

považuji za velkou poctu pro komitét již z toho důvodu, že tým kolegyň a kolegů kolem doc. 

Evy Mrhačové a dr. Simony Mizerové již úspěšně stihl zorganizovat na půdě Ostravské uni-

verzity celkem sedm konferencí na téma parémie ve slovanských jazycích a vytvořit tak vyni-

kající tradici pro další výzkum v této oblasti filologických věd. Ostrava jako místo, v jehož 

blízkosti se setkávají hned tři slovanské národy, patří i díky této tradici k významným centrům 

Čech, Moravy a jižní části Slezska, kde se úspěšně rozvíjí slavistické bádání. Osobně velmi 

lituji, že se nemohu z pracovních důvodů konference zúčastnit, neboť i já jsem se v minulosti 

věnoval blízké problematice. Přestože tematické zaměření Vaší konference je věnováno paré-

miím 21. století, dovolím si alespoň krátce odvést Vaši pozornost k nejstarší fázi slovanského 

písemnictví, totiž k literatuře cyrilometodějské. Přestože lze předpokládat, že parémie existova-

ly u Slovanů již v době předpísemné, zřejmě prvním zapsaným textem s parémiologickou te-

matikou byl staroslověnský překlad starozákonní knihy Přísloví, který je připisován tradičně 

sv. Metodějovi. Kniha Přísloví byla v Byzanci součástí příručky, která se nazývala profétologi-

on. Tento název reflektuje skutečnost, že se v této liturgické příručce vedle dalších biblických 

textů vyskytují i perikopy ze starozákonních proroků. Na rozdíl od byzantské tradice Slované 

tuto knihu pojmenovali parimejník. Tento název reflektoval fakt, že součástí jednotlivých čtení 

byly pravidelně lekce z knihy Přísloví, zejména z prvních dvou částí, jejichž autorství je již 

v židovské tradici připisováno králi Šalamounovi. 

Při této příležitosti mi dovolte ocitovat alespoň první verš deváté kapitoly z výše zmíněné 

mudroslovné starozákonní knihy Přísloví: „Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů.“ 

A dovolte mi stručné vysvětlení. Číslo „sedm“ má v židovské tradici význam jisté uzavřenosti 

a kompaktnosti celku. Současně verš říká, že zosobněná Moudrost si vybudovala svůj dům či 

příbytek (ve staroslověnštině „chramъ“), kam může ostatní zvát a kde má co nabídnout. Symbo-

licky spatřuji předchozích sedm uspořádaných parémiologických konferencí jako úspěšné budo-

vání příbytku Moudrosti v Ostravě, do níž je možné zvát hosty a nabízet vhodné příležitosti. 

Dovolte mi, abych jménem svým i jménem Českého komitétu slavistů popřál všem pří-

jemný pobyt na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, účastníkům konference obohacení 

o nové informace, kontakty a badatelské příležitosti, tj. to, co ve svém domě podle knihy Pří-

sloví personifikovaná Moudrost může nabídnout, a organizátorům osmého ročníku konference 

úspěšné budování a další rozšiřování domu Moudrosti. Všem srdečně přeji úspěšný, přátelský 

a hladký průběh celého parémiologického setkání. 

Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 

předseda Českého komitétu slavistů 

V Praze 12. září 2016 





 17 

JĘZYKOWO-KULTUROWY OBRAZ KULINARIÓW 

W PAREMIACH ŚLĄSKICH 

Lidia Przymuszała, Dorota Świtała-Trybek 

Linguistic and cultural image of cooking in Silesian maxims 

Keywords: Maxims, dialect phraseology, cooking, Silesia, food, poverty, fast, bread, cabbage, 

soups, meat, fat, spices 

Contact: Lidia Przymuszała, Uniwersytet Opolski; lprzymuszala@uni.opole.pl 

   Dorota Świtała-Trybek, Uniwersytet Opolski; dtrybek@uni.opole.pl  

 

Jedzenie – zarówno dawne proste, zwyczajne potrawy, jak i dzisiejsze wyszukane, często 

osiągające wyżyny dosłownie pojmowanej sztuki kulinarnej dania – od zawsze znajdowało się 

w centrum życia człowieka.  

Niezależnie od pełnionych funkcji – fizjologiczno (biologiczno)-pragmatycznej związa-

nej z zaspokajaniem fizycznego głodu, ludycznej, magicznej, obrzędowej, symbolicznej, reli-

gijnej czy rytualnej – stanowiło ważny element zarówno codziennego, jak i odświętnego życia 

człowieka.  

Pełniąc istotną, bytową i kulturotwórczą rolę w życiu człowieka pożywienie zajmuje tak-

że adekwatne do jego rangi miejsce w strukturze semantycznej języka [Witaszek-Samborska, 

2005, 15].  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie śląskich paremii motywo-

wanych nazwami kulinariów. Artykuł ma pokazać obraz pewnego wycinka rzeczywistości, 

który utrwalony został w śląskich przysłowiach oraz wskazać funkcje, jakie pełnią one w języ-

ku. Ma także zwrócić uwagę na znaczenia przekazywane za ich pośrednictwem i pokazać 

związek z kulturą regionu.  

Rekonstruowanie dawnych światów ukrytych za słowami1 należy do zadań fascynują-

cych, lecz niełatwych. I choć interpretacja znaczeń zawartych w przysłowiach (zwłaszcza tych 

sfrazeologizowanych) nie zawsze jest zadaniem prostym2, badacz może na ich podstawie od-

twarzać pewne fragmenty odchodzącego często w niepamięć obrazu świata. 

Artykuł ten oczywiście nie wyczerpuje zakreślonego w tytule tematu, stanowi zaledwie 

ogólny zarys problematyki i jest częścią większego, realizowanego przez autorki niniejszego 

tekstu projektu, dotyczącego kulinariów w gwarze i kulturze śląskiej. 

Podstawę materiałową artykułu stanowią zbiory przysłów Stanisława Wallisa3, Józefa 

Ondrusza, Andrzeja Cinciały, Józefa Lompy oraz przysłowia górnicze Józefa Ligęzy i Dioni-

                                                 
1 Sformułowanie „światy za słowami” jest nawiązaniem do tytułu pracy Ryszarda Tokarskiego Światy za 

słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej [Tokarski, 2014]. 
2 Autorzy zbiorów paremiograficznych nie objaśniają zwykle sensu notowanych przez siebie przysłów 

(niekiedy czyni to Wallis). 
3 Pełne adresy bibliograficzne wykorzystanych w referacie zbiorów paremiograficznych podane zostały 

w wykazie skrótów źródeł. 
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zjusza Czubali. Jest to więc materiał zróżnicowany zarówno pod względem chronologicznym, 

jak i geograficznym. Obejmuje jednostki zarejestrowane w przedziale czasowym od połowy 

XIX do ostatnich dziesięcioleci XX wieku z różnych obszarów Śląska. Praca Ondrusza oraz, 

mające historyczny charakter, zbiory Cinciały gromadzą materiał ze Śląska Cieszyńskiego, 

zbiór Wallisa i dziełko Lompy rejestrują paremie z niezbyt ściśle określonego obszaru Górnego 

Śląska, zaś przysłowia górnicze Ligęzy i Czubali związane są z przemysłową częścią Śląska, 

w tym i Cieszyńskiego. 

Jak już zostało powiedziane na wstępie, w centrum naszych zainteresowań są śląskie 

przysłowia, w których podstawowym komponentem jest wyraz należący do kategorii kulina-

riów, rozumianych szeroko jako gotowe potrawy, będące wytworem sztuki kulinarnej lub jako 

wszystko to, co związane jest z przyrządzaniem, gotowaniem i spożywaniem posiłków [Du-

bisz, 2003, 355]. A zatem do kulinariów zaliczamy: 1) potrawy; 2) napoje i trunki; 3) produkty 

spożywcze; 4) czynności związane z przygotowywaniem potraw; 5) naczynia i sprzęty używa-

ne w kuchni; 6) cechy i właściwości potraw i ich składników; 7) osoby, miejsca i okoliczności 

związane z jedzeniem; 8) używki. 

W niniejszym szkicu, z uwagi na jego ograniczone ramy, skupiamy się głównie na przy-

słowiach zawierających nazwy potraw i ich składników, zupełnie pomijamy natomiast przy-

słowia dotyczące napojów i trunków, gdyż stanowią one pokaźny materiał wymagający odręb-

nego omówienia4. Paremie zawierające pozostałe kategorie kulinariów omawiamy w wyborze. 

Zgromadzony materiał pozwala stworzyć swoistą listę potraw i ich składników, które 

najczęściej gościły na śląskim stole. Liczba paremii z komponentem chleb nie pozostawia wąt-

pliwości, że był on podstawowym składnikiem codziennego pożywienia Ślązaków. Był pod-

stawą ludzkiego utrzymania: Chlyb sie nigdy nie przijy [O 514]5; Przijaciela trzeba jak wody 

i chleba [C 724]; Soli i chleba dóma potrzeba [O 6466], a jego brak zawsze oznaczał głód 

i biedę, co widać w przysłowiach: Głodnemu zawsze chleb na myśli [W 908]; Chleb nie ma ości, 

gdy się kto przepości [W 226]; Rośnie jak głodnymu chlyb w gorści [O 6159] – ‘o czymś: ubywa, 

maleje’.  

Oprócz sensów dosłownych, przysłowia zawierające komponent chleb niosą zwykle zna-

czenia naddane, przenośne. Chleb symbolizuje w nich przede wszystkim uniwersalną, od-

wieczną tęsknotę za dostatnim, szczęśliwym życiem. Będąc podstawowym dobrem, oznacza 

spokojny byt: Każdy za chlebem idzie [W 1371]. Dla wierzących Ślązaków jest tak samo pożą-

dany jak życie wieczne po śmierci: Każdy chce chleba i nieba [O 3312]; Trzeba chleba i nieba 

[C 840]. Jest symbolem rodzinnego domu, swojskości; przeciwstawieniem tego, co własne 

(choć może bardziej skromne), temu co cudze, obce (choć bogatsze, bardziej wystawne, wy-

kwintne): Lepszy dóma chlyb, kapusta, niż kaj ińdzi kura tłusta [O 3707] (por. też inne przy-

słowia o takim samym sensie: Cudze nie tyje [W 455]; Na cudzym się nie upasiesz [W 2049]). 

Frazeologizmy być na swoim chlebie [O 297]; iść na swój chleb [O 2433]; oddać kogoś na 

swój chleb [O 3113] znaczące ‘usamodzielnić się, rozpocząć samodzielne życie’ pokazują, że 

chleb – zdolność jego samodzielnego pozyskania – jest wyznacznikiem dorosłości i niezależ-

ności od innych (przeważnie rodziców), pozwalającym rozpocząć życie na własny rachunek.  

Źródłem chleba jest/powinna być zawsze własna (zwykle ciężka) praca: Kawałek chleba 

nie spadnie z nieba, ale go zapracować trzeba [W 1326]; Kto nie robi, niech nie je [W 1611]; 

Kto pracuje, ten głodu nie odczuje [W 1632]. Fakt ten przysłowia podkreślają szczególnie wy-

                                                 
4 Analizę śląskiej leksyki i frazeologii dotyczącej picia alkoholu zawiera cykl artykułów L. Przymuszały: 

[Przymuszała, 2011], [Przymuszała, 2012], [Przymuszała, 2013].          
5 W nawiasie kwadratowym po każdym przysłowiu podajemy skrót źródła oraz numer pozycji, pod którą 

ono w źródle zostało odnotowane. W przypadku pracy Czubali, Lompy oraz Ligęzy są to numery stron. 
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raźnie, potępiając równocześnie zachowania, uniemożliwiające jego zdobycie: Smerdzi-

robótka, a wóni-chlebiczek [C 769]; Pójdź chlebiczku, zjem cię, a nie zarobię cię [W 2818]. 

Przejawem lenistwa jest eksponowane w paremiach zbyt długie spanie, wartościowane jedno-

znacznie negatywnie: Kto rano staje, temu Pan Bóg daje, a kto długo lygo, tego chlyb odbiygo 

[W 4068]; Kto ma pańskie wyspanie, ten ma żebracze śniadanie [W 1584]. Podkreślając fakt, 

że chleba nie je się za darmo: Nie jadł chleba za darmo [W 2280], Chlyb płacze, kiedy go za 

darmo jedzóm [O 511], z jednej strony przysłowia dają wskazówki, jak go sobie zapewnić: 

Musi nie dospać, gdo chce chleba dostać [O 4473]; Gdo dobrze orze, ma chleb w komorze 

[230]; Na czornej ziymi sie bioły chlyb rodzi [O 4517]; Wielbić Boga trzeba, to nabędziesz 

chleba [L 35], z drugiej zaś pokazują konsekwencje próżniactwa, nieróbstwa: Oj, leż, leniu, 

leż, przyniesie ci chleba pies [W 2588]; Gdo se na chlyb nie zarobi, nie umi go ani ukroć 

[O 1915]; Kto nie chce pracować na chleb, ten musi pracować za chleb [W 1592]; Próżnowa-

nie nie utuczy [W 2847].  

O uzależnieniu od innych (zwykle w obliczu biedy, czasami z powodu niechęci do pra-

cy), zmuszającym człowieka do uległości, do znoszenia upokorzeń, a nawet do rezygnacji 

z wolności i honoru mówią konotowane negatywnie przysłowia: Procny6 chlyb na pańskim 

[O 5924]; Czyj chleb, tego słuchać musisz [W 541]; Lepiej chleb ze sobą nosić, jak się oń pro-

sić [L 19]; Czapką, chlebem i solą ludzi niewolą [W 469]; Zjedzony chleb, bardzo ciężko odra-

biać [L 36] – choć są i takie przysłowia, jak to: Nic mi po honorze, kiej pustki w kómorze 

[L 25]. 

Chleb zdobyty bez wysiłku, bez pracy psuje ludzi. Dobrobyt osiągnięty niesprawiedli-

wie, często zbudowany na krzywdzie innych, zmienia człowieka na gorsze, czyni go wynio-

słym i nielitościwym [Jędrzejko, 2007, 20]: Dobry chleb go rozpiyro [O 1306]; Chleb ma rogi, 

a nędza nogi [C 44]; Chleb go uniósł [W 224]. 

Te zachowania stoją w sprzeczności z chrześcijańskimi postawami i wartościami, jak 

życzliwość, niesienie pomocy, miłosierdzie, czy przebaczenie: Dobry chleb z solą, byle z dobrą 

wolą [W 640]; Kto na ciebie kamieniem, ty na niego chlebem [W 1581]; Przez świętych do 

nieba, przez dobrych ludzi do chleba [L 27].  

Chrześcijańska postawa prostych „zjadaczy chleba”, polegająca na bezgranicznym zaufaniu 

Bogu i zawierzeniu mu we wszystkich codziennych sprawach uwidacznia się w przysłowiach: 

Gdo dał zęby, da też chleb do gęby [C 229]; Wielbić Boga trzeba, kto nabędzie chleba 

[W 3575]; także: Kogo Bóg stworzy, tego nie umorzy [L 18]. 

Paremie mówią też o szacunku do chleba, a właściwie przestrzegają przed jego brakiem: 

Kto chlebem gardzi, to chleb nim bardzi [W 1514]; Jak nie szanujesz pierszygo pecna chleba, 

ostatnigo nie uszanujesz [C 315]; Nie trzeba chlebem gardzić [C 563]; Chlyb nogóm depce 

[O 510]. Jeszcze dziś godne traktowanie chleba praktykowane jest w wielu śląskich domach, 

czego wyrazem są takie zachowania, jak czynienie nożem znaku krzyża  przed rozpoczęciem 

krojenia nowego bochenka, czy całowanie z uszanowaniem kromki upadłej na ziemię. Chleba – 

jako symbolu życia, dostatku, wspólnoty, jedności, owocu pracy ludzkich rąk – się nie wyrzu-

ca, gdyż, jak mówią starsi, „dzisiaj wyrzucisz, jutro będziesz głodny”. Z czerstwego przygoto-

wuje się inne potrawy albo daje się go zwierzętom do zjedzenia7. 

Choć chleb szanowano i ceniono jako podstawę codziennego menu, to jednak w przy-

słowiach pobrzmiewa echo tęsknoty za innym – bardziej urozmaiconym – jedzeniem: Chlyb 

z chlebym nie szmakuje [O 516]; Masło ze syrym jest dość dobre, ani chleba ku tymu nie trzeba 

[O 3909]; Na kołoce gęba skoce, a na chleb aże świergoce [W 2067]. Niektóre z nich niosą 

                                                 
6 Procny ‘trudny, wymagający wysiłku, mozolny’. 
7 Więcej na temat znaczenia chleba w kulturze zob.: [Świtała-Trybek, 2016, 67–70]. 
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jednak zarazem krytykę zbyt wyszukanych upodobań kulinarnych: Na chory chlyb8 mo dłógi 

zymby, ale rożeczki z masełkym, to ja! [O 4506]; Szuko chleba z masłym [O 6731] (‘jest nieza-

dowolony z tego, co ma’), lub przesłanie poprzestawania na małym i akceptowania tego, co się 

ma: Dobry i chlyb, jak ni ma kołocza [O 1309]9; Lepszy dóma chlyb, kapusta, niż kaj ińdzi kura 

tłusta [O 3707] (por. także: Jak się chce jeść, to i placek z owsa dobry [W 1098]).  

Oprócz chleba na śląskim stole gościły także inne mączne potrawy, jak na przykład gałuszki10 po-

lewane masłem czy rzadziej obecne w przysłowiach kluski oraz knedle: Hanysie, żgejmy sie, 

sóm gałuszki na misie [O 2296]; Kluski z mydłym, groch z powidłym, kapusta ze zielym – to 

czuć troche wiesielym [O 3400]; Pluła baba do popioła, narobiła knedli, napytała muzykantów, 

aby ji to zjedli [O 5643]. 

Do chętnie spożywanych i docenianych (co wyraża porównanie Jo cie kochóm jak gar-

niec kapusty [O 3011]) należała także kapusta, zwłaszcza, gdy była wzbogacona omastą: Piek-

nym słowym kapusty nie umaści [O 5576]. O tym jak ważnym była ona składnikiem pożywie-

nia świadczą liczne przysłowia kalendarzowe, informujące o poszczególnych etapach wzrostu 

warzywa, czasie jego zbioru i najlepszych sposobach uprawy, tak, aby plon był obfity: Na św. 

Macieja [24 II] kapusty zasieja [W 2125]; Po św. Wicie [15 X] główki w kapuście ujrzycie 

[W 2748 ]; W listopadzie kapuste się kładzie [O 7701]; Gdy Jadwigę [16 X] deszcz spotka, to 

kapusta niesłodka [W 751]11. 

Obok pożywnej kapusty (Od kapusty brzuch tłusty [O 5228]; Od kapusty jest chłop tłu-

sty, a od żuru – chłop jak z muru [W 2561]; Gospodarz bez kapusty miewa brzuch pusty 

[W 960]) przysłowia wymieniają także groch, fasolę, bób, czy niezbyt lubianą kaszę (Kaszóm 

straszóm [Cd I 1030]). O ile kapusta i groch stanowiły oznakę dobrobytu, o tyle bób wiązał się 

z głodem i był postrzegany  jako gorszy rodzaj strawy: Dobry bób, kie je głód; kiedy ni ma 

głodu, to sie nie chce bobu [C 178]; Jak kwitnie bób, to jest głód, a jak mak, to nie tak 

[O 2632]; Jak je głód, to bób dobry jak miód [O 2615]; Ani w Paryżu nie zrobióm z bobu ryżu 

[O 150].  

W rekonstruowanej na podstawie paremii śląskiej karcie dań znajdują się także ciepłe 

posiłki, wśród których „królują” zupy: bryja, kapuśnica, polewka, ścierka, wodzianka, żur. 

Bryją nazywano różne potrawy. Zwykle ogólnie określano w ten sposób każdą rozgotowaną, 

gęstą potrawę, najczęściej wykonaną z mąki razowej lub kaszy gotowaną na mleku lub wodzie. 

Był to także rodzaj gęstej zupy przyrządzonej ze świeżych lub suszonych  owoców (śliwek, 

gruszek, jabłek lub jagód) podawanej na zimno z chlebem12.  

                                                 
8 Chory chleb ‘chleb czarny, razowy’. 

Objaśnienia znaczeń śląskich leksemów i frazeologizmów podawane są na podstawie Słownika gwar ślą-

skich pod red. Bogusława Wyderki [Wyderka, 2000-2015], Słownika gwar śląskich Barbary i Adama Podgórskich 

[Podgórscy, 2008] oraz Słownika frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich Lidii 

Przymuszały [Przymuszała, 2013]. 
9 Z przysłów wynika, że kołacz był postrzegany jako lepszy od chleba, symbolizował większe dobro i do-

statek (por. [Jędrzejko, 2007, 20]). Choć inne przysłowie mówi: Kołocz sie roz-dwa przijy [O 3438]. 
10 Gałuszki ‘rodzaj klusek, zazwyczaj z gotowanych ziemniaków i mąki’. 
11 Na temat licznych przesądów i praktyk wierzeniowych dotyczących kapusty zob.: [Świtała-Trybek, 

2016, 70–73].  
12 Zupę taką, jako potrawę bezmięsną, jadano najczęściej w piątek, serwowano ją też na weselach: [podają 

na weselu] bryję, tj. suszone, rozgotowane owoce, podawane na zimno z chlebem; Bryja stanowiła także jedną 

z dwunastu potraw wigilijnych. Przygotowywano ją wówczas ze śliwek i rozpuszczonego piernika z dodatkiem 

cukru, bakalii i mąki. Na podstawie: Słownik gwar śląskich, pod red. B. Wyderki, Opole 2002, t. III (hasło BRYJA). 
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Kapuśnicę przygotowywano z soku z kiszonej kapusty i jadano zwykle z ziemniakami: 

Kapuśnica uskipiała, wiesielników nie doczkała [O 3279]. Polewka stanowiła lichą zupę przy-

rządzaną z mąki lub maślanki. Ten rodzaj zupy utrwaliły jednostki: Gdzie moc kucharek, tam 

polewke przesolą [C 276]; Gymbowej polywki dostoł [O 2283] ‘został ostro zganiony; otrzymał 

reprymendę’. Natomiast frazeologizm być na masnych ściyrkach [O 296], czyli ‘jeść dobrze 

omaszczone’, nawiązuje do zupy mlecznej z zacierkami lub kleiku z mleka, mąki i jaj zwanego 

ścierką. 

Dziwi natomiast fakt, że przysłowia tak niewiele mówią o wodziance13 i żurze14 – pod-

stawowych potrawach śląskiego ludu15: Dróciorz wczas rano – bydzie wodziónka na obiod 

[O 1473]. Zupy te jadano zwykle na śniadanie16, co utrwalone zostało we frazeologizmie isty 

jak żur na śniodani [O 2428], mającym znaczenie ‘nie budzący żadnych wątpliwości, oczywi-

sty, pewny’.  

Z paremii wynika zatem, że jedne potrawy traktowano jako gorsze, inne uznawane były 

za lepsze. Jedne wiązano z brakiem pożywienia, głodem (jak wspomniany wcześniej bób), inne 

(jak kapusta, czy groch zwłaszcza dobrze omaszczone17) były oznaką dostatku, dobrobytu, 

może nawet wyznacznikiem statusu społecznego.  

O tym, że mięso i powstałe z niego wyroby (nawet postrzegane dziś jako produkty gor-

szego sortu podroby) nie należały do codziennego jadłospisu i były potrawami pożądanymi, 

świadczą przysłowia i frazeologizmy: Najad sie masnej wątroby [C 532] ‘o kimś żarłocznym, 

mającym wilczy apetyt’; Kto w piątek jada flaki, myśli iże każdy taki [W 1704]; Ździebko wie-

przka, ździebko soli, już się obiad upatoli [W 3954]; Lepsza wesz w kapuście, jako żadne mięso 

[Cd I 1040]; Dobry żur, kiej w nim szczur ‘kiełbasa’ [W 649]. Nie było to jednak pragnienie 

mięsa za wszelką cenę; nie przysłaniało ono innych wartości, jak poczucie bezpieczeństwa 

i przekonanie, że najlepsze to, co własne: Lepszo dóma kapuścina, niż na wojnie owiyńzina 

[O 3671]; Lepszy dóma chlyb, kapusta, niż kaj ińdzi kura tłusta [O 3709]; Lepiéj doma kierz 

kapusty, Jak na wojnie kapłón tłusty [Majchrzak, 1970, 179]. 

W przysłowiach mowa jest też o jelitach, inaczej krupniokach, czyli śląskim rodzaju ka-

szanki – wyrobie z kaszy, krwi i podrobów: Dziwa się, jak Filip na jelita [Cd II 1178] ‘patrzy 

bezmyślnie’; Śmieje sie jak Filip na jelito [C 771] ‘śmieje się głupio, bezmyślnie’; Je słószny 

jak kocur z jelitym [O 2914] ‘o kimś grubym, tęgim (?)’. 

Przysłowia o mięsie, podobnie jak o chlebie, niosą liczne sensy naddane, wyrażające różne ob-

serwacje o ogólnym charakterze: Nie ma mięsa bez kości, a człowieka bez złości [W 2305]; Pie-

czone gołąbki nie przylecą [wpadną] same do gąbki [W 2693] ‘na dobre rzeczy trzeba zapra-

                                                 
13 Wodzianka (inaczej: wodzionka, zupa z chleba, brotzupa, sznelka/szelka, chuda jewa, kura górnicza) to 

rodzaj zupy z czerstwego chleba, cebuli, czosnku i skwarek zalanych wrzątkiem. Zob.: [Świtała-Trybek, 2015, 

133].  
14 Żur to zupa przygotowywana na zakwasie z mąki i wywarze z wędzonego boczku albo żeberek. Na Ślą-

sku znano wiele jego rodzajów, np. żur żeniaty/żonaty, żur samotny, żur na maślance, żur z flakami. Więcej na ten 

temat zob.: [Łabońska, 1996, 56–58]; [Sztabowa, 1990, 54, 80–81].    
15 W śląskich paremiach nie pojawia się natomiast w ogóle barszcz, będący od wieków jedną z najpopular-

niejszych zup w polskiej kuchni chłopskiej. 
16 Zob.: [Świtała-Mastalerz, Świtała-Trybek, 2014, 29].  
17 To, że potrawy z dodatkiem tłuszczu były nie tylko bardziej pożywne i wartościowe, ale także stanowiły 

oznakę dobrobytu, a brak omasty wiązał się z zaglądającą do kuchni biedą świadczy zachowany w języku frazeo-

logizm maścić warzechą oznaczający ‘biednie gotować’.  
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cować’; Tanie mięso psy zerą [W 3250]; Nie dla psa kiełbasa [W 2264] ‘ktoś na coś nie zasłu-

guje’; Nie bydzie ze psa słónina, a z guni18 aksamit [O 4716] ‘nic z tego nie będzie’. 

Uzupełnieniem codziennego stołu był nabiał. Przysłowia mówią o jajach, mleku i jego 

przetworach, jak: ser, masło, śmietana, maślanka czy kwaśne mleko. Jajko w paremiach z jed-

nej strony symbolizuje coś mniej ważnego, małego, mniej wartościowego [Jędrzejko, 2007, 

26]: Wajco móndrzejsze od kury [O 7586], z drugiej zaś coś bardzo delikatnego, kruchego, 

wymagającego opieki i troski: Robi z tym, jak z malowanym wajcym [O 6132]; Z nim trzeba jak 

z malowanym wajcym [O 8396] – niosą one sens ‘obchodzić się z kimś, czymś bardzo ostrożnie’.  

Pożądane i ważne w codziennej diecie było mleko, co widać w przysłowiach: Chodzi jak 

kocur kole wrzawego mlyka [O 592] (o przenośnym znaczeniu ‘chce czegoś, ale się boi’ także 

‘skrada się’); Góni jak kocur kole ciepłego mlyka [O 2232] (‘biega nerwowo tam i z powro-

tem’); zaś utrwalone w paremiach kokocie, ptasie mleko (Chybio mu jyny kokocigo mlyka 

[O 695]; Chybio mu jyny ptosigo mlyka [O 696]) jest metaforą życia w dostatku i dobrobycie.   

Częstym i lubianym, choć już nie tak pożywnym i wartościowym jak mleko, składnikiem 

codziennego jadłospisu była kiszka, czyli kwaśne mleko. Podawana wraz z ziemniakami sta-

nowiła zasadniczy posiłek spożywany na obiad lub kolację. To, że posiłek taki nie dostarczał 

energii i nie dodawał sił utrwalają przysłowia: Kiszki sie najeść, a iść sie płotu dzierżeć 

[O 3387]; Łazi jak mucha z kiszki [O 3857]; Tyś je chłop z kiszki [O 7468]; Wyglóndo, jagby 

z kiszki wyloz [O 7894] – ‘o kimś całkowicie pozbawionym sił’.  

W paremiach jest też mowa o maszketach. Ze słodkości pojawiają się bombony (Rożek 

a bómbón chłopa nie dzierży [O 6200]), symbolizujący dostatnie życie pączek (Mo sie dobrze 

jak pónczek w maśle [O 4278]; Żyje se jak pónczek w maśle [O 8554), oznaczający wszystko, 

co najlepsze miód (Słodki jak miód [O 6421]); Jak je głód, to bób dobry jak miód [O 2615]), 

czy piernik (Chwolił Żyd piernik [O 690]). Najwięcej jednak paremii mówi o bliżej nieokreślo-

nych plackach (Chwała masłym jeździ, z cukrym placki jodo [O 679]; Nie bydzie z tej rży pla-

cek [O 4712]; Żgają do tego, jak Żydzi do placka [Cd I 1130]; Upiec placek [C 860] ‘przewró-

cić się w błoto’) i kołaczach19 (Bez prace nie będą kołacze [C 18]; Człowiek by sie kołoczym 

przebód [O 1033]; Kołocz sie roz-dwa przijy [O 3438]; Z dziełuchóm na wydani, jak z koło-

czym do pieca [O 8345]; Nie bydzie z tej mónki kołoczy [O 4711]).  

Zwłaszcza te ostatnie odgrywały i nadal odgrywają istotną rolę w kulturze śląskiej. Ob-

rzędowe i symboliczne znaczenie kołacza przetrwało do czasów współczesnych utrwalone we 

frazeologizmie chodzić z kołaczem, podobnie jak kultywowany do dziś na Śląsku zwyczaj roz-

noszenia kołacza znajomym z okazji wesela, pierwszej komunii świętej, czy rocznicy ślubu. 

W paremiach utrwalone zostały także nazwy owoców i warzyw, choć, poza kapustą, gro-

chem i bobem, przysłowia wymieniają je raczej rzadko. Oto niektóre z nich: Zależą sie gruszki 

w pieleszu [C 937]; To je tako dziesiónto woda z pieczek20 [O 7135]; Rozumi sie na tym, jak 

świnia na pietruszce [O 6191] ‘nie rozumie’; Kole Gód – płónka21 jako miód [O 3435]; Rónk 

se nigdy nie umyje, mógłaby mu na nich rzepa róść [O 6215] ‘o dawno niemytych, bardzo 

brudnych rękach’; Sparzóny jak sałot [O 6484]; Założyć se na śliwke [O 8065] ‘żuć tytoń 

w ustach’; Ziymioki ji bydzie w gorku rachowoł [O 8305]; Jużem się dość gorzkich jabłek 

najadła [W 1314] ‘dużo wycierpiałam’. 

                                                 
18 Gunia ‘grube, wełniane sukno o ostrej fakturze’. Wyraz funkcjonujący tylko na Śląsku Cieszyńskim. 
19 Kołacz to rodzaj ciasta drożdżowego z kruszonką, serem, makiem lub jabłkami (obecnie także z innymi 

owocami sezonowymi, jak np. wiśnie, rabarbar, śliwki). Zob.: [Wijas-Grocholska, 2013, 49–70]. 
20 Pieczka ‘suszony owoc’. 
21 Płonka ‘owoc dzikiej jabłoni’. 
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W śląskiej kuchni gościły też przyprawy. Obok podstawowej soli przysłowia wymieniają 

również: pieprz, chrzan, cukier i ocet. Pojawiające się w paremiach i frazeologizmach nazwy 

przypraw, poprzez przypisane im konotacje dotyczące ich kształtu, wielkości, smaku, zapachu 

służą głównie charakteryzowaniu człowieka, rzeczy, zjawisk lub sytuacji: Móm cie jak sól 

w oku [O 4385] ‘o kimś, kto komuś przeszkadza, jest dla kogoś niewygodny’, Mo rzić jak dwa 

pieprze [O 4267]; Zno sie na tym, jak świnia na pieprzu [O 8400] ‘nie zna się’; Óna zustanie 

na ocet [O 5366] ‘zostanie starą panną (?)’; Mo krzóna w nosie [O 4169] ‘o kimś: jest w złym 

humorze, złości się’; Chałupka jak z cukru [O 473]. 

Funkcję charakteryzowania ludzi – ich wyglądu, cech charakteru i intelektu, postaw mo-

ralnych, sposobów wykonywania przez nich czynności – pełnią nie tylko paremie dotyczące 

przypraw, ale także i inne przysłowia zawierające komponent kulinarny. Materiał pokazuje, że 

przysłowia kulinarne oparte na strukturze porównania służące charakterystyce stanowią nader 

liczną grupę: Tyś jest ciemny, jak font presowy22 [Lig 96]; Kwaśny jak szczow [O 3604]; Toć 

mo wajeczne palce [O 7026] ‘nie umieć nic zrobić’; Wygląda jak pampuch23 [W 3705]; Uwija 

sie, jak mucha w maślance [W 3457] ‘robi coś bardzo powoli’; Zna się na tym, jak pies na 

otrębach [W 3940] ‘nie zna się’; To są ludzie starego pieczywa [W 3326] ‘o ludziach starej 

daty, należących do czasów minionych’; Baba jak maśnica  [W 73] ‘gruba’; Fuczy, jak jeż 

z płónkami [W 727]; Smerdzi jak Żyd czoskem [C 768]; Rośnie jak na drożdżach [C 748]; 

Gangle, jagdyby mioł gałuszki w karku [O 1713] ‘o kimś: mówi niewyraźnie, bełkocze’; Mo 

nos jak ogórka [O 4208]; Smyńdzi jak stary piec [O 6458] ‘o kimś, kto przynudza’; Brni jak złe 

piwo w rzici [O 377] ‘gdera, zrzędzi, marudzi’; Góni, jak gdyby mu rzyć nasolił [Cd II 1198]; 

Chodzi, jak gdyby miał garniec między nogami [Cd II 1163]; Mo sie jak groch przi ceście 

[C 476] ‘ma się źle; jest stale niepokojony, nękany’; Lyźć kómu do kapusty [O 3838] ‘prze-

szkadzać komuś; wchodzić komuś w drogę’.  

Niektóre przysłowia kulinarne, jak na przykład te zawierające komponent chleb, sól  lub 

mleko, służą do określania czasu lub charakteryzują wiek człowieka. Ilość zjedzonego chleba 

czy soli oznacza w paremiach upływ czasu; wyraża dystans, który dzieli kogoś od czegoś; po-

kazuje, jak wiele wysiłku należy włożyć i jak dużo czasu minie, zanim coś nastąpi: Jak sie 

chcesz wydać, to musisz jeszcze trzy dzieże chleba zjeść [Cd II 1207]; Pełny rozum mo człowiek 

dzieprym, jak sto kilo soli zjy [O 5565]. 

Paremie z elementem mleko wskazują zwykle na bardzo młody wiek człowieka i związa-

ną z tym niedojrzałość oraz brak doświadczenia. Ten ogólny sens nadaje przysłowiom leksem 

mleko wraz z niesionymi przezeń konotacjami: Jeszcze ci z brody mlyko kapie [O 2935]; Jesz-

cze mo mlyko w kóntkach [O 2941]; Ma jeszcze mleko na brodzie, a jużby gonił za dziewkami 

[Cd I 1050]; Mosz jeszcze mlyko pod nosym [O 4308]; Mlyko mo na brodzie, a kolce na dupie 

[O 4025]24. 

Analizowane paremie mówią nie tylko o kulinarnych upodobaniach Ślązaków, wyraża-

nych głównie tęsknotą za jedzeniem tłustym, będącym symbolem sytości, życia w dostatku 

                                                 
22 Presowa ‘salceson’.  
23 Pampuch 1. ‘pączek’, 2. ‘kluska’. Pampuchy to nazwa charakterystycznej potrawy – klusek drożdżo-

wych na parze podawanych najczęściej na słodko z różnych owocowymi sosami albo stopionym masłem i cu-

krem.  
24 Kolce na dupie to ślady kół (kolca ‘koła, kółka’) od nocnika odciśnięte na pośladkach, co utrwalone zo-

stało w innym przysłowiu o takim samym znaczeniu: Mo jeszcze na dupie kolce od nocznioka [O 4142] ‘o kimś 

młodym, niedorosłym’. W obu tych przypadkach zarówno mleko, jak i nocnik, konotujące treści ‘młody, niedoro-

sły, niedojrzały, niedoświadczony’ budują przenośny sens paremii.  
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i dobrobycie, oznaczającym pożywną i wartościową strawę25. Przede wszystkim pokazują ku-

linarną monotonię i żywieniowy minimalizm (Bryja, żur, bryja, żur… [O 382]; Mamulko, zaś 

bryja! [O 3907]; Wiecznie jedno i to samo [W 3572]), będący nie tyle konsekwencją świado-

mego wyboru, co wynikiem życiowej konieczności. Widać to w licznych przysłowiach poka-

zujących obraz głodu i biedy: Czasem  trzeba i z głodu przymrzeć [W 481]; Przy ubogim zaw-

sze piątek [W 2879]; Nie ma co w gębę włożyć [W 2298]; U biednego zawsze po obiedzie 

[W 3401]; U biednego nie należy wpraszać siebie do wieczerzy [W 3400]; Na św. Idzi podwie-

czorka chłop nie widzi [W 2150].  

Paremie dają też zalecenia dotyczące sposobów odżywiania; pokazują, że proste pokar-

my są najzdrowsze: Z chleba i soli głowa nie boli [O 8215]; Świyżo woda – zdrowio doda 

[O 6820]; Najprostsze pokarmy są najzdrowsze [W 2110]. Napominają przed nieumiarkowa-

niem w jedzeniu i piciu: Co zanadto, to i niezdrowo [W 442]; Kto zbyt je, zbyt pije, ten w ro-

zum nie tyje [L 18]; Wieczerza hojna, noc niespokojna [W 3570]; Gdo gorzałkę rad pijuje, ten 

buty bez podeszw miewuje [Cd II 1191]; Kosztowne obiady prowadzą na dziady [W 1461]; 

Gdo brzuch nazbyt tuczy, ten się nierad uczy [Cd I 990]; W dzień wypłaty kurka, a po wypłacie 

sucho skórka [Lig 96].  

Zawierają obserwacje dotyczące właściwości niektórych potraw i ich składników oraz 

skutków ich spożywania (zwykle tych niepożądanych): Najod sie gruszek, a teraz go boli 

z tego brzuszek [O 4554]; Z kapusty brzuch tłusty, a z bryje rzyć wyje [Cd I 1140]; Z kapusty 

brzuch tłósty, z fazoli brzuch boli [O 8327]; Brni jak złe piwo w rzici [O 377] ‘gdera, zrzędzi, 

marudzi’; Nie jydz syra, bo ci urośnie wielko putyra26 [O 4835]; Nie jydz gałuszek, bo zaślep-

niesz [O 4834]; Najod sie syra, bo sie fórt śmieje [O 4558]. 

W zgromadzonym materiale do szczególnie licznych (obok paremii służących charakte-

rystyce osób, rzeczy i zjawisk) należą przysłowia zawierające ogólne spostrzeżenia dotyczące 

codziennych sytuacji życiowych. Przysłowia te niosą różne treści naddane wyrażające prawdy 

uniwersalne: Jak się nie naje, to się nie naliże [Cd II 1216]; Na grzyby trza chodzić wtedy, kiej 

rosną [W 2059] ‘wszystko ma swoją właściwą porę’; Każdy chlyb mo dwie skórki [O 3313] 

‘każda sytuacja ma dobre i złe strony’ (wariant przysłowia: Każdy kij ma dwa końca); Jak se 

nawarzisz, tak se zjysz [O 2731] ‘od człowieka zależy, jakie stworzy sobie warunki’ (wariant 

przysłowia: Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz); Czym gornek za młodu nawre, tym na sta-

rość smerdzi [O 1100] ‘wady, nałogi nabyte w młodości, nie dają się później wykorzenić’ (wa-

riant przysłowia: Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci); Z małego garnusz-

ka prędko przekipi [C 929]; Z pieknej miski sie nie najysz, jyny z pełnej [O 8420] ‘to, co 

atrakcyjne zewnętrznie, może okazać się bezużyteczne’; Cóż po pieknym talerzu, jak na nim 

nic ni ma [C 110] (wariant przysłowia: Ładna miska jeść nie daje); Nie każdo jagoda malina, 

bywo czasym i smrodynia27 [O 4837] ‘nie wszystko jest takim, na jakie wygląda, czasami może 

spotkać nas rozczarowanie’ (wariant przysłowia: Nie wszystko złoto, co się świeci); Krzónu nie 

potrzesz, baby nie przeprzesz28 [O 3552].  

Czasami przysłowia przekazują wyrażane wprost zalecenia praktyczne lub przestrogi: 

Z trómby29 sie chlyb wycióngo, dziepro jak burzi [O 8469]; Nie pij wina, boś chudzina 

[W 2344]; Jak nie przestaniesz gorzołka pić, to cie żeber nie minie [W 1086].  

                                                 
25 Por.: [Sojka-Masztalerz, 2001, 136]. 
26 Wyraz funkcjonujący na Śląsku Cieszyńskim. Putyra oprócz podstawowego sensu ‘drewniane naczynie 

na mleko, na żętycę’ przenośne oznacza także ‘dupę’.  
27 Smrodynia ‘czeremcha’. 
28 Przeprzeć ‘przekonać kogoś’. 
29 Trąba ‘piekarnik’. 
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Paremie kulinarne rejestrują też ślady dawnych stosunków społecznych, rodzinnych, są-

siedzkich. Na przykład przysłowia o chlebie wyrażają przekonanie o korzyściach płynących 

z ożenku z wdową, która ma majątek z pierwszego małżeństwa i zorganizowane gospodarstwo: 

U wdowy chleb gotowy, a u dziewki próżne chlewki, a u wdowca jak u mrowca ‘pełno dzieci’ 

[C 864]; U wdowy chlyb gotowy, a u wdowca kyns chabowca30 [O 7575]. Odzwierciedlają re-

lacje małżeńskie: Jak sie chłop z babóm nie wyspi, to żodyn garniec na blasze nie pasuje 

[O 2741], czy międzyludzkie: Niewdzięcznikowi choć pysk miodem posmarujesz, to ón dobre-

go i tak nie uzna [W 2501].  

W paremiach zawarte są również pewne stereotypy związane z postrzeganiem niektórych 

grup etnicznych, społecznych czy zawodowych, np. mówiące o upodobaniach górników do 

dobrego jadła, a zwłaszcza do wypitki: Dlo hawiyrza liter kwitu, dlo siedloka garniec kiszki 

[O 1254]; Popij górniku, kiej robisz w chodniku [Cz 419]; Kto w Barbórka nie pije, tego 

w grubie zabije [Cz 418]; Na czwartego grudnia wyjdzie wódki studnia [Cz 420] oraz inne: 

Cygónowi szperka, a gazdowi kapusta [C 112]; Jy w czopce jak Żyd [O 3204]; Smerdzi jak Żyd 

czoskem [C 768]; Smaruj chłopa miodem, a on jeno chłopem cuchnąć będzie [W 3018].  

Pokaźną grupę przysłów kulinarnych stanowią ponadto prognostyki oraz przysłowia ka-

lendarzowe i gospodarskie31, związane ściśle zarówno z kalendarzem liturgicznym, jak i astro-

nomicznym. Przysłowia te, będące swoistym kalendarium prac polowych, to miniobrazki czy 

poradniki w pigułce, mówiące o zasadach uprawy roślin i o sposobach gospodarowania za-

pewniających zasobność każdej śląskiej komory: Po Bożym Ciele siej tatarkę32 śmiele 

[W 2724];  Na św. Roch [16 VIII] w stodole groch [W 2163]; Święty Jan [24 VI]  jagód dzban 

[L 30]; Na Dyjona [Tymona, 19 IV] siej jęczmiona [W 2052]; Po św. Jakóbie [25 VI] każdy już 

kartofle dłubie [W 2741]; Świętej Jadwigi  [16 X] z kapustą na wyścigi [W 3179].  

W przysłowiach zachowało się też wiele przesądów i wierzeń dotyczących kulinariów – 

prognostyków i magicznych zachowań: Jak kwitnie bób, to jest głód, a jak mak, to nie tak 

[O 2632]; Bydzie głodny rok, bo sóm wielki dziurki w chlebie [O 405]; Ukrejcie se chleba do-

koła, aby zaś była pełno stodoła [O 7526]; Chleb dobry, ażeby pieniądze nie zaginęły [W 223] 

– pieniądze chowano w środku chleba; Dróciorz wczas rano — bydzie wodziónka na obiod 

[O 1473]; Ziymioki mo sadzić nejmłodszy, aby sie urodziły [O 8310]. 

Paremie kulinarne oprócz obrazu codziennego śląskiego stołu, oddają potoczne wyobra-

żenia o prawidłowościach w otaczającym człowieka świecie; są swoistą ilustracją różnych za-

chowań i postaw człowieka [Jędrzejko, 2007, 18]. Przekazują prawdy ogólne, system wartości 

i zasady moralne, także proste nauki dotyczące życia chrześcijańskiego (Kto jada mięso w piątki, 

temu go brakuje w świątki [W 1544]; Gdo w niedziele jarmarczy, temu na sól nie starczy [Cd I 

980]). 

Na zakończenie zauważyć należy, że utrwalony w języku obraz dawnej tradycyjnej 

kuchni śląskiej różni się od dzisiejszych kulinarnymi upodobań Ślązaków, co świadzy o tym, 

że gusta kulinarne – podobnie jak inne aspekty życia człowieka – wciąż ulegają przeobraże-

niom. Przysłowia nic bowiem nie mówią na przykład o typowym, będącym niejako wizytówką 

dzisiejszej kuchni śląskiej daniu, jakim są białe kluski (nazywane też guminowymi/gumionymi/ 

                                                 
30 Chabowiec ‘kij do bicia’. 
31 Np. Na św. Fabiana i Sebastiana [20 I] nie żałuj dla bydła siana [W 2105]; Na św. Dominik [8 VIII] ko-

py z pola mik, mik [2149]; Po św. Michale [29 IX] wolno paść i na skale [W 2745] ‘można  również było wypasać 

bydło na łąkach i polach bez przestrzegania granic wyznaczanych przez miedze’; Od świętej Katarzyny [25 XI] 

nie prześladuj już zwierzyny [W 2570] ‘nie wyprowadza się zwierząt na pastwisko’.   
32 Tatarka ‘gryka’. 
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gumowymi, gumiklyjzami)33, modra (czerwona) kapusta i rolady (zrazy wołowe lub wieprzo-

we)34. 

Zaprezentowane przykłady i przeprowadzona na ich podstawie analiza śląskich paremii 

kulinarnych to zaledwie wstęp do szerszych badań niezwykle pojemnego i interesującego pola 

pojęciowego, jakim są kulinaria. Mamy nadzieję, że staną się one przyczynkiem pozwalającym 

w przyszłości na pełne zrekonstruowanie językowo-kulturowego obrazu, nie tylko regionalnej, 

ale także polskiej tradycji kulinarnej. 

LINGUISTIC AND CULTURAL IMAGE OF COOKING IN SILESIAN MAXIMS 

Summary 

Food, as one of the most important components of human existence, in addition to its 

primary function associated with satisfying hunger, is also an element of culture. Specific be-

liefs, culinary habits, and even superstitious magical practices were created around this issue 

over the centuries. Food and its names are also an essential element of language, as evidenced 

by numerous linguistic studies devoted to this part of Polish vocabulary. 

The aim of this paper is to present and discuss selected Silesian maxims that include 

words belonging to the culinary category, understood as ready meals, which are a product of 

culinary arts, or as everything that is connected with preparing and cooking food. The paper 

aims to present a slice of reality preserved in Silesian maxims and their linguistic functions. It 

also indicates the importance of their meaning and their relation with the regional culture.  
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OBRAZ INNYCH GRUP ETNICZNYCH W PAREMIACH  

– SKŁADNIKI POZNAWCZE STEREOTYPU.  

NA PRZYKŁADZIE STEREOTYPU NIEMCA 

 I STEREOTYPU CYGANA W POLSZCZYŹNIE 
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The image of the other ethnic groups in proverbs – cognitive elements  

of the stereotype, as exemplified by the stereotype of German  

and Gypsy in the Polish language 
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Potoczne rozumienie słowa stereotyp1 znacznie odbiega od jego znaczenia jako pojęcia 

naukowego, zwłaszcza na gruncie lingwistyki kulturowej. Takie ustabilizowane połączenia jak 

np. zwroty wystrzegać się stereotypów, przezwyciężać stereotypy, wyzwolić się spod wpływu 

stereotypów/ ze stereotypu, uwolnić się od stereotypu, walczyć ze stereotypem/ stereotypami, 

łamać/ obalać/ kruszyć stereotypy czy wyrażenia fałszywe/ krzywdzące stereotypy ukazują po-

toczne pojmowanie stereotypu – jako czegoś złego, negatywnego, negatywnie wpływającego 

na człowieka, jego postrzeganie świata oraz kontakty z innymi ludźmi, zatem na utożsamianie 

stereotypu z ‘uprzedzeniem’, czyli jednoznacznie negatywnie wartościowanym obrazem jakie-

goś wycinka rzeczywistości, najczęściej jakiejś grupy ludzi. Językoznawcy pojęcie stereotypu 

definiują znacznie szerzej. Jerzy Bartmiński i Jolanta  Panasiuk wyraźnie stwierdzają: 

Nie wydaje się słuszne ograniczanie opisu stereotypu do jego składników wyłącznie wartościujących, bez 

brania pod uwagę składników poznawczych i przysługującego stereotypowi „ziarna prawdy”.  

[Bartmiński, Panasiuk 2001, 379].2 

Jeśli chodzi o strukturę stereotypu, to wyodrębniane są zarówno składniki poznawcze 

(czyli treści opisowe, wynikające z obserwacji rzeczywistości i z doświadczenia życiowego, to, 

co Bartmiński nazywa „ziarnem prawdy”), jak i składniki emocjonalne (czyli oceny emocjo-

nalne, wartościowania), te ostatnie – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Stereotyp jest to 

zatem językowo-kulturowy obraz, ukształtowany z wykorzystaniem potocznej, zdroworozsąd-

kowej (a nie: naukowej) racjonalności, na który składają się treści opisowe oraz emocjonalne 

i aksjologiczne. Stereotypy traktowane są jako „pewna szczególna podklasa pojęć, mianowicie 

pojęć potocznych, które są silnie zabarwione podmiotowo, swoiście wewnętrznie zorganizo-

                                                 
1 Definicję stereotypu sformułował Walter Lippmann, w książce wydanej w 1922 r. pt. Public Opinion. 

Warto dodać, że sam wyraz był używany już wcześniej (od końca XVIII w.), w innym znaczeniu – jako termin 

z zakresu drukarstwa: ‘odlew składu drukarskiego, gotowa, sztywna matryca wykorzystywana zamiast pojedyn-

czych czcionek’. 
2 O pojmowaniu pojęcia stereotyp w językoznawstwie zob.: Chlebda 1998, Bartmiński 2007. 
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wane i wchodzą w skład językowo-kulturowego obrazu świata danej wspólnoty komunikatyw-

nej” [Bartmiński, Panasiuk 2001, 373]. 

Jedną z odmian stereotypów językowo-kulturowych są stereotypy etniczne, tj. wyobra-

żenia dotyczące narodów i grup etnicznych. Do swojej analizy wybrałam dwa spośród nich: 

stereotyp Niemca i stereotyp Cygana w polszczyźnie. Oba heterostereotypy dokumentują kon-

takty między Polakami a przedstawicielami tych grup (narodu w przypadku Niemców i grupy 

etnicznej w przypadku Cyganów), traktowanymi przez Polaków jako inni, obcy, co bardzo 

często prowadziło do negatywnego wartościowania. Materiałem analitycznym są paremie – 

utrwalone w języku połączenia wielowyrazowe, zarówno frazeologizmy (dane językowe 

o charakterze systemowym), jak i przysłowia (dane tekstowe), odnotowane w słownikach ję-

zyka polskiego. Podstawowym źródłem ekscerpcji była Nowa księga przysłów i wyrażeń przy-

słowiowych polskich wydana pod red. Juliana Krzyżanowskiego [NKP], w której materiał bę-

dący dokumentacją obu stereotypów etnicznych jest ilościowo porównywalny: hasło Niemcy – 

65 zapisów głównych (oraz 61 zapisów pod innymi hasłami, w tym aż 21 pod hasłem Polak, 

co nie powinno dziwić, bo dla Polaka Niemiec – jedyny spośród jego sąsiadów niebędący Sło-

wianinem – jest prototypem innego, obcego), hasło Prusy – 9 zapisów głównych (oraz 12 zapi-

sów pod innymi hasłami), Szwab – 3 zapisy główne (oraz 3 zapisy pod innymi hasłami), hasło 

Cygan – 77 zapisów głównych (oraz 36 zapisów pod innymi hasłami).3 Materiał zebrany 

z NKP został uzupełniony jednostkami notowanymi w słownikach rejestrujących polszczyznę 

ogólną oraz dialektalną. 

Niemcy 

Najbardziej powszechne objaśnienie etymologiczne etnonimu Niemiec to: ‘ten, kto nie 

ma zdolności mówienia’, ‘ten, kto mówi niezrozumiale, niezrozumiałym językiem’ [Boryś, 

2005, 362]4. Do składników poznawczych budujących stereotyp Niemca odzwierciedlony 

w polskich paremiach należy obcość, inność pod względem językowym. Dokumentacją jest 

m.in. frazeologizm siedzieć jak na niemieckim kazaniu w znaczeniu ‘przysłuchiwać się rze-

czom niezrozumiałym’, pochodzący z czasów średniowiecza, gdy kazania wygłaszano w ko-

ściołach po niemiecku w tych miastach, gdzie przeważało mieszczaństwo niemieckie [Tyrpa, 

2011, 155]: siedzi jak na niemieckim kazaniu; jakoby na niemieckim kazaniu był; jak na nie-

mieckim kazaniu tam byłem/ siedziałem ‘tzn. nic nie rozumie’ [NKP II 49, kazanie 7]5. Ekspre-

sywna gwarowa fraza Ti niemcu! była kierowana ‘do tego, kto nie może zrozumieć skierowa-

nych do niego wyjaśnień’ [Tyrpa, 2011, 156]. Kolejnymi przykładami postrzegania Niemców 

jako innych pod względem językowym, są powiedzenia: Co z Niemcem za mowa [Oracki, 

1977, 58]; Gadajże z nim, kiedy on Niemiec; Gadaj mu tam, kiedy/ kiej to Niemiec ‘zwrot wy-

                                                 
3 Najobszerniejszą dokumentację w tym źródle mają dwa inne stereotypy etniczne – heterostereotyp Żyda 

i autostereotyp Polaka (hasło Żyd – 266 zapisów głównych, hasło Polska – 129 zapisów głównych). Kolejne miej-

sca w tym rankingu dotyczącym liczby odnotowanych w NKP jednostek zajmują hasła – odpowiednio: Cygan, 

Niemcy. 
4 Krystyna Długosz-Kurczabowa objaśnia etymologię słowa Niemiec, przywołując przymiotnik memy 

‘mówiący niezrozumiale, niewyraźnie, bełkotliwie’ (http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/nie-tylko-b-Niemcy-b;5321.html). 

Istnieje też przypuszczenie, które nie zyskało jednak powszechnej akceptacji, że wyraz Niemiec pochodzi od na-

zwy jednego z germańskich plemion, Nemetes (por. Rodziewicz 2009, 130). 
5 Na Kaszubach obok postaci siedzi jak na niemieckim kazaniu odnotowano też sedzi, jak Niemc na kaza-

niu (Porawska, Tyrpa 2010, 174, Tyrpa 2011, 155). 
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wodzi się z anegdoty ludowej i oznacza nieszczere perswazje, wykrętne tłumaczenie’6 [NKP II 

603, Niemcy 13]. W okolicach Bielska-Białej na określenie kogoś, kto w ogóle nie zna języka 

polskiego używano dwóch frazeologizmów z etnonimem Niemiec: goły Niemiec z kogoś 

‘o kimś zupełnie nieznającym języka polskiego’: goòy Ńyµec ś ńego [Przymuszała, 2013, 150] 

oraz bitny Niemiec z kogoś ‘ts.’: ýitny Ńyµec ś ńego [Przymuszała, 2013, 17]. Paremie przeko-

nują, że Polakom uczącym się niemieckiego największe trudności sprawiają rodzajniki: gwar. 

Gdyby nie tén der-di-das, byłby zé mnie Niémiec – odpowiednie używanie rodzajników jest dla 

uczących się języka niemieckiego sprawą kłopotliwą [NKP II 603, Niemcy 14], jak również 

wymowa poszczególnych głosek: gwar. Włożył język pod niecki, umie mówić po niemiecki 

[NKP II 605, Niemcy 60]. Ostatnie powiedzenie w humorystyczny sposób opisuje naukę języ-

ka niemieckiego podejmowaną przez Polaków. Podobny obraz podaje Bernard Sychta, autor 

Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, cytując żartobliwą opowieść o tym, jak 

można nauczyć się niemieckiego: 

Nauka języka niemieckiego: W czasie trzaskającego mrozu można było niegdyś łatwo naučëc są po µecku 

[‘niemiecku’ – RD] gadac. Starczyło tylko přëłožëc jązëk do pompy lub klamki u drzwi na dworze. Zbyt 

ryzykowna to jednak była „nauka”, ponieważ w czasie niej przymarzał zawsze język, który trzeba było od-

rywać. W podobny sposób „uczono” się po niemiecku na Kociewiu i w Borach Tucholskich.  

[SGKasz VI 8; zob. Tyrpa. 2011, 155]. 

Autorki porównawczej analizy ludowego wizerunku Niemca w języku polskim i rumuń-

skim, Joanna Porawska i Anna Tyrpa, tłumaczą opis zamieszczony przez Sychtę następująco: 

„Prawdopodobnie chodziło o to, że osoba z okaleczonym po tym zabiegu językiem mówi rów-

nie niezrozumiale jak Niemcy.” [Porawska, Tyrpa, 2010, 174].7 

Język niemiecki (należący do grupy języków germańskich) w uszach Polaka (czy w ogó-

le Słowianina) brzmiał obco, nieprzyjemnie, twardo – mówienie w tym języku Polacy określali 

jako szwargotanie8, a sam język skojarzyli z przeklinaniem, używaniem wulgaryzmów: mówić 

z niemiecka ‘używać wulgaryzmów’ (jakby się mówiło obcym językiem) [Tyrpa, 2011, 154]9. 

Warto jednak podkreślić, że Słowianie, czyli ‘ludzie wspólnego słowa, wspólnej mowy’, 

Niemcem nazywali dawniej każdego cudzoziemca, z którym nie umieli się językowo porozu-

mieć. Polacy – zwłaszcza przybysza z północno-zachodniej Europy, zatem nie tylko Niemca, 

ale i Holendra, Szweda, Duńczyka, a nawet Anglika czy Francuza [Bystroń. 1995, 167]. 

 

Jako kolejny składnik poznawczy w stereotypie Niemca można potraktować wyobraże-

nie dotyczące wyglądu Niemca, który to wygląd jest wynikiem spożywania przez niego du-

                                                 
6 Treść anegdoty przytacza Julian Krzyżanowski: „Do chaty chłopskiej przybywa cudzoziemiec i, zapro-

szony na nocleg, dobiera się do gospodyni. Gospodarz miarkując, co się dzieje, radzi żonie przekonać napastnika, 

by dał jej spokój. Ona na to replikuje, że jest bezradna, bo przecież cudzoziemiec jej nie zrozumie.” Zdaniem 

Krzyżanowskiego w tym przysłowiu chodzi o nieszczere perswazje, nie zaś o trudność porozumienia się z Niem-

cem – w przeciwieństwie do Samuela Adalberga, który w Księdze przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowio-

wych polskich przysłowie opatrzył znaczeniem: ‘tj. trudno z nim dojść do porozumienia, nic nie rozumie’ (MG II 8). 
7 Por. niemieckie przysłowie dotyczące języka polskiego – równie trudnego do nauczenia się dla Niemców, 

jak język niemiecki dla Polaków: Wer polnisch lemen will, muss im Winter mit der Zunge den kalten Drücker/ 

kalter Eisen lecken ‘Kto chce się nauczyć polskiego, musi w zimie lizać zimną klamkę/ żelazo’ (Szarota 1996, 

70). 
8 Szwargotać znaczy też pot. ‘mówić w języku, którego ktoś nie zna lub nie lubi, zwłaszcza po niemiecku’ 

(http://sjp.pwn.pl/sjp/szwargotac;2527416.html), ‘mówić niezrozumiale w obcym języku, zwłaszcza niemieckim’ 

(http://sjp.pl/szwargotać), ‘mówić w obcym, niezrozumiałym języku’ 
9 Por. farflukter, fluk, flak pogardl. ‘Niemiec’ (z niem. verfluchter ‘przeklęty’, fluch ‘przekleństwo’). 
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żych ilości tłustych potraw, popijanych piwem. To wyobrażenie dotyczy przede wszystkim 

mieszkańców Bawarii10, rozszerzane jest jednak na Niemców w ogóle: spasły/ tłusty jak piwo-

war niemiecki; spasiony jak Niemiec [NKP II 604, Niemcy 52]. Paremie odnotowane na Śląsku 

Cieszyńskim potwierdzają przypisywaną Niemcom skłonność do obżarstwa: mieć pruskie 

strzewo ‘mieć wielki apetyt’: Toć mo ale pruski strzewo ‘jelita, wnętrzności’ [Przymuszała, 

2013, 237] ‘tzn. ma wielki apetyt’ [NKP II 1098, Prusy 9]; Toć mo to pruski strzewo [‘trze-

wia’] ‘o żarłoku’ [Tyrpa, 2011, 171]; siedzi komuś pysk jak pruskiemu złodziejowi ‘ktoś ma 

wydatne, pucołowate policzki’: Siedzi mu pysk jak pruskimu złodziejowi [Przymuszała, 2013, 

38; Tyrpa, 2011, 171]. 

Nie odnalazłam paremii, które poświadczałyby inne wyobrażenie Niemca: smukłego 

blondyna o nordyckiej urodzie, której charakterystycznym elementem są również niebieskie 

oczy11 – zapewne dlatego, że jest ono wytworem stosunkowo nieodległych czasów (ideologia 

nazistowska, okres II wojny światowej). 

W historycznym stereotypie Niemca wyraźnie został zapisany specyficzny ubiór – spe-

cyficzny z punktu widzenia Polaka, zarówno chłopa jak i szlachcica, którzy nosili długie stro-

je12. Wyobrażenie kusego Niemca, zwanego pogardliwie pludrem, pludrakiem13, kurtą14, jest 

udokumentowane w polskim języku i kulturze od XVIII wieku. Poświadczają je następujące 

frazeologizmy: kusy jak Niemiec ‘ubrany w krótki, obcisły strój’ [NKP II 603, Niemcy 21]; 

gwar. wystroił się jak Niemczyk [NKP II 605, Niemcy 62], a także priamel Polak do rady, Li-

twin do zwady, Mazur do boju, Niemiec do stroju, Włoch do lutni, Rusin do bałamutni [NKP II 

1006, Polska 66]; oraz gwarowe przysłowie z okolic Pszczyny na Śląsku Niemiec nie ma galot 

[‘spodni]’, jeno lemiec [‘kołnierz’] [Wallis, 1960, 91]. Typowy dla Niemców strój został przy-

wołany również w przysłowiu Nie czyń grzechu nieczystego, strzeż się stroju niemieckiego 

[NKP II 603, Niemcy 23], które jest ilustracją przekonania, że Niemiec, najczęściej niebędący 

katolikiem, luteranin, ma konszachty z diabłem – por. Kto Niemcowi służy, temu diabeł płaci 

[NKP II 603, Niemcy 20]; Niemiec, Szwab – diabłu brat [Rodziewicz, 2009, 131]. Nie dziwi 

więc, że w polskim folklorze pojawia się diabeł Niemczyk, diabeł ubrany na niemiecką modłę: 

Zakochał się jak diabeł w niemieckim ubiorze/ stroju – tradycyjnym strojem diabła jest fraczek 

niemiecki [NKP II 605, Niemcy 64], a niektórzy Niemcy przez polskich chłopów (przedstawia-

jących sobie diabła na podobieństwo Niemca) brani byli właśnie za diabła.15 W ten sposób 

inność, obcość Niemców została zintensyfikowana, wyraża ją bowiem nie tylko odmienny 

ubiór, ale i wiara, religia. 

Palenie fajki to kolejny składnik poznawczy w historycznym stereotypie Niemca. 

W polskiej, ale także w rumuńskiej tradycji ludowej, atrybutem Niemca jest fajka właśnie. Oz-

                                                 
10 Por. Oktoberfest – tradycyjny festyn ludowy, dożynki chmielne, organizowane na przełomie września 

i października w Bawarii. Por. też polskie gwarowe określenia, pochodzące od form choronimu Bawaria, nawią-

zujące do wyrabianego tam piwa: babarskie piwo (także np.: bawarskie; bawarkowe; bajerskie; bawar; bawarka); 

Bawaria ‘piwiarnia’ (Tyrpa 2011, 176). 
11 Ten element jest składnikiem współczesnego stereotypu Niemca, rekonstruowanego na podstawie badań 

ankietowych – zob. Bartmiński 2006. 
12 Tj. sukmanę – w przypadku chłopa oraz żupan i kontusz – w przypadku szlachcica. 
13 Oba wyrazy od pluderhosen – niemieckiej nazwy krótkich spodni, które wraz z krótką, obcisłą marynar-

ką, zwaną fraczkiem, a także koszulą, pończochami i butami ozdobionymi guzami stanowiły ów niemiecki strój. 

Jego dopełnieniem był trójrożny kapelusz nazywany nietoperzem, oraz upudrowana peruka zakończona warko-

czem, czyli harcapem, który znajdował się w ozdobnym harbajtelu, czyli woreczku, mieszku. 
14 Kurta dosł. ‘w krótkim stroju, kusy’. 
15 Więcej na ten temat Bystroń 1995, 178–181.  
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dobna fajka drewniana przez polskich chłopów nazywana była szwabką [Porawska, Tyrpa, 

2010, 168, 170; Tyrpa, 2011, 178], a sami Niemcy – pipsztobami16.  

Innym składnikiem historycznego stereotypu Niemca, rekonstruowanego na podstawie 

paremii, jest informacja o zajęciach, profesjach, które Niemcy wykonywali. W 1935 roku 

Jan Stanisław Bystroń pisał tak: 

Było Niemców w Polsce zawsze dość, oczywiście przede wszystkim w zachodniej połaci kraju; tworzyli 

oni zasobną i wcale pokaźną warstwę mieszczańską, osiadali często gęsto po wsiach jako koloniści. Od 

średniowiecza począwszy aż do niedawnych czasów coraz to nowe fale imigrantów niemieckich osiadają 

na ziemiach polskich; poza tym bywało tu także dość kupców niemieckich, w zaciągu cudzoziemskim 

zawsze sporo było Niemców (tak, że i komenda była niemiecka), a na dworach magnackich też nietrudno 

było o Niemca, najczęściej kwalifikowanego rzemieślnika, budowniczego czy lekarza.  

[Bystroń, 1995, 167]. 

Językowe utrwalenie zyskał Niemiec – rzemieślnik: W Hiszpanii praktyk, we Włoszech 

doktor, we Francji fryjerz, w Niemczech rzemieślnik, w Danii, w Anglii, w Szkocji kupiec, 

w Wołoszech złodziej, w Turczech żołnierz, w Polszcze prokurator, w Moskwie łgarz, w Pru-

siech gospodarz: pożywią się [NKP I 785, Hiszpania 5]17, Niemiec – kupiec: Co Niemiec, to 

kupiec [NKP II 1002, Polska 14]18; śpieszy się jak Niemcy na jarmark [NKP II 604, Niemcy 

55] oraz Niemiec – wojskowy: Co Niemiec, to generał [NKP II 1002, Polska 13]19; dostał ab-

szyt [‘zwolnienie, dymisja ze służby, zwłaszcza wojskowej’20] niemiecki [NKP II 603, Niemcy 

12]. Aleksandra Niewiara po analizie wybranych polskich tekstów z XVII wieku (takich jak 

dzienniki i pamiętniki, relacje z podróży) dowiodła, że Niemcy postrzegani byli w nich jako 

zawodowi żołnierze [Niewiara, 1998, 177].  

Do składników poznawczych historycznego stereotypu Niemca należałoby zaliczyć rów-

nież językowo utrwalone ślady niektórych wydarzeń historycznych, zwłaszcza wydarzeń 

o charakterze militarnym, czyli po prostu wojen, bitew, w których Polacy i Niemcy stawali po 

przeciwnych stronach. Najpewniej echem wojny polsko-niemieckiej 1109 roku jest humory-

styczna rymowanka Bolesław Krzywousty narobił z Niemców kapusty [NKP I 134, Bolesław 

Krzywousty]. Jak podają autorzy NKP, pogłosem pieśni ludowej o śmierci księcia Józefa Po-

niatowskiego w bitwie pod Lipskiem stoczonej w 1813 roku jest paremia Książę Józef Ponia-

towski tęgo Niemców kropił, ale to nieszczęście, że się nam utopił [NKP II 1016, Poniatowski 

1]. Była to potyczka Wielkiej Armii Napoleona z wojskami koalicji antyfrancuskiej, złożonej 

z Austrii, Prus, Rosji i Szwecji, zwana „bitwą narodów”. Słownikowe utrwalenie zyskało rów-

nież powiedzenie dotyczące wojny prusko-francuskiej z 1870–1871 roku, przypisywane Bi-

smarckowi: Wojnę francusko-pruską wygrał bakałarz niemiecki [NKP I 576, Francja 1]. 

Najpewniej jakimś śladem okresu zaborów są powiedzenia, w których przywoływane 

jest pruskie sądownictwo: A bodajże cię sądził pruski sąd!; Do pruscigo sądu nie pódzemë 

[NKP II 1098, Prusy 1]. Pierwsza z tych fraz przybrała formę charakterystyczną dla przeklina-

                                                 
16 Pipsztob dosł. ‘palący fajkę’ (z niem. Pfeifenstab ‘fajka’). Por. gwar. Oj, juchy Niemcy, juchy, Niemcy, 

psy, cybuchy (Tyrpa 2011, 162) – cybuch ‘podłużna rurkowata część fajki łącząca główkę z ustnikiem’. 
17 Zob. Młynarczyk 2013, 205. 
18 Ta fraza jest też składnikiem priameli, np. Co Polak, to starosta, co Niemiec, to kupiec (NKP II 1002: 

Polska 14); Co Czech, to muzykant, co Włoch, to doktor, co Niemiec, to kupiec, co Polak, to szlachcic; Co Polak, 

to szlachcic, co Niemiec, to kupiec, co Włoch, to rzemieślnik, co Hiszpan, to żołnierz, co Francuz, to doktor, co 

Węgrzyn, to zdrajca, co Mazut, to wojewoda, co Cygan, to łazęga (NKP II 1002: Polska 15); Co Włoch, to doktor, 

co Niemiec to kupiec, co Polak, to hetman (NKP II 1002: Polska 17); Co Włoch, to doktor, co Niemiec, to kupiec, 

co Polak, to żołnierz – każdy z tych może wodzić kupę za sobą (NKP II 1003: Polska 18). 
19 Tu także: Co Polak, to starosta, co Niemiec, to generał.  
20 Z niem. Abschied. 
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nia, rzucania klątwy, co wskazuje na negatywne waloryzowanie Niemców (Prusaków). 

W dwóch innych jednostkach mowa jest zaś o królu pruskim: Bierz licho króla pruskiego 

i ciotkę jego [NKP II 1098, Prusy 2]; Obraził się trębacz na króla pruskiego [NKP II 1098, 

Prusy 4], trudno jednak wskazać, o którego władcę z dynastii Hohenzollernów chodzi. 

Śladem bardziej współczesnych czasów jest natomiast porównanie frazeologiczne, 

w którym została przywołana jedna z decydujących o przebiegu II wojny światowej bitew: 

uciekają jak Niemcy spod Stalingradu; ucieko jak Niymcy spod Stalingradu; ucieko jak Nie-

miec spod Stalingradu [NKP II 605, Niemcy 59] oraz powiedzenie Londyn nad Tamizą, gdzie 

Niemcy nie wlizą ‘zwrot z okresu II wojny światowej’ [NKP II 315, Londyn 1]. 

Cyganie 

Pierwszym ze składników poznawczych stereotypu Cygana21 rekonstruowanego na pod-

stawie polskich frazeologizmów i przysłów jest wygląd. Składa się nań charakterystyczny 

typ urody oraz ubiór: czarny jak Cygan/ Cyganka; gwar. czorny jak Cygón; gwar. To je tako 

czorno Cygónka [NKP I 345, Cygan 34]; gwar. opalony jak Cygan ‘bardzo opalony’: òopolóny 

jak cygón [Przymuszała, 2013, 321]; To samo słońce czyni płótno białym, a Cygana czarnym 

[NKP III 234, słońce 34]; gwar. Szkoda myć  Cygóna – i tak czorny zustanie [NKP I 346, Cy-

gan 60]; gwar. Zawsze gorszy biáły Cygán niż czárny; gwar. Dycki [‘zawsze’] gorszy bioły Cy-

gón niż czorny; gwar. Lepszy Cygón czorny niż bioły [NKP I 346, Cygan 73]; Cygan w bieli; 

wygląda jak Cygan w bieli ‘tzn. w niestosownym, dziwacznym ubraniu’ [NKP I 344, Cygan 

19]; [Cyganie] Cygóni jadóm ‘tzn. nadciąga ciężka chmura’ [NKP I 344, Cygan 22]; Cygan się 

pyszni, kiedy czerwone spodnie nadzieje [NKP I 343, Cygan 17]22; [czerwony] cerwąny jak 

cygańska spódnica [NKP I 370, czerwony 8]. 

Innym elementem obrazu Cyganów w paremiach jest miejsce przebywania. Tabory cy-

gańskie obozowały najczęściej daleko od miejsc zamieszkałych – pod lasem, na piaszczystych 

nieużytkach, z dala od ludzi, co znalazło odzwierciedlenie w kilku frazeologizmach: siedzi jak 

Cygan pod borem [NKP I 346, Cygan 59]; strasy Cygóna lasym [NKP III 329, straszyć 3]; 

straszyć Cygana lasem ‘obrać zły, nieskuteczny sposób działania’ [SGP PAN IV 577]; cygań-

skie błoto ‘tak nazywano żartobliwie piaszczyste nieużytki, na których pozwalano Cyganom 

rozbijać obozy’ [NKP I 344, Cygan 30], ‘piasek na drodze’ [SGP PAN II 297]; cygańska wo-

da/ woda cygańska ‘głębokie i rozległe piaski, grunt piaszczysty; wobec wody cygańskiej (pia-

sku) zupełny brak wody naturalnej’ [SGP PAN IV 580]. 

Zasadniczo jednak – zgodnie ze stereotypowym wyobrażeniem, które wynikało z życio-

wego doświadczenia, tj. obserwacji rzeczywistości – Cyganie prowadzili wędrowny tryb ży-

cia.23 Językowo dokumentują to frazeologizmy, notowane w słownikach od początków XVII 

wieku: cygańskie życie; włóczy się by/ jak Cygan po świecie; żyć jak Cygan za płotem; cygań-

ski żywot prowadzić; gwar. żyć jak Cygan wolnością, a gałganami trząść [NKP I 344, Cygan 

29]. Gwarowe przysłowie Cygón nie sieje, nie orze, a żyje [NKP I 344, Cygan 29] z punktu 

widzenia chłopa, rolnika opisuje Cyganów jako niepracujących (w przeciwieństwie do niego) 

                                                 
21 Etnonim Cygan ma poświadczenia w polszczyźnie od XV wieku, najwcześniej (1401) jako staropolska 

nazwa osobowa. Rom jest etnonimem znacznie późniejszym, został bowiem przyjęty na pierwszym Światowym 

Kongresie Romów w Londynie w 1971 roku. W polskich słownikach wyraz Rom i derywaty od niego utworzone 

notowane są od lat 90. XX wieku (zob. Dźwigoł, 2007, 9). Ten etnonim nie jest składnikiem żadnych znanych mi 

paremii.  
22 Cyganie nosili czarne spodnie z naszytymi wzdłuż wstęgami (Seiffert, 2001, 95). 
23 Warto jednak dodać, że w XIX wieku wielu Cyganów Karpackich (Bergitka Roma) osiedliło się i rozpo-

częło życie osiadłe. To spowodowało, że byli pogardzani przez innych Cyganów. 
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na roli.24 Przekonanie, że Cyganie nie nadają się do tej pracy legło u podstaw zwrotu porów-

nawczego darzy/ wiedzie/ szykuje/ szczęści mu się jak Cyganowi rola ‘tzn. nie wiedzie mu się’ 

[NKP I 345, Cygan 35], a także ironicznego powiedzenia Co Żyd naorze, to Cyganem lekko 

zawłóczy ‘zwrot ironiczny: Żydzi i Cyganie nie uznawali pracy na roli’ [NKP III 974, Żyd 27]. 

Językowe utrwalenie zyskały zajęcia, profesje, którymi trudnili się Cyganie. Pierwszą 

z nich jest zajmowanie się końmi25 oraz handel nimi: zna się jak Cygan na koniach [NKP I 

346, Cygan 76]; wykómendérowany jak cygański kóń; mądry jak cygański koń [NKP I 346, 

Cygan 70]; gwar. wykomenderowany/ mądry jak cygański koń ‘wyuczony’: Wykómyndyrowany 

jak cygański kóń; Mądry jak cygański koń [Przymuszała, 2013, 453]; Każdy Cygan swego ko-

nia/ swoją kobyłę chwali [NKP I 298, chwalić 2626]; frymarczy jako Cygan szkapami; gwar. 

handluje jak Cygón kobyłami [NK 345, Cygan 41]; wyjeżdża jak Cygan z ślepą kobyłą na targ 

[NKP I 346, Cygan 69]; wyjeżdża z tym jak Cygan z ślepą kobyłą na targ ‘tzn. popisuje się, 

wyrywa się z czymś bezwartościowym’ [NKP II 91, kobyła 2527]; Dziywka od pana, a kobyła 

od Cygana – to je jedno [NK I 542, dziewczyna 76]. Ostatnie paremie wskazują, że handlując 

końmi, Cyganie oszukiwali przyszłych nabywców, sprzedając im zwierzęta bez wartości28. 

Cyganie zajmowali się też kowalstwem, o czym przekonuje przysłowie Co Cygan, to kowal 

[NKP I 343, Cygan 10] oraz niedorzeczne w swojej formie powiedzenia Kowal zawinił, Cyga-

na powiesili; Kowal zgrzeszył, Cygana powieszono [NKP II 744, Osiek 3]. Są one jednymi 

z wielu wersji przysłowia wywodzącego się z podania o braku sprawiedliwości Sprawa jak w 

Osieku: kowal zawinił, a ślusarza powiesili, w którym to podaniu Osiek jest przysłowiowym 

siedliskiem głupców.29 Cyganie – muzykanci zostali przywołani w paremiach: Bez Cygana 

wesele się nie obejdzie ‘tzn. bez muzyki; Cyganie grywali na weselach’ [NKP I 343, Cygan 3] 

oraz Cygan bez drumli30 jako dziad bez jeża31 [NKP I 343, Cygan 12], a także we frazeologi-

zmie na cygańską nutę ‘przy wtórze cygańskiej melodii’ [SGP PAN IV 580]. 

Kolejnym zajęciem Cyganów udokumentowanym językowo w paremiologii było nie-

dźwiednictwo. Zwłaszcza Cyganie węgierscy, zwani kełdraszami32, wędrowali z tresowanymi 

przez siebie od małego niedźwiedziami, dla których – jako świetni kowale – wykonywali m.in. 

łańcuchy i kagańce. Zarabiali na życie, organizując pokazy tresowanych niedźwiedzi: Nie-

dźwiedź tańcuje, a Cygan pieniądze bierze [NKP I 345, Cygan 48].33 W opinii Polaków był to 

                                                 
24 Por. Cygan nie sieje, Cygan nie orze, gdzie spojrzy okiem, tam jego zboże (Tyrpa, 2011, 77). 
25 Cyganie często byli koniuszymi na królewskich, magnackich i szlacheckich dworach. 
26 Tu też: Każdy Cygan swój towar chwali; Każdy Cygan swoje dziecko chwali. Przysłowia są realizacjami 

ogólniejszego schematu: Każdy swoje chwali, por. łac. Omnis amat care proprias merces phalerare. 
27 Tu też: wyjeżdża jak Żyd z ślepą kobyłą na jarmark. 
28 Por. handlować jak Cygan kobyłami ‘oszukiwać przy sprzedaży (?)’: Handluje jak cygón [! – RD] koby-

łami (Przymuszała, 2013, 157). 
29 Według tego podania, anegdoty ludowej sąd miejski wydał wyrok śmierci na kowala za zabójstwo przez 

niego popełnione, ale ponieważ kowal był w mieście tylko jeden, a ślusarzy aż dwóch, to powieszono jednego ze 

ślusarzy. W odmiankach anegdoty [i przysłowiach od niej pochodzących] oprócz kowala i ślusarza pojawiają się: 

stelmach, krawiec, kołodziej, szewc, młynarz, kucharz (Kopaliński, 1988, 805). 
30 Drumla ‘dawny instrument muzyczny, wargowy, składający się z żelazka i sprężynki, używany szcze-

gólnie przez Cyganów’. 
31 Jeż ‘kij dziadowski obity skórą jeża dla ochrony przed psami’, atakującymi wędrownych żebraków. 
32 W popisach cyrkowych, w których wykorzystywano tresowane niedźwiedzie specjalizowali się Cyganie 

z grupy Ursari (http://romopedia.pl/index.php?title=Akademia_Smorgońska). 
33 W całej Europie była słynna tzw. Akademia Smorgońska – utworzona w Smorgoniach (powiat oszmiań-

ski), dobrach księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, szkoła tresury niedźwiedzi prowadzona przez Cyga-
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łatwy zarobek, nie wymagająca wysiłku „praca” (podobnie jak muzykowanie za pieniądze). 

W całej Europie była znana tzw. Akademia Smorgońska – utworzona w Smorgoniach (powiat 

oszmiański), dobrach księcia Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”, szkoła tresury niedźwiedzi 

prowadzona przez Cyganów, działająca od XVII do XIX wieku  (począwszy od XVI wieku 

tresura niedźwiedzi była jednym z bardziej popularnych zajęć wśród ludności romskiej na tere-

nie Litwy). Pozostawiła ona ślad w polszczyźnie w postaci wyrażenia akademik smorgoński 

‘o człowieku nieokrzesanym’ oraz zwrotów studiować w akademii smorgońskiej, kończyć aka-

demię smorgońską ‘nie mieć żadnego obycia, żadnej ogłady, być gruboskórnym’, a także wy-

zwisk ty smorgońska dudo/ fioko [Kamińska online, hasło smorgoński]. Wyrażenie duda smor-

gońska odnosiło się do człowieka niegrzeszącego inteligencją, zaś o kiepskim tancerzu 

mawiano dawniej, że poruszał się z gracją smorgońskiego absolwenta34.  

Cyganie byli posądzani o zajmowanie się czarami, wróżbiarstwem – śladem tego typu 

przekonań jest zwrot porównawczy kręci jak Cygan słonkiem [NKP I 345, Cygan 45]. 

 Wnioski 

W przypadku stereotypów etnicznych składniki poznawcze stereotypu językowo-kulturowego 

budowane są z wykorzystaniem opozycji MY – ONI. Rezultatem obserwacji innej, obcej grupy 

(narodu czy grupy etnicznej) jest zauważenie tych jej cech, których grupa obserwująca – 

w swoim mniemaniu – sama nie posiada. Są to cechy wpisujące się w następujące kategorie – 

czysto opisowe: wygląd, ubiór, język, religia (inna religia lub brak religii), zajęcia, zawody, 

preferencje kulinarne, stosunki rodzinne, obyczaje ale też – wyraźnie wartościujące in minus: 

brak higieny, brud, przykry dla otoczenia zapach, głośne zachowanie [por. Seiffert 2006; 

Dźwigoł 2008]. Nośnikiem negatywnych wartościowań dawniej były również przekonania, że 

członkowie innej, obcej grupy etnicznej są inaczej urodzeni (urodzeni de culo/ ślepi/ mają 

czarne podniebienie), są czarownikami [Bystroń, 1995, 50–61], mają konszachty z diabłem, 

właściwości demoniczne [Dźwigoł, 2008, 591–592]. Przypisywano im stereotypowo cechy 

charakteru – głównie negatywnie wartościowane (po części wynikające jednak z obserwacji 

rzeczywistości): nieuczciwość, oszustwo, nieszczerość, fałszywość, chciwość, upór, zawzię-

tość, przebiegłość, spryt [Dźwigoł, 2008, 592–595]. 

Analiza składników poznawczych o charakterze czysto opisowym dwóch wybranych ste-

reotypów etnicznych – Niemca i Cygana, zrekonstruowanych na podstawie polskich paremii – 

pozwala sformułować kilka wniosków ogólnej natury. 

Biorąc pod uwagę poszczególne paremie, można stwierdzić, że składniki poznawcze ste-

reotypu etnicznego występują albo na powierzchni jednostki, np. uwidaczniają się w warstwie 

obrazowej powiedzenia czy przysłowia, albo w strukturze głębokiej, stanowiąc np. motywację 

semantyczną jednostki. 

Niektóre ze składników poznawczych stereotypu etnicznego mają uniwersalny, ponad-

czasowy charakter, większość z nich jednak buduje historyczny stereotyp danej grupy, nie znaj-
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34 A. Zaprutko-Janicka online. 
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dujący kontynuacji we współczesności, która jest rzeczywistością pod względem kulturowym 

mocno przeobrażoną – w porównaniu z dawnymi czasy. 

Aleksandra Niewiara zauważyła, że pierwszy badacz stereotypów etnicznych na gruncie 

polskim – etnolog, kulturoznawca, socjolog, językoznawca Jan Stanisław Bystroń (który jed-

nak samym pojęciem stereotyp się nie posługiwał35), 

 

Wskazał na fundamentalną rolę w kształtowaniu się wyobrażenia o Innych czynnika, któ-

ry nazwał „środkowością”, przekonaniem danej grupy etnicznej o „środkowości” jej położenia 

w świecie. Uprzedził tym samym późniejsze wnioski etnolingwistyki na temat roli przyjętego 

punktu widzenia w konstruowaniu wizerunków Innych, a także wnioski badaczy potoczności, 

którzy obraz świata w języku potocznym nazywają antropocentrycznym, dodając niekiedy 

uwagi na temat etnocentrycznego językowego obrazu świata, przejawiającego się w ksenofo-

bii, świadomości własnej wyższości kulturowej […]. [Niewiara, 2010, 172]. 

 

Ów etnocentryzm powoduje, że nawet składniki poznawcze stereotypu etnicznego o cha-

rakterze czysto opisowym, występujące w analizowanych przeze mnie paremiach, nierzadko 

uwikłane zostają lub mogą zostać uwikłane w wartościowanie negatywne. Na ten fakt wskazu-

je semantyka oraz pragmatyka omawianych paremii. Dla przykładu: wielce prawdopodobne 

było ironiczne, czy sarkastyczne użycie porównania siedzi jak na niemieckim kazaniu, a przy-

słowie Niedźwiedź tańcuje, a Cygan pieniądze bierze nie było wyłącznie opisem Cygana nie-

dźwiednika, lecz charakterystyką człowieka leniwego, nie nadającego się do pracy, a jednocze-

śnie sprytnego. 

Wspomniany etnocentryzm nie przeszkadza w ukazywaniu pozytywnych cech Innych, 

choć te – biorąc pod uwagę cały stereotyp etniczny (heterostereotyp) – stanowią mniejszość. 

Warto też dodać, że nie wszystkie odmienności prezentowane są w negatywnym świetle, część 

z nich w paremiach ukazywana jest humorystycznie. 

THE IMAGE OF OTHER ETHNIC GROUPS IN PROVERBS – COGNITIVE 

ELEMENTS OF THE STEREOTYPE, AS EXEMPLIFIED BY THE STEREOTYPE  

OF A GERMAN AND A GYPSY IN THE POLISH LANGUAGE 

Summary 

The paper deals with ethnic stereotypes reconstructed on the basis of phraseological units 

(system data) and proverbs (text data). The analysis concerned ethnic stereotypes (heterostereo-

types) of a German and a Gypsy, which have been documented linguistically and culturally in 

the Polish language. Cognitive elements of the stereotype (the term coined by Jerzy Bartmiński 

and Jolanta Panasiuk), which documented contacts between the Poles and representatives of 

those ethnic groups, have been investigated in detail. 
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Nie tylko jednak znajomość różnych aspektów językowego obrazu świata pozwala nam 

zrozumieć istnienie takich a nie innych połączeń wyrazowych, także badanie łączliwości wyra-

zów pomaga poznać ludzkie myślenie o świecie utrwalone w danym języku 

[Pajdzińska, 2006, 149]. 

 

W kulturze polskiej – co jest rzeczą powszechnie wiadomą – chrześcijaństwo od X wieku 

odgrywa niebagatelną rolę. Dla Kościoła rzymskokatolickiego zaś – jak również w ogóle dla 

kultury1 –niezwykle istotne jest zjawisko życia zakonnego, które powstało już w pierwszych 

wiekach chrześcijaństwa.  

Zakony to „zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach religij-

nych, skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą 

w danym zakonie regułą (konstytucją)” [Ch, 818]. Monastycyzm, choć jest formą życia du-

chowego obecnego w wielu religiach, w chrześcijaństwie zajmuje szczególne miejsce i posiada 

długą historię. Początek męskich zakonów chrześcijańskich to wiek III2, a żeńskich IV3. Na 

ziemiach polskich pierwsze zakony chrześcijańskie pojawiają się tuż po chrzcie Mieszka I, 

a zatem w 2. poł. X wieku4. Szczególny rozwój polskiego życia zakonnego przypada na wieki 

XII-XV (XII i XIII w. sprowadzono do Polski zakony rycerskie i żebrzące, zaś w XIV i XV 

przybyli augustianie, karmelici i bernardyni, a także wiele wspólnot się umocniło [Ch, 828]). 

Po burzliwym okresie Reformacji, symbolem odrodzenia życia zakonnego stało się przybycie 

                                                 
1 O związkach monastycyzmu i kultury pisał m.in. M. Derwich [1995]. 
2 Monastycyzm chrześcijański zapoczątkowany w III wieku w Egipcie był realizacją, funkcjonujących od 

I w., ideałów duchowości chrześcijańskiej: męczeństwa i dziewictwa [zob. Olszewski, 1999, 59]. 
3 „Pierwszy klasztor żeński na Zachodzie został założony w 360 roku w Rzymie przez szlachetną Marcelę, 

która należała do kręgu św. Hieronima” [Metzger, Feuerstein-Prasser, 2006, 160]. W VI w. swoją działalność 

rozpoczynają benedyktynki. 
4 „Mnichami benedyktyńskimi i kamedulskimi byli pierwsi polscy święci: Wojciech, Pięciu Braci Pol-

skich, Andrzej Świerad. Przedstawiciele zakonów odegrali szczególnie dużą rolę w przenoszeniu do Polski eur. 

spuścizny kulturowej (pismo łac., wprowadzenie ksiąg, kontakty z innymi ośrodkami cywilizacyjnymi) i w budo-

wie struktur państwa i Kościoła, zwł. po kryzysie monarchii pierwszych Piastów w poł. XI w.” [Ch, 828]. 
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do Polski nowych zgromadzeń, przede wszystkim jezuitów (także pijarów, misjonarzy, trynita-

rzy, a również nieco później karmelitów, kapucynów, reformatów). Trudnymi okresami dla 

ludzi żyjących w zakonach były zabory oraz – w XX w. – wojny i okres PRL-u [zob. Ch, 829], 

przez cały ten czas zakony w Polsce mimo trudności utrzymały się i odgrywały ważną rolę 

w religijnym życiu Kościoła i społeczności polskiej. Obecnie w Polsce jest ponad 20 tys. sióstr 

zakonnych i ok. 7 tys. zakonników5. 

Społeczność zakonna, która ma tak długą i bogatą historię, nie pozostała bez wpływu na 

wspólnotę kościoła w Polsce, a także w ogóle na polskie społeczeństwo. Warto wspomnieć 

również, że życie za murami klasztorów było ukryte dla świata, co z jednej strony nie pozwala-

ło na obserwację toczących się tam zjawisk, ale z drugiej potęgowało fascynację, zaintereso-

wanie losami ludzi żyjących w zakonach, a także uzupełnianie własnymi przypuszczeniami 

nieznanych faktów6. To wszystko spowodowało, że mimo utrudnionego dostępu do obserwacji 

życia zakonnic i zakonników, w języku polskim utrwaliło się niemało stałych połączeń wyra-

zowych (tak związków frazeologicznych, jak i przysłów), które prezentują obraz życia zakon-

nego7. 

Przedmiotem artykułu jest ukazanie obrazu życia zakonnego utrwalonego we frazeologii 

polskiej8. W tym celu analizie zostały poddane ustabilizowane połączenia wyrazowe, które 

zawierają wyrazy z pola semantycznego ‘życie zakonne’9. Ponieważ zakony są ścisłą częścią 

życia religijnego (katolickiego), niniejszy szkic wpisuje się również w nurt badań podjętych 

przez A. Pajdzińską, która analizowała odbicie katolicyzmu w polskiej frazeologii10. Zgroma-

dzony zbiór stałych połączeń wyrazowych został przeanalizowany pod kątem utrwalonej 

w nich wizji rzeczywistości11. 

Jak zauważa E. Młynarczyk: „Analizy genetycznie różnorodnych obszarów polskiej fra-

zeologii ukazują zależności między znaczeniem globalnym związków wyrazowych a znacze-

niem tworzących je komponentów, dają także podstawę opisu  utrwalonej w nich wizji świata 

                                                 
5 Ta różnica wynika z tego, że mężczyźni częściej wstępują do seminariów duchownych diecezjalnych 

(w 2010 roku liczba księży diecezjalnych wynosiła: 133537). Dokładne dane dotyczące osób żyjących w zako-

nach na rok 2010 są następujące: siostry: 21538, bracia zakonni: 1166, ojcowie (księża zakonni): 5635 [Baniak, 

2012].  
6 Również dziś możemy obserwować takie zjawisko, wystarczy podać przykład książki Zakonnice odcho-

dzą po cichu, której po trzech dniach sprzedaży wydawnictwo musiało zamówić, jak pisze „spory dodruk” 

(http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/tylko-u-nas/20160229/udostepniamy-nasze-lamy-bylym-zakonnicom 

(24. 06. 2016). 
7 Jeśli nierzeczywisty, to z pewnością potoczny, który funkcjonował w powszechnych opiniach. 
8 Termin frazeologia rozumiemy tu jako zbiór wielowyrazowych jednostek języka – [zob. Chlebda, 2007, 15]. 
9 A. M. Lewicki charakteryzując rozwój frazeologii w ostatnim ćwierćwieczu, zauważa, że analizy związ-

ków odnoszących się do określonego pola znaczeniowego są owocem skierowania uwagi na motywację związków 

frazeologicznych [Lewicki, 2007, 13]. Zatem pierwszym zadaniem badawczym było utworzenie – na bazie wy-

branych źródeł – zbioru ustabilizowanych połączeń wyrazowych z komponentem z pola semantycznego ‘życie 

zakonne’. 
10 Autorka postawiła przed sobą cel zbadać: „czy i w jakiej mierze obraz świata utrwalony w polszczyźnie 

kształtował się pod wpływem katolicyzmu – religii tradycyjnie wiązanej z polskością” [Pajdzińska, 2006, 166], 

zaznacza również, że proponowana przez nią odpowiedź na to pytanie jest niewystarczająca (tamże). W swoim 

szkicu badaczka przytacza jeden frazeologizm odnoszący się do życia zakonnego: ktoś prowadzi klasztorne życie.  
11 Kolejnym więc krokiem badawczym była  analiza zgromadzonych jednostek z zastosowaniem metodo-

logii językowego obrazu świata. 
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i szeroko rozumianych relacji między językiem a kulturą” [Młynarczyk, 2013, 19]. Istotne więc 

w podjętych analizach będzie pojęcie językowego obrazu świata (JOS)12. 

Za J. Bartmińskim można przyjąć, że JOS13 jest „zawartą w języku, różnie zwerbalizo-

waną interpretacją rzeczywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to 

być sądy „utrwalone”, czyli mające oparcie w samej materii języka, a więc w gramatyce, słow-

nictwie, w kliszowanych tekstach (np. przysłowiach), ale także sądy presuponowane, tj. impli-

kowane przez formy językowe, utrwalone na poziomie społecznej wiedzy, przekonań, mitów 

i rytuałów” [Bartmiński, 2007, 12]14. Jak zauważa A.M. Lewicki, frazeologizmy „pozwalają 

rekonstruować językowy obraz świata utrwalony w danej społeczności i kształtujący jej sposób 

widzenia świata” [Lewicki, 2007, 14], zaś A. Pajdzińska podkreśla, że badanie frazeologizmów 

podczas rekonstrukcji JOS jest tak istotne m.in. dlatego, że „w wielu wypadkach jedynie fraze-

ologizmy są nazwami określonych elementów rzeczywistości” [Pajdzińska, 2010, 91]. 

Dostrzegając, że choć – jak wskazuje A. Pajdzińska – „w całym języku odzwierciedlają 

się sposoby konceptualizacji elementów świata i ogólniejsze prawidłowości organizujące jego 

obraz (...), frazeologia jest poziomem, na którym pewne aspekty językowego obrazu świata 

ujawniają się ze szczególną wyrazistością” [Pajdzińska, 2004, 37], chcemy ukazać fragment 

JOS dotyczący życia religijnego, czyli – jak już zostało wspomniane – jaki obraz życia zakon-

nego utrwalony został w ustabilizowanych połączeniach wyrazowych w języku polskim.  

Podstawę materiałową opracowania stanowią jednostki frazeologiczne15 wyekscerpowa-

ne ze słowników frazeologicznych [SFS, WSF, WSFPWN], Nowej księgi przysłów i wyrażeń 

przysłowiowych polskich [NKPP], opracowania O. Kolberga Przysłowia [Kol.], Księgi przy-

słów polskich D. i W. Masłowskich [Masł.], a także z publikacji Panu Bogu świeczkę a diabłu 

ogarek. Sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach i zwrotach przysłowiowych pol-

skich [PBS]16.  

Decyzja wstąpienia do zakonu wiąże się z postanowieniem o zamieszkaniu za murami 

klasztoru i niejednokrotnie ze zgodą na spędzenie całego życia w zamknięciu za tymi murami. 

To zupełnie inny sposób egzystencji i obca, tajemnicza przestrzeń dla ludzi spoza zakonu. 

Z pewnością było to jedną z przyczyn upowszechnienia się jednostek frazeologicznych odno-

szących się do przestrzeni zakonnej. Znajdują się tu bowiem zarówno jednostki odsyłające 

                                                 
12 Językowy obraz życia zakonnego stanowić będzie element JOS. 
13 Pojęcie JOS w polskich badaniach językoznawczych pojawiło się w latach siedemdziesiątych XX w. Po 

raz pierwszy użył go W. Pisarek, w opracowanym przez siebie haśle hasło językowy obraz świata w EWJP, 143. 

Szerzej na temat JOS zob. m.in. prace J. Anusiewicza, J. Bartmińskiego, R. Tokarskiego, R. Grzegorczykowej, 

T. Siemieńskiego (por. bibliografia). 
14 Autor zwraca uwagę, że definicje JOS nie zostały do końca uzgodnione przez językoznawców. Spotkać 

można z jednej strony uznawanie JOS za „strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego języka, 

a więc w jego właściwościach  gramatycznych i leksykalnych (znaczeniach wyrazów i ich łączliwości), realizują-

cą się, jak wszystko w języku, za pomocą tekstów (wypowiedzi)” [Grzegorczykowa, 1999, 41], zaś z drugiej za 

„zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (…) oraz w semantycznych struktu-

rach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników świata oraz 

ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez społeczność języ-

kową wartości” [Tokarski, 2001, 366; por. także Bartmiński, 2007, 12]. 
15 Przedmiotem analizy będą jednostki o niejednorodnym statusie: zarówno frazeologizmy (w tradycyjnym 

ujęciu dzielone na wyrażenia, zwroty i frazy), jak i ustabilizowane konstrukcje porównawcze oraz przysłowia 

i powiedzenia. 
16 Taki dobór źródeł podyktowany jest tym, iż przedmiotem opisu chciałyśmy  uczynić jednostki mające 

status ustabilizowanych połączeń wyrazowych. 
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ogólnie do miejsc związanych z klasztorem bądź zakonem, jak i do poszczególnych jego czę-

ści.  

Jak wynika ze zgromadzonego materiału frazeologicznego i paremiologicznego, klasztor 

jest miejscem, w którym przebywają osoby stanu duchownego, między innymi księża: Łatwiej 

klasztorowi bez księdza, niż księdzu bez klasztora [NKPP II 71]. Klasztor jest także miejscem 

modlitwy, w którym odprawiane są nabożeństwa: Tak było głucho w całym dworze jako po 

zadzwonieniu na pacierz w klasztorze  [NKPP I 310]. W klasztorze winna znajdować się bi-

blioteka przeznaczona dla osób, które przygotowują się bądź należą już do stanu duchownego: 

Klasztor bez ksiąg, twierdza (zamek) bez broni [NKPP II 71; Masł. 193]. 

SFS uwzględnia również inne frazeologizmy, które bezpośrednio odnoszą się do samego 

klasztoru, mają one charakter synonimiczny. I tak we frazeologii polskiej na określenie klasz-

toru wymiennie używa się związków wyrazowych: dom zakonny [SFS 743] oraz mury zakonne 

[SFS 743]. Inne z przykładów ilustrują fakt, iż stare klasztory osnute są legendami: Zwykle 

klasztory obfite w upiory [NKPP II 72]. 

W analizowanym materiale utrwaliły się także ustabilizowane połączenia wyrazowe 

z leksemem zakon: zakon klauzurowy ‘zakon, w którym obowiązuje zakaz wychodzenia poza 

teren klasztoru’ [SFS 743], a także: zakon kobiecy, niewieści; męski ‘ts’ [SFS 743]. Do tego 

kręgu tematycznego należy również frazeologizm klauzura zakonna, funkcjonujący w polsz-

czyźnie w znaczeniu ‘część, przestrzeń klasztoru zamknięta dla obcych’ [SFS 743]. Kolejnym 

elementem kojarzonym z klasztorem jest cela zakonna ‘klasztorna’ [SFS 743], którego szcze-

gólność i wyjątkowość jako miejsca bezpiecznego, spokojnego podkreśla przysłowie: Zakon-

nik w celi, żołnierz we zbroi, człek przy prawie bezpieczni są [NKPP III 822].  

Ze stereotypowym wizerunkiem życia zakonnego łączą się jednostki frazeologiczne opi-

sujące zasady życia zakonnego, a więc ‘życia klasztornego, mniszego’ [SFS 743]. Są nimi: 

reguła zakonna [SFS 743] – podporządkowanie się przepisom określających i normujących 

życie w zakonach, a także imię zakonne  [SFS 743] – imię przybierane przez zakonnicę lub 

zakonnika, nadawane podczas obłóczyn w niektórych zakonach po wstąpieniu do zakonu [por. 

Zmuda 2015: 138], na znak posłuszeństwa Kościołowi oraz symbolicznej asymilacji z nowym 

środowiskiem [Zimnica-Kuzioła, 2015, 75].  

W zebranym materiale zachowały się również ustabilizowane połączenia wskazujące na 

osoby należące do stanu  duchownego. SFS notuje połączenie duchowieństwo zakonne [SFS 

743], które w polszczyźnie ogólnej ma szeroki zakres znaczeniowy, odnosi się bowiem do 

‘ogółu duchownych przynależnych do zakonu’ [SFS 743]. Wystąpiły tu również przykłady, 

które odzwierciedlają układ struktury organizacyjnej oraz hierarchicznej w zakonie: generał 

zakonu ‘główny przełożony zakonu’, ‘najwyższy (generalny) przełożony zakonu lub zgroma-

dzenia zakonnego męskiego i żeńskiego, wybrany przez kapitułę i mający władzę nad wszyst-

kimi prowincjami, klasztorami i zakonnikami na całym świecie’17 [SFS 234, 743], prowincjał 

zakonny ‘wyższy przełożony nadzorujący klasztory prowincji zakonnej’ [SFS 743]; opat ‘prze-

łożony klasztoru, zespołu klasztorów w niektórych starszych zakonach; połączenia wyrazowe 

z komponentem opat wskazują przede wszystkim na dużą zależność mnichów od swego prze-

łożonego [SJPD]: Jaki opat, taki mnich [NKPP II 733; Kol. 284], Mnich tak odpowiada, jak 

mu opat śpiewa [NKPP II 511; Masł. 302], Kiedy by opat kostek przy sobie nie nosił, tedy by 

mnisi w nie nie grali [NKPP II 159; Kol. 284]. Opatowi powodzi się jednak nieporównywalnie 

lepiej niż zwykłemu mnichowi: U opata gody, a u mnicha głody [NKPP II 733; PBS 27]. Ko-

lejną osobą w hierarchii klasztornej jest przeor ‘w niektórych zakonach  –  przełożony zakonu’ 

[SJPD]. Oznaką urzędu przeora jest fakt, że to on sprawuje realną władzę w klasztorze: [Nie] 

                                                 
17 http://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/genera%C5%82-zakonu.html [dostęp: 16.08.2016]. 
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Ni ma klasztora bez przeora [NKPP II 72], Nie potrzeba doktora, tylko księdza przeora [NKPP 

I 463], przynależą mu więc większe uprawnienia niż innym członkom społeczności zakonnej: 

Co wolno przeorowi, tego nie wolno zakrystianowi. [NKPP III 754]. Jego władza jest jednak 

czasowa Dłużej klasztora niźli przeora [Kol. 162; Masł. 193]. Najniżej w hierarchii klasztornej 

znajdują się: brat, braciszek zakonny [SFS 743], poświadczony we frazeologii również jako 

brat klasztorny [SFS 115]. W materiale odnajdujemy także przykład wskazujący na dość istot-

ny fakt, iż w społeczności zakonnej sprawowane funkcje nie musiały być przydzielane na stałe: 

Dziś gwardianem, jutro furtianem [PBS, 551].  

Kilka innych jednostek frazeologicznych przybliża informacje na temat pełnionych funk-

cji w zakonie, stąd kwestarz zakonny ‘zakonnik zbierający datki na utrzymanie klasztoru' [SFS 

743] / brat kwestarz [SFS 115] czy brat zakrystian ‘zakonnik dozorujący zakrystii’ [SFS 115], 

a także wykonywanych czynności zawodowych związanych z profesją zakonną. W świetle 

zebranych frazeologizmów i przysłów do głównych obowiązków zakonników należały: czy-

nienie egzorcyzmów: Nie bądź jako mnich w Częstochowie18, co ciągle diabłów wygania 

[NKPP I 374], Częstochowscy mnichy – wielcy czarownicy [NKPP I 373] oraz głoszenie kazań 

na ambonie: Gdy na ambonę wnijdzie mnich, odmie się, jak półtora nieszczęścia [NKPP II 

571].  

Językowy obraz życia zakonnego uzupełniają inne czynności związane z życiem zakon-

nym19, które w zebranym materiale poświadczone są w formie zwrotów funkcjonujących rów-

nież we współczesnej polszczyźnie: reg[ionalne] postrzygać kogo na mnicha ‘przyciąć nożycz-

kami, formując charakterystyczny typ fryzury noszonej przez mnichów’ [NKPP II 512], być, 

żyć w zakonie ‘przebywać w zakonie’, odbywać nowicjat ‘odbywać roczną próbę w zakonie, 

przygotowywać się do posługi zakonnej’, wychowywać się w zakonie  ‘ts’ [SFS 743]. Na jeden 

z pierwszych etapów formacji zakonnej, a więc wstępowanie do zakonu wskazują zwroty: ob-

lec, przywdziać, przyjąć, wziąć habit ‘wstąpić do zakonu’ [SFS 274] / włożyć, przywdziać habit 

[WSFPWN 624], wejść, wstąpić do zakonu [SFS 743], przywdziewać, wkładać habit, suknię, 

sukienkę zakonną [WSF 262]. Materiał ujawnia również frazeologizmy związane z rezygnacją 

z życia w zakonie – wystąpieniem z zakonu: oto zwroty: porzucić, rzucić zakon [SFS 743], 

zrzucić habit [SFS 274], zrzucić, zdjąć habit ‘przestać być zakonnicą, zakonnikiem’ 

[WSFPWN 705], przestarz. zrzucić suknię zakonną [SFS 243] / zrzucać habit, suknię, sukienkę 

zakonną  ‘habit’ [WSF 262].  

Dość liczną grupę w zebranym materiale tworzą przykłady odnoszące się do nieoficjal-

nych nazw konkretnych zgromadzeń zakonnych, które przetrwały w odmianie potocznej języ-

ka. Jednostki te zawierają w swym składzie odwołania do charyzmatu bądź reguły danego za-

konu, nierzadko stanowią podstawę do negatywnych ocen zachowań społeczności zakonnej, 

a także ironicznych czy żartobliwych uwag na temat ich wyglądu i stylu życia.  Dzięki tym 

szczególnym cechom utrwaliły się frazeologizmy: z komponentem: benedyktyński20, stąd wy-

rażenie zakon benedyktyński [SFS 743]. Do reguły św. Benedykta, opartej głównie na zasadach 

skoncentrowanych na umartwianiu się, modlitwie i pracy nawiązują jednostki: benedyktyńska 

praca ‘cierpliwa, mozolna, wytrwała’, benedyktyńska cierpliwość, pracowitość, wytrwałość 

                                                 
18 W Częstochowie znajduje się siedziba zakonu paulińskiego.  
19 Por. Wnęk, 2008, 86. 
20 Zakon benedyktynów został założony ok. 529 r. przez św. Benedykta  z Nursji; w Polsce pierwszymi 

klasztorami benedyktyńskimi były fundacje powstałe w XI w. w Tyńcu, Mogilnie i na Łysej Górze; życie bene-

dyktynów oparte jest na regule św. Benedykta, twórcy reguły monastycznej [Marecki, 2000, 20–21]; reguła b. 

zakłada łączenie wspólnej modlitwy z pracą fizyczną i umysłową (ora et labora) [Ch, 98]; ubiorem zakonnym 

benedyktynów jest czarny habit ze szkaplerzem, z kapturem i pasem skórzanym [Marecki, 2000, 20–21]. 
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[SFS 97], głośny jak benedyktyński (loretański) dzwonek [NKPP I 635]; w przypadku jednostek 

z komponentem bernardyn, bernardyński21 krytykuje się jedynie niedoskonałości stanu zakon-

nego: Bernardyńska postawa, ale wilcze serce ‘obłudna postawa’ [NKPP I 76; Masł. 24]; Ber-

nardyńskiej on natury, pieniędzy cierpieć nie może [NKPP I 76; Masł. 24; PBS 26]; Bernar-

dyńskim kieliszkiem pije ‘tzn. ‘dużym kieliszkiem’ [NKPP I 76; PBS 26], ironicznie: czystość 

bernardyńska [NKPP I 76], kark bernardyński tzn. ‘gruby, opasły’ [NKPP I 76; WSFPWN 

160], stół bernardyński ‘stół suto zastawiony’ [NKKP I 76; PBS 27], ironiczne: Na bernardy-

na!22 ‘dodatkowa syta porcja strawy adekwatna do wilczego apetytu bernardyńskich kwesta-

rzy’ [NKPP I 76; PBS 26], ‘jest spasły’ [Wysoczański, 2005, 349]: Spasły jak bernardyn 

[NKPP II 828; PBS 27], Chodzi jak swąd za bernardynem [NKPP I 308], Delikatny jak ber-

nardyńska pięta [NKPP I 418], Za pieniądze i bernardyn kozaka tańcuje [NKPP II 877; PBS 

27], [Pijanemu] nie trzeba bernardyna na spowiedź, snadnie on wszystko wypowie [NKPP II 

926], ‘wlecze się za kwestą’ [Wysoczański, 2005, 349]: Ciągnie jak bernardyn po kweście 

[PBS 26], Serce mu bije jak bernardyńskie dzwony [PBS 27], Używa jak bernardyński kierda 

(pies) w pomyjach [PBS 27], Żaden bernardyn głodny nie wyszedł z Pucewicz [‘miejscowość 

koło Nowogródka’] [PBS 27]23; z komponentem bonifrater / bonifraterski24: Czy potrzebujesz 

kraty bonifraterskiej? [PBS 37], filozof z bonifratrów [PBS 37], Jakby go od bonifratrów wy-

puścili [PBS 37]; z komponentem jezuita / jezuicki25: zakon jezuicki [SFS 743]; Czarny zatkać 

jezuitą komin [NKPP I 860] – jest tu nawiązanie do stroju jezuickiego, na który składa się m.in. 

czarny habit, Jam nie jezuita, i kwita [NKPP I 860], Jezuicie kręcą wici [NKPP I 870], jezuicka 

                                                 
21 Zakon został założony przez św. Franciszka Bernardone (1181/82–1226); pierwszy klasztor w Polsce 

powstał w 1453 r. w Krakowie przy kościele p.w. św. Bernardyna Albizzeschi ze Sieny; bernardyni propagują 

życie według ideałów ewangelicznych, pracują nad własnym uświęceniem, szerzą pobożność ludową, prowadzą 

działalność kaznodziejską, rekolekcyjną, pełnią posługę konfesjonału i pracują jako kierownicy duchowi; ubiorem 

zakonnym jest brązowy habit przepasany białym sznurem i oddzielnie długi kaptur [Marecki, 2000, 26]. 
22 Dawne gospodynie, wydając kucharzom produkty na obiad, dokładały porcje dla ewentualnych niespo-

dziewanych gości lub kwestarzy. Porcje te nazywano żartobliwie ,,na bernardyna” (PBS, s. 26). 
23 W ,,Panu Tadeuszu” znajduje się wzmianka, że żaden Bernardyn nie wyszedł głodnym z Pucewicz. 

Miejscowość ta znana była poecie, ponieważ jego brat (Franciszek) był przez pewien czas nauczycielem domo-

wym w Pucewiczach. Nie odnosiła się ona tylko do tego zakonu – zob. http://pawet.net/library/history/bel_history/ 

_books/skuza/Skuza_Zenon._Szlakiem_Adama_Mickiewicza_po_Bia%C5%82orusi.html (dostęp: 10.07.2016).  
24 Twórcą Zakonu był św. Jan Boży, Juan Ciudad; przyjmuje się, że zakon powstał w 1540 r. w Granadzie, 

gdzie założyciel prowadził działalność charytatywną wśród chorych, biednych i bezdomnych; na ziemie polskie 

bonifratrzy przybyli w 1609 r. i pierwszy klasztor założyli z fundacji królewskiego poczmistrza Waleriana Monte-

lupiego w jego kamienicy w Krakowie przy ulicy św. Jana; obecnie zajmują się prowadzeniem aptek, szpitali, 

domów opieki, niesieniem pomocy medycznej, fizycznej i duchowej chorym, ubogim oraz opuszczonym; swą 

troską obejmują zarówno sprawy ciała, jak i ducha. Zakonnicy jako czwarty składają ślub zobowiązujący do troski 

o chorych nawet z narażeniem życia; duchowość bonifratrów opiera się na regule św. Augustyna; ubiorem zakon-

nym jest czarny habit z kapturem, długim szkaplerzem i skórzanym pasem [Marecki, 2000, 22–23].  
25 Założycielem Towarzystwa Jezusowego był Ignacy Loyola; jako datę powstania Towarzystwa przyjmuje 

się 1540 r.; pierwszy dom zakonny jezuitów w Polsce powstał w 1564 r. w Lidzbarku Warmińskim, a w 1565 r. 

w Braniewie; jezuici prowadzą działalność duszpasterską, rekolekcyjną, kaznodziejską, misyjną, wychowawczą, 

pedagogiczną, naukową i wydawniczą; wszelkie ich działania zamykają się w dewizie ad maiorem Dei gloriam 

(na większą chwałę Bożą). ,,Konstytucje jezuitów mówią, że celem Towarzystwa ,,jest nie tylko sprawie zbawie-

nia i doskonałości własnej przy łasce Bożej się oddawać, lecz także do zbawienia i udoskonalenia bliźnich usilnie 

z pomocą tejże łaski się przykładać” [Marecki, 2000, 40]; jezuici jako stroju zakonnego używają czarny habit 

przepasany czarnym płóciennym pasem [Marecki, 2000, 40–41]. 
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minka ‘postawa’ [NKPP I 870]. Utrwaliły się również uczniowskie przysłowia z dawnych 

szkół jezuickich, wiadomo bowiem, że wysoko cenili sobie edukację: Jezuita wali w skórę, ani 

pyta [NKPP I 870], Jezuita i pacierz klepie, i skórę trzepie [PBS 319], Jezuity psie jelity, a pi-

jary psie wiary [NKPP I 870], Ojcowie jezuici mądrzy, bo szyją i porzą [NKPP I 870];  

z komponentem kapucyn / kapucyński26: Goły jak kapucyn [NKPP  I  700], Albo kapucyn, albo 

starosta (wojewoda, pan) ‘ubóstwo albo bogactwo, nic lub wszystko’ [NKPP II 23; Kol. 155], 

kapucyńska porcja [NKPP II 24] ‘duża porcja, obfity posiłek’, kapucyńskie śniadanie [NKPP 

II 24], Jak kapucyn chodzi zamyślony [Kol. 155], Kiedy nie może być królem, niechże będzie 

kapucynem [PBS 332], Habit kapucyński; reguła kapucyńska [SFS 317] zgodnie z dewizą ,,na 

chwałę Bożą”, kolor kapucyński ‘cynamonowy, kolor habitu kapucynów’ [SFS 317]27.  Mieści 

się tu również połączenie wyrazowe miód kapucyński [SFS 31], wskazujące na produkt spo-

żywczy znany z tradycyjnej receptury, którą przez lata wyspecjalizowało owo zgromadzenie; 

z komponentem karmelicki28: Coś jest wielkie, okrągłe jak karmelicka bania ‘coś jest bardzo 

duże i pękate’ [WSFPWN 11] / Głowa jak karmelicka bania [PBS 36] – obydwie konstrukcje 

nawiązują do miedzianej kuli wieńczącej Kościół Karmelitów Bosych na Krakowskim Przed-

mieściu. Kula i hostia umieszczona na splotach pokonanego węża to symbol Wiary, zdobiący 

pierwszą w Warszawie klasycystyczną fasadę z 1779 r.29; z komponentem pijar30: Jezuity psie 

jelity, a pijary psie wiary [NKPP I 870]; spotykamy jedną porównawczą konstrukcję z kompo-

nentem franciszkanin31: Wpadł jak franciszkanin z miseczką [PBS 290], którą również rejestru-

                                                 
26 Zakon Braci Mniejszych Kapucynów – popularna nazwa przyjęła się od włoskiego określenia spiczaste-

go kaptura (capuccio), który wyróżniał kapucynów od pozostałych franciszkanów; pierwsi kapucyni przybyli do 

Polski w 1681 r. po otrzymaniu bulli przez papieża Innocentego XI; zakonnicy opierają się na regule św. Fran-

ciszka, szczególny nacisk kładą na życie w ubóstwie, osobiste uświęcenie i działalność duszpasterską, zwłaszcza 

misyjno-rekolekcyjną; strojem zakonnym jest habit z długim kapturem koloru brązowego lub kasztanowego, 

przepasany sznurem, zgodnie z zakonną tradycją kapucyni noszą brody – symbol ascezy i surowości [Marecki, 

2000, 46-47; Ch, 447]. 
27 To właśnie poprzez kolor habitu podkreślano odrębność danej wspólnoty zakonnej [Rotter, 2011, 152]. 
28 Karmelici Bosi – kolebką zakonu był klasztor w Duruelo, założony w 1568 r. z inicjatywy św. Teresy 

od Jezusa i św. Jana od Krzyża; w zakonie realizowano koncepcję życia opartą na regule zakonu karmelitów za-

twierdzonej w 1247 r. przez papieża Innocentego IV; w Polsce pierwszy klasztor został założony w 1605 r. 

w Krakowie [Ch, 450]; głównym charyzmatem zakonu miała być działalność duszpasterska, która zawiera się 

w następujących punktach: posługa słowa i sakramentów, szerzenie kultu Maryjnego i kultu św. Józefa, działal-

ność misyjna [Gil, 1997, 63–67]; jako stroju zakonnicy używają brązowego habitu podobnego do stroju karmeli-

tów trzewiczkowych (Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel), różniącego się nieco mniejszym 

kapturem [Marecki, 2000, 48]. 
29 https://klawasyrenka.wordpress.com/2014/10/15/spuchnac-jak-karmelicka-bania/ (dostęp: 10.09.2016). 
30 Zakon ten założył św. Józef Kalasanty w Rzymie w 1597 r. Do Polski pijarzy przybyli w 1642 r., spro-

wadzeni do Warszawy przez króla Władysława IV. Podstawowym celem zakonu jest praca wychowawcza wśród 

dzieci i młodzieży, szczególnie ubogiej i wykolejonej, w duchu wiary i kultury katolickiej, co założyciel zawarł 

w określeniu pietas et litterae; patronką zakonu jest Maryja – Matka i Wychowawczyni – odznaczająca się miło-

ścią, cierpliwością i ofiarnością. Te cnoty, wraz z pobożnością maryjną, mają pijarzy zaszczepić u swych wycho-

wanków; na przestrzeni wieków rozwinęli oni działalność pedagogiczną; strojem zakonnym jest czarna sutanna 

[Marecki, 2000, 68]. 
31 Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych ma swój początek od św. Franciszka Bernardone; do Krakowa 

franciszkanie przybyli w 1232 r.; celem życia franciszkańskiego jest życie zasad ewangelicznych w posłuszeń-

stwie, ubóstwie, czystości, działalność duszpasterska i naśladowanie Chrystusa pokornego i ubogiego; wyróżni-
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je w swojej pracy W. Wysoczański w znaczeniu ‘daje coś potrzebującym, głodnym’ [Wyso-

czański, 2005, 349]. 

Obraz życia zakonnego uzupełniają jednostki frazeologiczne, na podstawie których moż-

na ustalić, co w wizerunku zakonnika ceniono najbardziej: jest to dar rozmowy: Mnich nie-

mowny, kot niełowny, gach wstydliwy, gracz sprawiedliwy – nigdy nie wskórają [NKPP II 511] 

/ Mnich niemowny, kot niełowny źle się miewają [NKPP II 164], cnotliwość, przestrzeganie 

ślubów: Nie habit, ale doskonałość cnót i ślubów zakonnikiem czyni [PBS 551; Masł. 569], 

dobroć i skupianie wokół siebie dobrych osób: Albo mnichem, albo lichem [NKPP II 511], Kto 

nie był dobry w klasztorze, nie będzie lepszy przy dworze [Kol. 162], a także unikanie złości: 

Dziura w worze, gość w komorze, piasek w mące, woda w łące, kąkol w życie, złość w habicie – 

rzeczy niepotrzebne  [PBS  317].    

Ważnym czynnikiem mającym znaczny wpływ na pozytywny obraz życia zakonnika jest 

obrany styl życia i jego relacje z innymi ludźmi.  Zgodnie z utrwalonym stereotypem żyje on 

w celibacie i czystości: Aby dom czysty zachować, nie trzeba ptaków i mnichów chować 

[NKPP I 466], Broni się jak mnich od kobiety [NKPP I 200], wyrzekł się świata materialnego, 

zewnętrznego na rzecz duchowego, o czym świadczą zwroty typu umrzeć dla świata; wyrzec 

się świata; zamknąć się przed światem [WSFPWN 548], wybrał życie w samotności i w mil-

czeniu: Samotny jak mnich [PBS 400], Żyje jak zakonnik [NKPP III 977], Milczy jak mnich 

(kapucyn in.) [NKPP II 474], niestety nawet czasami w izolacji od społeczeństwa: Kiedy 

tchórz, habit włóż [NKPP III 513], ale we wspólnocie ze społecznością zakonną: Nieszczęście 

i mnich z rzadka bez kompana [NKPP II 611], Dla jednego mnicha trudno klasztor budować 

[PBS 398], wśród której ceni się wsparcie i lojalność: Mnich mnichowi kaptura nie oberwie 

[PBS 399] oraz prostotę: Niż być złym gwardianem, lepiej prostym mnichem [NKPP II 512]. 

Z przysłów dowiadujemy się, że zakonnik żyje dość skromnie, w ubóstwie, wręcz ubogo: Po-

spolicie w szkole, w łaźni, w młynie i w kościele nie znać bogacza [NKPP II 29], obsesyjnie boi 

się szeląga [Wysoczański, 2005, 349]: Tak się tego boi, jak mnich szeląga [NKPP I 49].  

Z analizy przysłów wynika również, że nie każdy mnich ma predyspozycje do życia za-

konnego: Byłbym ci ja zakonnikiem, żeby nie z tym bestyjnikiem [NKPP III 822] i nie w każ-

dym wieku kandydaci  winni wstępować do zakonu: Niewielka zakonowi pociecha dziad nowi-

cjusz [Kol. 503]. Osobie duchownej, księdzu czy mnichowi, należy się szacunek jako 

przewodnikowi religijnemu: Z księdzem i mnichem nie żartuj [NKPP II 235]. 

Kolejnym wyznacznikiem składającym się na wizerunek omawianej profesji są nega-

tywne cechy, jakie przypisuje się tej grupie społeczno-zawodowej. Mnisi  krytykowani są za 

to, że są mało wykształceni, niedouczeni, nie mają chęci do pogłębiania i poszerzania wiedzy 

religijnej: Był raz mnich, miał moc knih, ale nie czytał z nich [PBS 398], brak u nich skutecz-

ności w nauczaniu innych: Co baba wychowa, a mnich wyuczy, na diabła się zda [NKPP I 34], 

nudzą się w zakonie: Nudzi się jak mnich w klasztorze [NKPP II 658], nie unikają grzechu: Nie 

wszyscy święci, co w kapicy siedzą [PBS 331], Mnich diabła w kapturze nosi [NKPP II 511; 

Masł. 302], I w kapicy wełna [PBS 331], Diabła nosi za kapturem [NKPP I 433] / Diabła nosi 

w kapturze [NKPP I 433]; słabo się modlą: Na morze, przeorze [NKPP II 523], z lekceważe-

niem odnoszą się do nabożeństw: Nie każdy do nabożeństwa kapicę wdziewa [PBS 331], są 

natrętni, nachalni w sposobie bycia: Mnichy, psy, gacki, gdzie się znęcą, trudno się ich pozbyć 

                                                                                                                                                           

 

 

kiem stroju jest czarny habit [Marecki, 2000, 36] z oddzielnym kapturem przepasany sznurem z trzema węzłami 

[Rotter, 2011, 152]. 
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[NKPP II 512], są krzykliwi: U zakonników nigdy bez krzyków [NKPP III 822], inną niedosko-

nałością jest ich chciwość: Mnichowi dawszy jeść, trzeba mu i w biesagi włożyć [PBS 399]. 

W materiale znajdują się jednostki wskazujące na to, co nie jest istotą życia zakonnego: 

Kaptur nie uczyni mnichem, ani suknia lichem [PBS 399], Albo mnichem, albo lichem [PBS 

398], Habit nie czyni mnicha [Kol. 247].   

Prezentowany wizerunek  uzupełniają także jednostki, które trudno włączyć do przed-

stawionych kategorii. Oto one: Gdy się diabeł zestarzeje, chce zostać mnichem (pustelnikiem) 

[NKPP I 430], Diabeł na starość zostaje kapucynem [NKPP I 430]; Jaki klasztor, taka jałmuż-

na [Masł. 193; Kol. 162]. 

Szczególną rangę jako znakowi przynależności do stanu duchownego, ale i do konkretnej 

wspólnoty zakonnej [Rotter, 2011, 152] zajmuje strój [Cybulski, 2009, 47]. Osoby należące do 

tego stanu wyróżniają się charakterystycznym odzieniem, do którego należy: habit zakonny 

‘mnisi’ [SFS 743] / zakonny habit ‘suknia, strój zakonny’ [SFS 274], odzież, suknia, sukienka, 

szata zakonna [SFS 743], odzież zakonna [SFS 574], suknia mnisza, zakonna a. suknia mnicha, 

zakonnika [SFS 243], szata mnisza, zakonna [SFS 263]. Do grupy tej wchodzą przysłowia 

z komponentem należącym do leksyki odzieżowej, które lokują się na pograniczu znaczenia 

przenośnego: Habit (kaptur) nie czyni mnicha [NKPP II 511; WSFPWN 253; Masł. 301; Kol. 

247], Kaptur komuś szyją [Kol. 155], Z sukni mnich, z osoby lis [Kol. 247], Komża ni kapica 

nic prawdy poprzeć nie mogą [NKPP II 111], Ma sumienie jak rękaw u mnicha [NKPP III 

352]. Na inne elementy stroju zakonnego, jak wynika z zebranych frazeologizmów, składają 

się: kapica ‘strój mnisi, habit; nakrycie głowy mnicha, kaptur’ [SJPD]: Choć ci się i wełna 

znajduje w kapicy, nie wszyscy zakon dzierżą zakonnicy [NKPP II 22], Krawcy, kiedy się zejdą, 

mówią o nożycach, kowale też o kleszczach, mnichy o kapicach [NKPP II 195], Mnisi, gdy się 

zejdą, mówią o kapicach, kowale o kleszczach, krawcy o nożycach [PBS 331] / Mnisi, gdy się 

zejdą, mówią o kapicach  [NKPP II 512], kaptur: Poznać mnicha po kapturze [NKPP II 512], 

a także skromne obuwie, czyli trepki ‘lekkie obuwie składające się zwykle tylko z podeszwy 

i przyszwy okrywającej palce nogi’: Cóż stąd Bogu za wdzięka, że mnich chodzi w trepce 

[NKPP II 511]. 

Obraz życia zakonnego uzupełniają jednostki frazeologiczne odsyłające do realiów histo-

rycznych: z kwalifikatorem hist[oryczny] Państwo zakonne ‘państwo krzyżackie, utworzone na 

terenie Prus około 1283 r., trwało do sekularyzacji zakonu w r. 1525’ [SFS 743], Zakon krzy-

żacki, teutoński, maltański, mieczowy, rycerski, świecki [SFS 743], z kwalifikatorem daw[ny] 

Zakon kaznodziejski, żebraczy (żebrzący) [SFS 743]; Rycerz zakonny ‘członek zakonu rycer-

skiego’ [SFS 743]. 

Spośród licznych względnie stałych połączeń wyrazowych z pola semantycznego ‘życie 

zakonne’, tylko niektóre wprost odnoszą się do kobiet. Oczywiście, część jednostek można 

uznać za związki ogólne, nierozróżniające płci, to jednak widoczna jest wyraźna asymetria na 

rzecz opisu męskiego zakonnego świata. Wynika to z pewnością również z faktu, że inne role 

w społeczeństwie przypisywano zakonnikom32, a inne zakonnicom. Związek siostra zakonna 

[SFS 116] to – obok leksykalnego ekwiwalentu znaczeniowego ‘zakonnica’ – do dziś najbar-

dziej popularne określenie kobiety, która wstąpiła do zakonu, w przeszłości zaś ustępowało 

związkom panna zakonna [SFS 743] czy panna siostra33, czyli dawnym nazwom zakonnicy. 

                                                 
32 Zakonnicy w dużej części byli jednocześnie kapłanami, czym wzbudzali z urzędu duży szacunek i uzna-

nie. Mieli również większe możliwości oddziaływania na społeczeństwo czy w ogóle brania udziału w życiu spo-

łeczności.  
33 Takiego związku – na bazie analizowanych przez siebie siedemnastowiecznych źródeł – używa M. Bor-

kowska [zob. Borkowska, 2002]. 



50   

Utrwaliły się również połączenia, które służą do identyfikacji zakonnic poprzez wskazanie 

stanu zakonnego połączonego z potoczną nazwą zakonu, typu siostra miłosierdzia34, siostra 

szarytka, siostra zakonna ‘zakonnica’ [SFS 116]. Ponadto w zakonach żeńskich – tak jak 

i w męskich – poszczególne siostry przydzielone są do określonych zadań, co znajduje odbicie 

w języku, a konkretnie w ustabilizowanych połączeniach, typu: siostra furtianka ‘zakonnica 

odźwierna w klasztorze żeńskim’ [SFS 116]. 

Cechami, jakie należy przypisać zakonnicy, analizując utrwalone połączenia, są wstydli-

wość oraz wstrzemięźliwość. Jak wiadomo, jednym ze ślubów składanych w zakonie jest ślub 

czystości, w związku z którym obraz zakonnicy utrwalony w języku, to obraz kobiety wstydli-

wej, co widoczne jest w takich jednostkach, jak: Wstydliwy/a jak mniszka [NKPP III 786]; 

w konstrukcjach porównawczych: Wstydliwa jak mniszka [PBS 400], a także Żyje jak mniszka 

[PBS 400], w której czasownik żyć, znaczeniowo zawężony jest właśnie do życia cnotliwego 

oraz wstydliwego. Obraz ten widoczny jest również w powiedzeniu Byłabym ja zakonniczką, 

gdyby nie ta pod spódniczką [PBS 551] – popęd seksualny jest bowiem przeszkodą w prowa-

dzeniu życia zakonnego.  

 W przysłowiach Córkę chromą do klasztoru dają [Kol. 56; PBS 340]; Córka szpetna 

albo głupia, do klasztoru, koń chromy na szpital, złe i niedokończone prawo kościołowi [PBS 

340] utrwalone zostało jeszcze jedno – niezwykle częste w przeszłości – zjawisko związane 

z umieszczaniem w klasztorze kobiet ułomnych fizycznie bądź upośledzonych psychicznie. 

Była to praktyka powszechna, „rodzina zyskiwała potrójnie, jeśli umieściła w klasztorze córkę 

z licznego potomstwa, ułomną, chorowitą lub opóźnioną w rozwoju. Dziewczynka miała wów-

czas zapewnione utrzymanie, była chroniona przed stosunkami pozamałżeńskimi i nie mogła 

przynieść hańby rodzinie, a jako zakonnica młoda dziewczyna cieszyła się szacunkiem społe-

czeństwa” [Metzger, Feuerstein-Prasser, 2006, 166]. 

Wnioski: 

1. Zebrany materiał językowy odzwierciedla dawny, wielowymiarowy obraz życia zakonne-

go, na który składają się językowy obraz klasztoru jako miejsca pobytu osób duchownych, styl 

życia osób związanych ze stanem zakonnym oraz stereotypowy wizerunek zakonnika 

i zakonnicy. 

2. W tym potocznym obrazie świata klasztor widziany jest jako miejsce odosobnienia, w któ-

rym przebywa społeczność zakonna.  

3. Styl życia zakonnego pokazuje, że strój jest nieodzownym elementem wizerunku mnicha 

[Wnęk, 2008, 86]. Innymi wyznacznikami są: życie w celibacie, czystości, mieszkanie w klasz-

tornej celi, w odosobnieniu, oraz posiadanie predyspozycji do bycia mnichem –zakonnikiem.  

4. Aksjologiczny profil zakonników i zakonnic jest dość uproszczony. Jeśli chodzi  

o językowy obraz zakonników, odnajdujemy zdecydowanie większą grupę przykładów, które 

negatywnie charakteryzują tę grupę osób. W paremiach i frazeologizmach eksponowane są 

głównie wady zakonników, jak brak zbytniej pobożności, grzeszność, natręctwo, krzykliwość, 

niewiedza, obłuda. Do pozytywów należy jedynie dobre wykształcenie zakonników, umiejęt-

ność przemawiania. W przypadku zakonnic, głównymi elementami stereotypu są: ,,życie 

w zamkniętej wspólnocie, bez utrzymania kontaktów z płcią przeciwną” [Pawlikowska, 2012, 

257], a cechą dominującą i charakterystyczną, którą się im przypisuje, jest ich zbytnia wsty-

dliwość.  

                                                 
34 Wyrażenie siostra miłosierdzia w drodze neosemantyzacji nabrało w ostatnich latach także innego zna-

czenia – ma wydźwięk ironiczny i odnosi się do osoby świeckiej. 
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5. W przysłowiach często odbija się układ zwierzchności, jaki występuje w klasztornej hierar-

chii [Wnęk, 2008, 91].  

6. O bogactwie i różnorodności życia zakonnego świadczy dość duża liczba potocznych nazw 

typów zgromadzeń, które utrwaliły się w polskiej paremiologii i frazeologii. 

7. Wśród zebranych przykładów znajdujemy również jednostki o charakterze neutralnym 

niemającym wpływu na wizerunek zakonnika w języku. 

8. Spora grupa przywołanych przykładów ma charakter recesywny i należy do zasobu dawnej 

polszczyzny, dziś już nieużywanej. Do zaniku większości z nich przyczyniły się zmiany rea-

liów historycznych, zwłaszcza statusu zakonów, zasad przyjmowania do nich kandydatów itp.  

PICTURE OF MONASTIC LIFE MIRRORED IN THE POLISH  

PHRASEOLOGY AND PAREMIOLOGY 

Summary 

The paper presents an image of religious life mirrored in Polish phraseology. For this 

purpose, the analysis has been subjected to stabilized combination of words that contain the 

words from the semantic field 'religious life'. 

The collected linguistic material reflects the multidimensional picture of religious life, 

which consists of the language picture of the monastery as a place of residence of the clergy, 

the style of life of people inherent in the convent condition and the stereotypical image of 

a monk and a nun. 
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O pranostikách sa hovorí vo folkloristike i jazykovede. Patria do frazeológie, s ktorou 

majú veľa spoločných znakov. Niektorí jazykovedci (J. Mlacek, 1984) ich nezaraďujú medzi 

frazeologické jednotky. Aj A. P. Záturecký vo svojej práci Slovenské príslovia, porekadlá 

a úslovia (1974) ich radí samostatne na konci práce. Iní, najmä poľskí autori ich zaraďujú me-

dzi príslovia, napríklad J. Krzyżanowski (1970) ich priraďuje k prísloviam a má pre ne pome-

novanie kalendárne príslovia. Dnešný pohľad J. Mlacka uvádzame citátom z jeho príspevku 

K novším interpretáciám pranostiky a iných ľudových prognostických výpovedí:  

„Pohľad na tradične chápané pranostiky ukázal, že všeobecnejším znakom ich určovania, ako je ich prog-

nostická platnosť, je ich tematická spätosť s rozličnými javmi v prírode, s kalendárnymi aj symptomatic-

kými údajmi o počasí aj o prácach na poli a pod. Napriek doloženej ohraničenosti prognostického prvku vo 

význame pranostík a zároveň aj napriek preukázanej prítomnosti takéhoto významového prvku v sémantike 

aj pragmatike niektorých ďalších parémií, teda aj napriek poznaniu, že pranostiku nemožno chápať ako 

celkom osobitný paremiologický žáner na tej istej rovine triedenia, ako sa vydeľujú napr. príslovia, pore-

kadlá a niektoré ďalšie paremiologické útvary (pranostika sa nám teda javí len ako tematicky vydeľovaný 

podtyp príslovia, porekadla, prípadne aj povrávky), odporúčame pre prax aj naďalej uplatňovať tento ich 

ustálený a pritom aj motivačne aspoň čiastočne opodstatnený názov.“ (2014). 

Encyklopédia jazykovedy (1993, 334) definuje pranostiku ako: „…tematicky vymedzený 

druh príslovia alebo porekadla, vyjadrujúci pozorovanie javov v prírode (napr. Na Hromnice 

zadúva ulice), predpovede, prognózy (odtiaľ názov) o počasí a časovom cykle (Tmavé Vianoce, 

biela Veľká noc), rady týkajúce sa prác na poli (Na Marka uhorky do jarka). V Malej encyklo-

pédii Slovenska (1993, 573) je pri hesle pranostiky uvedená nasledovná definícia: „krátke slov-

né spojenia vyjadrujúce na základe pozorovania prírody a ľudských predstáv o meteorologic-

kých javoch predpovede počasia a úrody. Súčasť ľudovej slovesnosti.“ Pranostika sa vyznačuje 

nižšou mierou frazeologizovanosti ako ostatné príslovia a porekadlá.“ Iný zdroj hovorí, že: „Sú 

to malé útvary, ktoré vyjadrujú predpoveď počasia, rady o pestovaní poľnohospodárskych 

plodín, o prácach na poli a zbere úrody“. Tieto ľudové múdrosti sú výsledkom dlhoročného 

pozorovania prírody. Je všeobecne známe, že naši predkovia boli oveľa viac spätí s prírodou 

ako dnešní ľudia. Podľa rôznych úkazov, pohybu a správania zvierat vedeli predpovedať poča-

sie na jednotlivé dni, mesiace. 

O pranostikách sa v náučnej i popularizačnej literatúre písalo a píše často. Aj internetové 

stránky sú bohaté na texty o pranostikách. V poslednom období sa objavilo viacero publikácií, 

najmä v českej literatúre. Patria k nim napríklad Pranostiky pro každý den (S. Kovářová, 
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2001), Malý pranostikář (K. Trnková, 2014), vedecká monografia Velký pranostikon (Z. Vašků, 

1998), kniha pre deti Pranostiky a hry na celý rok (I. Maráková, 2006), kniha pranostík Rokem 

krok za krokem (Z. Kovařík a V. Lyčková, 2006) Eliášův pranostikon (V. Vondráček, 2009), 

Kalendárium. Svátky, světci, osobnosti, pranostiky, pověry, zvyky a tradice pro každý den 

(D. Dvořáková, P. Dvořák a kol., 2003). V Poľsku sú známe publikácie Kalendarz przysłów. 

Pogoda i imiona z kalendarza (A a A. Podgórscy, 2000), Jak samemu przepowiadać pogodę. 

Przysłowia, pory roku (Z. Przybylak, 2015),  Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność 

(L. J. Pełka, 1980), Rok płaci, rok traci: kalendarz przysłów i prognostyków rolniczych (S. Świrko, 

1990), Przepowiednie i przysłowia ludowe: o pogodzie i nie tylko (H. Bichta, 2004), Przysło-

wia ludowe mądrością polskiej wsi (B. Ścigalska, 2011) a iné popularizačné i internetové 

texty. Na Slovensku (spomínali sme to aj v predchádzajúcich textoch o pranostikách) sa v sú-

časnosti pranostikami zaoberá Z. Profantová, pracovníčka Etnografického ústavu SAV. Je au-

torkou výberu vyše 400 pranostík Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky (1986), ďalšie-

ho výberu Slovenské pranostiky. O kalendárnych mesiacoch, ročných obdobiach, dňoch v týždni, 

nebeských telesách, zvieratách a rastlinstve, kde napísala aj úvod a záver (1997). 

Pri porovnávaní západoslovanských pranostík – českých, poľských a slovenských vychá-

dzame z materiálovej bázy Profantovej, Krzyżanowského, Kovářovej, Vašků a internetových 

zdrojov. Náš materiál sa týka iba mesiaca august/srpen/sierpień, čiže pranostík letných. Tento 

ôsmy mesiac v kalendári sme vybrali zámerne, nakoľko súvisí so životným jubileom organizá-

torky a iniciátorky tejto konferencie, doc. PhDr. Evy Mrhačovej, CSc. 

Pranostiky často obsahujú mená spojené s jednotlivými svätcami. Aj mesiac august nie je 

výnimkou, hoci tých mien je menej. V auguste sa stretávame v slovenských pranostikách 

s takými menami ako: Dominik, Oskar, Vavrinec, Roch, Bartolomej, Helena, Augustín, Ján. 

V českých pranostikách sme našli okrem uvedených mien Dominik, Vavrinec, Roch, Helena, 

Bartoloměj, Augustýn a Jan ešte mená: Timotěj, Kajetán, Filip, Zuzana, Samuel, Ludvík. 

V poľštine to boli mená: Piotr Palikopa, Gustaw, Prokop, Dominik, Jakub, Kajetan, Wawr-

zyniec, Zuzanna, Klara, Roch,  Jacek, Bernard, Bartłomiej, Lujza, Ludwik, Augustyn.  

Mnohé z pranostík v jednotlivých jazykoch sa líšia, avšak sú aj také, ktoré majú vo všet-

kých troch jazykoch rovnaký obsah: 

Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. – SK 

Pěkně-li o Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději . – CZ 

Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron  dorodny. – PL 

alebo aspoň v dvoch jazykoch: 

Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. – SK 

Potí-li se Dominik, bude ještě Marek v kožiše. – CZ 

Na svätého Vavrinca švábka /zemiaky/ ide do hrnca. – SK 

Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. – CZ 

Na svätého Vavrinca idú oriešky do venca. – SK 

Święty Wawrzyniec uwija z orzechów wieniec. – PL 

Svatý Vavřinec – první podzimec. – CZ 

Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec. – PL 

Zaujímavé sú parémie, v ktorých sa vyskytujú vlastné miestne mená, napr.: 

Okolo Augustína tiahnu vetry do Budína /časť Budapešti/. – SK 

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy, vorej sedláče pomaly, fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech, pak si sed-

láčku s oráním pospěš! – CZ 
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Meno Gustáv/Gustav/Gustaw, švédskeho pôvodu s významom „stĺp, opora“ je vo všet-

kých troch jazykoch 2. augusta, avšak pranostiky s ním v slovenčine a češtine sme nenašli 

žiadne. Iba v poľštine bola jedna pranostika: 

Na święty Gustaw kopy w polu ustaw. 

Viac bolo pranostík s menom Augustín/Augustyn, vlastné pomenovanie z latinčiny, ktoré 

má význam „svätý, ctihodný, majestátny“: 

Ako je teplo na Augustína, taká chladná bude Katarína. 

Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dni. 

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny. 

Od świętego Augustyna, orka dobrze się poczyna. 

Na świętego Jagustyna orać zboże się zaczyna. 

Niekoľko pranostík vo všetkých troch jazykoch obsahuje meno Roch, ktoré sa už v dneš-

ných slovenských a českých kalendároch nenachádza. Kedysi bolo v  kalendári 16. augusta. 

Poľský kalendár uvádza po dve mená na jeden deň, tam ešte Roch 16.8. figuruje. Podľa zdro-

jov vo všetkých troch jazykoch, meno niesol francúzsky pútnik a mučeník, patrón proti moro-

vej nákaze.  

V slovenskom materiáli sme našli iba jednu pranostiku s týmto menom, v českom ich bo-

lo 5 a v poľskom 3: 

Na svätého Rocha zemiakov trocha. 

O svatém Rochu brambor již trochu. 

Když prší na svatého Rocha, je pak pěkný podzimek. 

Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. 

Ke svatýmu Rochu bejvá hojnost hrachu. 

Prší-li jen týden po svatém Rochu, bramborů každý den trochu. 
Na święty Roch, w stodole już groch.  

Od świętego Rocha na pole już socha. 

 Na święty Roch, jaki dzień, taka noc. 

4. august je spojený s menom svätého Dominika vo všetkých troch jazykoch. Toto po-

menovanie je latinského pôvodu a jeho význam je „pánov“: 

Horúčosť na sv. Dominika znamená veľmi tuhú zimu.  
Keď sa potí Dominik, Marek bude v kožuchu. 

Na Dominika parna - mrva marná. 

Potí-li se Dominik, bede ještě Marek v kožiše. 

Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka. 

Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje. 

Jak pada na Prokopa, zmoknie mendel, zmoknie kopa. 

Pomenovanie Vavrinec je prevzaté z latinčiny a jeho význam je „pochádzajúci z mesta 

Lorenta“. Toto meno vo všetkých troch kalendároch pripadá na desiateho augusta: 

Keď je Vavrincova pekná, teplá chvíľa, nastane i jeseň sedliakovi milá.  

Ako Vavrinec navarí, tak sa nám i jeseň darí. 

Slnečnosť na deň Vavrinca hotuje nám dobrého vínca. 

Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce. 

Svatý Vavřinec ubere polínko, svatý Bartoloměj dvě. 

Svatý Vavřinec odvádí žence. 

První podzimní den je na svatého Vavřince. 

Svatý Vavřinec končí psí dny. 

Svatý Vavřinec má napolo upleten dožínkový věnec. 

Svatý Vavřinec ukazuje, kdy polétí nastupuje. 

Je-li Vavřinec hodný, je i hrozen zrodný. 
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Na svatého Vavřince věnuj se odůrce (= druhá orba úhorů), na svatého Václava semeno se vysévá. 

Na svatého Vavřince s bramborama do hrnce a jařina i ozimina schopna je již jít do mlýna. 

Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. 

Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (2 lutego) lekka zima. 

Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24 sierpnia) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. 

Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje. 

Najviac pranostík vo všetkých jazykoch sa spája s menom Bartolomej/Bartoloměj/ 

Bartłomiej-Bartosz, ktorý sa spája s 24. augustom. Význam tohto vlastného mena je podľa me-

na apoštola a znamená v hebrejčine „Talmajov syn“. Iné zdroje uvádzajú význam „oráč, bo-

jovný syn“. Meno sa dnes v Čechách a na Slovensku teší malej popularite, v Poľsku sa s ním 

stretávame aj v najmladšej generácii. Ako dokazujú početné pranostiky, v minulosti toto muž-

ské meno bolo oveľa populárnejšie: 

Aký Bartolomej, taká celá jeseň. 

Bartolomej svätý odpoludnia kráti. 

Na Bartolomeja každá plánka zrelá. 

Na Bartolomeje nech sedliak žitko seje. 

Na Bartolomeja jeleň napľuje do vody. 

Povíchrica na Bartolomeja zvestuje ľad a sneh. 

Povíchrice čo po Bartolomile prichádzajú, obyčajne veľmi prudkými bývajú. 

Svätý Bartolomej ovos láme. 

Zrelé hrozno na Bartolomeja dobrú nádej k hojnosti vína dáva. 

Ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej. 

Bartolomej svätý odpoludnia kráti. 

Už je po Bartolomeje, pôjdu hady do diery. 

Ak hrmí na Bartolomeja, hrmí po ňom ešte viac. 

Ak hrmí po sv. Bartolomejovi, je pekná a dlhá jeseň. 

 Búrky na Bartolomeja prinášajú krúpy a sneh. 

Keď na Bartolomeja hrmí, hady idú s muzikou do zeme. 

Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 

Svatý Bartoloměj zavádí mraky a dělá konec bouřkám. 

Od svatého Bartoloměje slunce již tolik nehřeje 

Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. 

Bouří-li na svatého Bartoloměje, bouří po něm ještě více. 

Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. 

Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude podzim dlouhý a pěkný. 

Bartłomieja świętego dzień w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje. 

Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami. 

Gdy się Bartłomiej grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi. 

Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi. 

Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja. 

Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi. 

Już po świętym Bartłomieju, jedz już kluski na oleju. 

Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał.. 

Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jęknie knieja . 

Na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze. 

Od świętego Bartłomieja lepsza w stodole nadzieja. 

Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja. 

Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny. 

Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje. 

Pre august sú v pranostikách zaujímavé najmä dve mená – Vavrinec a Bartolomej, čiže 

10. a 24. august. August je mesiac, keď je leto v plnom prúde, ale po 24.8. už začína zlom.  

S augustom (15.8) je spojený aj najstarší mariánsky cirkevný sviatok Nanebovzatie Pan-

ny Márie/Wniebowzięcie Panny/Panny Marii/Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Tento 

sviatok mnohé krajiny majú ako celoštátny cirkevný sviatok (Francúzsko, Rakúsko i Poľsko). 
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Pre tento sviatok má poľština aj iné pomenovania – Wniebowzięcie,  Zielna Matka. Grékoka-

tolíci a pravoslávni majú pre tento sviatok pomenovanie Zosnutie presvätej Bohorodičky. Svia-

tok sa odrazil aj v pranostikách všetkých troch jazykov: 

Ak prší na Nebevzatie Panny Márie, kazia sa zemiaky. 

Jasný deň na Nebovzatia Panny Márie sľubuje peknú jeseň. 

Matka Boží – hlávky množí. 

Matka Božia varí, svätý Michal dovára. 

Na Nebevzatie Panny Márie prvé oriešky. 

Panenky Márie Nanebevzetí hlávka do kapusty letí. 

Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. 

Den Nanebevzetí Panny Marie pěkný čas přinese hojně dobrého vína. 

Mezi matkama božíma se má sklidit otava. 

Mezi nanebevzetím rodičky boží a jejím narozením se sbírají okurky. 

Mezi matkama božíma jeden koš otavy lepší nežli po matkách božích dva. 

Prší-li na den Nanebevzetí Panny Marie, kazí se víno. 

Srpen mezi jinými ještě nejparnější jest, obyčejně parnost trvá až do Nanebevstoupení Marie Panny. 

Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se nadíti. 

Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě. 

Gdy w Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. 

Na Wniebowzięcie pokończone żęcie.  

Wniebowzięcie Panny kiedy w słońcu chodzi, rok dużo owoców obrodzi.  

Gdy Zielna Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8 września) rosi. 

Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota. 

Okrem toho sa v pranostikách spomínajú aj iné cirkevné udalosti: svätý Peter v okovách  

(1.8.), Premenenie Pána / Proměnění Páně/ (6.8.), Sťatie Jána Krstiteľa/svatého Jana Křtitele 

stětí/ (Umučenie sv. Jána Krstiteľa, 29.8.). V češtine sme našli najviac pranostík s týmto po-

sledným pomenovaním:  

Keď na sťatie svätého Jána prší, veľkou skazou orechy trpia. 

Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.  

Na svatého Jana Stětí – čápi do tepla letí. 

Když na den Stětí svatého Jana prší, velikou zkázu ořechy trpěti mají. 

Na svatého Jana Stětí hotov žito k setí. 

Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati. 

Na svatého Jana stětí vlaštovička od nás letí. 

Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. 

Stětí svatého Jana – přestávají již parna. 

Okrem krstných mien a pomenovaní cirkevných sviatkov sa v augustových pranostikách 

spomínajú aj iné krstné mená a sviatky, ktoré sú spojené s inými kalendárnymi mesiacmi. Na-

príklad meno Ján je 24.6., Václav 28.9., Michal 29.9., Matouš 21.9., Kateřina 25.11., Hromni-

ce/Gromnice sú 2. 2. a Narodenie Matki 8. 9.: 

Matka Božia varí, svätý Michal dovára. 

Vaří-li Matka Boží, pak svatý Michal sklízí. 

Do Jána maslo, po Michale nitka. 

Na svatého Vavřince věnuj se odůrce (= druhá orba úhorů), na svatého Václava semeno se vysévá. 

Co Vavřinec s Bartolomějem slíbí, musí ještě svatý Matouš potvrdit. 

Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. 

Na święty Wawrzyniec, dostaje kapusta wieniec, a od Tadeusza dostaje kapelusza. 

Gdy na Wawrzyniec słota trzyma, do Gromnic lekka zima. 

Gdy Zielna Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8 września) rosi. 

Samotné pomenovanie august/srpen/sierpień vystupuje v pranostikách všetkých troch ja-

zykov v hojnom počte: 
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Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať. 

Aký je august spočiatku, taký bude až do konca. 

Aký je august posledný deň, taká má byť celá jeseň. 

August k zime hľadí a rád vodu cedí. 

Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej ako obed minie sa usuší. 

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima. 

Keď august páli, bude páliť aj víno. 

Severné vetry keď v auguste dujú , opadanie úrody spôsobujú. 

Severné vetry v auguste prinášajú stále počasie. 

Suchý august – suché víno, mokrý august – vodnaté víno. 

Strnisko v auguste kto si preoráva, ten sa o rok budúci nadarmo neustáva. 

Silné mrazy v auguste oznamujú dobrú chvíľu. 

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy. 

Víchristý august – daždivý september. 

Ak v auguste nieto rosy, môžeme búrku očakávať. 

Augustové búrky – prudké lejaky. 

Keď v auguste hrmí, bude na sneh bohatá zima. 

V auguste veľké rosy zvestujú pekné časy. 

Dážď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako obed minie, sa usuší. 

August k zime hľadí a rád vodu cedí. 

Teplý a suchý srpen – výborné víno. 

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 

Z počátku toho měsíce říká se, že opět studený vítr ze strnišť fouká. 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. 

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí. 

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. 

Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání. 

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí. 

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. 

V srpnu mlhy na výšinách – jistá voda, když v nížinách – to pohoda. 

Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí. 

Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. 

 

Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutę śpiewa. 

Początki sierpnia pogodne, wróżą zimy łagodne. 

Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. 

Gdy w sierpniu z północy dmucha, nastaje zwykle posucha. 

Kiedy sierpień przychodzi, reszta zboża z pola schodzi. 

W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele. 

W pierwszym tygodniu pogoda stała, będzie zima długa, biała. 

Jak po lipcu sierpień się ochłodzi, to później zima twarda z wielkim śniegiem chodzi. 

Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada. 

Jeśli w sierpniu dni jasne, będą stodoły ciasne. 

Ako vidíme z príkladov, mnohé pranostiky sa od seba obsahovo líšia, avšak sú medzi 

nimi aj obsahovo podobné: 

Keď je v prvom augustovom týždni teplo, bude biela zima. 

Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. 

Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. 
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Niektoré sú zhodné v dvoch jazykoch a v treťom majú zmenený aspoň jeden výraz, 

napr.: 

Čo august nedopečie, to september nedovarí/neusmaží. 

Czego sierpień nie dowarzy, wrzesień tego nie doparzy. 

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

Okrem pomenovania august sa v  slovenčine a češtine vyskytlo aj pomenovanie znaku 

Zodiaku – Lev, ktorý je spojený s týmto mesiacom:  

V Leve keď pavúci sa snujú, bude pekná jeseň. 

Ak sa v Leve často vietor s dňom mení, znamená to obyčajne pekné počasie. 

Keď leto na Leva príde, keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, bude tuhá zima a mnoho sňahu. 

Hřmí-li, když je slunce na lvu, znamená to škodu na žitě a ječmenu. 

Okrem pomenovania august sú v augustových pranostikách aj pomenovania iných me-

siacov a ročných období: leto, zima, jeseň (najčastejšie), september; zima; léto, polétí, červe-

nec, podzim/podzimec/podzimek, duben; lato/latko, jesień, zima, lipiec, wrzesień, październik, 

listopad. Nestretli sme sa s pomenovaním jar/jaro/wiosna. 

Z pomenovaní nebeských telies a ich odvodenín sa v augustových pranostikách vyskytu-

je: slnce/slnko/slnečnosť; slunce/slunéčko; słońce, měsíc/księżyc. 

Z pomenovaní atmosferických úkazov sa najčastejšie spomína dážď/déšť/deszcz a sneh/ 

sníh/śnieg. V slovenčine to bola aj nárečová forma sňah. Okrem týchto pomenovaní sme za-

znamenali ešte: búrka, hmla, ľad, lejak, povíchrica, rosa, vietor; bouřka, hromy, kroupy, kru-

pobití, ledovice, mlhy, mrazy/mrazíky, plískanice, přívaly, rosa/rosy, sněžení, vichřice, vítr/ 

větry; błoto, chmura, grady, grom, grzmoty, lód, mgła, mrozy, plucha, skwar, słota, susza/  

posucha, upał/upały, zawieja. Veľký dôraz sa kladie na ranné rosy, ak je ich dostatok, je to 

dobré znamenie. Taktiež sa už objavujú upozornenia na ranné a večerné hmly/mlhy/mgły. Často 

sa spomínajú búrky, ktoré sú pre august príznačné. S atmosferickými úkazmi sa stretávame aj 

v podobe slovies, najmä v češtine je ich oveľa viac ako v slovenčine: hrmí, páli, potí sa (teplo), 

prší; bouří, dělá stín, fouká/fučí, hřeje, hřmí/hřímá, nepokropí, pálí, prší, rosí, svítí, věje, vy-

suší; burzy, dmucha, grzeje, ochłodzi się, pada, spieka, zmoknie. Poľština má zase viac dvoj-

slovných pomenovaní: deszcz pada, pluszczą słoty, skwar trzyma, śnieg spadnie.  

Pekné počasie vyjadruje tiež slovné spojenie dobrá/pekná chvíľa.  

V augustových pranostikách je v porovnaní s júlovými oveľa menej rád, týkajúcich sa 

zberu úrody a poľnohospodárskych prác. Možno je to spôsobené aj tým, že tento mesiac je už 

väčšinou úroda pozberaná a všetci sa pripravujú na jeseň i zimu. Rady a hlavne informácie 

o dianí v prírode sa najčastejšie vyjadrujú slovesom. Najviac sa v pranostikách vyskytujú 

slovesá v prítomnom čase, menej v rozkazovacom spôsobe. Neurčitkových foriem a slovies 

v minulom čase je veľmi málo:  

v prítomnom čase: dovára, hotuje, láme, množí, nesie, poznáša, preoráva, seje, sviští; 

hází, kosí, odvádí, přemokne, sbírají se, sklízí, vaří, věší, vozí, vysévá, vysévají; dopisują, dusi, 

obrodzą, tłumi,zapowiada, zgnije, znika; 

v minulom čase: kopal, sial, uschlo; držel, nevyhořely, uschlo; miał, popali, siał;  

v neurčitku: očakávať, páliť; potvrdit, sklidit/sklidili se; orać, witać;  

v rozkazovacom spôsobe: ber, lapaj, navážte; měj, musí být vytrhán, nechval, očekávej, 

odpočívej, odvezte, pospěš, užij, věnuj se, vorej; gotuj, miej, siej, strzeż, szykuj, ustaw. 

Z miestnych pomenovaní (miest, predmetov a foriem na uskladňovanie) sa vyskytli na-

sledovné pomenovania: hrniec, zem; hrnec, mandel/mandlík, mlýn, panák, stodola, stoh, 

strnišťata; gumno, kopy, młyn, stodoła.  
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V augustových pranostikách sa pomenovania ľudí vyskytujú zriedkavo, v texte ich zastu-

pujú krstné mená svätcov. Z pomenovaní ľudí sa našli nasledovné: hospodár, mlynár, sedliak, 

vinár, žena; sedlák/sedláček, ženci; baba, człek, gospodarz, ludzie. 

Z pomenovania poľnohospodárskych náradí a nástrojov sa v augustových pranostikách 

vyskytli iba: srpeň; srp, vůz; brony, sierp, socha.  

Rastliny a zvieratá sa v pranostikách celého roka vyskytujú hojne. Človek si najmä 

v minulosti viac všímal prírodu, správanie zvierat a pestované rastliny. V augustových pra-

nostikách sa vyskytli rôzne pomenovania rastlín, zvierat i hmyzu. Je ich však oveľa menej ako 

napríklad v jarných mesiacoch. 

Pokiaľ ide o pomenovania rastlín, vyskytujú sa vo všetkých troch jazykoch najčastejšie 

pestované plodiny (kapusta/zelí/kapusta, ľan/len/len, orechy/ořechy/orzechy, zemiaky/brambory/ 

ziemniaki, žito/žito/żyto). V troch skúmaných jazykoch to boli nasledovné rastliny: buk, dyne, 

jarec, kapusta, lieska, ľan, mak, oharky (nárečové pomenovanie), orechy/oriešky, ovos, plánka, 

zbožie, zemiaky/švábka/krumple/kromple, žitko; brambory/zemáky,  hrách, hrozen,, hřiby, hu-

ba, jařina, ječmen, len, obilí, okurky, ořechy, otava, oves, ozimina, pláňka, pšenka, rýž (ozimé 

žito), řepa, tráva, vinná réva, žito; groch, grzyby, kapusta, len, orzechy, owoce, pszenica, wi-

nogrona, wrzos, zboże, żołędzie, żyto. Zaujímavosťou je, že v poľských pranostikách sa na-

chádza pomenovanie winogrona, hoci pre  Poľsko je pestovanie hrozna skôr netypické. 

Zvieratá a hmyz: had, jeleň, lastovička, slepica (nárečové pomenovanie), myši, pavúk; 

berany, jelen, kukačka, myši, pes, slavík, vlaštovka, vosa; bąki, bocian, gęś, muchy, pszczoły, 

ptactwo. 

V pranostikách všetkých troch jazykov sa nachádzajú tiež slová a gramatické formy, 

ktoré sa z jazyka vytratili alebo vytrácajú, prípadne slová, ktoré zmenili význam, čiže archai-

zmy a dialektizmy: červenô, hrniec do mere, chasa, inší, jarabieť, kanikula, krumple/komple/ 

švábka (zemiaky), oharky, pekná chvíľa (pekné počasie), slepica, sňah, srpeň (kosák), vínce; 

hřímá, hřímání, nadíti se, odůrce (druhá orba úhorů), ožínati, podzimec, polétí, psí dny, pšen-

ka, rýž, sedláče, sněživý, strnišťata, v kožiše, v panákách, vochle (ručná česačka na ľan), žďu-

chanec; człek (człowiek), gumno, frasunek (zmartwienie, troska, kłopot), na święty, ozimiec, 

posucha (susza), skwar, socha (dawne prymitywne narzędzie do orki), umyka, zwiastować, 

żęcie, żytnisko. 

Na záver predloženej analýzy pranostík spojených s augustom možno skonštatovať, že 

pranostiky sú stále živé, niektoré rady z nich platia dodnes. Sú však aj zmeny, niektoré mená 

zmenili svoje miesto v kalendári, avšak v auguste sme sa s takýmito prípadmi nestretli. Pranos-

tiky patria do bohatej klenotnice našich národných kultúr, informujú nás o tom, čo sa dialo 

v prírode, aké práce, plodiny sa pestovali v minulosti a taktiež nám približujú lexiku, ktorá sa 

z jazykov vytratila alebo vytráca. To isté sa týka krstných mien, z ktorých mnohé už v súčas-

nosti nefungujú. 

AUGUST IN WESTSLAVONIC WEATHER LORE 

Summary 

Weather lore is a part of paremiology. It has the same trait  with phraseological units, es-

pecially with proverbs. The number of the individual units is high and some of them are the 

same. In this article  we compare Polish – Slovak and Czech weather lore related  to the month 

of August. It is a summer month  during which a lot of activities take place on the field,  a lot 

of  fruit ripens, it is the period of harvest.  August weather lore is rich in the names of saints, 

holidays, activities, fauna and flora. They also contain  archaisms and dialectism, which bring 
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closer the past and enable historians of the language to discover the development of the lan-

guage. Weather lore expresses  the wisdom of our ancestors and makes the  contemporary to 

watch the nature. 
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Każdego, kto bliżej z nim się zetknie, folklor zdumiewa prawdziwie długim 

trwaniem mitów ukrytych w obrzędach, bajkach, przysłowiach, nazwach 

osobowych i miejscowych, a czasem – zbyt rzadko wśród Słowian – w epice 

ludowej. Nie ma wątpliwości, że tu właśnie tkwią jeszcze niewykorzystane 

w pełni możliwości poznania słowiańskich wierzeń i praktyk religijnych. 

[Gieysztor, 1982, 8]. 

 

Przysłowia – nie bez powodu nazywane mądrością ludową – niosą ze sobą komentarz do 

dawno minionych czasów. Wśród paremii, powstałych w wyniku obserwacji otaczającej rze-

czywistości, istnieje wiele tekstów kliszowanych opartych na myśleniu mitycznym, w których 

spostrzeżenia mieszają się z mitologią. Jak pisał Kazimierz Wójcicki, „przesądy i zabobony iuż 

pochodzące z odległych wieków słowiańszczyzny, iuż wędrowne z krain obcych i pomięszane 

z pierwszemi okazuią się dowodnie w przysłowiach” [Wójcicki, 1830: 34]. Bez trudu znaj-

dziemy przysłowia wyrosłe na gruncie ludowej medycyny, weterynarii, nawiązujące do trady-

cyjnych praktyk znachorskich, zawierające elementy średniowiecznej astrologii. Z jednej stro-

ny stwierdzenie, że paremie są nośnikami ludowych wierzeń [Krzyżanowski, 1969; 

Mukařovský, 1973] nosi dziś znamiona truizmu, podobnie jak konstatacja, że rolą paremiologa 

jest odkrywanie genezy przysłów w literaturze, kulturze, w historii codzienności. Z drugiej 

strony – zaprezentowanie, na konkretnych przykładach, wierzeń odbitych w paremiach wraz 

z komentarzem, pozwalającym zorientować się w kontekście sytuacyjnym odbiorcy tekstów, 

okazuje się potrzebne, zwłaszcza teraz, gdy tak wiele przysłów wychodzi z użytku, m. in. 

z powodu nieczytelnych realiów, o których mówią. 

Wśród wielu studiów, poświęconych genezie przysłów, warto wspomnieć o pracach, któ-

rych autorzy właśnie w wierzeniach tradycyjnych poszukiwali źródła paremii1, wymieniając 

                                                 
1 Ślady ludowych wierzeń były już uważnie tropione przez badaczy w pokrewnej paremiom frazeologii. 

Zdaniem N. I. Tołstoja, badania nad słowiańską frazeologią powodowane były w swych początkach dążeniami do 

odczytania w niej odłamków dawnego życia, obrzędów oraz wierzeń, do odtworzeniem związanych z nimi kon-

tekstów i sytuacji [Tolstoj, 1988, 15]. Spośród wielu prac podejmujących tę problematykę, należałoby wymienić 

publikacje M. R. Mayenowej [1980], J. Tredera [1989, 2000] A. Nowakowskiej [2005], M. Raka [2007, 2009], 

O. Kielak [2015]. 
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chociażby powstałe w okresie romantyzmu, na fali wzmożonego zainteresowania ludowością, 

trzytomowe dzieło K. Wójcickiego pt. Przysłowia narodowe, z wyjaśnieniem źródła, początku 

oraz sposobu ich użycia. Okazujące charakter, zwyczaje, obyczaje, przesądy, starożytności 

i wspomnienia ojczyste [1830]; publikowane na łamach czasopism etnograficznych szkice 

Z. Glogera [1896], B. Jurkowskiego [1909], J. S. Bystronia [1921, 1925], wyłuskujących z pa-

remii szczątki ludowych wierzeń. Związki przysłowia z wierzeniem starał się ustalić 

J. Krzyżanowski w trzytomowym zbiorku Mądrej głowie dość dwie słowie [1975]; choć autor 

nie wdawał się w analizy kulturowe, odnotowywał informacje bibliograficzne, które dociekli-

wy czytelnik może przyjąć za punkt wyjścia w swoich poszukiwaniach. Z prac najnowszych – 

artykuł S. Skuzy [2013], w którym autorka, na przykładzie przysłów i związków frazeologicz-

nych, pokazuje bliski naszym przodkom świata magii i okultyzmu, opracowanie dotyczące 

językowo-kulturowych obrazów kozy i kozła w polskich przysłowiach i wyrażeniach przysło-

wiowych mojego autorstwa [Kielak, 2014b], artykuł S. Wasiuty, poświęcony funkcjonowaniu 

przysłowia Diabeł tkwi w szczegółach w obiegu publicznym [Wasiuta, 2016] oraz tekst 

R. Dźwigoł [2016], charakteryzujący pokrótce ludowe wierzenia we frazeologizmach, przy-

słowiach, humorystycznych powiedzeniach i dziecięcych rymowankach. 

Przysłowia, które kodyfikują „społeczną wiedzę w jej wariancie popularnym i modelują 

zbiorowe zachowania” [Bartmiński, 1998, 77], referując obiegową, tradycyjną wiedzę, pozwa-

lają w bezpośredni sposób zetknąć się z minioną codziennością [Bystroń, 1933, 89]. Ze wzglę-

du na „kliszowatość” paremii, przekazywanych z pokolenia na pokolenie we względnie nie-

zmienionej postaci, możemy przyjąć, że są one nośnikami stereotypowych, uogólniających 

sądów o przedmiotach [Bartmiński, 1998, 77] – z tego też względu są uwzględniane przy peł-

nej rekonstrukcji językowego obrazu świata przez badaczy skupionych wokół lubelskiego et-

nolingwistycznego Słownika stereotypów i symboli ludowych [dalej: SSiSL], m. in.: J. Bart-

mińskiego [1988, 2013], U. Majer-Baranowską [1993], A. Kaczan [2005], K. Prorok [2011], 

S. Wasiutę [2012], M. Marczewską [2012], E. Masłowską [2012], S. Niebrzegowską-

Bartmińską [2013, 2016], J. Szadurę [2014]. 

W artykule2 wybrane paremie (przysłowia sensu stricto oraz przysłowia kalendarzowe) 

dotyczące krowy zostaną potraktowane jako pretekst do przedstawienia ludowych narracji 

o zwierzęciu. Wykorzystywane teksty kliszowane pochodzą z Nowej księgi przysłów i wyrażeń 

przysłowiowych polskich pod red. J. Krzyżanowskiego. 

Ludowe wierzenia o krowie i krowim mleku w przysłowiach 

Krowa, nazywana żywicielką, karmicielką, była (oprócz konia) najbardziej cenionym 

zwierzęciem gospodarskim, ponieważ dawała mleko. W polskiej (czy też szerzej, słowiańskiej) 

kulturze ludowej krowie mleko jest nie tylko podstawowym produktem spożywczym, ale także 

obiektem mitologicznych wierzeń oraz magicznych rytuałów. Pożądane przez czarownice, 

strzeżone przez gospodarzy i przywracane w niekonwencjonalny sposób było przedmiotem 

licznych zakazów i nakazów. 

Jeden z zakazów utrwala paremia: Nie pożyczaj soli deka, bo ci nie da krowa mleka 

NKPP sól 9. Wyrażony w przysłowiu zakaz mógł dotyczyć konkretnych momentów w ciągu 

doby lub roku: [a] czasu p o  z a c h o d z i e  s ł o ń c a  – po zapadnięciu zmroku, stanowiącym 

w gospodarstwie granicę dla niektórych czynności [Kot Urok 92], w czasie działania wrogich 

człowiekowi sił, „żadna wieśniaczka [...] soli nie wypożyczy z chałupy, boby jej krowa dostała 

                                                 
2 Artykuł powstał w ramach „Diamentowego Grantu”, przyznanego mi przez MNiSW na realizację projek-

tu Językowo-kulturowy obraz zwierząt domowych w języku potocznym i polskiej kulturze ludowej (nr grantu: 

DI 2011 0210241). 
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zaciągów na oczach.” [ZWAK 1890/205, Wisła 1903/313], [b] czasu p o  o c i e l e n i u  s i ę  k r o w y  – 

w szczególnym czasie porodu, sytuacji przekroczenia granicy orbis exterior i orbis interior, 

podczas którego z tamtego do tego świata przybywa nowe [Kow Lek 472], możliwy jest także 

ruch w przeciwnym kierunku, co nakłada na społeczność obowiązek kontrolowania kontaktu 

z zaświatami [Kow Lek 472], z tego też powodu przez trzy dni po ocieleniu [ZWAK 1881/118, K 19 

Kiel 211, Wisła 1903/330], przez cały tydzień [ZWAK 1881/118] funkcjonował bezwzględny zakaz 

pożyczania czegokolwiek z domu [ZWAK 1881/118, ZWAK 1886/98, ZWAK 1889/72, 161, ZWAK 

1890/205, Wisła 1903/330, MAAE 1907/152, MAAE 1910/66, 131, K 15 Poz 125, K 17 Lub 79, K 19 Kiel 211 , 

K 48 Ta-Rz 285, Wit Baj 153]. Konsekwencje nieprzestrzegania zakazu dotyczyły nie tylko k r o -

w y - o c i e l o n k i , która mogłaby dawać mniej mleka [MAAE 1904/21], stracić całkowicie mleko 

[ZWAK 1881/118, Wisła 1903/330, K 15 Poz 125, K 17 Lub 79, K 19 Kiel 211], zdechnąć/zmarnieć [ZWAK 

1890/205, ZWAK 1886/98, Lud 1924/63], ale także n o w o  n a r o d z o n e g o  c i e l ę c i a , mawiano, 

że: nie będzie się trzymało krowy [ZWAK 1881/118], nie będzie się darzyć [MAAE 1907/152, MAAE 

1910/66], będzie beczało [ZWAK 1889/72], „mruczało tak, jak dziad, gdy mówi pacierze” [MAAE 

1904/21], nigdy się nie naje [ZWAK 1885/39], nie będzie żyło dłużej nad siedem lat [ZWAK 

1885/39], będzie obłaziło z sierści [ZWAK 1885/39] oraz g o s p o d a r z y : sprowadzą nieszczęście 

na dom [ZWAK 1881/118, K 17 Lub 79], przestanie im się wieść [K 48 Ta-Rz 285, MAAE 1910/131], 

„wydadzą szczęście” [Wit Baj 153]. 

Na obszarze całej Słowiańszczyzny krowy są narażone na szkodliwe działanie czarow-

nic, które p s u j ą  i m  m l e k o  [krowy dają mleko z krwią/wodą/robakami,  zepsute mleko 

natychmiast po wydojeniu warzy się, zsiada, nie można z niego zebrać śmietanki, wycisnąć 

sera] oraz o d b i e r a j ą  m l e k o  [powsz.], często przy pomocy diabła [Udz ŚKrak 8–9,  

K 7 Krak 78, Baz Tatr 150, K 7 Krak 79, 119]. Do wierzeń tych nawiązują przysłowia: Na Boże Ciało 

robak w kapustę, diabeł w babę włazi, a czarownica mleko krowom odbiera [NKPP Boże Ciało 

8] oraz Na Zielone Świątki najlepsze z krów wziątki [NKPP Zielone Świątki 5]
3. 

Wedle ludowych wierzeń, w Boże Ciało oraz na Zielone Świątki czarownice zabierają na 

miedzy rosę [ZWAK 1886/89-90, K 3 Kuj 99-100, Kot Urok 87], powłócząc po trawie szmatką do ce-

dzenia mleka [ZWAK 1886/89-90], płachtą [K 3 Kuj 99-100] ze słowami: Biorę pożytek, ale nie 

wszytek [ZWAK 1886/89-90, K 3 Kuj 99-100]; zebrana przez nie rosa zamieniała się w mleko4, które 

po powrocie do chałupy doiły z zawieszonych w stajni powrozów, łańcuchów, uzd/kantarów, 

imitujących krowie wymiona. Oprócz rosy, czarownice zbierały na łąkach ziele [ZWAK 1886/90] 

oraz łajna krowie, również funkcjonujące jako kulturowe ekwiwalenty krowiego mleka5 

                                                 
3 Szkodliwe praktyki czarownic mają miejsce w konkretnym czasie: m.in. w nowy czwartek, w Wieki Pią-

tek, na Wielkanoc, w wigilię św. Jerzego [22 IV], w wigilię św. Wojciecha [22 IV], przed św. Markiem [25 IV], 

w wigilię Bożego Ciała/na Boże Ciało, w wigilię św. Jana [23 VI]/na św. Jana [24 VI], na Zielone Świątki, przed 

Wniebowzięciem [15 VIII], przed Wniebowstąpieniem, podczas pierwszego wypasu; ważny był też czas dobowy: 

przed wschodem słońca, o północy. 
4 W polskiej kulturze ludowej istnieje silny związek krowiego mleka i rosy: sądzono, że pasące się na tra-

wie pokrytej rosą krowy stają się mleczne i przybierają na wadze [SSiSL 1/3/45]. Magiczną moc rosy wykorzy-

stywano także w celu ochrony krów przed szkodliwym wpływem czarownic: zbierano rosę na łące przed wscho-

dem słońca ze słowami: Cudzego nie chcę, ale swojego nie dam; potem dodawano do zebranej w naczyniu rosy 

otręby, wypowiadając zaklęcie: Teraz mleko będzie, a czarownica mi mleka nie odbierze! [Dek Sier 161, podob. 

Wisła 1889/487], w noc Kupały pojono krowy zebraną w zagrodzie rosą [K 52 Br-Pol 123]. 
5 Zabierając krowie odchody, czarownica pozbawia zwierzę mleczności; w opowieściach wierzeniowych 

w gnojnicę zamienia się mleko, na którym kobieta zrobiła krzyż ze ździebeł słomy [Baz Tatr 149], magiczne 

czynności, wykonane przez właściciela zaczarowanej krowy nad gnojówką, mają odczarować mleko zwierzęcia 

[Baz Tatr 94]. 
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[ZWAK 1886/90] – okadzając nimi swoje krowy [ZWAK 1890/194, Wisła 1903/147]; zdarzało im się 

także wysysać zwierzętom mleko [ZWAK 1890/188]. W noc Zielonych Świątek czarownice starały 

się także nabrać z cudzej studni chociażby garnuszek wody, zabierając tym samym mleko od krów 

z tego gospodarstwa [Kot Urok 87]; z tego też powodu od świtu pilnowano studni [Kot Urok 87]. 

W dzień Bożego Ciała krowy wypędzano w pole dopiero po południu [ZWAK 1890/188], 

ponieważ, jak wierzono, czarownice są aktywne przed wschodem słońca [ZWAK 1886/89-90], od 

wschodu słońca do południa [ZWAK 1890/194]. 

Na Zielone Świątki majono [Nieb Przes 117, Bart Wąż 274-275], strojono [Stel Pom 

160] krowy, ubierano im rogi kwiatami lub zieleniną [Stel Pom 160, K 33 Cheł 144–145, Nieb 

Przes 117, Bart Wąż 274-275], zakładano na nie wianki/wieńce [Stel Pom 160, Dwor Maz 

101], przyozdabiano rogi krów i wołów specjalnymi miotełkami [Stel Pom 160]; krowie rogi 

i nogi okręcano lipowym łykiem [K 11 Poz 43]. 

W tym szczególnym czasie każda krowa musiała być umajona [Nieb Przes 117, Bart Wąż 

275], mawiano, że jak krowy pastuch nie umaił, to cały rok krowa płakała [Nieb Przes 117, Bart 

Wąż 275]. Czynności te miały zabezpieczyć zwierzęta przed nieczystą siłą, która mogłaby po-

zbawić je mleka [K 11 Poz 43, Stel Pom 160]; do praktyk tych nawiązuje przysłowie: Do Zielonych 

Świątek najlepszy od krów / z obory wziątek [NKPP Zielone Świątki 5]. 

K r o w i e  m l e k o  m a  z w i ą z e k  z  n i e b e m  i  z j a w i s k a m i  a t m o s f e r y c z -

n y m i  [Slav Tol 3/284], w słowiańskich wyobrażeniach chmury to stada krów, byków lub owiec 

prowadzone po niebie przez demony, w pierwotnych przedstawieniach deszcz jest mlekiem 

niebiańskich krów-chmur [Slav Tol 3/284]. W polskich ludowych zagadkach – gatunku przecho-

wującym najbardziej archaiczny obraz świata – chmura przedstawiana jest jako czarna krowa 

latająca popod niebem [Folf Zag nr 102], a krowie wymiona, z których ciecze mleko, porówny-

wane są do śterech chmur, z których ciecze deszcz [Cisz Krak 329]
6. W konsekwencji, „chmur-

na”, deszczowa pogoda zapowiadała obfitość mleka u krów: w ludowych przepowiedniach 

jeśli niebo podczas wieczoru wigilijnego będzie zachmurzone, będzie mleczny rok, tj. krowy 

będą się dobrze doiły [Bart Lub 26-27], dawały dużo mleka [Bart Lub 26-27, MAAE 1900/120, ŁSE 

1961/88, ŁSE 1974/58]. Mleczność krów zapowiadał także deszcz, padający w dniu św. Wojciecha 

[K 48 Ta-Rz 80, MAAE 1910/151, Udz Biec 173]  – Gdy we swięty Wojciech dys, krowy będą duzo 

mléka dawały [NKPP Wojciech św. 3]. 

Zakończenie 

„Można by porównać zbiór przysłowi do wielkiego skarbu dawnych monet” – pisał  

J. S. Bystroń – „bezwartościowe w użyciu praktycznym, stają się bezcennym materiałem w rę-

ku tych, którzy umieją związać je z minionymi czasami i śledzić ich rolą w codziennym, sza-

rym, przeciętnym życiu” [Bystroń, 1933, 251]. Zaprezentowane paremie stały się w artykule 

pretekstem do przedstawienia ludowych narracji [Bartmiński, 2014] o krowie. Będące dosko-

nałym źródłem do badań nad kulturą tradycyjną, przechowały zapomniane już ludowe wierze-

nia, które dziś w pełni zrekonstruować można jedynie wertując tomy etnografów i folklory-

stów. 

 

Nie pożyczaj soli deka, bo ci nie da krowa mleka. 

Na Boże Ciało robak w kapustę, diabeł w babę włazi, a czarownica mleko krowom odbiera. 

Na Zielone Świątki najlepsze z krów wziątki. 

Do Zielonych Świątek najlepszy od krów / z obory wziątek. 

Gdy we swięty Wojciech dys, krowy będą duzo mléka dawały. 

                                                 
6 Więcej na ten temat zob. Kielak 2014a, Niebrzegowska-Bartmińska 2016. 
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Przywołane paremie funkcjonują na prawach motywu – rozumianego jako najprostsza 

jednostka narracji, zawierająca utrwalone, szczególnie istotne i powtarzające się wyobrażenia 

na temat rzeczywistości [Veselovskij, 1913, za: Niebrzegowska-Bartmińska, 2007, 50], będą-

cego odwzorowaniem życiowego doświadczenia, wyrazem obserwacji, przekonania lub wie-

rzenia, odtworzonym i ujętym w żywym słowie [Krzyżanowski, 1947, 2]. 

Za utożsamieniem tych konkretnych przysłów z motywami przemawiają następujące ar-

gumenty: (a) charakter motywów, które obejmują „wszystkie argumenty konotowane seman-

tycznie przez predykat, a także argumenty niekonotowane obligatoryjnie w sensie językowym, 

lecz istotne kulturowo”; (b) złożoność motywów, przekazujących informację o czasie, miejscu 

i okolicznościach wydarzeń, (c) eksplikacyjna funkcja motywu, będącego stereotypowym są-

dem, wprowadzanym do eksplikacji haseł jako „zdanie definicyjne”; (d) sposób zapisu – 

w postaci zdania lub równoważnika zdania, zwykle w czasie teraźniejszym, w polszczyźnie 

ogólnej, w metajęzyku badacza lub w postaci przytoczeń, respektujących obecną w tekście 

formuliczność [Niebrzegowska-Bartmińska, 2007, 65–73]. 

Tożsamy status przysłowia i motywu jest kwestią problematyczną. Nie wszystkie pare-

mie możemy potraktować jako motywy, z niektórych da się bowiem wyprowadzić motywy, 

np. w przypadku ujawniania komponentów modalnych, wprowadza się także motywy wspólne, 

nadbudowane nad przysłowiami wariantywnymi. Także z innych „małych” form folkloru – 

zagadek, zamówień, modlitw i modlitewek czy dziecięcych rymowanek – daje się wyprowa-

dzić motyw. 

Przysłowia na prawach motywu, którymi bez wątpienia są zaprezentowane w artykule 

paremie, stanowią narzędzie do budowy eksplikacyjnych części opracowywanych przeze mnie 

haseł zwierzęcych, powstających w oparciu o metodę definicji kognitywnej na użytek Słownika 

stereotypów i symboli ludowych; jako pokrewne motywom stereotypowym, „kontekstom mi-

nimalnym”, komunikującym stereotypowe sądy o przedmiotach [Bartmiński, 1980, 28] – bu-

dują eksplikacje zwierząt. 

FOLK BELIEFS ON COWS IN POLISH PROVERBS 

Summary 

Proverbs are said to present the common and traditional knowledge, and their analysis al-

lows to come into contact with everyday life in the past. Due to the endurance of proverbs, 

passed down from generation to generation in a relatively unchanged form, we can assume that 

they are carriers of stereotypical judgments about objects, and for this reason they should be 

included in the complete reconstruction of the linguistic picture of the world. 

On the one hand, the statement considering proverbs as the carriers of folk beliefs today 

have the appearance of a  cliche. On the other hand -  it is necessary for the recipient of the 

texts to feature all the corresponding commentary and specific examples that allow to under-

stand the situational context of the beliefs in a particular proverb, especially now, when so 

many proverbs become obsolete because of unfamiliar realities, which they cover. 

In the article the genesis of some proverbs on the cow has been explained by reference to 

the folk beliefs. Individual texts serve as a pretext to present folk narratives about animals. 

All of proverbs in the article function within the main theme as the tool to build the ani-

mal entries based on the cognitive definition method for the use of Słownik stereotypów i sym-

boli ludowych. 
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Фольклор, как известно [Нейдинг 1983], представляет собой синкретичное явле-

ние, неразрывно соединяющее в себе и словесное творчество, и прикладные народные 

промыслы, и народную мораль, и обряды, и суеверия, и многие практические умения, 

используемые в повседневной жизни. Одной из важнейших среди этих практик является 

народная медицина, которая отражает менталитет народа в устном народном творчестве, 

в частности в паремиях.  

С этой точки зрения рассматривались паремии разных народов, к примеру, баш-

кирские [Шарафутдинова 2007], кроме того есть попытка подобного изучения поговорок 

разных языков в совокупности [Фиалков 2009], есть подобное отдельное собрание и рус-

ских поговорок [Сысоев 2007], но во всех случаях авторы ограничились собиранием по-

словиц без анализа и обобщения.  

В наше время, когда интерес к народной медицине велик благодаря пропаганде ее 

в СМИ, когда издается множество литературы в области народного лечения, уместно 

будет ставить вопрос о том, каковы собственно рамки кругозора истинно народного це-

лителя. Эти рамки в их исконном варианте и отражены в паремиях, которые послужили 

материалом для нашего анализа. Всего было рассмотрено 126 русских паремий о здоро-

вье [Даль 2006, с. 248–250], из которых в окончательном тексте статьи не использовано 

около третьей части пословиц, повторяющих содержание остальных. 

При анализе пословиц о здоровье ставилась цель выяснить, какие конкретные есте-

ственнонаучные (или псевдонаучные) сведения они отражают. В частности ставились 

задачи выяснить, что сообщают паремии об этиологии болезней, симптомах, способах 

лечения и лекарствах, профилактике заболеваний, оценке здоровья, протекании и харак-

тере болезней, последствиях болезней, связи здоровья и общества. Рассматривались 

также парадоксальные и этически значимые утверждения о здоровье.  

Среди причин болезней в паремиях названы только излишества в еде в пословице 

«Где пиры да чаи, там и немочи» и несчастье «При частой горести придут и болести». 

Кроме того, в паремиях заявлен непроизвольный характер болезней: «Больно, да дело-

то невольно», если конечно данную паремию рассматривать в ситуации с болезнью. Об-

разно характеризует труд как причину болезней поговорка «От работы не будешь бо-

гатый, а будешь горбатый», активно используемая в наши дни.  

Довольно неотчетливо и косвенно в паремиях проявлена догадка об инфекционном 

происхождении некоторых заболеваний: «Болезнь не по лесу ходит, а по людям». 
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Народная мудрость русского народа, отраженная в поговорках, не учит нас, что 

причиной болезни могут быть пьянство, курение, драки или пренебрежение чистотой, 

негативное влияние наследственности. А ведь именно эти беды часто становились и ста-

новятся причиной болезней многих людей, во всяком случае, в России. Таким образом, 

можно сказать, что народная мудрость избирательно указывает на причины болезней 

и далека от современных научных взглядов на этот вопрос.  

Среди отмеченных в народной мудрости признаков болезней неумеренная худоба: 

«Одни кости да кожа», отсутствие аппетита: «Аппетит от больного бежит, а к здоро-

вому катится» и кашель: «Где кашель, там и хворь», да и то кашель в другой паремии 

изображен как признак ненадежный, который возможно симулировать: «От покрова до 

покрова кашлянул однова, да и говорит, что кашель». В поговорках других естествен-

ных признаков болезней нет, упомянут только еще один признак внешний: «Больной 

лечится, здоровый бесится». Много общепонятных в наши дни симптомов простуды, 

таких как повышение температуры, насморк, покраснение горла в упомянутых поговор-

ках нет, не говоря уже о признаках менее распространенных болезней. Значит и в обла-

сти симптоматики народная мудрость не приблизилась к современной научной широте 

взглядов.  

В области лечения болезней и лекарств народная мудрость в поговорках открыто 

противостоит научным знаниям официальной медицины: «Аптека не прибавит века» 

«Не берет его ни отвар, ни присыпка» и в других аналогичного содержания. Во главу 

угла поставлена стойкость к болезням «Дай боли волю – умрешь раньше смерти», уме-

ние их превозмогать, а не вылечивать: «Не поддавайся, не ложись; а сляжешь – не 

встанешь» – причем в приведенной поговорке отсутствует даже малейшая надежда на 

помощь официальной медицины. Если же болезнь пришла, народная мудрость предлага-

ет вооружиться терпением: «Завяжи и лежи», «До свадьбы заживет».  

Идея лечения как такового не чужда народной мудрости: «Болен – лечись, а здоров – 

берегись», причем особо говорится, что не годится заменить лечение на его имитацию: 

«Колокольным звоном болезни не лечат», «Румянами хворь не лечат». Довольно здра-

вым оказывается и народный взгляд на лечение: «Застарелую болезнь трудно лечить», 

и на свойства лекарств: «Горьким лечат, а сладким калечат».  

При этом поговорки предлагают нам несколько более или менее действенных 

средств ото всех болезней: лук, чеснок, хрен, травы, редька, баня и чистая вода, но не 

поясняют, чем конкретно от чего лечиться, что и понятно, ведь поговорок диагностиче-

ского содержания нет. Про лук и чеснок из народной мудрости можно уяснить, что они 

помогают от многих болезней, но неясно от каких: «Лук от семи недуг», «Лук да баня 

все правят», «Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит», сказано только 

о профилактических свойствах некоторых народных средств: «Чеснок да редька – так 

и на животе крепко», «Хрен да редька, лук да капуста лихого не допустят», однако для 

профилактики чего конкретно служат чеснок, хрен да редька не говорится. Так что 

в случае любой болезни поговорка советует применить все средства сразу: «Наешься 

луку, ступай в баню, натрись хреном, да запей квасом!». 

Пословицы не обошли вниманием еще одно универсальное народное целебное 

средство: траву и приготовляемое из нее зелье: «И собака знает, что травой лечатся»,  

«На всякую болезнь зелье вырастает», «Не то зелье, чтоб в землю, а то, чтоб жилось», 

но и здесь нет ничего конкретного – ни трав, ни болезней. То же касается и описания 

в поговорке еще одного способа лечения – парения в бане: «Баня – мать наша: кости 

распаришь, все тело поправишь» какие конкретно болезни поправишь и где в теле – не 

ясно. 
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Вполне ожидаемо поговорки относят к целебным средствам и то, что собственно 

не является лекарством: «Чистая вода – для хвори беда» – так что возникает подозрение, 

что результативность народного лечения во многих случаях могла объясняться эффек-

том плацебо. Поэтому народная медицина предлагает в поговорке последнее, радикаль-

ное оздоровительное средство: «Нельзя исцелить, так можно отрубить». При этом 

существует пословица, которая ложно утверждает, что от болезни можно уберечься лов-

костью: «Быстрого и ловкого болезнь не догонит», в чем косвенно проявлена идея отка-

за от лечения.  

Несколько обоснованнее выглядит народная мудрость в области сохранения здо-

ровья. Пословицы советуют нам сохранять тепло своего тела, что актуально для россий-

ских реалий: «Шуба елова, да к сердцу здорова», особенное указание дается по поводу 

тепла во время сна: «Шерсть в войлоке хоть козловая – спи на нем на здоровье», есть 

также указания, что не все части тела нужно равно греть: «Держи голову в холоде, жи-

вот в голоде, а ноги в тепле». Приведенных поговорок достаточно, чтобы увидеть ра-

зумность народных убеждений, по крайней мере, для профилактики простудных заболе-

ваний. Помимо того, народная мудрость дает несколько полезных советов по части 

режима дня: «После обеда полежи, после ужина походи», «Кто встал до дня, тот днем 

здоров», а также по части правил питания: «Ешь, да не жирей – будешь здоровей», «Где 

просто, там живут лет со сто». Среди прочих идей сохранения здоровья в народной 

мудрости представлены только самые общие: во-первых, идея разумного отношения 

к здоровью: «Живи с разумом, так и лекарок не надо», «Здоровье не купишь – его разум 

дарит», во-вторых, идея сознательного сбережения здоровья: «Животы – не нитки: 

надорвешь – не подвяжешь», однако советы о том когда беречь здоровье даются проти-

воречивые: «Береги честь смолоду, а здоровье под старость», «Береги платье снову, 

а здоровье смолоду». 

Можно обобщить, что в области профилактики болезней пословицы дают несколь-

ко относительно ценных советов, однако в большинстве они банальны и противоречивы.  

Народная мудрость, безусловно, заявляет ценность здоровья, в таких поговорках 

как «Здоровье дороже богатства», «Дал бы бог здоровья, а счастье найдем». Однако 

в пословицах указано мало признаков здоровья: «Кожа-то елова, да сердце-то здоро-

во», зато содержится образ крайнего истощения «Еле-еле душа в теле», намек на равно-

душие людей к чужим болезням: «Больны раны на своих плечах», а кроме того, свиде-

тельство довольно легкомысленного отношения к болезни: «Не всякая болезнь к смерти», 

«На живом все заживет». 

Протекание и характер болезней народная мудрость описывает довольно верно, но 

лишь в самых общих чертах: «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками», «Бо-

лячка мала, да болезнь велика». Также говорится о непроизвольном характере болезней: 

«Кашель да чихота – не своя охота». Более точно  о самом процессе заболевания посло-

вицы не сообщают ничего.  

Довольно реалистична картина последствий болезней, отраженная в поговорках: 

«Болезному сердцу горько и без перцу», «Болезнь человека не красит», «Болезнь да горе 

изведут скоро». Однако и в оценке последствий болезней много субъективного, эмоцио-

нального: «Боль отбудешь и так помрешь», «Больному все горько», «Болезнь не красит 

человека, а старит». 

Пословиц о связи здоровья с общественными отношениями нашлось всего две, 

причем они касаются не влияния общественного статуса на здоровье, а наоборот: «Боль-

ная жена мужу немила», «Барская хворь – мужицкое здоровье». Здесь болезни видятся 

как фатальные непреодолимые силы, способов противостоять которым не предложено.  
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Иррациональное представление о здоровье проявилось в поговорках  наличием па-

радоксов о здоровье: «Болит бок девятый год, не знаю которое место», «В добром здо-

ровье и хворать хорошо», «Замерзших – больше чем зажаренных», «Здоровому и нездо-

ровое здорово, а нездоровому и здоровое нездорово», «Без болезни и здоровью не рад». 

Паремиологические суждения о здоровье в области этики ограничены призывами 

лечить себя самого и не вмешиваться в здоровье других: «Наживи свою болячку да 

и лечи ее!», «Врач, исцели себя самого». Особо важен тот факт, что последняя пословица 

открыто призывает к отказу от услуг врача.  

В итоге обобщим, что в паремиях о здоровье, где отражена мудрость народной ме-

дицины, довольно отчетливо заявлено недоверие к традиционной медицине, а взамен 

предложены примитивные и малоэффективные средства лечения, ограниченные взгляды 

на болезни и симптомы, несколько более верные взгляды на профилактику и полное от-

сутствие каких либо диагностических представлений. Такой негативизм может быть 

объяснен естественным отбором и, как следствие, крепким здоровьем людей в те време-

на, когда создавались классические паремии. 

PROVERBS ABOUT HEALTH IN NATURALISTIC EVALUATION 

Summary 

Folk wisdom about health is reflected in the sayings. In particular in the proverbs contain 

information about the treatment of diseases, medications, symptoms, course of illness, etc. 

However, all this information is brief and inadequate. In proverbs also provides good rejection 

of classical medicine, which is explained by the creators of good health.  

The author carries out research in the interdisciplinary field of the natural sciences and 

humanities. The article is devoted to solving the problem of the volume and quality of tradi-

tional medical knowledge, reflected in the sayings. The study author concluded that the level of 

knowledge of traditional medicine significantly lower than expected. 
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Пословицы и поговорки1 считаются сокровищницей народного восприятия мира, 

в которой с большой выразительностью запечатлены не только особенности быта, но 

также нравственные устои и духовные ценности. Недаром говорится, что добрая посло-

вица не в бровь, а прямо в глаз. В пословицах выражается накопленный поколениями 

жизненный опыт, в них ярко проявляется народный менталитет. Владимир Даль писал, 

что пословицы ‒ это «ходячий ум народа» [Даль, 1980, 334]. Поэтому обоснованным 

кажется утверждение, что реконструированный на их материале образ ДОМА воссоздает 

традиционное видение мира русским человеком, а также дает представление о месте 

ДОМА в русской аксиосфере.  

Необходимо подчеркнуть, что ДОМ принадлежит к важнейшим ценностям в жизни 

человека. Юрий Лотман поместил его среди ключевых слов русской культуры, рядом 

с ДОРОГОЙ и ХЛЕБОМ [Łotman, 1978, 46].  

ДОМ не только отражает связь человека с жилищем, но также, а может прежде все-

го, с основными ценностями в его жизни. Фундаментальной для его восприятия является 

связь с понятием СЕМЬЯ. Они комплементарны, что ярко отражается в исследуемых нами 

пословицах и поговорках. Лишь у семейного человека может быть настоящий ДОМ: 

Одинокому – везде дом. Особенно важны для ДОМА дети: Дом с детьми ‒ базар, без де-

тей ‒ могила. 

В народной культуре прочно закреплены магические, волшебные корни ДОМА 

(напр., избушка Бабы-яги на курьих ножках). С ДОМОМ неразрывно связан его мифиче-

ский опекун и хозяин – домовой [Fiodorowa, Pazio-Wlazłowska, 2015, 150], что также 

учтено анализируемыми нами пословицами и поговорками: Дом домом, а домовой да-

ром; Купил дом с домовым. 

                                                 
1 Мы принимаем рабочее определение пословицы и поговорки вслед за В. Г. Костомаровым и Е. М. 

Верещагиным: «Под пословицами в широком смысле мы понимаем краткие народные изречения, имею-

щие одновременно буквальный и переносный (образный) план или только переносный план, и составля-

ющие в грамматическом отношении законченное предложение». «Поговорками называются языковые 

афоризмы, отличающиеся особой краткостью и имеющие, как правило, только буквальный план» [Фели-

цына, Прохоров, 1979, 7]. 
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Концепт ДОМ вызывает интерес многих ученых, он рассматривается с точки зрения 

различных научных дисциплин: этнографии, культурологии, философии, социологии 

и др. Ему посвящены также многие лингвистические труды, в частности, работы Е. Ю. 

Кукушкиной, Э. Лассан, С. Е. Никитиной, А. Б. Пеньковского, A. A. Плотниковой, Е. А. 

Потураевой, В. В. Усачевой, Т. В. Цивьян.  

В данной статье применяется методология, использующая достижения люблин-

ской этнолингвистической школы, работающей под руководством проф. Е. Бартминь-

ского, в частности, над проектом EUROJOS, в рамках которого в 2015 году был издан 

первый том Аксиологического словаря славян и их соседей [Leksykon 2015], посвящен-

ный реконструкции понятия ДОМ на основе трех типов данных, извлеченных из систем-

ных источников, в том числе из словарей, из текстов, полученных методом анкетирова-

ния, а также из текстов, входящих в состав национальных корпусов, и из многотиражной 

прессы [Bartmiński, 2015, 10]. 

Материал для настоящего анализа был отобран из словарей русского языка, в част-

ности, сборников пословиц и поговорок, помещенных в интернете. Следует заметить, 

что часть зафиксированных в источниках пословиц и поговорок не узнается уже совре-

менными носителями языка. Словари дают хороший обзор материала, но, к сожалению, 

не ранжируют его по употребительности. 

Анализ отобранных нами поговорок и пословиц2 показывает, что ДОМ воспринима-

ется в четырех аспектах: физическом, социальном, аксиологическом и функциональном. 

Для него существенна четкая оппозиция свой – чужой. «Это противопоставление, в раз-

ных видах, пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого 

коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [Степанов, 2001, 

126]. В. В. Иванов и В. Н. Топоров как более конкретную разновидность данной оппози-

ции выделяют противопоставление дом ‒ лес, которое «[…] может быть истолковано 

в социально-экологическом плане как противопоставление освоенного человеком, став-

шего его хозяйством, неосвоенному им» [Иванов, Топоров, 1965, 168].  

Симптоматично, что данная оппозиция реализуется в характеристике ДОМА не 

только в физическом аспекте, но также в других, в частности, в социальном. Кстати, от-

дельные аспекты описания ДОМА постоянно перекликаются, дополняя друг друга. 

Физический аспект ДОМА 

Дом ‒ это пространство, четко выделенное из окружающей его среды, которая мо-

жет характеризоваться уточнениями: «в гостях», «за горами», «на Дону», «дорога». 

Скрывающееся за этими определениями место отождествляется с любым простран-

ством, которое не является домом человека:  

В гостях, не дома.  

Хорошо на Дону, да не как в дому.  

За горами хорошо петь песни, а жить дома лучше.  

Значимо, что ДОМ всегда оценивается позитивно и резко противопоставляется дру-

гим местам пребывания человека (Хижина своя лучше каменных чужих), где он вынуж-

ден подчиняться принятым в них нормам поведения, что вызывает у него неприятные 

ощущения неловкости и несвободы:  

                                                 
2 Анализу были подвергнуты пословицы и поговорки, у которых концепт ДОМ выражен при помощи 

разных лексических единиц, репрезентирующих интересующее нас понятие, в частности, дом, хата, изба.  
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В гостях не дома: воля не своя. 

Люби дома, что захочешь, а в людях – что дают. 

Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что велят. 

В гостях хорошо, а дома лучше.  

Не садись под чужой забор ‒ а хоть в крапивку, да под свой.  

На чужбине и калач не в радость, а на родине и черный хлеб в сладость. 

На чужой стороне и весна не красна. 

Подчеркивается резкое противопоставление поведения человека в своем доме  

и в чужом, где он, чтобы заслужить уважение, готов притворяться не тем, что он есть на 

самом деле: 

Дома солома едома, а в гостях и овес не едят. 

В людях Илья, а дома свинья. 

Дому четко противопоставляется также полная всяких угроз «дорога», от опасно-

стей которой человеку негде спрятаться. Дорогой правят другие нормы, чем спокойной 

домашней жизнью.  

Домашняя дума в дорогу не годится. 

ДОМ символизирует счастливый конец человеческих скитаний и связанных с ними 

опасностей ‒ всегда есть надежда на то, что опасности минуют, а человеку удастся 

найти покой в уютном пространстве своего дома.  

Все дороги ведут к дому. 

Внешняя характеристика дома 

Внешней характеристике дома пословицы уделяют относительно мало внимания, 

внешность резко противопоставляется нематериальным ценностям. Богатство и роскошь 

не считаются необходимыми составляющими настоящего ДОМА. Намного важнее хоро-

шие отношения между членами семьи, а также покой и безопасность.  

Хоть не пышно, да затишно. 

А домик-то хоть гнилой, а свой.  

Своя хатка – родная матка. 

Внимание уделяется составным элементам конструкции: стенам и крыше, но не 

в буквальном, а в переносном смысле, указывающем на превосходство духовных ценно-

стей над материальными. Крыша – это граница с внешним миром, элемент, который 

ограждает от него человека. Она выполняет защитную функцию.  

Хоть худ дом, да крыша крепка. 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. 

Для характеристики дома важное значение имеет также печь, являющаяся его цен-

тром (ср. [Иванов, Топоров, 1965, 168]). 

Как ни мечи ‒ не найдешь лучше своей печи.  

Печь нам мать родная. 
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Функциональный аспект ДОМА 

Свобода в пространстве собственного дома 

С противопоставлением свой – чужой неразрывно связана подчеркиваемая в по-

словицах и поговорках непринужденность поведения в собственном доме, где хозяин 

сам определяет нормы поведения и где он не вынужден подчиняться другим. Дом обес-

печивает чувство свободы, раскованности, не стесняет условностями и нормами поведе-

ния, принятыми вовне: 

В своем дому не кланяются никому. 

Дома ‒ как хочу, а в людях ‒ как велят. 

Непринужденность и свобода поведения есть основополагающие элементы авто-

номности каждого дома, что отражено в заимствованной из английского пословице: 

Мой дом – моя крепость. 

а также в: 

Своя избушка – свой простор. 

В своем доме как хочу, так и ворочу. 

В своем ломте ‒ своя воля.  

Твой дом ‒ твоя воля. 

Хозяин дома пользуется уважением и авторитетом. Все домочадцы его почитают.  

Всяк кулик на своей кочке велик. 

Всяк петух на своем пепелище хозяин. 

Хозяин в свою очередь гордится своим домом, независимо от того, как оценивают 

его другие.  

Каждый кулик свое болото хвалит. 

Домашние порядки и нормы 

В каждом доме есть определенные обычаи, порядки и нормы, которые отличают 

его от других домов: Дом дому не указ. Их устанавливает хозяин. У каждого дома есть 

также свои тайны, которые должны остаться скрытыми от посторонних. 

Горе тому, кто непорядком живет в дому. / Плохо тому, у кого непорядки в дому. 

Не выноси сора из избы. 

В каждой избушке свои игрушки. 

Что город ‒ то норов, что дом ‒ то обычай. 

В доме повешенного о веревке не говорят. 

Положительно оцениваются моральные ценности, которые обеспечивают благопо-

лучие:  

Согласье в семье ‒ достаток в дому, раздоры в семье ‒ пропадать всему. 

Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Порядком стоит дом, а непорядком ‒ содом. 

Нравственная прочность хозяйства оценивается выше материального добра. Даже 

плохие бытовые условия не уменьшают положительной оценки дома и не снижают его 

ценности. 
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Не бойся, что дом тесен, бойся, что сердце тесно. 

Хоть худ дом, да крыша крепка. 

Дом крепок не укладом, а ладом. 

Социальный аспект ДОМА 

Забота о доме 

Дом требует постоянного ухода, домашние дела отнимают много сил и времени. 

Забота о доме воспринимается как беспрерывный труд. Благополучие дома может зави-

сеть от расчетливости и экономности его хозяев, поскольку дом часто небогат и необхо-

димо концы с концами сводить.  

Дом вести, не лапти плести.  

Дом вести ‒ не рукавом трясти. ⁄ Дом вести ‒ не бородой трясти. ⁄ Дом вести ‒ 

не головой трясти ‒ все надо припасти.  

Дом дело найдет. 

Дом ‒ яма: никогда не наполнишь. 

Домом жить ‒ не разиня рот ходить. ⁄ Домом жить ‒ не развеся уши ходить. 

Домом жить ‒ обо всем тужить. 

Если о доме не заботятся, не уделяют ему внимания, усердно не работают, он быстро 

приходит в упадок.  

Где работно, там и густо, а в ленивом дому пусто. 

Только трудом держится дом. 

Труда и заботы требует каждый дом независимо от своего масштаба.  

Дом невелик, да лежать не велит. ⁄ Дом невелик, а спать не велит. ⁄ Домок не ве-

лик, да садиться не велит. 

Нет возможности отказаться от заботы о своем доме. Человек настолько тесно свя-

зан со своим жилищем, что обязан постоянно за ним присматривать. Отказ ведет к неиз-

бежной нищете.  

Дома не в гостях: посидев, не уйдешь. 

Свой дом – не чужой: из него не уйдешь. 

Если человек окружает дом заботой, усердно работает, его дом процветает. В нем 

достаток. 

Дом – полная чаша. / Дом ‒ чаша чашей. 

Дом, в котором есть много всякого добра, гарантирует человеку счастливую жизнь. 

Хотя важнее богатства моральные ценности.  

Худо жить тому, у кого ничего нет в дому.  

Мило тому, у кого много всего в дому.  

Человек собирает в доме все, что ему нужно для жизни. 

Домой придешь ‒ хлеб-соль найдешь. 

Что в поле родится, все в доме пригодится. 

Неси в дом, а не из дому. 

И мышь в свою норку тащит корку. 
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Хозяин ‒ тот, кто заботится о доме 

Дом отождествляется со своим хозяином. От его усилий зависят благосостояние 

и благополучие. 

Без хозяина ‒ дом сирота. 

Всякий дом хозяином держится. 

Всякий дом хозяином хорош. ⁄ Всякий дом добрым хозяином хорош. 

Хозяин хорош ‒ и дом хорош, хозяин худ ‒ и в доме тож. 

Дом красится хозяином. ⁄ Не дом хозяина красит, а хозяин дом. 

Каков хозяин ‒ таков и дом. 

По воротам и хозяина видно. 

Хозяин устанавливает домашние нормы и следит за их соблюдением.  

Коли в доме все вверх дном, значит, худ хозяин в нем. 

Не по дому хозяин, а по хозяину дом. ⁄ Не по дому господин, а дом по господину. 

Положительно оценивается трудолюбивый, хорошо организованный хозяин, кото-

рый упорно работает с утра до вечера, проявляя заботу о доме. 

Хозяин всегда себе дело найдет. 

У доброго хозяина всякое семечко в своей скорлупе. 

Плохой хозяин десять работ начинает, ни одной не кончает. 

Хозяин должен заботиться не только о сегодняшнем дне, но также планировать бу-

дущее. 

Плох хозяин, что вперед не смотрит. 

Забота хозяина способствует благополучию, гарантирует его. Он постоянно при-

сматривает за хозяйством, его забота есть залог процветания дома. Никто не способен 

и никто не в силах заменить его в этой роли. Он организует работу по хозяйству и рас-

пределяет обязанности среди других домочадцев.  

Хозяин лежит ‒ и все лежит, хозяин с постели ‒ и все на деле. ⁄ Хозяин лежит ‒ 

весь дом лежит, хозяин с постели ‒ весь дом на ногах. 

От хозяйского глаза и конь добреет. ⁄ От хозяйского глаза жиреет и кот. 

Хозяйский глаз всего дороже. 

Хозяин по двору пройдет ‒ рубль найдет, назад пойдет ‒ другой найдет. 

Он знает лучше других, как вести дом и как организовать работу по хозяйству. Хо-

рошо разбирается во вех домашних делах и мгновенно решает любую проблему, справ-

ляется с любым затруднением.  

Хозяин знает, где гвоздь забить. 

Не хозяин, кто своего хозяйства не знает. 

Хозяин руководит домом как самодержец, имеющий неограниченную власть, а его 

беспредельное владение оценивается положительно, оно на пользу дому. Нераздельная 

власть хозяина гарантирует благополучие и достаток. Все домочадцы, в том числе хо-

зяйка (Дом хозяйку ждет, а хозяйка ‒ хозяина), должны подчиняться воле хозяина 

и слушаться его, потому что только четкое распределение ролей между членами семьи 

обеспечивает домашнее счастье.  
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Где хозяев в доме много, там и толку никакого. 

То не дом, где всякий большаком. 

Хозяин ни с кем не считается, его все уважают и почитают.  

Что поставят, то и кушай, а хозяина дома слушай! 

Хозяин в дому ‒ как Авраам в раю. 

Роль хозяйки 

Хозяину в работе по дому помогает хозяйка. Но их роли четко разделены.  

Хозяин в дому ‒ что медведь в бору; хозяюшка в дому ‒ что оладышек в меду. 

В пословицах и поговорках, в которых представлены одновременно хозяин и хо-

зяйка, они определяются относительно друг друга.  

Хозяином дом ставится, хозяйкой ‒ держится. 

Хозяйка заботится о повседневном быте дома, реализует волю хозяина. Пословицы 

указывают на патриархальные отношения между членами семьи, соответственно кото-

рым жена должна полностью подчиниться своему мужу. Хозяйка не принимает основ-

ных решений ни по дому, ни по хозяйству. Другое распределение ролей в доме оценива-

ется в пословицах и поговорках отрицательно: Мало мира в том доме, где курица поет, 

а петух молчит. 

Хозяин иногда покидает свой дом, хозяйка всегда дома, она его опекает и все вре-

мя ждет возвращения хозяина. 

От хозяина чтоб пахло ветром, от хозяйки ‒ дымом. 

Кошка да баба завсегда в избе, а мужик да собака завсегда на дворе. 

Хозяйка должна быть трудолюбивой и тихой. 

Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи вари́т. 

Добрая жена дом сбережет, а худая рукавом растрясет. 

Хозяйка в дому, что пчела в саду. 

Она убирает, готовит и работает в огороде. 

Хорошая хозяйка из петуха уху сварит. 

Огород ‒ бабий доход. 

Хозяйка лежит ‒ и все лежит; хозяйка на ногах ‒ и все на ногах. 

Хозяйкой дом стоит. 

Хотя для хозяйки дом это предмет постоянной заботы, для хорошей хозяйки эти 

заботы не в тягость, они ее красят, как и она красит собой дом (что отмечают гости) 

[Fiodorowa, Pazio-Wlazłowska, 2015, 167]:  

Хозяйка в дому ‒ что оладьи (оладышек) в меду. ⁄ Что оладушка в меду, то хо-

зяюшка в дому. 

Хозяйка красна ‒ и каша вкусна. 

Отрицательно оценивается ленивая хозяйка, которая не заботится о доме. 

Хороша хозяйка: веник под лавкой, грязь по углам. 

Коли изба крива – хозяйка плоха.  

Худая хозяйка весь дом растащит. 
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Роль соседей и гостей 

Для жителей дома важны хорошие отношения с соседями.  

Не купи дом, а купи соседа. 

Значение для них имеет также оценка гостей. Отношения между хозяином и гостя-

ми стоят в центре многих пословиц. Их характеризует оппозиция: званый (хороший 

гость) ‒ незваный (гость, считающийся обузой), напр.: Гость не кость, за дверь не выки-

нешь. Гостю почет ‒ хозяину честь. Гости на двор, так и ворота на запор. Гости на 

двор, так избу на запор. Гость на двор ‒ и беда на двор. Для дорогого гостя и ворота 

настежь. Званый ‒ гость, а незваный ‒ пес. Гость хозяину не указчик. 

 

Аксиологический аспект ДОМА 

ДОМ воспринимается как важнейшая ценность в жизни человека. 

Лучше дома своего нет на свете ничего. 

Как ни мечи ‒ не найдешь лучше своей печи. 

Дом подвергается идеализации, это убежище, обеспечивающее реализацию важ-

ных ценностей: безопасности и покоя. Он защищает жителей, является для них приста-

нищем; возвращению домой всегда рады.  

Домой и кони веселей бегут. 

Хоть по уши плыть, да дома быть. 

Дома человек чувствует себя полностью защищенным от всяких физических и пси-

хических угроз. Все, что его окружает, помогает ему, делает жизнь проще и легче.  

Дома и стены помогают.  

Все, что связано с домом, близко человеку, поэтому оценивается им положительно. 

Это эмоциональная субъективная оценка, которая может порой приходить в противоре-

чие с реальностью. 

Домашняя копейка лучше заезжего (захожего) рубля. 

Домашняя гривна лучше отъезжего рубля. 

Те, кто не уважают дом и его ценности, резко осуждаются:  

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

Постройка дома считается основополагающей задачей человека. Чтобы дом был 

счастливым и безопасным, его хозяин должен придерживаться твердой системы ценно-

стей. Только четко определенная аксиосфера гарантирует успех, т.е. акцент переносится 

с заботы о физической стороне посторойки на поддержание духовных и моральных цен-

ностей, которые воспринимаются как залог благополучия.  

На песке дома не строят.3 

Дом высок, да под ним песок. 

Дождем покрыто, ветром огорожено. 

                                                 
3 Ср.: притчу о доме на песке; Евангелие от Матфея, гл. 7, 26‒27. 
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Дом – это микрокосмос, который позволяет оценить способности хозяина и на их 

основе определить его отношения с внешним миром. Это точка отсчета для всех его ор-

ганизационных способностей и начинаний.  

Домом не управил, так и городом не управить. 

 

* * * 

Подытоживая сказанное, необходимо заметить, что «[д]ом [это] ‒ жилое простран-

ство человека, символ семейного благополучия и богатства, локус многих календарных 

и семейных обрядов. Д[ом] противопоставлен внешнему миру […]» [Славянские древ-

ности, 1999, 116].  

Поэтому образ, реконструированный на материале пословиц и поговорок, много-

сторонен, ДОМ характеризуется в разных аспектах:  

1. в социальном аспекте ДОМ ‒ это община живущих вместе людей, их хозяй-

ство. ДОМ воплощает идею семьи и неразрывно с ней связан. Существенной 

является его связь с хозяином, определяющим его порядки и законы. 

2. в аксиологическом аспекте ДОМ естественно закрепляет традиционное раз-

деление ролей в семье, патриархальную модель, согласно которой все домо-

чадцы должны подчиняться хозяину как главе семьи. Он устанавливает ак-

сиосферу домочадцев, в которой самыми важными являются духовные 

ценности: трудолюбие, мир, уважение и честь. Резко осуждается лень. 

3. в функциональном аспекте ДОМ ‒ это безопасное пространство, четко про-

тивопоставленное внешнему миру, несущему всякие угрозы. 

4. в физическом аспекте ДОМ ‒ это ближайшее пространство человека, в кото-

ром сосредоточена его активность. ДОМ выделяется из окружающей его сре-

ды, в частности, он отделен от других домов, входя в оппозицию свой ‒ чу-

жой, в которой свой дом оценивается положительно.  

Симптоматично, что в образе, реконструированном на материале поговорок и по-

словиц, духовный план преобладает над материальным, которому уделяется значительно 

меньше внимания. В центре образа стоят ценности, которыми должен руководствоваться 

человек, чтобы его ДОМ был благополучным и безопасным.  

THE NOTION HOME IN RUSSIAN PROVERBS AND SAYINGS 

Summary 

HOME is among the most important values in a human’s life, reflecting their ties not only 

with their habitat but also, and perhaps most of all, with the fundamental values of their life. 

The image reconstructed based on the material of proverbs and sayings is multifaceted, 

with HOME being characterised in four aspects.: 

1. in the social aspect – HOME is a community of people living together, their house-

hold. HOME epitomizes the idea of the family and is inextricably linked to it. Cru-

cial in this respects is HOME’s association with the master of the household, who 

defines its rules and laws. 

2. in the axiological aspect – HOME naturally upholds the traditional allocation of 

roles within the family, a patriarchal model according to which all household 

members should obey the master of the household as the head of the family. 

HOME establishes for the household members an axiosphere which centres around 
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spiritual values: diligence, harmony, respect and honour. Strongly denounced is 

laziness. 

3. in the functional aspect – HOME is a safe space, sharply contrasted with the out-

side world as the source of all kinds of danger. 

4. in the physical aspect – HOME is a human’s immediate space, and the centre of 

their activity. HOME is distinguished from the surrounding environment, particu-

larly from other homes, forming an own–foreign opposition, whereby one’s own 

home is evaluated positively. 

It is telling that in the image reconstructed based on the material of proverbs and sayings, 

the spiritual aspect dominates over the material aspect, with the latter receiving much less at-

tention. At the centre of the image are the values one should follow so as to make their HOME 

prosperous and safe. 
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Úvod 

Předložený text je míněn jako jeden z pohledů na systém čísel, resp. na obraz čísel 

v českém jazyce. Předpokládáme, že přehled frazémů obsahujících číslovky nám naznačí obraz 

matematických znalostí či představ ve vědomí uživatelů českého jazyka. Inspirací pro takový 

pohled na slovní druh číslovky je projekt manželů Bartmińských a jejich spolupracovníků, kte-

ří postupně vydávají kognitivní slovník polského jazyka Słownik stereotypów i symboli lu-

dowych.  

Materiál frazémů všeho typu je vybrán jednak z výkladových slovníků současné češtiny, 

jednak z dnes již četných frazeologických slovníků, celkem kolem 450 příkladů. Většina 

frazémů uvedených ve slovnících je nám známa a naopak většina nám známých frazémů je 

dohledatelná ve slovnících; nečetné zjištěné rozdíly mezi publikovanými příklady a naší au-

topsií jsou variantami, které přirozeně existují u různých skupin mluvčích – např. mít smích 

i pláč v jednom pytli (zvl. žena povahově i v projevu) u Čermáka [2009/3, 739] vs. naše mít 

smích i pláč v jednom pytlíčku (zvl. o dětech), v obou případech s významem „často střídat 

náladu“, event. „současně se smát i plakat“; nula od nuly pojde, u Čermáka vod / od [2009/4, 

620] „posměšný komentář, konstatování o neschopnosti posuzované osoby“, u nás „nevydělat 

ani neprodělat, něco získat a něco ztratit“. Ve slovnících jsme např. nedohledali repliku Musím 

jsou dva: musím a nemusím; jedná se o situaci, kdy někdo konstatuje, že musí něco udělat, 

a komunikační partner to relativizuje. 

Sebraný materiál by byl zajímavý z hlediska komparatistiky. Tak například porovnání 

polského frazému pal ho šest a jeho českého ekvivalentu pal ho čert vede k úvaze, proč 

v českém frazému není slovo šest, jehož užití má historickou logiku – šest kol pálení při výsle-

chu podezřelého; že by došlo ke zkomolení slova šest na slovo čert vlivem asociace „pálení – 

trest – peklo – čert“? 

Při klasifikaci frazémů se řídíme již zavedenou teorií Františka Čermáka, jak je např. zo-

pakována a rozpracována v jeho knize Lexikon a sémantika z r. 2010. Připomínáme Čermáko-

vu charakteristiku frazému z kapitoly Lexém víceslovný anomální: frazém: „Ještě obecněji lze 

povahu frazému vystihnout tak, že je to ustálená kombinace dvou či více prvků (morfémů, 

slovních tvarů, popř. kolokací), z nichž aspoň jeden je členem extrémně omezeného a uzavře-

ného paradigmatu.“ [Čermák, 2010, 225] Autor respektuje i starší názvosloví – termíny přirov-

nání, přísloví, pořekadlo; kritizuje nevyhraněnost termínu rčení [Čermák, 2010, 225].  
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Ohledně slovního druhu číslovky se držíme dělení číslovek podle Miroslava Komárka, 

které je uvedeno v Mluvnici češtiny II [1986, 113]. Připomínáme jednotlivé skupiny: číslovky 

podle počtu kusů prostě či úhrnně základní a úhrnné, podle počtu souborů souborové, podle 

počtu druhů druhové, podle počtu konstituentních složek velikostní, podle počtu realizací děje 

násobné; číslovky podle velikosti dílu dílové (s nimi zde nepracujeme), podle početnosti sku-

piny skupinové, podle pořadí řadové. K číslovkám základním Komárek řadí i slova ze šedesát-

kové soustavy, jako tucet, kopa, nebo neurčité, jako málo, nejeden, mnohý – s takovými 

v tomto textu nepracujeme. Bereme však v potaz číslovky základní neurčité x a n, které se vyu-

žívají v matematice. Nezařadili jsme frazémy s kompozity, jejichž částí je číslovka, např. Jed-

nooký mezi slepými králem.  

Přiřazení konkrétního slova ke slovnímu druhu číslovky je do určité míry dáno konvencí. 

Např. propoziční frazém Do třetice všeho dobrého / Do třetice všeho dobrého i zlého „povzbu-

zení k dalšímu pokusu v nějaké činnosti, která se dvakrát nepovedla“ obsahuje slovo třetice, 

které je chápáno jako substantivum [SSČ], svým významem však má blízko k číslovce úhrnné. 

Slovo trojice je uváděno v SSČ jako substantivum, ale má blízko k číslovce skupinové (a tak ji 

chápe M. Komárek), např. Svatá / Nejsvětější Trojice. Slovo dvojmo, např. ve frazému vidět 

dvojmo „v opilosti vidět rozmazaně, dvojitě“, event. ve slovní hříčce Znojmo, vidím tě dvojmo, 

je podle SSČ příslovcem, i když má blízko k číslovce násobné dvakrát (mezi násobnými ji má 

M. Komárek). Odvozenina od slova nula nultý, např. v sousloví nultý poledník, je číslovka 

řadová; ale odvozenina nulový, např. termín z elektrotechniky nulový vodič, v přeneseném vý-

znamu ve volném spojení nulový výsledek, již patří ke slovnímu druhu adjektiv. Být s někým 

zajedno „mít stejný názor jako někdo jiný“ obsahuje příslovce zajedno, spřežku vzniklou 

z původního předložkového spojení číslovky. 

Zajímavá je významová rozrůzněnost číslovky jeden: jak ve Slovníku spisovného jazyka 

českého, tak ve Slovníku spisovné češtiny je uváděna pouze jako číslovka základní. Přitom 

slovo jeden může figurovat ve funkci substantiva – SSJČ uvádí příklad jeden by se z toho 

zbláznil (v našem materiálu také jeden by se z toho po / posral) – číslovka jeden má substantiv-

ní platnost, je ekvivalentem substantiva člověk: přitom Slovník spisovné češtiny tento význam 

nezmiňuje, ve starším Slovníku spisovného jazyka českého je takové užití číslovky jeden uve-

deno, ale označeno jako nesprávné. V našem materiálu sem dále patří příklad Jeden myslel, až 

vymyslel … (hovno) „pohrdavé konstatování o osobě, která nedokáže vyřešit daný problém“; jít 

na jedno „jít na pivo“; podobně zůstat při jednom „neobjednat si víc než jedno pivo / nemít 

více dětí než jedno“; To by jeden neřek (se substandardní podobou l-ového příčestí) „je to 

k neuvěření“. SSČ uvádí adjektivní platnost číslovky jeden, např. volné spojení být jeden ná-

rod, ve frazémech být to jedna báseň „být velmi dobré“, být s někým jedna ruka „být s někým 

zadobře“; dodáváme, že v tomto typu bývá číslovkou jeden nahrazováno adjektivum stejný, 

např. mít jeden / stejný metr na všechny „být spravedlivý“. SSJČ navíc u číslovky jeden uvádí 

význam zájmena neurčitého, a to na příkladu byl jeden král a jedna královna; podobně je to 

ve frazému Jedna baba / babka povídala „ta informace je nevěrohodná“ – nedůvěřivá reakce 

posluchače na to, co říká mluvčí. Připomínáme ještě jednu nuanci: ve spojeních Pohádky tisíce 

a jedné noci (název knihy), Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek 

(název knihy); 100 + 1 / Sto plus jedna (název populárněvědeckého časopisu) má číslovka je-

den významový odstín něco navíc, něco výjimečného. 

Zvláště se zmíníme o použití dvojice jeden – druhý: číslovka jeden supluje číslovku řa-

dovou první, ať je to ve funkci adjektivní, např. Jedním uchem tam a druhým ven „o tom, kdo 

nevěnuje pozornost vyřčenému“, ať je to ve funkci substantivní, např. křičet / překřikovat se 

jeden přes druhého „křičet ve stejnou chvíli, takže není rozumět ani jednomu“; Jeden hot 

a druhý čehý „o dvou lidech, z nichž každý chce něco jiného“ (slova hot „vpravo“ a čehý „vle-
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vo“ jsou povely pro koně; údajně se jedná o zkomolená francouzská slova hôte muňka 

a cheminée komínek, která pocházejí ze slovní zásoby francouzských prostitutek, viz http://  

www.equichannel.cz/forum/vyhledavani/?q=chemin%C3%A9e. Dvojice jeden – druhý slouží 

k porovnání, funguje takto i v nefrazeologické slovní zásobě, viz např. ukázku z liturgie Církve 

československé husitské že se má jeden druhému obětovat… Existuje v různých pádech – jeden 

bez druhého, jedno k druhému, jedno s druhým atd. Tato kombinace číslovky základní a řadové 

jeden – druhý se stejně používá v polštině (jeden – drugi), v maďarštině (egymás), v angličtině 

(one – second), což může být signálem, že se jedná o univerzálii.  

Co se týká četnosti jednotlivých druhů číslovek, materiál jasně ukazuje, že jsou nejvíce 

používány číslovky základní, konkrétně číslovka jeden, pak dva, tři, pět, potom sto a tisíc – ty 

však nikoliv jako početní údaj, ale jako označení velkého množství, vlastě fungují jako nadsáz-

ka. Z řadových číslovek jsou ve frazémech zastoupeny první a druhý, další mají zastoupení 

minimální nebo žádné. Ostatní druhy číslovek se vyskytují ojediněle: např. číslovka druhová 

měřit dvojím metrem „nebýt spravedlivý“ nebo číslovka násobná Stokrát nic umořilo osla / 

vola „malé problémy, pokud jsou ve velkém množství, se můžou stát velkou zátěží pro osobu, 

která je musí snášet / řešit“. 

Naše zjištění ohledně frekvence druhů číslovek ve frazémech ve velké míře odpovídá sta-

tistice z Frekvenčního slovníku češtiny [2004]: mezi číslovkami se vyskytují nejčastěji číslov-

ky základní, méně číslovky řadové, ostatní druhy mají pozice v desetinásobně nižších rancích; 

ze základních číslovek jsou nejfrekventovanější ty, které označují nízké množství, a hned za 

nimi ty, které označují vysoké množství (vedle slova je uvedeno číslo jeho ranku): jeden 35, 

dva 49, první 61, druhý 72, tři 81, milion 157, tisíc 161, pět 184, deset 273, třetí 288, sto 304, 

polovina 330, šest 337, sedm 485, dvacet 507, osm 522, čtyři 772, třicet 879, čtvrtý 924, devět 

930, dvakrát 993, padesát 1005, patnáct 1143, dvanáct 1280, čtyřicet 1394, šestý 1981, sedmý 

2280 atd.; nula 3277 (nulový 4872, nultý 14985).  

Klasifikace a variantnost frazémů  

V našem textu pracujeme s frazémy A) kolokačními jmennými, např. (něčí) druhé já, 

B) kolokačními slovesnými, např. mít / být něco (hotové) jedna dvě / raz dva „rychle“, 

C) s frazémy propozičními s funkcí větnou (proto příklady zapisujeme s velkým písmenem 

u prvního slova), např. Jeden (je / stojí) za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet „jsou stejní“ 

a D) s frazémy polypropozičními – komunikačními replikami, např. Je to jedno „je to lhostej-

né“ – Jedno je kolečko od trakaře „není to lhostejné“, ale také různými výroky, hesly, hříčkami.  

Uvedené skupiny frazémů nejsou neprostupné. Např. sloužit dvěma pánům „pracovat na 

dvou věcech“ je frazém kolokační B, Dvěma pánům nelze sloužit (najednou). je frazém propo-

ziční C. Podobně první vlaštovka „první výskyt něčeho“ A a První vlaštovička jaro nedělá. 

„první výskyt něčeho ještě neznamená, že se to osvědčí obecně“ C; třináctá komnata „zakáza-

né, tajné místo“ A a být (něčí) třináctá komnata / třináctou komnatou B; úsměv číslo 32 / ame-

rický úsměv „široký úsměv“ A, ale také D jako pokyn pro členy Vysokoškolského pěveckého 

boru v Ostravě (provázený praktickou ukázkou onoho úsměvu) před vstupem na jeviště. 

Obecnou vlastností frazémů je jejich variantnost. Mohou mít různé podoby: jednak mo-

hou být v kratší nebo v delší verzi, jednak jejich části mohou být obměněny – avšak vždy tako-

vým způsobem, že základní význam frazému zůstává stejný, např. každý druhý / pátý / desátý 

„daná část osob / věcí“; mít (jedno) želízko / dvě želízka / více želízek v ohni „zajistit více mož-

ností řešení, aby se dosáhlo aspoň částečného úspěchu; zabít dvě /tři / … mouchy jednou ranou 

„vyřešit současně dva úkoly / tři / …“; tři králové / mudrci (z Východu), bibl. „trojice učenců 

z dalekého Východu, která se přišla poklonit narozenému Ježíši“; být cítit / vidět / slyšet na sto 

honů „být vnímaný / vnímatelný smysly velmi daleko“; smrdět na sto honů „hodně smrdět“ 
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(číslovka sto je použita jako nadsázka, substantivum hon je pojmenování staré délkové míry, 

cca 125 metrů, tj. kolik uběhne bez odpočinku zdravý člověk, viz např. 

http://converter.cz/prevody/delka-stare-cizi.htm). Stejný význam, totiž reakci na nesplnitelný 

požadavek, mají dvě synonymní repliky Nemožné ihned, zázraky do tří dnů. / Zázraky na po-

čkání, nemožné do tří dnů. „je to příliš náročný úkol“. Na druhé straně tentýž frazém může mít 

různé významy (nepočítáme ovšem význam původní nefrazeologický): hrát první housle „být 

v postavení prvního houslisty v orchestru“, přeneseně „mít rozhodující slovo“. 

V konkrétních komunikačních situacích vznikají různé modifikace frazémů. Např. kolo-

kace přimhouřit obě oči „být shovívavý“ může být rozšířena přimhouřím všechny čtyři oči 

s komentářem – i ta kuří oka (což je zbytnělá kůže na prstech nohy). Výčet pádů první pád – 

kdo, co / nominativ atd. pokračuje hříčkou osmý pád – kdo s koho / korytativ (aluze na slovo 

koryto – v přeneseném významu zdroj nezasloužených příjmů). Přísloví Nelze sedět jedním 

zadkem na dvou židlích. „nelze vykonávat dvě různé funkce / dělat dvě různé práce zároveň“ 

může být užito jako ty bys nejraději seděla jedním zadkem na dvou židlích. Podobně pořekadlo 

Jeden o voze, druhý o koze. „mluvčí hovoří o různých tématech“ může mít podobu Já o voze, ty 

o koze nebo zkrácenou podobu s elipsou (v mluvě naznačenou pauzou) Já o voze,…  

 

A) V první skupině, tj. u kolokačních frazémů, se obecně vzato především vyskytují ter-

míny různých oborů (nebo lexémy mající charakter termínu). V našem materiálu jsou to pří-

klady absolutní nula „0 K / −273,15 °C“; divadlo jednoho herce „divadelní představení, ve 

kterém vystupuje jeden herec“; první dáma „manželka prezidenta“; První máj „svátek 1. květ-

na“; první světová válka „evropský válečný konflikt 1914–1918“; první láska „první vztah za-

milovanosti, přeneseně první partner“; první / mléčné zuby „dětský chrup“; druhé zuby „chrup 

dospělých“; něčí druhé já „něčí svědomí“; tři Grácie „bohyně krásy“; Tři králové „svátek 

Uvedení Páně do Chrámu, v občanském kalendáři 6. ledna“; třetí oko „hypofýza“; pátá nemoc 

/ pátá dětská nemoc „virové infekční onemocnění způsobené parvovirem B19“; šestá nemoc / 

šestá dětská nemoc „virové infekční onemocnění způsobené lidským herpesvirem 6 (HHV6)“; 

sedmá nemoc / syndrom ruka–noha–ústa „virové infekční onemocnění způsobené některými 

enteroviry, hlavně virem Coxsackie A16“; pátá kolona „zrádci“, šestá / sedmá velmoc kniž. 

„tisk“; deset / sedm egyptských ran bibl. „velké neštěstí“; desatero Božích přikázání / Desatero 

bibl.; horních deset tisíc „nejbohatší / nejvlivnější vrstva společnosti“.  

Některá sousloví mohou mít přenesený význam – z našeho materiálu absolutní / úplná 

nula jako vyjádření o člověku, který je z pohledu někoho jiného zcela bezvýznamný, tři grácie 

– ironické až hanlivé vyjádření o skupině tří žen, které s oblibou někoho pomlouvají. Sousloví 

třetí zuby je ironickým označením umělého chrupu. Sousloví první pomoc „poskytnutí laické či 

odborné pomoci osobě s náhlým zdravotním problémem“ se z oblasti zdravotnictví přeneslo do 

oblasti oděvnictví – jako pomoc švadleny / krejčího osobě, která má defekt na oděvu; díky 

asonanci dalo vzniknout dalšímu sousloví pivní pomoc, což je označení místa, kde se veřejnosti 

prodává pivo, bývá to označení podnikové prodejny v pivovaru.  

Pouze u základní číslovky jeden najdeme tyto dvouslovné kombinace: ani jeden / ani je-

diný „nikdo“ (počítaný předmět může být elidován, např. ani jeden student / ze studentů / 0) a 

každý jeden / jeden každý „opravdu každý“. Dva v jednom „plnící souběžně dvě funkce“ je kalk 

z angličtiny; tento frazém bývá podle potřeby modifikován, nejspíše na tři v jednom. Ve frazé-

mu (udělat / říct / napsat) to z toho (jednoho) důvodu, … má číslovka jeden význam zdůrazně-

ní, ekvivalentem je (právě) proto. Také ve spojeních jeden z mnoha, jeden z mála, jeden 

z prvních, jeden z posledních se jedná o zdůraznění postavení dané osoby či věci. 
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B) Do druhé skupiny řadíme kolokační frazémy verbálního typu (je to také nejpočetnější 

skupina v našem materiálu). V nich se podle kontextu mění tvar slovesa, v příkladech se tedy 

sloveso uvádí v infinitivu, např. spotřebovat / mít spotřebu nula nula nic, „mít malou spotřebu, 

např. o úsporném motoru“. Další příklady: házet někoho do jednoho pytle „nedělat rozdíly“; 

chlastat první ligu „být alkoholik nejvyššího stupně“, chytit druhý dech „získat novou sílu pro 

pokračování v činnosti“; střílet tři po tři / dřystat tři po tři nář. „říkat nesmysly“; udělat něco / 

přijít o  / v hodině dvanácté „v nejvyšší čas“; říkat něco x-krát „říkat něco mnohokrát“. Sebrat 

si svých pět švestek (a vypadnout) „vzít si své (nečetné, bezvýznamné) věci a odejít“ se užívá 

se slovesem v imperativu jako komentář k situaci, když někdo vyhazuje např. ze svého bytu 

jinou osobu, negativní zabarvení významu je podpořeno zvukomalebností – použitím sykavek 

a asonancí; pro zajímavost uvádíme, že švestka jako strom je symbolem bezvýznamnosti 

v maďarském frazému hétszilvafás nemes, doslova „šlechtic se sedmi švestkami“, 

tj. „bezvýznamný, nemajetný šlechtic“, v češtině baron z Nemanic. 

Obměňovaným slovesem často bývá sponové sloveso být: být jeden a týž „být stejný“; 

být jeden / jedním ze sta / z tisíce „být výjimka“; být s někým jedna ruka „dobře si s někým 

rozumět, především v oblasti obchodu“; být v sedmém / v desátem / v devátém / ve třetím nebi 

„cítit se blaženě“ (počet nebí se liší v různých zdrojích; souvisí s náboženskými představami 

u různých teologů); být ve třetím / devátém / … měsíci „být těhotná tři / devět měsíců“; být 

(u někoho) na prvním místě „mít největší důležitost“. Může se také jednat o neosobní konstruk-

ce: být to šul nul „není to ani ziskové, ani ztrátové – o výsledku nějaké aktivity“. Některé 

frazémy se vyskytují v osobních i neosobních konstrukcích: udělat něco / mít něco (hotové) raz 

dva / jedna dvě / ajn cvaj (z němčiny); být to (hotové) raz dva / jedna dvě / ajn cvaj. Spona být 

se může střídat se sponovým stát se: být / stát se jeho druhým domovem.  

 

C) Ve třetí skupině jsou frazémy propoziční. Jedná se o útvary větného charakteru. Patří 

sem přísloví a pořekadla, můžeme říct tradiční jádro paremiologického materiálu, jeho nejvíc 

ceněná složka. Uvádíme příklady Lepší (je) jednou vidět, než stokrát slyšet „osobní zkušenost 

je cennější než zprostředkovaná“; Když se dva perou, třetí se směje „při neshodě jsou lidé osla-

beni a toho může zneužít někdo další ve svůj prospěch“; Ve dvou se to líp / lépe / nejlíp táhne 

„život v páru je snadnější než život bez partnera“; Všude chleba o dvou kůrkách „nikde se nedá 

žít bez problémů“; Farář dvakrát nekáže – „mluvčí nehodlá opakovat, co řekl, proto posluchač 

musí dávat pozor, aby vše pochopil na poprvé“; Kdo rychle dává, dvakrát dává „pomoc je 

účinnější, když přijde rychle“; Lepší (je) dvakrát vyhořet, než se jednou stěhovat komentář 

k obtížnosti stěhování; Kdo šetří, má za tři nabádání k šetrnosti; Kam šlápne, tam sedm let trá-

va neroste (biblické) „je nešikovný, příp. dělá problémy“; Sto lidí – sto chutí „každý může mít 

rád jiné jídlo“, přeneseně „každý může mít jiný názor“; Stokrát nic umořilo osla / vola „i když 

jsou problémy malé, jejich velké množství člověku uškodí“. 

 

D) Do čtvrté skupiny řadíme obraty z komunikace, např. poděkování Děkuju nastokrát, 

Stokrát děkuju, Steré / tisíceré díky; žertovné napomenutí I ty / vy jeden!; zaklení Tisíc hromů!; 

žertovný úvod k jídlu Ať jsme tlustý na tři prsty! „můžeme si dovolit sytě se najíst“; výrazy 

organizující text za prvé / za druhé / …; na jedné straně – na druhé straně / na jednu stranu – 

na druhou stranu (akuzativ je považován za prohřešek proti jazykové kultuře); Dovolte mi (na 

závěr) ještě jedno slovo / jednu větu „už končím, řeknu jen něco stručného“; tradiční začátek 

pohádek Za devatero / devaterými horami a devatero / devaterými řekami. Dále sem také patří 

heslo Jeden za všechny, všichni za jednoho!, zásada mušketýrů z románu A. Dumase Tři muš-

ketýři vystihující svornost čtyř kamarádů; kalambúr Šli dva, šli tři / Šli dva Šlitři; onomatopo-

ické sousloví Pět peněz! vystihující rytmus zpěvu křepelky.  
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Matematické představy 

Obecně vzato frazémy pocházejí ze slovní zásoby různých oborů lidské činnosti, to 

platí i pro frazémy s číslovkami. Sousloví první pád „nominativ“ atd. náleží lingvistice, propo-

ziční frazém První vyhrání z kapsy vyhání je z prostředí karetních hráčů – vystihuje praxi, kdy 

zkušení karbaníci zpočátku nechají vyhrát nováčka, aby ho navnadili, a při dalších kolech 

a vyšších sázkách ho porazí a připraví o majetek; propoziční frazém Vypadal, že neumí do tří / 

do pěti počítat / napočítat „vypadat hloupě, ale ve skutečnosti být chytrý“ odráží předškolní 

úroveň matematiky; kolokační frazém přijímat pod jednou / pod obojí způsobou „přijímat tělo / 

tělo a krev Páně“ je teologický pojem; kolokační frazém slovesný psát všemi desíti „používat 

při psaní na klávesnici všech deseti prstů“ pochází z administrativy. Ovšem – jádro frazémů, 

včetně těch s číslovkami, nás provází v běžném životě, mají tedy kolokviální charakter a jejich 

eventuální návaznost na nějaký obor bývá pozapomenuta, viz kolokační frazém do čtyř úhlů 

světa / do všech koutů světa „všude“ mající původ v Bibli. 

Použitá číslovka může odrážet logiku věci. První chod / druhý chod / … „jídlo podle po-

řadí podávání“; mít obě ruce levé „být nešikovný“ souvisí s (domnělou) převahou lidí 

s dominantní pravou rukou, ale také s obecně vžitou představou, že co je pravé, to je dobré, 

a co je levé, to je špatné; být páté kolo u vozu „být zbytečný“ odráží skutečnost, že vozy v naší 

kultuře mají čtyři kola; šestý smysl „intuice, schopnost vytušit něco, co není zachytitelné pěti 

známými smysly“; brát všemi desíti „oběma rukama, s radostí, chutí si vzít nabízené“, míněna 

je desítka prstů ruky. 

Nejčastěji se vyskytují frazémy s číslovkami označujícími nízký počet, může to souviset 

s používáním prstů při počítání. Číslovky vyšších ranků neoznačují konkrétní počet, ale jsou 

prostředkem nadsázky: být slyšet na sto / tisíc honů. První poslední ve frazému udělat pro 

někoho první poslední „udělat pro někoho všechno“ je vyjádřením intervalu zahrnujícím ma-

ximální možný počet.  

Zvláštností z oblasti číslovek jsou dvouslovné kombinace číslovek sousedních nízkých 

hodnot – tyto kombinace označují přibližnost počítaného množství (osob, peněz, věcí), ale 

zároveň i nejistotu mluvčího nebo nedůležitost přesného počtu: jeden dva „asi jeden nebo dva“, 

jeden dva roky / rok dva „asi jeden nebo dva roky“, dva tři „asi dva nebo tři“; číslovka jeden 

může být nahrazena pojmenováním počítaného předmětu. Slovníky neuvádějí další příklady 

tohoto typu, ale je možné taková sousloví při komunikaci použít: vždy se střídají sousední jed-

notky nebo desítky nebo stovky nebo tisíce (*sedm osm, dvanáct třináct, dvacet třicet, dvě tři 

stovky, dva tři tisíce, druhý třetí, dvakrát třikrát). (Je možné, že spojení sousedních číslovek 

pět šest mohlo být zvukovou motivací ke vzniku frazému sbalit si svých pět švestek „sbalit si 

své věci – míněno jako málo nedůležitých věcí)“. Tento způsob vyjádření přibližnosti je znám 

i v dalších jazycích, takže ho můžeme považovat za univerzální jazykový jev. 

Číslovky tři, sedm, třináct, resp. jejich deriváty, do některých frazémů vstupují ve své 

symbolické platnosti, mnohdy spjaté s náboženským diskursem: Třikrát a dost! „zásada neto-

lerance k dalšímu přestupku“; sedm let tučných, sedm let hubených „období blahobytu, období 

bídy“, známo ze Starého zákona; být pátek třináctého „být den, který může přinést neštěstí“ 

odráží křesťanskou víru v to, že v pátek 13. byl ukřižován Ježíš, event. že v pátek 13. den po 

stvoření Adam ochutnal zakázané ovoce – tento kolokační frazém pravděpodobně vznikl zkrá-

cením přísloví Pátek třináctého neradno jest vycházeti z domu svého.  

V příkladu být to na dvě věci… (na prd a na hovno) / být to na nic „je to nepotřebné, 

popř. nepodařilo se to“ spojení na dvě věci funguje jako eufemismus; podobně koupit něco za 

pět prstů „ukrást něco“. V příkladu Přišlo jich / bylo jich (tam) pět a půl. „přišlo jich málo“ je 
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uveden nereálný počet osob, podobná jiná kombinace nám není známa (nepočítáme-li nástupiš-

tě devět a tři čtvrtě z Herry Pottera). 

U některých frazémů se dá vytušit, že se do nich přenesly starší systémy počítání. Šede-

sátková soustava v parémii Neraď, není ti šedesát „ještě nejsi dostatečně starý, tedy moudrý, 

abys mohl dávat rady ostatním“; v těch frazémech, kde vystupují číslovky pět a devět, počítání 

po čtyřech: hospodařit od devíti k pěti / od desíti k pěti „hospodařit špatně“; mlít páté přes 

deváté „mluvit rychle a uvádět informace bez logického uspořádání“ – sloveso mlít je zde 

v přeneseném významu „překotně mluvit“. Výběr číslovek pět, devět, pátý, devátý může souvi-

set se starým systémem, v němž počet pěti a devíti byl začátkem nové skupiny po uzavřeném 

počtu čtyř, ale může souviset prostě jen se zvukovou podobou těchto slov, s jejich asonancí. 

Matematické znalosti se odrážejí v následujících příkladech: z algebry Jeden (je) za 

osmnáct a druhý bez dvou za dvacet – je využito matematické operace odčítání, ale jen do dva-

cítky, která má oporu v počtu prstů na našich končetinách; rovnice o dvou neznámých „situace 

se dvěma problémy“; jakože jedna plus jedna jsou dvě, jakože dvakrát dvě jsou čtyři „je to jisté 

tak jako výsledek daného početního úkonu“ – využití matematické operace jako důkazu; HOP2 

(psaná forma) / hop na druhou „manželská nevěra“ – kalambúr; z geometrie obrátit o 180 

stupňů „změnit názor“; otočit něco o 180 stupňů „obrátit předmět do protilehlé polohy“; ze 

statistiky Je to lepší o sto procent „výrazně se to zlepšilo“, nadsázka. Logické operace jsou 

někdy zpochybňovány, protože praktický život může přinést jiná řešení – předpokládá se 

ovšem znalost původního řešení: Dvakrát dvě je někdy pět „vžitá zákonitost nemusí být platná, 

musí se počítat i s netradičním vyústěním situace“; Jedna plus jedna jsou někdy tři „muž a že-

na mohou mít dítě“. Sousloví první lepší je logický nesmysl.  

Shrnutí 

V předloženém textu se věnujeme frazémům, které obsahují číslovky. Tyto frazémy dě-

líme ve shodě s F. Čermákem [2010] do čtyř skupin podle syntaktické struktury a zapojení do 

textu: v první jsou jmenné kolokace, ve druhé slovesné kolokace, ve třetí propozice a ve čtvrté 

útvary polypropoziční nebo stojící na hranici frazeologie a ústní lidové slovesnosti. Frazémy 

obsahující číslovky se nevymykají jiným (obsahujícím názvy částí lidského těla, pojmenování 

zvířat apod.). Zvláštností jsou kombinace jeden – druhý a kombinace číslovek sousední hodno-

ty, jako jeden dva, dva tři – oba jevy považujeme za jazykové univerzálie. U číslovky jeden se 

i v našem materiálu projevila její sémantická rozrůzněnost. 

Z hlediska matematiky převažují číslovky nízkých hodnot, jistě proto, že počítání s nimi 

má oporu v počítání pomocí prstů. Na druhé straně se využívají číslovky vysokých ranků, a to 

ve funkci nadsázky. Pokud jsou zastoupeny početní úkony, pak z algebry. Převládá myšlení 

v desítkové soustavě, zřídka frazémy odrážejí staré početní systémy. 

CZECH IDIOMS INCLUDING NUMERALS 

Summary 

This paper focuses on Czech idioms (collocational and prepositional) that include nu-

merals. The material is collected from contemporary dictionaries, primarily from the Diction-

ary of Czech Phraseology and Idioms. Its purpose is to show how native speakers of the Czech 

language use numerals. From all numerals the most frequently used are the ones of lower value 

(counting is supported by the use of fingers of the hand), both cardinal and ordinal numbers 

and in some cases other types of numerals: one, two, first, second, three, five. The numeral one 

has many different meanings when used in idioms: cardinal number (vypít jedním douškem), 
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emphasizing (jeden každý, Sto plus jedna), order by combining one and second (jeden hot, 

druhý čehy), uncertainty (Jedna paní povídala), substantive function (jít na jedno), adjectival 

function, primarily when used meaning „the same“ (mít jeden metr pro všechny). The numerals 

hundred, thousand, million, that have a higher value, do not really express a number but have 

an adverbial function, meaning „many; a lot“ and they show exaggeration (na sto honů). Nu-

merals are used in idioms according to the logic of subjects (fifth wheel on a car), with mathe-

matics as a field that only deals with exceptions (jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet). 

Some numerals (three, seven, thirteen) carry an old (biblical) symbolism (pátek třináctého). 

The use of cupple jeden – druhý and numerals of neighboring value for expressing approxima-

tion (in one-two years) seems to be an universality. The use of numerals show the usuality of 

the decimal system, but some idioms still preserve the old systems (by the numerals sixty, 

five/fifth, nine/ninth, plést páté přes deváté). 
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Rzemiosło na ziemiach polskich i czeskich ma bardzo długą tradycję. Przez długie wieki, 

do czasu kiedy tradycyjne rzemiosło zastąpiła masowa produkcja wykorzystująca w procesie 

wytwórczym zaawansowane maszyny, towarzyszyło ono ludziom na co dzień, niemal każdy 

był rzemieślnikiem i korzystał z pracy innych rzemieślników. Rzemiosło tym samym mocno 

wpisywało się w codzienność miejską i wiejską, co z czasem odzwierciedliło się również 

w języku, a liczne utrwalone połączenia wyrazowe i paremie wykorzystały jako podstawę mo-

tywacyjną właśnie uwarunkowania i środowisko związane z rzemiosłem. Dzisiaj często nieste-

ty nie potrafimy rozszyfrować znaczania frazelogizmu czy przysłowia, wywnioskować jego 

pochodzenia, gdyż w zapomnienie poszły tak dobrze niegdyś znane realia życia codziennego, 

rzemieślniczego.  

W niniejszym artykule skupimy się na jednostkach frazeologicznych, głównie przysło-

wiach, zawierających dwa leksemy nadrzędne dla wszystkich prac rękodzielniczych i ich wy-

konawców, mianowicie rzemiosło i rzemieślnik.  

Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie, jak mówiono kiedyś o rzemiośle i rze-

mieślniku, sprawdzenie, czy był to obraz pozytywny czy też negatywny, czy i w jakim stopniu 

przykłady zawierające leksemy rzemiosło i rzemieślnik różniły się w zbiorach polskich i cze-

skich, jaki obraz zawodu i jego wykonawcy prezentowały polskie i czeskie paremie.  

Metodą badawczą jest analiza semantyczna poszczególnych przysłów i językowy obraz 

świata rozumiany zgodnie z założeniami lubelskiego zespołu badawczego pod przewodnic-

twem Jerzego Bartmińskiego, który uznał JOS w ukazującej się od 1988 r. „Etnolingwistyce” 

za „obraz naiwny, leżący u podstaw języka, utrwalony w strukturze gramatycznej i znacze-

niach słów, a także w strukturze i znaczeniach tekstów” [Bartmiński, 2012, 16]. Dalej J. Bart-

miński przez językowy obraz świata rozumie „zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną inter-

pretację rzeczywistości, dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy 

utrwalone, czyli mające oparcie w samej materii języka, a więc w gramatyce, słownictwie, 

w kliszowych tekstach, ale także sądy presuponowane, tj. implikowane przez formy językowe, 

utrwalone na poziomie społecznej wiedzy, przekonań, mitów i rytuałów” [Bartmiński, 2012, 

12]. Myśl w podobny sposób rozwijał Ryszard Tokarski, definiując JOS w Encyklopedii kul-

tury polskiej XX wieku jako: „[…] zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związ-

kach gramatycznych (fleksyjnych, słowotwórczych i składniowych) oraz w semantycznych 

strukturach leksyki, pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczegól-
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nych składników świata, panujących w nim hierarchii i akceptowanych przez społeczność języ-

kową wartości” [Tokarski, 1993, t. 2, 358]. 

Materiałem badawczym w niniejszym szkicu są jednostki wyekscerpowane z najważniej-

szych XIX- i XX-wiecznych zbiorów paremiologicznych i frazeologicznych: Księgi przysłów, 

przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich Samuela Adalberga (1. wyd. 1889–1894), 

Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich opracowanej przez zespół Juliana 

Krzyżanowskiego (1. wyd. 1969–1978), zbioru paremii Františka Ladislava Čelakovského 

Mudrosloví národa slovanského v příslovích (1. wyd. 1852), przysłów zebranych przez Václa-

va Flajšhansa Česká přísloví. Sbírka přísloví, průpovědí a pořekadel lidu českého v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku (1. wyd. 1913) oraz Česko-německého slovníku zvláště grammaticko-

fraseologického (1. wyd. 1878–1893) autorstwa Františka Štěpána Kotta. Z powyższych publi-

kacji udało się zebrać 57 jednostek frazeologicznych z komponentem rzemiosło (27 w języku 

polskim, 30 w języku czeskim) oraz 61 zawierających komponent rzemieślnik  (55 w języku 

polskim, 6 w języku czeskim).  

Źródła czeskie mianem rzemiosła określają wszelką działalność wytwórczą, podczas któ-

rej pracowano ręcznie bądź za pomocą narzędzi, czy prostych urządzeń [Hálová–Jahodová, 

1955, 7]. Gdzie indziej mowa o tym, że rzemiosło polega na tym, że pracownik panuje nad 

całym procesem produkcyjnym, od początkowego surowca aż do produktu. Podkreślany jest 

fakt, że rzemieślnik nie pracuje wyłącznie mechanicznie, lecz tworzy swoje dzieło przy wyko-

rzystaniu nabytych doświadczeń. Ważnym przejawem jest również jakość wykonanej pracy 

oraz ostateczny wygląd produktu [Pecelt, 1958, 3]. Jako synonimy do danego leksemu poda-

wane są: zatrudnienie, profesja, działalność, branża1. Źródła polskie poprzez rzemiosło rozu-

mieją „działalność gospodarczą prowadzoną w niewielkich warsztatach przez ich właścicieli, 

posiadających w zasadzie odpowiednie kwalifikacje zawodowe (mistrzostwo), oraz zazwyczaj 

kilku pomocników (czeladników i uczniów); jest to pierwotna forma produkcji przemysłowej, 

opierająca się na ręcznej technice wytwarzania; jako produkt społecznego podziału pracy rze-

miosło w okresie feudalizmu stanowił miernik stopnia rozwoju gospodarczego kraju” [red. 

Mączak, 1981, t. 2., 233].   

Rzemiosło towarzyszyło ludziom od najdawniejszych czasów, jego początki na ziemiach 

polskich sięgają czasów wczesnopiastowskich, kiedy zaczęły wyodrębniać się grupy osób spe-

cjalizujących się zawodowo w wyrobie konkretnych produktów. Do najwcześniej rozwiniętych 

kowalstwa i hutnictwa dołączyły bednarstwo, garncarstwo, piekarnictwo, piwowarstwo, gar-

barstwo, szewstwo i krawiectwo, a wraz z dalszym rozwojem gospodarczym pojawiły się ko-

lejne specjalizacje. Najpierw produkcja skierowana była głównie na potrzeby rodziny oraz są-

siadów. Z czasem jednak, wraz z utrwaleniem się stosunków feudalnych, ludność zamieszkująca 

poszczególne wioski, zaczęła specjalizować się w jednej gałęzi produkcji na potrzeby feudała. 

Rozwój miast zaprzyczynił stopniowe oddzielenie się rzemiosła od pracy na roli. W miastach 

konieczność organizowania produkcji i zbytu, przyczyniły się do powstawania cechów – orga-

nizacji skupiających właścicieli warsztatów rzemieślniczych oraz usługowych. Sama nazwa 

„cech” wywodzi się od niemieckiego słowa „zeichen” czyli znak, odpowiedni symbol kojarzo-

ny z zawodem wykonywanym przez jego członków. Pierwsze zrzeszenia rzemieślnicze zaczęły 

działać już pod koniec XIII wieku.2 

Jaki zatem obraz rzemiosła i rzemieślnika wyłania się z polskiego i czeskiego materiału? 

Przysłowia, zwroty przysłowiowe i inne stałe połączenia wyrazwe z leksemem rzemiosło 

w zbiorach polskich zwracają uwagę na fakt, że dane rzemiosło jest dla jego wykonawcy 

                                                 
1 https://cs.glosbe.com/cs/cs/%C5%99emeslo, 11.8. 2016 
2 http://www.zrp.pl/Onas/Historia/tabid/118/language/pl-PL/Default.aspx, 29.8.2016 
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głównym źródłem utrzymania, a dobry rzemieślnik zawsze znajdzie pracę, dobrze zarobi. 

Świadczą o tym następujące jednostki: Rzemiosło ma złote dno i jego wariant Rzemięstwo mo 

skromny początk, ale złoty kuńc, znaczące, że rzemiosło stanowi pewny i dobry zarobek, dzięki 

któremu jego wykonawca z czasem się wzbogaci. O dobrym zarobku rzemieślnika mówi rów-

nież kolejna paremia Rzemiosło stoi za folwark  i jego wariant Rzemiosło stoi za folwark wyży-

wi swego mistra. Na trudną pracę, jednak nagrodzoną dobrym zarobkiem zwraca uwagę po-

wiedzenie Pracowite rzemiosło, ale też zyskowne. Dla osoby, która wyuczyła się jakiegoś 

rzemiosła, świat stoi otworem, w każdym miejscu znajdzie zatrudnienie, będzie potrzebna 

i będzie się jej dobrze powodzić: Kto ma w ręku rzemiosło i nie pusto w główce, obejdzie świat 

o złotówce. I wreszcie stwierdzenie, że każde rzemiosło przynosi przynajmniej jakiś zysk: 

Niechby rzemiosło, byle co przyniosło i wariant Jaki taki rzymiosło, dy jyny piniynżyte. 

W obrazie rzemiosła znaleźć można jednak również negatywne aspekty. Nie każdemu 

rzemieślnikowi, czy to na wskutek własnej zaradności, umiejętności zawodowych, powodzi się 

dobrze, o czym świadczy powiedzenie: Rzemiosło – niewiele przyniosło i jego warianty Każde 

rzemiosło, które nie wyżywi rzemieślnika, nic nie warte; Na co ci urosło to rzemiosło.  

Zwracana jest również uwaga na kompetencje zawodowe i fakt, że należy opanować jed-

no rzemiosło, ale dobrze, nie rozproszyć umiejętności i zapału na kilka z nich, bowiem w prze-

ciwnym razie: Siedm rzemiosł, czternaście nieszczęścia. Do tej jednostki frazeologicznej po-

dawanych jest kilka wariantów: Kto siła rzemiosł umie, robi mało; Im więcej kto się rzemiosł 

uczy, temu nędza najprędzej na świecie dokuczy; Im więcej kto rzemiosł umie, tym uboższy; 

Siedmiorakie rzemiosło, a dziewięcioraka bieda; Lepsze żebractwo niż wiele rzemiosł. 

Kolejne przysłowia informują o tym, że każde rzemiosło jest specyficzne i choć nie zaw-

sze je rozumiemy, nie powinniśmy się wtrącać, a zawierzyć jego wykonawcy, który zna się na 

rzeczy: Każde rzemięsło ma swoje zwyczaje; Każdemu w swym rzemieśle wierzyć trzeba i wa-

riant Każdemu w swym rzemiośle ma być dana wiara; Każdy w swym rzemieśle biegły; Niechby 

każdy pilnował swego rzemiosła; Wdzierać się w cudze rzemiosło, nie jednemu szkody przynio-

sło. Kolejne przykłady ukazują, że każdy prezentuje punkt widzenia według tego, co jest mu 

bliskie, na czym się zna: Każdy człowiek według swego rzemięsła prawi; Każdy rad o swoim 

rzemiośle prawi i wariant Rzemieślnik każdy o swoim rzemieśle rad mówi. Przysłowia z tej 

grupy można odnieść oczywiście nie tylko do realiów rzemieślniczych, ale w szerszym zna-

czeniu do każdej profesji, każdego człowieka  jego poglądów. 

Obraz rzemiosła uzupełnia jeszcze jedno stałe połączenie wyrazowe Tegośmy rzemiosła 

ludzie, czyli ludzie jednej, tej samej grupy społecznej, zawodu, itp. 

Obraz rzemiosła w paremiologii czeskiej w części prezentuje się bardzo podobnie do 

polskiego wyobrażenia. Podobnie czeskie jednostki frazeologiczne wskazują na dobre i pewne 

zarobki jego wykonawcy, które rzemielnikowi zapewnią dostatnie życie: Řemeslo zlaté dno; 

Řemeslo pán, tutě vždy živý peníz; Řemeslo pravé křídlo; Řemeslo jistá obživa; Řemeslo zlatý srp.  

I podobnie jak polskie paremie również te czeskie zwracają uwagę na fakt, że należy do-

brze opanować jedno rzemiosło, a nie znać się słabo na kilku. Przestrzegają przed tym następu-

jące powiedzenia: Devatero řemeslo, desátá žebrota; Devět řemesel desátá bída; Deváté řeme-

slo desátá nouze/Devateré řemeslo, desaterá nouze; Sedmnácte řemesel osmnácté neštěstí; Pět 

řemesel, šestý hlad; Mnoho řemesel holá žebrota; Mnoho řemesel uměti jest nuzníkem býti; 

Mnoho řemesel, málo chleba; Z mnoha řemesel nejjistší žebrota; Kdo nejvíce řemesel umí, 

nejspíše ve psí bývá; Všeliké řemeslo svou psotu nese; Všeliké řemeslo nese svou bídu a psotu 

ve všelikém životu; podobne znaczenie posiada przysłowie niekojarzone prymarnie z realiami 

rzemieślniczymi Pes dvojích vrat mívá hlad. 

Szacunek do rzemiosła w realiach czeskich wyraża się czasem poprzez odwołanie do ro-

dziców. W podobny sposób jak rodzic troszczy się o swoje dziecko, tak rzemiosło zadba o do-
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bry byt rzemieślnika. Dowodzą tego przykłady: Kdo řemeslo umí, uteče se k němu jako k otci 

amatéři; Řemeslo je matka. Szacunek do rzemiosła przejawia się również w innych frazach, 

np.: Všecko řemeslo svou poctu nese, czy w próbie docenienia każdego, nawet mniej znaczące-

go rzemiosła I to jest řemeslo, kdo umí udělati veslo. Kolejna paremia, w której przejawia się 

docenienie prac rękodzielniczych to Řemeslo plece netíží a s ním blaze. Spryt, pomysłowość 

i zaradność rzemieślnika doceniona zostaje w powiedzeniu Řemeslo jde fortelem. 

Kolejne przysłowia zwracają uwagę na istotność uzyskania wprawy, doświadczenia wy-

uczenia się zawodu Obyčej činí dobré řemeslo i następne zwracające uwagę na fakt, że raz 

nabyte umiejętności towarzyszą człowiekowi na zawsze Řemeslo tebe nikdy neostane. Jeżeli 

natomiast umiejętności zawodowe, rzemieślnicze nie zostaną uzyskane, taki człowiek powi-

nien zająć się czymś prostszym, np. stawianiem snopów słomy Když neumíš řemesla, musíš 

dělat povřísla. Podkreślane są nie tylko nabyte umiejętności zawodowe, lecz ważność posiada-

nia i wykorzystywania odpowiednich narzędzi pracy Lehko dělat řemeslo, když je čím. 

Na fakt, że rzemiosła są bardzo zróżnicowane, a niektóre z nich trudno nawet porówny-

wać, zwraca uwagę paremia Zlatník s ševcem dlúho svého řemesla nesrovnají.  

Fraza odwołująca się do rzemiosła, jednak wskazująca na proces pilnego uczenia się, 

zdobywania wiedzy, mówi, że Vzal si učení řemeslem a přivedl to na doktora.  

Zatem zarówno w paremiach polskich, jak i czeskich podkreślana jest pewność dobrego 

zarobku, a dobry rzemieślnik jest doceniany. W obu językach utrwaliła się teza, że należy sku-

pić się na jednym rzemiośle i dobrze je wykonywać, nie rozproszyć umiejętności i zapału na 

kilka zawodów. Polskie jednostki frazeologiczne zwracają uwagę na to, że wykonawca danego 

rzemiosła zna się na rzeczy i nikt nie powinien wtrącać mu się do jego fachu. Przykłady cze-

skie natomiast ukazują również duży szacunek do nabytych umiejętności, specjalizacji, rze-

miosło przywoływane jest w kontekście ojca czy matki, doceniany jest spryt wykonawców 

i fakt, że raz nabytych umiejętności się nie traci. 

Drugi z leksemów – rzemieślnik – znacznie szerzej jest zastąpiony w paremiologii pol-

skiej. Przykładów z tym komponentem w wymienionych zbiorach znajdujemy w różnych wa-

riantach aż 55. 

Również w przysłowiach z komponentem rzemieślnik przejawia się teza, że dobry ręko-

dzielnik zawsze zarobi na swoje utrzymanie, dzięki wykonywanemu rzemiosłu będzie mu się 

dobrze powodziło: Choćby dobry rzemieślniczek siedzioł w lesie, to mu i tak świat prziniesie; 

Dla zysku sporego leda kto się dobrym rzemieślnikiem ozwie (uczyni). O tym, że każdy rze-

mieślnik dzięki zarobkom jest dobrym kandydatem na przyszłego męża, zapewnia powiedzenie 

Jaki taki rzemieślniczek, chociaż jeny mietlárzyczek i jego warianty: Jaki taki rzemieślniczek, 

dobry aji mietlorziczek; Żeby jaki rzemieślniczek, choćby jyny mietlorziczek. W niektórych jed-

nostkach zawarła się jednak przestroga, aby nie płacić rzemieślnikowi przed skończeniem pra-

cy, gdyż można trafić na nieuczciwego człowieka: Rzemieślnikowi przed czasem nie płać, koni 

na bórg nie przedawaj, żony bez posagu do domu nie bierz; Gościowi stacje, rzemieślnikowi 

zapłaty, najemnikowi myta nazbyt nie dawaj. To, że rzemieślnik jest zależny od nabywcy towa-

ru i usług, obrazuje przysłowie Rzemieślnik niewolnik u tego, co mu robi i wariant Rzemieślnik 

niewolnik u tego, komu robi. Z tego też powodu jest on chętny do pracy Kupcy, rzemieślnicy, 

grosza groszem gonią (i za najmniejszym zarobkiem się uganiają). 

Podobnie jak w przypadku czeskiego przyłowia odnoszącego się do wykorzystywanych 

w procesie twórczym narzędzi pracy (Lehko dělat řemeslo, když je čím), również paremie pol-

skie wskazują na fakt, że dobre akcesoria pracy stanowią znaczne ułatwienie dla wykonawcy 

i powinny być dostosowane do jego umiejętności: Dobry rzemieślnik dobrego naczynia potrze-

buje i warianty: Dobrym naczyniem każda robota bywa dobrze robiona; Dobre naczynie do-

brego rzemieślnika czyni; podobne znaczenie posiada Żak bez księgi, żołnierz bez rynsztunku, 
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rzemieślnik bez naczynia – nic nie wskórają i wreszcie stwierdzenie, że Poznać rzemieślnika 

po narzędziach; Po snaści rzemieślnika poznać; Jako zbroja, taki rzymieśnik. Przeciwieństwem 

przekonania, że w pracy rzemieślnika dobre narzędzia pełnią znaczącą rolę, są przykłady, 

w których są chwalone przede wszystkim zręczność i umiejętności samego wykonawcy: Do-

bremu rzemieślnikowi każde naczynie dobre; Dobry rzemieślnik leda naczyniem dobrze zrobi, 

natomiast Złemu rzemieślnikowi każde naczynie złe; Złemu rzemieślnikowi abo robotnikowi 

każde naczynie złe. 

W podobny sposób opisywana jest robota rzemieślnika i jej wynik. Zaradność i pomy-

słowość przywołana zostaje w przysłowiu Dobry rzemieślnik leda z czego uczyni co dobrego; 

o zręczności i wprawie dobrego rzemieślnika wypowiada: Dobry rzemieślnik mało ucinków 

czyni; Dobry rzemieślnik okrawków mało czyni; czy też U rzemieślnika złota ręka (…a urzęd-

nika wieczna męka). Dobry rzemieślnik może być dumny ze swojej pracy Dobry rzemieślnik 

roboty się swojej nie wstydzi. Wyrób, efekt pracy wykonawcy usługi podlegał ocenie. W ten 

sposób można było odróżnić dobrego rzemieślnika od partacza: Jaki rzemieślnik, taka i robota; 

Z roboty rzemieślnika poznać i warianty:  Z roboty można rzemieślnika poznać; Robota rze-

mieślnika swojego wydaje. 

Podobnie jak w przypadku jednostek frazeologicznych z komponentem rzemiosło rów-

nież te z komponentem rzemieślnik wskazują na fakt, że należy dobrze opanować jedno rze-

miosło i w nim się doskonalić, w przeciwnym razie można by stwierdzić, że Partaczem taki 

rzemieślnik, który wiele rzemiosł umie. Dobry rzemieślnik powinien znać się na rzeczy, wła-

snym fachu, nie powinien się radzić innych: Rzemieślnik dobry na swym zdaniu poprzestaje; 

Rzemieślnik dobry na swym zdaniu przestaje; Rzemieślnik o swoje obcego rzemiosło nie pyta; 

Rzemieślnik każdy ma w swym rzemięśle być biegły. 

Niektóre przykłady zwróciły uwagę na przywary rzemieślników. Dowiedzieć się z nich 

można, że rzemieślnicy chętnie zaglądali do kieliszka: Czym lepszy rzemieślnik, większy pija-

nica i liczne warianty: Co nalepszy rzemieślnik, nalepszy pijanica; Im większy rzemieślnik, tym 

większy pijak; Rzemieślnik, co zarobi, przepije.  Znaczne pijaństwo wśród rzemieślników moż-

na tłumaczyć faktem, że ich praca często była nagrodzana alkoholem [Młynarczyk, 2013, 200]. 

Kolejną przywarą jest wzajemna niechęć, zazdrość i znaczna konkurencja pomiędzy rzemieśl-

nikami tej samej specjalności wyrażona w powiedzeniu Nieprzyjaciółmi sobie wszyscy rze-

mieślnicy. Następną niepochlebną cechą charakteru rzemieślników jest kłamanie, tutaj prym 

wiodą szewcy – Między rzemieślniki najwiętszy łgarze szewcy. W końcu w przysłowiu Rze-

mieślnik w najgorszej sukni chodzi zawarła się teza o nieumiejętności zadbania o siebie samego. 

Utrwaliła się również opozycja pomiędzy rzemieślnikiem a rolnikiem. Jak wskazuje 

E. Młynarczyk „różnice między nimi zostały ukazane poprzez obraz pożywienia, którym za-

dowoli się każdy z nich. Rzemieślnikowi w świetle przysłów wystarczą delikatne, słodkie wy-

pieki (pierniki), podczas gdy rolnik musi jeść bardzo pożywne potrawy, co wiązało się z po-

strzeganiem pracy rzemieślniczej jako lżejszej, wymagającej mniejszej energii” [Młynarczyk, 

2013, 201]: Dla rzemieślnika sykuj pirnika, a dla chłopa jajów kopa; Rzemieślniczek zjé pier-

niczek i skácze, a oracz zjé kołacze i jeszcze płacze. Pochwała rolnika zawarła się natomiast 

w powiedzeniu Niema rzemieślnika nad rolnika. 

Dwa przysłowia odnoszą się do procesu kształcenia, szlifowania fachu. Jedno stwierdza, 

że Nie zaraz się rzemieślnik z ucznia stanie, drugie niejako mu zaprzecza, gdyż mówi, że Rze-

mieślnika nie trzeba uczyć. 

I w końcu przykłady z komponentem rzemieślnik wyrażone w formie łańcuszkowej 

(priamelu), ilustrujące główne źródło utrzymania wykonawców, przedstawiające pracę jako 

pragnienie poszczególnych jej wykonawców: Chłop rolą, kupiec zyskiem, rzemieślnik robotą, 

żołnierz łupem i wariant Chłop rolą, kupiec zyskiem, rzemieślnik robotą żyją; dalej wyrażające 
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usposobienie i opisujące dany zawód Filozof mądry, żołnierz dzielny, kupiec fortelny, kmiotek 

ubogi, ksiądz mowny, sługa pilny, rzemieślnik subtelny, ale kto ma pieniądze, ten mistrz i wa-

riant Filozof mądry, żołnierz dzielny, kupiec fortelny, kmiotek ubogi, ksiądz mowny, sługa pil-

ny, rzemieślnik subtelny, każdy z nich mistrz, kolejny łańcuszek odnosi się do mieszkańców 

państw W Hiszpanji praktyk, we Włoszech doktor, we Francji fryjerz, w Niemczech rzemieśl-

nik, w Danji, w Anglji, w Szkocji kupiec, w Wołoszech złodziej, w Turczech złodziej, w Polszcze 

prokurator, w Moskwie łgarz, w Prusiech gospodarz: pożywią się i w końcu ostatni Wieśniak 

pragnie pola, szlachcic godności, żołnierz wojny, kupiec pieniędzy, gospodarz pokoju, rze-

mieślnik roboty, malarz piękności, a kobieta – całego świata. 

Podsumowując można stwierdzić, że rzemieślnicy cieszyli się znacznym szacunkiem, 

zauważano, że są oni potrzebni, że pełnią ważną rolę w społeczeństwie, przede wszystkim 

w rozwoju miast. Wyraża to choćby przysłowie Rzemieślnikami miasta (rzeczypospolite) stoją 

i wariant Rzemieślnikami miasta, a miastami państwa stoją. Sam rzemieślnik powinien znać 

się na wykonywanej przez siebie pracy, powinien posiadać odpowiednie narzędzie do jej wy-

konywania, choć podkreślana jest również zręczność samego wykonawcy. Wyrażona zostaje 

opinia, że rzemieślnik zawsze znajdzie pracę, nie powiedzie mu się źle, stąd jest on pożądanym 

kandydatem na męża. Niestety w paremiach utrwaliły się także ujemne cechy charakteru rze-

mieślników jak pijaństwo, wzajemna niechęć pomiędzy rzemieślnikami, łganie, nieumiejętność 

zadbania o siebie, czy nieuczciwość wyrażona w przestrogach, aby nie płacić rzemieślnikom 

przed czasem.    

Czeskie jednostki paremiologiczne z komponentem rzemieślnik nie są liczne. Z badanego 

materiału wynotowano tylko 6 przykładów, które przedstwiają podobne postrzeganie rzemieśl-

nika, co polskie. Zawarło się tu przekonanie, że rzemieślnikowi nigdy nie powiedzie się źle 

Remeslník  – zlatá babka, keď neteče, aspoň kvapká, co czyni go dobrym kandydatem na męża 

Nech je třeba metlaříček, jenom když je řemesníček. Przekonanie, że dobrego rzemieślnika 

zweryfikuje wykonana praca i jego narzędzia pracy wyraziły paremie: Řemeslníka dílo ukáže 

oraz Po nádobí řemeslníka poznáš. Opozycję pomiędzy rzemieślnikiem a rolnikiem przedsta-

wia My řemeslníci po celej seknici, a vy sedláci v koutku žebráci, zaznaczając od razu, którym 

wiedzie się lepiej. I w końcu przekonanie, że rzemieślnik zależny jest od klienta, nabywcy, 

popytu na jego wyroby Řemeslník jest otrokem toho, komu pracuje.  

Pod względem ilościowym zasób jednostek frazeologicznych z komponentem rzemiosło 

w polskich i czeskich zbiorach jest podobny (27 polskich do 30 czeskich), jednak zaznaczyć 

trzeba, że przykłady polskie często powielają to samo lub podobne znaczenie danej jednostki 

poprzez wariantywność. W zbiorach czeskich przejawia się natomiast większa różnorodność 

znaczeniowa podanych przykładów. Odwrotnie jeżeli chodzi o powiedzenia z drugim z oma-

wianych komponentów – rzemieślnik, tutaj różnica ilościowa jest znaczna (55 przykładów ze 

zbiorów polskich i tylko 6 z czeskich), co przy tak dużej różnicy ma oczywiście wpływ na kre-

owanie bardziej barwnego obrazu rzemieślnika w paremiologii polskiej. Należy również za-

znaczyć, że niektóre przykłady, aczkolwiek mówią o podobnym lub tym samym temacie, 

w paremiologii polskiej wykorzystują komponent rzemieślnik (np. Dobre naczynie dobrego 

rzemieślnika czyni), a w czeskiej komponent rzemiosło (Lehko dělat řemeslo, když je čím). 

Podobieństwo lub zbieżność znaczeniowa niektórych jednostek nie jest przypadkowa. 

Čelakovský znał bowiem i wykorzystywał w swojej pracy słownik Samuela Bogumiła Linde-

go, notując niektóre powiedzenia polskie np: Po snaści rzemieślnika poznać; Siedm rzemiosł 

czternaście nieszczęścia; Rżemieśnik niewolnik u tego, komu robi3.  

                                                 
3 Fakt ten Adalberg w swojej Księdze przysłów… rówież odnotował, podając strony na których znalazł pol-

skie przysłowia w zbiorze Čelakovského. 
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Paremiologia czeska korzystała rówież z innych zagranicznych zbiorów, z rosyjskich za-

czerpnęła np. przysłowia I to jest řemeslo, kdo umí udělati veslo4 oraz Řemeslo plece netíží 

a s ním blaze5 błędnie uważane za przyłowia rodzime, czeskie [Flajšhans, 2013, t.2., 347], po-

dobnie jak powiedzenie Řemeslo jistá obživa6, które do czeskiego zasobu słownikowego prze-

dostało się z serbszczyzny [Flajšhans, 2013, t.2., 347]. Z języka niemieckiego Czesi zaczerpnę-

li Sedmnácte řemesel, osmnácté neštěstí7 [Flajšhans, 2013, t.2., 347]. Odwrotnie Niemcy 

przejęli od Czechów przysłowie Všeliké řemeslo svou psotu nese8 [Flajšhans, 2013, t.2., 347]. 

Obraz rzemiosła i rzemieślnika w paremiologii polskiej i czeskiej jest bogaty. Chociaż 

zgromadzony materiał jest znacznie większy w języku polskim (82 przysłów) niż w czeskim 

(36), to oba korpusy przedstawiają podobny wizerunek rzemieślnika i rzemiosła. Obraz rze-

miosła jest w obu językach pozytywny, jest źródłem dobrych dochodów, zdobycie fachu jest 

doceniane, rzemiosło zasługuje na szacunek, natomiast w obrazie rzemieślnika oprócz pozy-

tywnych aspektów odnajdujemy również negatywne cechy charakteru rękodzielników. Dwu-

krotnie niższa liczba jednostek z omawianymi komponentami w języku czeskim niż polskim 

może być spowodowana długoletnią germanizacją, w trakcie której język czeski został ze-

pchnięty do mowy pospólstwa i chłopstwa, przerwaną dopiero w okresie czeskiego Odrodzenia 

Narodowego.  

CRAFTS AND CRAFTSMAN IN POLISH AND CZECH PAREMIOLOGY 

Summary 

Craft on Polish and Czech lands has a very long tradition. Craft typed to the everyday ur-

ban and rural life and over time was reflected also in the language in the phraseology and pa-

remiology. This article focuses on two overarching lexemes for all the craft's work and per-

formers, namely, crafts and craftsman in the Polish and Czech paremiology. In both languages, 

and artisan crafts are seen similar. Picture of craft is in both languages positive, is a source of 

good income, profession is appreciated, crafts deserves respect, and in the image of craftsman 

addition to the positive aspects also found negative character traits craftsmen. 
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DOBRÉ PIVO, ŽENY HEZKÉ, TO JSOU DARY ZEMĚ ČESKÉ… 

PIVO V ČESKÉ KULTUŘE NA PŘÍKLADU FRAZEOLOGIE 

Roman Sliwka 

Good beer, pretty women, these are gifts of Czech country … 

Czech beer culture on the example of phraseology 

Keywords: Beer, pub, alcohol, tankard, bung, phraseology 
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Pivo je jedním z nejvýraznějších prvků české kultury. V povědomí českého národa plní 

velmi důležitou a hluboce zakořeněnou společenskou funkci a rozhovory vedené v hospodách 

u piva tvoří podstatnou část české národní specifičnosti. Z tohoto důvodu můžeme tedy tvrdit, 

že historie piva a pivovarnictví je souběžná s národní historií, o které P. Vágner s ironií píše: 

„Domnívám se, že dějiny lidstva, alespoň na našem teritoriu, jsou z nemalé části tvořeny 

a utvářeny dějinami bojů za stabilizaci cen piva, jeho kvalitu a národní sebeuvědomění“ [Vág-

ner, 1997, 167]. 

Pivo se rovněž stalo součástí mnoha každodenních a svátečních obřadů spojených 

s životem venkovského lidu. Svědčí o tom například dopis B. Němcové faráři Ludvíkovi ze 

Skalice ze dne 7. ledna 1864, ve kterém popisuje přástevnické slavnosti vrkoč a dlouhé noci 

s volbou královny: 

Na Starém bělidle vystrojila se dobrá večeře, přástevnice se sešly, zpívalo se, jedlo a pilo, a když se za 

dveřmi ozval flašinet, začalo se v kuchyni tančit. […] U večeře není kromě přástevnic nikdo, ale každá po-

šle od jídla výsluhu domů. Královna zvolí si krále; ten dá vrkoč a platí muzikanty, ona musí nejvíce 

k večeři přidati, kužel strojiti, hochům dát píti. Děvče volí toho za krále, koho má nejraději. Kde královna 

bytem, již od rána pekly se koláče, po celý den bylo šukání ve statku, aby večer vše jak zrcadlo se lesklo. 

[…] O čtyřech hodinách dostavili se muzikanti (housle, klarinet, flétna a fagot); když snědli několik pla-

cek, šli pro krále. Zatím děvčata se shromáždila. Krále provází houf dětí do statku královnina. Po příchodu 

králově zasedlo se ke stolu, královna do rohu, vedle ní král. Nejdříve děvečka roznášela na čisté ošatce 

rozkrájený chléb a pak dva pekáče jahelníku, mezi tím co pacholek naléval pivo. Nato jsou podávány na 

dvou mísách buchtičky odvárkou polité (omáčkou z povidlí), slepice s rýží a rozinkami, jitrnice se zelím, 

pečeně a naposled koláče a rosolka [Zíbrt, 1950, 27–28]. 

Co se týče měšťanů a městského života pivo ve svém „Ponaučení, kterak jídla při men-

ších i větších tabulích po sobě jíti a se dávati mají“ a „jak se v postní dny tabule zříditi má“ 

neopomíjí ani M. D. Rettigová Rettigová, 1986, 327–335. Ovšem o blahodárných účincích 

piva se hovořilo již v renesanci. Tadeáš Hájek z Hájku, český renesanční přírodovědec, astro-

nom, matematik, alchymista a osobní lékař císaře Rudolfa II., o něm pronesl, že „nápoj tento 

jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.”  

Pivo jako pěnivý alkoholický nápoj připravovaný ze sladu, chmele a vody se tak stalo 

symbolickým „slovanským nápojem“, o kterém V. Macura napsal: „Symbolizaci piva jako 

slovanského nápoje usnadňovala jak jeho místní obliba (přirozeně nijak etnicky identifikující), 
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tak i samo jeho české jméno, které nebylo vypůjčkou, ale představovalo starou složku slovní 

zásoby“ [Macura, 1997, 33]. 

Vždy se ovšem v kontextu piva poukazuje na hospodskou pospolitost a na fakt, že pití 

piva je především společenskou záležitostí. Pivo a s ním spojené činnosti, jak již zmíněné pití, 

čepování apod., tvoří velice důležitý prvek na interpersonální komunikační úrovni. O jeho kon-

stitutivní úloze se zmiňuje rovněž M. Černoušek, který uvádí, že pivo „zbavuje člověka sociál-

ních zábran, pocitu studu, zahanbení, blamáže, má zpravidla jednoznačně integrující dopad. 

Rozpouští příliš tvrdé sebestresující superego, nesmělým dodává odvahy, rozvolňuje ztuhlé 

fantazie a v mnoha případech přispívá k pohodě tvůrčí práce“ [Černoušek, 1997, 219]. 

Nemůžeme se tedy divit, že se lexém pivo stal součástí mnoha frazeologických jednotek, 

jež v každém jazyce tvoří specifickou, příznakovou část slovní zásoby. Frazeologickou jednot-

ku zde chápeme v souladu s definicemi předních českých jazykovědců, ze kterých nejčastěji 

citovanou je definice ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, v níž se uvádí, že frazém je 

„ustálená kombinace aspoň dvou slovních forem téhož nebo různých slovních druhů, pro niž je 

příznačné to, že aspoň jeden z jejich komponentů se v daném významu a funkci kombinuje 

pouze s jediným komponentem dalším (v jediném frazému, idiomu), nebo s několika málo dal-

šími (pak jde o více frazémů, idiomů), často transformačně spjatých“ Čermák – Hronek, 1994, 

9. Nebude nás zajímat jeho struktura, tedy zda se jedná o přísloví, pořekadlo, rčení nebo při-

rovnání, ale jeho tematický princip srov. Mrhačová, 2016, 321. Vezmeme-li v úvahu fakt, že 

ve frazeologických jednotkách se zrcadlí staletími získané zkušenosti a výsledky pozorování 

jevů spjatých s možností existence, nemůžeme se divit, že jedním z tematických principů je 

jídlo a pití (v tom rovněž pití alkoholu). Excerpovaný jazykový materiál pochází ze stěžejního 

frazeologického díla Slovník české frazeologie a idiomatiky a je doplněn frazeologickým mate-

riálem shromážděným Č. Zíbrtem v souborném díle Z historie piva. 

První a nejpočetnější kontext je (někdy i žertovně) spjat s nadměrným požitím piva 

a s tím spojenými následky. Najdeme zde frazeologické jednotky typu: nerad piva pije, ale je 

jí/nerad pije pivo, leč jí je; dobré pivo můžeš poznat už po jednom loku, lepší ale je, být si zcela 

jist; alkohol je náš největší nepřítel, ale nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme; pivo 

z něho mluví; čepem se často žehná/raději čepem nežli křížem se žehná; s korbelem se objímá; 

nahýbá korbelíčky; přiložit korbel/pohár ke rtům; vymetat/vytloukat hospody, čepový bratr; 

pivný molek; dusit pivo, sláva jeho padne mládkovi do pivovaru ´o honosném opilci´. Jak 

z uvedených příkladů vyplývá, celý komunikační akt může být znázorněn pomocí atributů spo-

jených s činností pití piva jak korbel (větší baňatá nádoba sloužící k pití piva) či čep (dřevěná 

zátka sudu s pivem nebo vínem) nebo místem, kde k dané činnosti dochází (hospoda) a v jehož 

komunikační situaci se často vyskytují frazeologizmy pít na sekyru ´pít na dluh´ nebo dát ně-

komu na pivo ´nechat spropitné´. 

Můžeme zde rovněž zařadit frazeologizmy, u kterých se komponent pivo přímo nevysky-

tuje, ale všeobecně popisují situace (rovněž ohrožující život) spojené s nadměrným požitím 

alkoholických nápojů, přičemž často využívají zooapelativa, např.: být opilý jako čuně, být 

opilý jako dělo, být opilý jako kanec, být opilý jako kráva, být opilý jako prase, říkat psovi 

slečno, mít opici; a dále pak: opilému i moře po kolena, pít jako bezedný, lít to do sebe jako do 

boty, pít jako čtyři, pít jako Dán, pít jako duha, pít jako do důchodu, pije jako holendr/pije jako 

holandr, pije jako by do holínky lil, pije až se hory zelenají, pije jako houba, pije jako námoř-

ník, pije jako nezavřený, nalejvat se jako pupen, lít to do sebe jako do sudu, pije něco jako vo-

du, pít jako zjednaný, dělat brmbrm, být bratrem z mokré čtrvti, být z mokrého cechu, být nalitý 

jako slíva, být nalitý jako snop, být nalitý jako sud, být nalitý jako štěně, být nalitý jak zákon 

káže, být nalitý jako (divoké) zvíře, dávat si do lebedy, pít do foroty, pít co hrdlo ráčí, zalívat 

hrdlo, mít vysmolené hrdlo, vypít pivní matku, propít nos mezi očima, rád si přihne, často se 
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dívá do sklenice/rád se dívá do sklenice, mazat deku, nevědět o světě, být jak zákon káže, drá-

tovat cestu, chodit od zdi ke zdi, šněrovat cestu, mít nakoupíno, být úplně tvrdý, být sťatý, být 

zlinkovaný, být zhulákaný, být pivní skaut, být starý mazavka, mít těžké nohy; a zvlášť upozor-

nění pro ženy: opilá žena hotová kurva. 

K analogické charakteristice dochází rovněž během procesu střízlivění, do kterého je cí-

leně vkomponováno výrazné varování před dalším neumírněným pitím, např.: nech piva, pij 

vodu, nečiň kapse/hlavě škodu; ještě mu korbel z hlavy vyfukuje; chmel mu vyšuměl z hlavy; po 

pivu se blbne, po vínu se zpívá a po kořalce se lidi perou; pivo mnohými hází na zeď i na stěnu; 

pivo nemá závory; pivo hřeje, ale nepálí; pivo hřeje, ale nešatí; vyhni se opilému, jakož i bláz-

nu; smělého Pán Bůh nezkrátí a opilým čert sem tam klátí. 

Další kontext je spjat s dobrým jídlem, ke kterému vždy patří i dobré pití, např.: na maso 

pivo, na zelí voda. Ovšem v situacích, ve kterých nemáme příliš na výběr, je nutné se spokojit 

s tím, co je nabízeno, např. není-li víno, dobré i pivo. Velice důležitý je i zdravotní aspekt spo-

jený se střídmostí v jídle a alkoholu, např.: kde pití a hody, tam i choroby; pívej pivo 

s bedrníkem, jídej úkrop s česnekem. Na druhé straně pivo je považováno za součást české ku-

chyně a poukazuje se na jeho výživové hodnoty a častou konzumaci, např: kde je pivovar, tam 

netřeba pekaře; pivo je náš tekutý chléb/chleba. 

Pivo a s ním spojené atributy mohou rovněž vyjadřovat a ilustrovat lidské chování a růz-

né charaktery, např.: opilý se prospí, ale blázen nikdy; koho chleba jíš a pivo piješ, toho píseň 

zpívej ´o člověku, který se raději podřídí instituci nebo lidem, na nichž je existenčně závislý, 

než by si jejich kritikou ublížil´; pij pivo, jakéhos sobě navařil ´postavit se problémům, které si 

člověk sám způsobil a vyřešit je´; sahaje vína rozleš pivo/žádaje medu rozléš pivo ´o tom, kdo 

opouští užitečné a dobré věci, které se zdají být lepšími, ale jsou chatrné´; prázdný sud nejvíce 

duní ´ten, koho se nějaká ne zcela adresná kritika bezprostředně týká, proti ní zpravidla nejhla-

sitěji protestuje´; řeč se mluví a pivo se pije ´o planých řečech, není třeba brát každé slovo pří-

liš vážně´; dobrá vůle koláče jí, zlá hlavu tepe a řídké pivo pije ´pochvala kladného člověka 

s dobrou vůlí´; muset někomu chodit pro pivo ´být ještě mladý, nezkušený, muset se vůči star-

šímu chovat s úctou´ nebo bylo někdy pivo ´stěžovat si na aktuální situaci, která je mnohem 

horší než dříve´. Popis povahy se nemusí týkat jen jedince, může jít rovněž o charakteristiku 

celé skupiny lidí v určitém věku, např. pivo mladé čep vyráží ´mládí je bujné, plné emocí´. 

S charakterovými vlastnostmi jsou spojené i vlastnosti fyzické, jako např. být malé pivo ´muž 

malé postavy, zpravidla zavalitější´.  

Dalším kontextem pití piva je charakteristika hospody jako místa, které je pozitivně na-

laděné, přátelské, ve kterém se mohou lidé scházet a díky pivu otevřeně diskutovat, např. čehož 

komu hospoda přeje, toho jemu šafář neujímaj; i ve velké době přijde člověku vhod malá hos-

půdka; v hospodě rostou rozumy jako houby v lese; blázen, dietě a opilý najspieš pravdu povie; 

jako místo, kde se lze skrýt v případě špatného počasí, např.: z mračna jak se nebe zmračí, tak 

sě hospoda rozpáčí; a vždy ochutnat dobré jídlo a kvalitní pití, např.: podle dobré hospody 

nelzě jest dojíti škody; kde pijáci a vozkové pívají, tam nejlepší pivo mívají; jak rovněž mít 

možnost dobré, nezávazné „zábavy“, např.: kde škop, tu pivo, kde zvonie, tu kostel – kde oběd, 

tu milá, kde večeře, tu jiná. Pivo je totiž jedním z největších hodnot české kultury – dobré pivo, 

ženy hezké, to jsou dary země české. 

Lexém pivo jako frazeologický komponent se vyskytuje rovněž u jiných slovanských ná-

rodů a to téměř ve stejných kontextech. Jako příklad může posloužit např. polský jazyk a ko-

neckonců Polsko samotné, ve kterém „se snad poprvé v dějinách dostala do parlamentu Strana 

přátel piva – Polska Partia Przyjaciół Piwa. Roku 1991 získala ve volbách 13 křesel v dolní 

komoře, v Sejmu. Protože to bylo v Polsku, tak se záhy rozhádala a rozdělila do dvou frakcí, 

kterým se říkalo velké pivo (9 poslanců) a malé pivo (4 poslanci)“ [Baluch, 1997, 227]. 
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V polštině se tedy můžeme setkat s následujícími frazeologizmy: nawarzyć piwa ´mít pro-

blémy´, kwaśne piwo warzyć ´hádat se´, niech się młode piwo wyszumi ´mládí je třeba prožít 

intenzivně´, dał mu na piwo ´zbít někoho´, iść do Abrahama na piwo ´zemřít´, małe piwo ´něco 

snadného, jednoduchého´ nebo od piwa głowa się kiwa/od piwa głowa krzywa ´o škodlivosti 

pití většího množství alkoholu´. Uvedli jsme jen malý výčet těchto frazeologických jednotek 

a jejich srovnání s českými ustálenými spojeními by se mohlo stát základem určitě zajímavé 

a pro slavistiku přínosné srovnávací studie. 

Existenci frazeologických jednotek s komponentem pivo můžeme ovšem najít i u neslo-

vanských národů, o čem svědčí následující frazeologizmy, např.: Pivo po víně – jedině pro 

svině, víno po pivu – hodno obdivu (německé přísloví), Ve víně je pravda, v pivu je síla a ve 

vodě jsou bakterie (německé přísloví), Chléb je základ život, pivo je život sám (anglické příslo-

ví), Mléko dítěti, maso muži, pivo starci (velšské přísloví), Dům plný dcer je jako sklep plný 

zkyslého piva (holandské přísloví), Nic není tak drahé, jako první pivo (francouzské přísloví), 

Pokud nemáš trpělivost, nemůžeš dělat pivo (africké přísloví), Zábava je jako dobré pivo, jen 

zřídkakdy si je užiješ sám (africké přísloví). 

O životnosti a hlubokém zakořenění frazeologických jednotek obsahujících komponent 

pivo nebo charakterizující pití piva jako výraz kulturní příslušnosti, svědčí rovněž objevující se 

modifikace a travestace jiných používaných frazeologizmů, jež se přímo k pivu a sezení v hos-

podách nevztahují, a které si uživatelé jazyka z různých důvodů (hlavně humoristických) vy-

tvořili, např.: Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až dojdou peníze nebo Tak dlouho se 

chodí se džbánem pro vodu, až se přinese z hospody pivo (z výchozího Tak dlouho se chodí se 

džbánem pro vodu, až se ucho utrhne); V sedmém nebi býval obvykle až tak po desátém pivu 

(z výchozího být v sedmém nebi); Nikdy neplakal nad rozlitým mlékem, ale nad rozlitým pivem 

se slzám neubránil (z výchozího plakat nad rozlitým mlékem); nebo se staly součástí výroků 

známých literárních postav a osobností kulturního či politického života, které později zlidověly 

a staly se součástí slovní zásoby běžného jazyka, např.: Český duch může sice na čas bloudit, 

rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést někdy třeba až na kraj světa, ale k pivu vrátí 

on se najisto vždycky zase (výrok spisovatele Jana Nerudy); Pijme pivo, dokud žijem, po smrti 

se nenapijem (vzkaz Haškova dobrého vojáka Švejka všem abstinentům) nebo Lepší pivo 

v žaludku, nežli voda na plicích (myšlenka univerzálního českého génia Járy Cimrmana vytvo-

řeného Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem). 

Závěrem můžeme říci, že uvedené frazeologizmy lze interpretovat z hlediska mnoha od-

lišných motivů. Můžeme v nich najít popis vztahů mezi muži a ženami, vztah prostého lidu k 

vládnoucím institucím, charakteristiku tehdejšího způsobu zábavy, tradic a zvyků, nebo přístup 

člověka k přírodě. Je zajímavé, že se pivo stalo symbolem tolika různých skutečností a že si 

lidé k tomuto alkoholickému nápoji vytvořili dosti osobitý a ambivalentní vztah, o kterém 

V. Macura píše: „Postoj k hospodě a k pivu totiž zůstává současně nejednoznačný. Hovoří se 

o nich na jedné straně s nadšením, byť i žertovným, na straně druhé tu zůstává vědomí, jak je 

tento prostor přízemní, prostor pádů, mravního selhání a alkoholismu“ [Macura, 1997, 35].  

GOOD BEER, PRETTY WOMEN, THESE ARE GIFTS OF CZECH COUNTRY… 

CZECH BEER CULTURE ON THE EXAMPLE OF PHRASEOLOGY 

Summary 

Basing on the Czech proverbs about beer the author attempts to present the semantic pic-

ture of beer which includes both meaning that reflect the conventionalized understanding of 

this notion in the Czech culture. The analysed Czech proverbs reveal also folk knowledge 
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about social dimension of beer (e.g. how to drink beer). We can state that the analysed Czech 

proverbs reflect folk and social knowledge about beer. 
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Ani pod hasłem „władza”, ani „władać” nie znajdujemy w Nowej księdze przysłów i wy-

rażeń przysłowiowych polskich1 bogatego materiału do historycznych badań językowego obra-

zu świata w zakresie podjętego tematu. Łącznie wynotowano tu cztery przysłowia, przy czym 

każde dotyczy innego aspektu władzy.  

Zarazem jednak trafiamy w sedno problemu – dostrzegamy konieczność wydzielenia te-

matycznych granic zagadnienia oraz ustalenia jego typologii. Przy czym, dla potrzeb wywodu, 

współczesne encyklopedyczne objaśnienie pojęcia „władza”, ograniczające się do opisania 

stosunku społecznego, należy rozszerzyć o powszechne pojmowanie potoczne, intuicyjne [Dahl, 

1957, 202; Garfinkel, 1989], opierające się na przekonaniach, a zatem na fundamencie filozo-

ficznym. W tym kontekście kolejne cztery aspekty władzy to: arystotelesowska naturalna zasa-

da panowania i przyporządkowania; ludzka wrodzona potrzeba uległości i przewodzenia; bio-

logiczna relacja człowiek – przyroda oraz metafizyczna idea rządząca światem i utrzymująca 

go w harmonii [zob. np.: Hindess, 1999; Strauss, Cropsey (red.), 2010].  

Ze względu na sferę oddziaływania władzę dzielić można na świecką i duchową [zob. 

Iwanicki, 2012, 121–132; Kowalski, Ratajczak (red.), 2013]; zaś określając charakter relacji, 

mówi się o władzy indywidualnej (jej wymiar można określić jako filozoficzno-psychologiczny) 

oraz społecznej, obejmującej władzę wspólnotową (relację międzyosobniczą, np. stosunki ro-

dzinne) lub publiczną (polityczną, ekonomiczną, państwową) [zob. Kolasa-Nowak, 2003; 

Ziółkowski, Pawłowska, Drozdowski, 1994]. 

Rozważając problem władzy, można również wyróżnić podmiot i przedmiot, a raczej – 

stronę aktywną i pasywną, semantyczny agens i pacjens. Kolejne etapy analizy materiału przy-

niosą także identyfikację wartościującą, uszczegółowiającą i segregującą tematycznie.  

Powróćmy jednak do samego oznaczenia terenu badawczego. Poza wspomnianymi już – 

ubogimi treściowo – hasłami „władza” i „władać”, materiału dostarczą hasła synonimiczne, 

bliskoznaczne, a także należące do semantycznych pól skojarzeń. Dodatkowo warto spenetro-

wać hasła poboczne, wskazane w NKPP jako alternatywne.  

I tak, jako pierwsza zbadana zostanie rodzina haseł „rząd” (15 przysłów i wyrażeń), 

„rządca” (1), „rządzić” (19). Następnie, uszczegółowiając i systematyzując, zajmę się hasłami 

                                                 
1 Cytaty z NKPP lokalizowane są w nawiasie okrągłym, z podaniem tomu, hasła i numeru w jego obrębie. 

W przypadku kolejnych cytatów pochodzących z tego samego hasła podaje się tylko numer w jego obrębie. 
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oznaczającymi podmiot władzy, m.in.: „pan” (tu najliczniejsza reprezentacja 388 przykładów, 

ale zarazem najszerszy zakres tematyczny), „król” (41), „książę” (3), „kniaź” (1), „wójt” (11) 

itp., a – idąc dalej – zbadam hasła odwołujące się do konkretnych postaci historycznych wład-

ców i osób posiadających władzę (np. Poniatowski – 3). Ostatnim ogniwem badań będzie prze-

szukanie haseł antonimicznych przedmiotowo (np. służba, wolność) czy podmiotowo (np. 

poddany, sługa). 

Władza duchowa 

Segregację materiału paremiologicznego zacznę od oddzielenia przysłów i wyrażeń od-

wołujących się do sfery duchowego oddziaływania. W haśle „władza” tylko jeden przykład 

odnosi się do mocy metafizycznej, boskiej – „Wszelka władza od Boga pochodzi” (III „Wła-

dza” 2). Tę teologiczną augustiańską teorię powstania państwa utrwalił Adam Mickiewicz, 

przywołując ją w mesjanistycznym kontekście w III części Dziadów. Co ciekawe, choć pod 

hasłem „królestwo” oba z dwóch wynotowanych przysłów (w tym jeden cytat biblijny) odwo-

łują się do boskiej krainy zaświatów – „królestwa niebieskiego” (II „Królestwo” 1, 2), w mate-

riale NKPP nie ma ani jednego przykładu nazwania Boga królem. Są za to kolejne egzemplifi-

kacje określające relacje między władzą świecką a duchową: pochodzenie władzy – „Bóg króle 

daje, potentaty zrzuca, cichych podnosi, a hardych zasmuca” (I „Bóg” 69); jej strukturę – różne 

odmiany przysłowia „Bóg wysoko, przyjaciel (pan, król) daleko” (I „Bóg” 103), „Król nad 

ludźmi, Bóg nad królem wyższy” (II „Król” 20), „Dobrym panom Pan Bóg sporzy” (II „Pan” 

31); stosunek do poddanych – „Ziemski pan strzyże, a niebieski strzeże” (376); a nawet aluzyj-

nie przedstawiony wpływ Rzymu na średniowiecznych monarchów – „Król jedzie, a ojciec 

święty pogania” (II „Król” 16). 

Władza świecka – indywidualna 

Kolejny, wyróżniony przeze mnie powyżej typ władzy – moc własną, wewnętrzną siłę, 

rodzącą się z osobowości internalistycznej, najczęściej omawianą w kontekście filozoficznym: 

eklektycznej myśli Horacjańskiej czy perypatetyckiego złotego środka2, reprezentuje dziesięć 

przysłów i zwrotów, w większości zebranych w NKPP pod hasłem „Pan”, w tym najpow-

szechniej znany cytat z Pieśni V ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego: „To pan, zdaniem 

moim, kto poprzestał na swoim” (II „Pan” 329, por. „Przestawać” 4). Trzy wyrażenia mają 

niemal tożsamą budowę i właściwie wyłącznie desygnują zagadnienie: „Być sobie panem” (II 

„Pan” 5; por. 2, 3). Kolejne trzy, również oparte na wspólnej konstrukcji „Każdy pan…”, okre-

ślają zakres, rodzaj terytorium władzy indywidualnej: „Każdy pan na swoich śmieciach” (81), 

„Każdy w swym domu pan” (83; por. I „Gospodarz” 26), „Każdy za swe trzy grosze pan” (84). 

Tylko dwa przysłowia z tej grupy tematycznej zakładają potencjalną możliwość rozszerzenia 

władzy indywidualnej na inny podmiot, zarazem wyrażając konieczność jeszcze głębszej sa-

mokontroli i gruntownych przygotowań do przyjęcia takiej odpowiedzialności: „Łatwiej być 

panem drugich niż panem samego siebie” (127), „Od siebie rząd pocznij” (III „Rząd” 10). 

Umiejętność panowania nad sobą i właściwego zarządzania swym życiem ma zagwarantować 

szczęście niezależnie od okoliczności zewnętrznych: „Rządź się rozumnie, sprawuj się po-

czciwie, a w każdym stanie możesz żyć szczęśliwie” (III „Rządzić, rządzić się” 17).  

Władza świecka – społeczna wspólnotowa 

Pierwszym z typów władzy społecznej jest władza wspólnotowa, najczęściej dotycząca 

stosunków rodzinnych lub paranteli genderowych [zob. Wróbel, 2001, 75–103]. Tu na czoło 

                                                 
2 Kolejnym kontekstem dla rozważań w tej materii może być fragment Listu do Flipian (Flp 4, 11b–12). 
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wysuwa się instytucja małżeństwa [zob. Matysková, 2004, 143–148; Małek, 2012, 116–126], 

utrwalona w paremii zarówno w znaczeniu uświęconego wielowiekową tradycją związku, hoł-

dującego utartym rolom kobiety i mężczyzny i stereotypowi podległości żony wobec męża, jak 

i stadła traktowanego pół żartem, pół serio, źródła jeśli nie walki płci, to przynajmniej niewy-

brednych żartów.  

Odbiciem patriarchalnej tradycji są paremie wskazujące rolę kobiety – zwłaszcza niższe-

go stanu – u boku męża, niekiedy utrzymane w stylistyce biblijnego przykazania: „Żeś powsta-

ła z żebra chłopskiego, temu stój, białko, u boku jego” (I „Białka” 5), „Dobra żona sługa do-

ma” (III „Żona” 15), „Żona ma być układna, a mąż przykładny” (128). Taki podział ról, gdzie 

pozycja kobiety jest słabsza, sprzyja przemocy, o czym świadczą odnotowane w NKPP – tylko 

pozornie żartobliwe, bowiem odzwierciedlające faktyczne wielowiekowe praktyki – przysło-

wia wyrażające pogląd, że bita żona staje się lepszą: „Kiedy mąż żony nie bije, to w niej wą-

troba gnije” (37), „Kochaj żonę całą duszą, a trząś nią jak gruszą” (41), „Żona jak mięta, im 

mocniej ją się mnie, tym więcej pachnie” (124).  

Temat próby sił w małżeństwie, realizowany jest najczęściej z przymrużeniem oka, 

a może raczej – kpiącym politowaniem nad dolą i niedolą męża. Kobiety mają bowiem natu-

ralną skłonność do rządzenia: „U białych głów pospolite, że rade wiele rządzą” (I „Białogło-

wa” 32), a szczególnie własnym mężem: „Będziesz rządzić, jak będziesz miała szarą jupkę3” 

(III „Rządzić, rządzić się” 1). Liczną grupę stanowią przysłowia mówiące o nieszczęściach, 

jakie sprowadzają rządy kobiet na ich domy i mężów: „Biada temu domowi, gdzie żona prze-

wodzi mężowi” (III „Żona” 2, zob. też 83). Pod hasłem „Rządzić” znajdujemy cztery wyraże-

nia zbudowane na tym samym schemacie składniowym „gdzie…, tam…”, w tym najciekaw-

sze, bo metonimiczno-aluzyjne: „Gdzie donica rządzi, tam wiercimak błądzi”4 (III „Rządzić, 

rządzić się” 3; por. 2, 4, 5, 19). W paremii zapisały się także pogłosy agresji kobiet: słownej – 

„Żona męża objedzie”, czy też w rozszerzonej odmianie: „Żona nad mężem będzie miała górę, 

albo wyrażając to trywialnym przysłowiem, zawsze go objedzie” (III „Żona” 130), a także fi-

zycznej – „Nie śmieszna bywa to komedyja, kiedy na mężu żona wywija” (79). 

Część przysłów poświęconych stosunkom małżeńskim ma charakter aforystyczny, wy-

raźnie bardziej stonowany, prezentuje postawę jeśli nie kompromisową, to zdroworozsądkową. 

Zdarza się, że przyznają one prymat i władzę kobiecie: „Gospodyni (żona) dobra trzy węgły 

domu utrzymuje, a gospodarz (mąż) czwarty” (I „Gospodyni” 16; por. III „Żona” 71), „My 

rządzim światem, a nami kobiety”5 (II „Kobieta” 46). Mogą zawierać one ostrzeżenie przed 

zawieraniem niestosownego (ewentualnie niekorzystnego dla mężczyzny, bo odwracającego 

tradycyjne role) związku – czy to ze względu na różnice wieku małżonków: „Gdzie mąż stary, 

żona młoda, każe czepiec, słucha broda” (III „Żona” 25), czy różnice majątkowe: „Żonęś pojął 

z wielkim wianem, wiedz, że nie będziesz jej panem” (146; por. 145). Podają recepty na udane 

pożycie i zachowanie równowagi w związku, rozdzielając zakresy wpływów i władzy w go-

spodarstwie: „Gospodarz powinien wiedzieć o polu, o gumnie i stajni; gospodyni powinna 

wiedzieć o kuchni, o spiżarni i o piwnicy” (I „Gospodarz” 16). Niekiedy recepty utrzymane 

w tonie żartobliwym: „Żony trzeba dwa razy słuchać: raz jak woła – chodź jeść, a drugi raz – 

chodź spać” (III „Żona” 153).  

Rodzajem władzy wspólnotowej jest także władza rodzicielska, prezentowana w paremii 

z nabożną wręcz czcią: „Słowo ojcowskie – słowo boże” (II „Ojciec” 51) czy paralelnie: „Głos 

                                                 
3 Właśc. jubka – damski kaftan z rękawami do łokcia, noszony w XVII–XVIII w., tradycyjny ubiór mężatek. 
4 Wiercimak – wałek do rozcierania maku w donicy; tu: wyraźny podtekst seksualny ukryty pod figurą sy-

nekdochy. 
5 I. Krasicki, Myszeis, IV, w. 152. 
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matki – głos Boga” (II „Matka” 22). Największa ilość przysłów poświęconych władzy rodzi-

cielskiej i wychowaniu na charakter pouczeń: „Słuchaj ojca, matki; da Bóg i dostatki” (II „Oj-

ciec” 52) i przestróg, najczęściej szablonowo rymowanych: „Kto nie słucha matki, ten pójdzie 

za kratki” (II „Matka” 35; por. II „Ojciec” 17; III „Rodzice, rodzicielski” 8), „Kto nie słucha 

ojca, matki…” „(…) ten słucha psiej skóry” (II „Ojciec” 17), „(…) będą bić go własne dziatki” 

(16, zob. też 18, 19). 

W badanym materiale na pierwszy plan wysuwa się, pospolicie dawniej stosowany, re-

presyjny środek wychowawczy – kara cielesna. Część przysłów przyjmuje formę zaleceń wy-

chowawczych: „Błogosławione są matki, co za złe karzą swe dziatki” (II „Matka” 2), „Ojcow-

ska łagodność syna psuje” (II „Ojciec” 47); inne, skierowane jakby do potomstwa, aprobują 

czy wręcz propagują tę metodę: „Matka miła, choćby biła” (II „Matka” 48), „Matka tłucze, ale 

uczy” (52), „Nikogo nie znieważa ręka ojcowska, ale katowska” (II „Ojciec” 31), „Kogo rodzi-

ce nie każą rózgą, tego kat mieczem karze” (III „Rodzice, rodzicielski” 6).  

Zaskakująco nieliczną reprezentację w zbiorze NKPP mają zwroty opisujące stosunki na 

linii synowa – teściowa, a tylko jeden przykład komentuje problem rywalizacji tych kobiet: 

„Gdzie matka chowa synowe, tam w domu piekło gotowe” (II „Matka” 19). 

Władza świecka – społeczna publiczna 

Ponieważ władza publiczna jest interakcją między sprawującym ją podmiotem a podda-

nymi, od najdawniejszych czasów (nawet w obliczu zakazu i zagrożenia represjami) podlegała 

oddolnej, ale i zinstytucjonalizowanej społecznej ocenie, budziła skrajne emocje, stanowiła 

jeden z głównych tematów różnych tekstów kultury i rozważań filozoficznych. Niekiedy także 

niewybrednych żartów, a nawet pełnych językowego animuszu ataków6.  

Bogaty materiał paremiograficzny (zwłaszcza przykłady zebrane pod wspólnym hasłem 

„Pan”) przynosi dokładny ogląd, a nawet diagnozę, problemów władzy publicznej na prze-

strzeni wieków. Ograniczająca formuła przysłowia gwarantuje uogólnienie sądów i ocen. Su-

biektywizm jednostki (niekiedy zachowany we włączonych do zbioru NKPP anegdotach i fa-

cecjach) ustępuje aforystycznym uogólnieniom. Ale poza uniwersalnymi twierdzeniami na 

temat władzy, których prawdziwość staje się weryfikowalna niezależnie od uwarunkowań ze-

wnętrznych, w zbiorze paremii znajdujemy wiele przykładów, w których treści odbija się sytu-

acja podmiotu mówiącego, jego społeczny czy majątkowy status, realia epoki. A zatem z bada-

nego materiału wyłania się szeroki, wieloaspektowy obraz etosu władcy i pana, jego 

przywilejów, ale przede wszystkim obowiązków. 

W przysłowiu ujawnia się dawne przekonanie o sukcesyjnym pochodzeniu władzy i wia-

ra w dziedziczenie cnót rodu: „Kto pan z panów, to i dzieci jego panowie” (II „Pan” 103), 

a nawet lęk przed łamaniem tej zasady przez panów-dorobkiewiczów: „Lepszy pan rodzony 

niż robiony” (113), „Najgorszy z chłopa pan” (136).  

Od najdawniejszych czasów poszukiwano recepty, złotej zasady sprawowania władzy, 

kreślono sylwetkę idealnego władcy. Już w politycznych koncepcjach Sokratesa, utrwalonych 

przez Platona w jego dialogach Państwo i Prawa, wyraźnie widoczna jest tendencja do rezer-

wowania władzy dla królów-filozofów [zob. Szymor-Rólczak, 2011, 19], gdyż tylko mądrość 

miałaby gwarantować dobre rządy. Przysłowia, zwane słusznie mądrością narodu, podkreślają, 

że to nie czysta krew znamienitego rodu i tzw. dobre urodzenie, nie tytuły, stroje i zaszczyty 

czynią dobrym władcą, ale właśnie mądrość. Mądrość szeroko pojęta, wykraczająca poza wie-

dzę, inteligencję, taktykę wojskową i umiejętność analizowania. Przysłowia świadczą o tym, że 

                                                 
6 Szerzej na temat związanych z zagadnieniem władzy obyczajów językowych i społecznych uwarunkowań 

zmian w tym zakresie zob. Cybulski, 1994, 31–39. 
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lud bez problemu potrafił rozpoznać zewnętrzne pozory dostojeństwa: „Z dowcipu, nie ze złota 

pana upatruj” (II „Pan” 360), „Nie każdy pan, co mu mówią: mości” (147, zob. też 148, 149), 

„Króla nie korona ani suknia zdobi” (II „Król” 25). Poddani stawiali też swym władcom wy-

magania, chcąc widzieć w nich najwyższych urzędników w służbie narodowi: „Każdy pan 

(król) nie sobie żyje” (II „Pan” 82; „Król” 12), „Nie królom królestwa, ale króle królestwom 

dani” (33). Władza miała być transparentna na każdym jej szczeblu: „Pan, urząd, marszałek: 

ma być jako kryształ” (II „Pan” 208), zgodnie z zasadą, że przykład idzie z góry, o czym mówi 

cała seria zwrotów o niemal tożsamej budowie składniowej: „Jaki pan, taki dwór (kram, plon, 

sługa, ukłon)” (65–69, zob. też: 57; II „Król” 8; III „Wójt” 4). 

Dobry władca i pan powinien mieć ponadto świadomość własnych ograniczeń, trudów 

sprawowania władzy; pamiętać, iż jest śmiertelnikiem, podlega tym samym prawom natury 

i fortuny, co pozostali obywatele. Władca ziemski jest w tradycyjnie pojmowanej hierarchii 

świata ogniwem środkowym, gdyż podlega władzy Boga: „Król nad ludźmi, Bóg nad królem 

wyższy” (II „Król” 20). Tak jak każdy inny człowiek, władca stara się opanować lęki z kręgu 

eschatologicznego: „Pan się na sługę za żywota jeży, po śmierci równo z nim w kośnicy leży” 

(II „Pan” 197), „Skurczy się i pan jasny, gdy wlezie w grób ciasny” (309), „I króla robaki zje-

dzą” (II „Król” 5); a także boryka się z ograniczeniami fizjologicznymi, niekiedy zapisanymi 

w paremii w sposób dość trywialny: „I król w kosiuli spać chodzi”, czy też w bardziej dosadnej 

odmianie – „I król na dziurawym tronie7 siaduje, gdy dobrze obiaduje” (3), „I w pańskim 

gnieździe wsza się znajdzie” (II „Król” 132, odmiana).  

Utrwalił się w paremii subiektywny, wynikający z przekonania ludu, obraz pana – wiel-

kiego szczęściarza: „Wielkiemu panu kostka zawsze dobrze pada” (II „Pan” 350; por. 352). 

Ale ponieważ pan podlega tym samym siłom wyższym, co jego poddani, zmienna fortuna mo-

że w każdej chwili jego przychylny los odmienić: „Często się zdarza, że pan wyjdzie na nędza-

rza” (22), „Ten z pana zeszedł na gałgana, ów z nędzy przyszedł do pieniędzy” (328) lub prze-

ciąć nić życia: „Bądź panem, bądź sługą, wszystkiego nie na długo” (1). Władza często 

oznacza samotność wśród tłumów i niewolę złotej klatki: „Panem wielkim być – wielka niewo-

la” (228), „Książęta powinowatych (krewnych) nie mają” – czy z dopowiedzeniem w jednej 

z odmian: „(…), a tym mniej przyjaciół” (II „Książę” 3); a nawet zwykłą, fizjologiczną wręcz, 

tęsknotę za powszednim rytmem dnia: „Nie zawsze byś w królewskiej wyspać się mógł koro-

nie” (II „Król” 35). 

Do obowiązków pana należało karmić: „Ten pan, co jeść daje” (II „Pan” 326), bronić 

swych poddanych: „Kto umie rządzić, niech umie i bronić” (III „Rządzić, rządzić się” 9) i wy-

dawać sprawiedliwe wyroki: „Sprawiedliwością wzmacnia się krzesło królewskie” (II „Król” 

39)8. Od stopnia realizacji tych postulatów zależała ocena władcy w oczach poddanych. Do-

brego pana miała cechować łagodność: „Łagodny rząd więcej nie drażniąc sprawuje” (III 

„Rząd” 7) i szczodrobliwość: „Panów jest bardzo wiele, dobrodziejów mało” (II „Pan” 252). 

Te głównie cechy zjednywały panu wdzięczność oraz wierność służby i poddanych: „Pan do-

bry, żartobliwy, chleba nie żałujący – bez datku sługę zaciągnie” (176), „Pan szczodrobliwy, 

sługa życzliwy” (202), „Dobry pan za ojca stoi” (175).  

Jednak o tychże obowiązkach panowie często zapominają, otoczeni dostatkiem (zob. 

m.in. II „Pan” 375, 380, 381), przekonani o swej wyjątkowości gwarantującej im przywileje. 

Przysłowia: „Kto nigdy nie był poddanym, rzadko bywa dobrym panem” (II „Poddany” 1), 

„Pan nie rozumie nędzy, pełen pieniędzy” (II „Pan” 190) – mówią, że świat widziany z per-

                                                 
7 dziurawy tron – eufemizm na określenie toalety. 
8 Por. też: III „Sługa” 2; na temat właściwego ułożenia stosunków w relacji pana ze służbą zob.: 17, 25; 34, 

42, 43, 58, 59. 
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spektywy bezpiecznych i wygodnych komnat ulega zniekształceniom; przywilej i dostatek za-

burzają proporcje w procesie poznania i wartościowania. Niezmiennie wysoki status panów nie 

pozwala im dostrzec problemów i zagrożeń życia codziennego poddanych, których trudny los, 

uwarunkowany biologicznie sekwencją pór roku, utrwalony został w zwrocie: „Dla panów 

dobrze i w oktobrze” (II „Pan” 27).  

Najgorszą opinię zapisaną w paremii ma jednak nie wielki władca, możny imieniem 

i urodzeniem, ale zwykły szlachcic, który rości sobie nieograniczoną władzę nad sługami, 

a tymczasem jego szlachectwo jest dość wątpliwe – zbudowane na rodzinnym dobytku, najczę-

ściej dawno roztrwonionym, utrzymywane długami, zaciąganymi dla zaspokojenia potrzeb 

tworzenia pozorów fortuny. Drwin w tego tytułu zapisało się w tradycji niemało: „Im większe 

mają ci panowie długi, tym też gromadniej obsadzą się sługi” (II „Pan” 52), „Nie zawsze przy 

panach gody, nieraz głody” (154), czy bardziej dosadne: „Ja pan, ty pan, a kto będzie świnie 

pasł?” (56), „Sam pan, sam sługa” (254; o szlachcie zagonowej), „Stworzył Pan Bóg na pana, 

tylko pieniędzy nie dał” (316), „Udaje (gra) pana, a nie jadł od rana” (341h). 

Niezależnie od zajmowanej realnej pozycji, panowie są przewrażliwieni na własnym 

punkcie i nie godzą się z żadną konkurencją – zwłaszcza wewnętrzną rodzinną, nie są skłonni 

do kompromisów i współdziałania ponad podziałami: „Gdzie wiele panów, tam rządu mało” 

(II „Pan” 46), „Dwóch panów w jednym dworze, dwa koty w jednym worze nigdy się nie zgo-

dzą” (35), „Pan pana, żebrak nie lubi żebraka” (193). Co gorsza, wzajemne animozje na róż-

nych szczeblach władzy, choćby najbłahsze w swej genezie, nierzadko stają się przyczyną nie-

szczęścia poddanych, którzy ponoszą bezpośrednie konsekwencje krewkości swych panów. 

Żal z tego powodu utrwaliło niejedno przysłowie: „Czego panowie nawarzą, tym się poddani 

poparzą” (21), „Kiedy panowie za łeb chodzą, tedy u poddanych włosy trzeszczą” (88; por. 

45), „Pan zgrzeszył, sługę karzą” (220), „Kiedy król zagniewa się na króla, to na biedaku drży 

zgrzebna koszula” (II „Król” 26), „Królowie broją, a poddani pokutują” (26). A po wszystkim: 

„Pan z panem się zgodzi, a chłop w skórę weźmie” (II „Pan” 214). Zauważmy, jak ciekawie 

zbudowane są te zarzuty. W ich skład wchodzą mniejsze cząstki leksykalne: frazeologizm 

„nawarzyć piwa (komuś)” (por. III „Warzyć” 5, 6); zwrot „Za łby chodzić” (II „Łeb” 39); 

„Wziąć w skórę” (jako odmiana „Skórę wygarbować” – III „Skóra” 32); potoczne „sparzyć 

się” synonimiczne do ucierpieć. Użyte tu aluzyjne określenia, czy utrwalone w języku połącze-

nia wyrazowe, sprawiają niekiedy wrażenie, jakby umniejszały przewiny panów. Jest to zwią-

zane z archiwizującą dawne zjawiska językowe funkcją frazeologizmów i paremii: na przykład 

słowo „broić”, zgodnie ze współczesną definicją słownika języka polskiego, mogłoby zostać 

odebrane jako eufemistyczne ‘płatać figle’, pierwotnie oznaczało ‘czynić coś złego’. Poszuku-

jąc w zbiorze NKPP źródła lub pokrewieństwa dla określenia „(…) drży zgrzebna koszula”, 

trafiamy tylko na przysłowie gwarowe: „Boi się, jaż koszula nad nim trzepci” (I „Bać się” 26), 

jednakże stwierdzenie bezpośredniego literalnego związku w tym przypadku wydawałoby się 

zbyt dużym uproszczeniem. Źródeł obu przysłów upatrzywać należałoby raczej w obserwacji 

porównawczej zachowania człowieka, jego ciała i ubioru w sytuacji zagrożenia, strachu. Na-

tomiast metonimiczne określenie „włosy trzeszczą” trzeba odczytywać jako rwanie, targanie 

się, a zatem w kontekście bitewnym. 

Ci, którzy mają władzę: najczęściej nie ponoszą – przynajmniej w rozumieniu docze-

snym – konsekwencji za swe czyny: „Pan, choć co źle uczyni, nikt go w tym nie obwini” 

(II „Pan” 172, zob. też: 173, 258), bowiem: „Panu i kpu wszystko wolno” (256), zgodnie ze 

sformułowaną a priori zasadą: „Wolno panu jako panu” (357). Są zatem bezkarni, a przecież 

lista ich niegodziwości – mówiąc eufemistycznie – do krótkich nie należy. W paremii zapisane 

zostały pogłosy ich oszustw: „Panowie wiedzą, jak ruszyć miedzą” (tj. ustalić granicę upraw na 

swą korzyść; 247); niespełnionych słów i obietnic: „Obiecał pan kożuch, ciepłe słowo jego” 
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(160); ognistego gniewu: „Łaska wielkich panów lżejsza niźli mech, co go lada wiatrem unosi, 

a gniew ich cięższy niż ołów” (126); okrucieństwa: „Pan podstarości po garbie chłości” 

(II „Podstarości” 1), którymi pan odpłaca się swym sługom za ich pracę. Co – w innym przy-

słowiu – opisano trywialnie, ale dosadnie: „Służ ty panu wiernie, on ci za to pierdnie” (II „Pan” 

312). Wyrazem rezygnacji w obliczu niezmienności kondycji polskiego poddanego jest seria 

przysłów i zwrotów stawiających diagnozę pańskiej choroby – wszystkiemu winna jest „Łaska 

pańska (…)”, która: „na pstrym koniu jeździ”, „po grzbiecie sług jeździ”, jest „niestateczna”, 

„niewiele warta”, „tak krótka jak zajęczy kosmyk” i „tylko do proga” (118–122, 124, 125). 

Większość materiału paremiograficznego poświęconego konkretnym postaciom władców 

Polski utrwaliła pozytywną ocenę ich rządów; przysłowiowy dobrobyt miał miejsce za pano-

wania Sasów, Wazów; Kazimierza Wielkiego zestawiano w jednym rzędzie z cesarzem Augu-

stem, budowniczym Rzymu, sławiono ponadto jego władzę opiekuńczą; zaś Stefan Batory 

dzięki przysłowiom zapisał się w pamięci potomnych jako władca kierujący się mądrością, 

pragnący uniknąć posądzeń o bycie władcą malowanym, bez realnego wpływu na sprawy pań-

stwa, zarazem jednak wypomniano mu, że czasy jego rządów były mniej dostatnie niż okres 

panowania Sasów.  

Przysłowia utrwaliły również negatywne oceny i emocje poddanych. W przypadku Sa-

sów była to największa przywara dawnych wieków – pijaństwo9, wówczas traktowane jeszcze 

jako przykład idący z góry, od samego króla: „Gdy August pije, cała Polska pijana” (III „Sas” 

1, zob. też: 3, 10). 

Choć powszechnie zapamiętano Janowi III Sobieskiemu in plus walkę o zachowanie 

wiary i obronę przedmurza chrześcijaństwa przed żywiołem tureckim w odsieczy wiedeńskiej 

(„Za króla Jana wiara nasza ratowana” – I „Jan Sobieski” 2), wypomniano mu nieudolność 

w polityce wschodniej: „Zarobił, jak król Jan na Wołoszczyźnie”10 (4). Polska Sobieskiego to 

kraj wojowników, nie rolników, a taki stan oznacza lata chude, o czym przypomina przysłowie 

„Za króla Sobka nie było w polu snopka” (3). Pojawia się tu popularna w polskiej paremii kon-

strukcja: „Za króla…”, a ponadto interesująca, aluzyjnie dyskredytująca modyfikacja nazwiska 

władcy: „Sobek”, która – o czym świadczy zbiór NKPP – była na tyle szeroko kojarzona 

z polskim władcą, że pod koniec XIX wieku dochodziło do zastąpienia nazwy pospolitej „so-

bek”, tj. egoista, nazwiskiem Sobieski: „Ma oczy Sobieskiego”, „Pan Sobieski z niego” jako 

odmiany zwrotu „Sobek z niego” (III „Sobek” 5b). Paremia zachowała też dla potomnych 

pewną złośliwą anegdotkę, ukrytą pod pozornie panegirycznym zwrotem o budowie akrosty-

chu: „Król Jan Europy Pan” (I „Jan Sobieski” 1). Dopisek pod hasłem NKPP objaśnia następu-

jąco: „Tak miał się wytłumaczyć ktoś, pociągnięty do odpowiedzialności za napisanie pod por-

tretem króla tych czterech liter: KIEP, dawniej zwrotu obraźliwego11”. 

                                                 
9 Zob. II „Pijak, pijany” 1–88; „Pijaństwo” 1–10; „Pijatyka”. 
10 Mowa o prowadzonych przez Sobieskiego po 1684 r. militarnie bezowocnych wyprawach na Podole, Moł-

dawię i Wołoszczyznę, a także o tzw. pokoju Grzymułtowskiego, zawartym z Rosją w 1686 r., na mocy którego 

Polska oficjalnie odstąpiła od roszczeń względem Smoleńska i wschodniej Ukrainy z Kijowem, co jednak nie 

przyniosło oczekiwanych korzyści politycznych i militarnego wsparcia Rosji w kampanii przeciwko Turcji.  

Konstrukcja przysłowia nawiązuje do szablonu „Zarobił (wskórał) jak…” (III „Zabłocki” 1–3). 
11 Użycie wulgarnego słowa w akrostychu ma bogatą tradycję, przemycał je w swych utworach sam mistrz 

akrostychicznej konstrukcji, Jan Andrzej Morsztyn, np. w czterowierszu Na jednego:  

Kiedy-ć powiedzieć to, na coś zasłużył, 

Przy ludziach trudno, żebym się nie dłużył, 

Ieśli masz dowcip domyślny i żartki, 

Egzorcyzm czytaj po kraju tej kartki. 
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Legendarny protoplasta dynastii Piastów traci w zestawieniu z Kazimierzem Wielkim: za 

pierwszego były „(…) drewniane miasta” (II „Piast” 3), drugi – jak głosi przysłowie oparte na 

łacińskiej formule Swetoniusza poświęconej Augustowi – „(…) zostawił Polskę murowaną” 

(II „Kazimierz Wielki” 3).  

Dziwić nieco może nieobecność lub obecność marginalna w paremii niektórych ważnych 

postaci, jak na przykład króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, któremu wypomniano, iż 

„Za Poniatowskiego nie było grosza polskiego”12 (II „Poniatowski” 3), a ponadto nieco złośli-

wie i dyskredytująco zestawiono jego godność z podobnie brzmiącym nazwiskiem ostatniego 

króla kurkowego I Rzeczypospolitej, Stanisława Piątkowskiego. Dodajmy, że król był zwolen-

nikiem zmagań o tytuł „ptasiego króla” i często zasiadał wśród widowni.  

Dwa dwudziestowieczne przysłowia odwołują się już nie do samej postaci Zygmunta III 

Wazy, ale stołecznej kolumny z jego podobizną (zob. III „Zygmunt III” 1, 2). O Mieszku – 

cisza; Jadwigi – brak; o Łokietku – owszem: cytowany już zwrot o dawnych czasach i niezbyt 

dla niewysokiego władcy chwalebne, choć prawdziwe, porównanie: „Duży jak Łokietek” 

(II „Łokietek” 1).  

O Jagielle – jedno tylko przysłowie, przypominające anegdotę, pochodzące wszakże od 

XVII-wiecznego epigramatu jezuity Alberta Inesa13: „Król Jagiełło bił Krzyżaki i pan Krupa 

chciał być taki” (I „Jagiełło”), którego sens staje się jasny dopiero w zestawieniu z dalszą czę-

ścią wierszyka: „(…) darmo suszysz mózg, nieboże, krupa jagłą być nie może”, o ile oczywi-

ście znane są nam kulinarne tajniki, w tym dawne nazewnictwo kasz. Po pierwsze bowiem, 

znaczenie słowa „krupa”, czy częściej „krupy” ewoluowało – pierwotne ‘otłuczone ziarno’ to 

dziś wszelkie kasze poddane – przeciwnie – tylko niewielkiej obróbce tj. lekko obłuszczone 

z zewnętrznej osłonki, ewentualnie delikatnie polerowane ziarno. Po drugie, podczas gdy dziś 

kasza jako taka wychodzi dopiero w kulinarnego niebytu, w wiekach dawnych poszczególne 

jej typy trafiały na stoły według wyraźnej klasyfikacji14, zaś ich nazwom przypisywano walo-

                                                                                                                                                           

 

 

(J. A. Morsztyn, Na jednego, cyt. za: Morsztyn, 1971, 258) 
12 Na temat kryzysu monetarnego za panowania S.A. Poniatowskiego zob. np. Hoensch, 1973, 41–104. 
13 Wg H. Markiewicza ze zbioru Acroamata polonica z r. 1654. Utwór został też opublikowany anonimowo, 

pod tytułem O Jagielle i p. Kropie, w zbiorze Ignacego Piotra Legatowicza Epigrammata bezimiennych pisarzów 

naszych, Wilno 1854; a także, wraz z opisem Ruiny zamku we wsi Krupe, w „Tygodniku Ilustrowanym” t. VIII, 

nr 205, Warszawa 29 sierpnia 1863 r., s. 336. 
14 Józef Peszke w drukowanym w odcinkach studium Kuchnia polska dawna: urywki z jej dziejów od czasów 

najdawniejszych do końca wieku XVII („Gazeta Domowa” Warszawa 1903, nr 1–47) podaje, iż: „Potrawą ulubio-

ną Słowian południowych i zachodnich, a zatym i Polaków, były od niepamiętnych czasów jagły (…)” (nr 1, s. 6). 

Na podstawie zaś Rachunków dworu króla Władysława Jagiełły z lat 1388–1420, stwierdza: „Król, królowa, kró-

lewna, książęta i księżne, dostojnicy, panowie, urzędnicy, dworzanie, czeladź zamkowa, na koniec służba wszela-

ka, czy to w piątki, czy w świątki, wszyscy spożywają jagły, nieraz po dwa razy dziennie; obok grochu są one 

potrawą pospolicie jadaną najczęściej i słusznie do narodowych naszych załączane być powinny (…). Obok jagieł 

jedzono jeszcze krupy inne (…). Krupy (…) były raczej pożywieniem służby niż dworu i panujących (…).” (nr 8, 

s. 117). Zob. też: Łozińska, Łoziński, 2012. 
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ryzujący naddatek semantyczny, zapisany także w zbiorze paremii15: „Nie sięgaj przez krupy 

do jagieł”, tj. nie sięgaj za wysoko (II „Krupa” 6)16.  

Dla przysłów i zwrotów o konkretnych postaciach historycznych, władcach i królach 

polskich, charakterystyczne są konstrukcje oparte na rymie (nie zawsze dokładnym) do imie-

nia, przydomka lub nazwiska (niekiedy modyfikowanego). Na przykład pod hasłem „Sas”, 

odnoszącym się do Augustów II i III, tylko jedno z dziesięciu przysłów nie zostało oparte na 

podobieństwie brzmienia, a cztery rymy są niedokładne lub zawierają słowa brzmieniowo mo-

dyfikowane. Sasa – nasza, miasa (tj. mięsa), czasa (tj. czasy), pasa, kiełbasa, lasa; Augusta – 

pusta, usta, rozpusta. Wśród przysłów o Stefanie Batorym sześć z ośmiu zbudowano w oparciu 

o rym: Batory – skory, wzory; Batorego – ćwieczka jego, dobrego, końskiego; Stefanka – na 

panka; zaś o Kazimierzu Wielkim – trzy z czterech: Kazimierza – Sandomierza; Kazimierza – 

zwierza; Wielki – Esterki; podobnie, jak o Leszku: pleszki – Leszki; Leszka – mieszka; Leszek 

– mieszek; czy Janie Sobieskim: Jan – pan; Jana – ratowana; Sobka – snopka. Ponadto warto 

wynotować pary rymowe: Radziwiłł – zdziwił/zadziwił; Augusta – tłusta; Piasta – niewiasta, 

miasta; Olbrachta – szlachta. 

Wśród wyrażeń odnoszących się do dawnych lub legendarnych władców dużą frekwen-

cję mają frazeologiczne określenia temporalne, oznaczające dawne czasy, coś bardzo starego 

lub też rzecz dawną, powszechnie wiadomą, a przedstawianą jako nowinę: „Za panowania kró-

la Łokietka” (II „Łokietek” 2), „Było to za króla Augusta” (III „Zygmunt August” 1); „To 

jeszcze Piasta pamięta” (II „Piast” 2), „To jeszcze Leszka pamięta” (II „Leszek” 4), „Myszka 

popielowska” (tj. bardzo stare wino; II „Popiel” 2); „Nowina króla Batorego” (III „Stefan Ba-

tory” 2), czy „Króla Popiela myszy zjadły” (II „Popiel” 1). 

Antyteza władzy 

Antytetycznym podmiotowo względem pojęcia „władza” będą w NKPP na przykład ha-

sła „poddany” i „sługa”. Przysłowia pod nimi zebrane ukazują stosunek zależności między 

panem a poddanym/sługą z różnych perspektyw, między innymi: wzajemnego postrzegania się 

uzależnionego od pozycji zajmowanej w tej relacji interpersonalnej, kreowania wzorca i anty-

wzorca pana i sługi, formułowania przestróg i nauk kierowanych do obu stron. Większość 

przysłów zebranych pod wskazanymi hasłami tylko pośrednio nawiązuje do omawianego 

w artykule zagadnienia władzy. Mowa o paremiach opisujących wady tej warstwy społecznej, 

do których należało pijaństwo, lenistwo oraz skłonność do kradzieży i obmowy. W paremii 

utrwalone zostało wyraźne spolaryzowanie stanowisk obu stron relacji i różnica pozycji w hie-

rarchii społecznej, a zarazem jest to rezerwuar nauk i przestróg dla panów. Nie brakuje też 

w NKPP paremii tworzących swoisty etos sługi. 

Do antytetycznych przedmiotowo względem pojęcia „władza” zaliczyć możemy słowa 

„służba” i „wolność”. Wśród szesnastu przysłów i wyrażeń zebranych pod hasłem „służba” 

znalazły się takie, które bezpośrednio odnoszą się do kondycji osób nią sprawujących. Służba 

wiąże się z bezwzględnym posłuszeństwem „Choćby ci na służbie kazali drzwiami skrzypiać, 

to musis” (III „Służba” 1), utratą wolności: „Służba wolność traci” (12), a nierzadko i godności 

                                                 
15 Przykład poświadczający, iż jagły podawano od święta, to dawny ludowy zwrot – zaproszenie na weselny 

obiad: „Proszę na te jagły, bo te jagły to się będą dobrze jadły” (I „Jagły” 6). 
16 Warto dodać, że dość szeroko rozpowszechnione jest przypisywanie autorstwa cytowanej fraszki o panu 

Krupie Janowi Kochanowskiemu. Mimo iż na pierwszy rzut oka widać, że to mistyfikacja, kwestia ta stała się 

przedmiotem dyskusji prowadzonej całkiem serio na łamach prasy przez profesor Ewę Łętowską i Andrzeja Ma-

lingę, a skomentowanej na łamach „Dekady Literackiej” przez Henryka Markiewicza w artykule Camera obscura 

[zob. Markiewicz, 1995]. 
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oraz nietykalności cielesnej człowieka: „Szła na służbę, a wysłużyła se dziewuchę” (13, zob. 

też: 5–7, 15). W przekazach pochodzących z XIX wieku pojawiają się przysłowia, które 

w pewien sposób nobilitują pojęcie „służby”: „Poczciwa służba nie chańbi” (4), lub wskazują 

na możliwość awansu społecznego: „Służba u możnych nie jest dziedzictwem” (11). 

Pod hasłem „wolność” w NKPP odnajdujemy dwanaście przysłów i wyrażeń przysło-

wiowych, które ilustrują wieloaspektowość terminu „wolność”: brak osobistego zniewolenia, 

brak ograniczeń ze strony władz i innych podmiotów czy brak nacisków społecznych. Nas inte-

resować będzie właściwie tylko jeden, zakładający możliwość dokonywania własnych wybo-

rów, aspekt wolności – pojmowanej politycznie, tzw. „wolności do” (inaczej: prawa do, wol-

ności pozytywnej) [zob. np. Makowska] czyli antytezy władzy. W tym kontekście przywołajmy 

cztery przykłady przysłów i zwrotów: „Wolność bez prawa – szalonych zabawa” (III „Wol-

ność” 7), „Wolność niezgodą ginie” (8), „Zbytnia wolność w swawolę się obraca” (12), „Wol-

ność złota” (11). Zauważmy, że wszystkie one explicite (lub kontekstowo, jak w ostatnim 

przypadku, gdy znamy historyczne konsekwencje tegoż przywileju) wyrażają potrzebę mental-

nego oraz prawnego ograniczenia swobód i wolności, zarówno jednostki, jak i całego społe-

czeństwa, w celu uniknięcia chaosu, niezgody i bezprawia.  

 

*** 

 

Temat władzy w paremii ujmowany jest z uwzględnieniem różnych zakresów znacze-

niowych tego słowa oraz z różnych perspektyw. Wyłaniający się z badanego materiału obraz 

władzy to w pewnym sensie historia Polski w pigułce, paremie utrwaliły bowiem realia kilku 

epok, niektóre fakty czy pogłosy wzajemnych animozji obu stron relacji pan–poddany. Na ba-

zie paremii zebranych w Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich można 

odtworzyć zbiory nauk i przestróg tworzących swoiste etosy władcy/pana i poddanego/sługi. 

Ponadto w polskiej paremii nie brakuje namysłu nad potrzebą oddolnej kontroli władzy – 

z jednej, a ograniczenia swobód i wolności w celu uniknięcia chaosu i bezprawia – z drugiej 

strony. 

POWER IN POLISH PROVERBS 

Summary 

The paper is part of a trend of historical research on the linguistic image of the world 

preserved in Polish proverbs. It presents the manner in which the issue of power was conveyed 

in proverbs.  

Power is understood as a multidimensional phenomena: as a form of social relationship, 

Aristotle’s natural principle of domination and assignment; the innate human need for submis-

sion and leadership; the biological relationship between man and nature, as well as the meta-

physical idea ruling the world and maintaining its harmony.  

Due to its sphere of influence, power is divided into secular and spiritual; and in terms 

of the nature of relationships, into individual (encompassing the philosophical and psycholog-

ical scope) and social, including community power (inter-personal relationships, e.g.: family 

relationships) or public power (political, economic, state). In considerations on the issue of 

power, one can also distinguish a subject and an object, or rather the active and the passive 

voice, the semantic agent and patient.  

The subsequent stages of the analysis of the paremiological material, excerpted from 

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich [New Book of Polish Proverbs and 
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Proverbial Expressions] edited by J. Krzyżanowski, include its evaluative, detailed and themat-

ically segregating identification. 
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Frazeologizmy i przysłowia pochodzenia biblijnego mają w języku górnołużyckim stałe 

miejsce, ponieważ Biblia w życiu Łużyczan od zawsze odgrywała ważną rolę. Była ona nie 

tylko tekstem odczytywanym w kościele. Pamiętać należy, że w szkołach poza podręcznikami 

języka łużyckiego, Biblia (także katechizm i śpiewniki) była jedynym dziełem literackim, zaś 

w rodzinach łużyckich bardzo długo była jedyną książką w języku ojczystym. Dlatego też spo-

ra część powszechnie znanych powiedzeń czy przysłów pochodzi z Biblii [por. Hozyna, 1993, 53]. 

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowych osiągnięć na polu badań 

górnołużyckiej frazeologii i paremiologii biblijnej. Celem jest nie tylko syntetyczne ujęcie 

opracowań tego typu jednostek, ale również wskazanie możliwości i perspektyw badawczych. 

Zbiory górnołużyckich frazeologizmów i przysłów biblijnych  

Górnołużycka leksykografia nie doczekała się jeszcze słownika biblizmów. Frazeologi-

zmy i przysłowia pochodzenia biblijnego odnotowane jednak zostały w innych zbiorach fraze-

ologiczno-paremiologicznych i od początku stanowią ich ważną treść.  

 Pierwsze zbiory łużyckich przysłów i jednostek frazeologicznych (autorzy starszych 

leksykonów najczęściej nie oddzielali przysłów od frazeologizmów) pojawiają się w latach 

dwudziestych XIX wieku, zaś ostatnie – na początku wieku XX. Wszystkie późniejsze wyda-

nia opierają się w znacznej mierze na starszych zbiorach1. Wyjątek stanowi tu częściowo gór-

nołużycki słownik frazeologiczny (zob. niżej). 

Najstarszy górnołużycki zbiór przysłów pojawił się w rękopiśmiennym czasopiśmie 

„Sserska Nowina” (jako cykliczna rubryka „Pschißłowa”) wydawanym z przerwami w latach 

1826–1840 przez Serbołużyckie Towarzystwo Kaznodziejskie w Lipsku. Zbiór ten stanowił 

zapewne podstawę łużyckiego materiału zawartego w Mudrosloví Čelakovskiego  [Wölkowa, 

1990, 47)].  

Kolejne zbiory frazeologiczno-paremiologiczne ukazały się w Czasopiśmie Macierzy 

Łużyckiej (Časopis Maćicy Serbskeje – dalej ČMS) w latach 1853–1908. Ich autorami byli 

Jakub Buk (ČMS 1853/54: 31–50, 112–125, ČMS 1855: 111–119, ČMS 1856/57: 41–53), Mi-

                                                 
1 Historię gromadzenia górnołużyckiej frazelogii szczegółowo opisała Sonja Wölkowa (por. Wo započat-

kach zběranja serbskich frazeologizmow, „Lětopis” A 37, 1990, s. 46–59). 
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chał Hórnik (ČMS 1856/57: 100–103, ČMS 1882: 52–58), Ernst Muka (ČMS 1883: 20–58), 

Handrij Zejler (ČMS 1888: 19–24), Michał Róla (ČMS 1877: 93–102) i Jan Radyserb-Wjela 

(ČMS 1890: 51–52, ČMS 1894: 72–76, ČMS 1901: 5–15, ČMS 1905: 3–32, 106–137, ČMS 

1908: 88–122).   

Systematycznym gromadzeniem zajęli się jednak przede wszystkim Jakub Buk (600 

serbskich přisłowow a štyri kopy přisłownych prajidmow, Budyšin 1858; 1000 serbskich při-

słowow a přisłownych prajidmow, Budyšin 1862) oraz Jan Radyserb-Wjela (Přisłowa a při-

słowne hrónčka a wusłowa Hornjołužiskich Serbow, Budyšin 1902). 

Popularne stały się zbiory Jana Radyserba-Wjeli, szczególnie wymienione tu wydanie 

z 1902 roku, które stało się podstawą nowej, znacznie poszerzonej edycji przysłów (Jan Rady-

serb-Wjela, 1997) pod tym samym tytułem, w opracowaniu i z niemieckimi tłumaczeniami 

Gerharda Wirtha. Zbiór zawiera łącznie 9126 przysłów. 

Obecnie korzystać możemy z wydanego w 1996 roku leksykonu przysłów opracowanego 

przez Susanne Hose, która ekscerpowała materiał również ze wspomnianego zbioru Radyser-

ba-Wjeli. Łącznie zgromadziła ponad 1600 paremii. Jest to nowsze opracowanie przysłów łu-

życkich (są tu również przysłowia dolnołużyckie), w którym autorka odnotowuje źródło, ewen-

tualne warianty i synonimy oraz odpowiedniki niemieckie. Niestety podobnie jak we 

wcześniejszych zbiorach, również tu nie oznaczono przysłów pochodzenia biblijnego. Na pod-

stawie tego leksykonu Susanne Hose wydała wybór przysłów łużyckich z tłumaczeniami na 

język angielski [Hose, 2004]. 

Warto wspomnieć, że górnołużyckie przysłowia odnotowane zostały (i skonfrontowane 

z innymi językami słowiańskimi) w zbiorze Západoslovanské paremiologické dědictví [Mrhačová, 

2010], by wymienić tak znane, jak np. Štóž druhemu jamu ryje, sam do njeje padnje (s. 93) czy 

Štóž njedźěła, njech tež njejě (s. 97). Podobnie jednak jak w przypadku innych zbiorów pare-

miologicznych, brak tu informacji o etymologii przysłów.   

Ważną publikacją leksykograficzną jest Hornjoserbski frazeologiski słownik [Iwčenko, 

Wölke, 2004]2. Chociaż sami autorzy zastrzegają we wstępie (Předsłowo, s. 7), że słownik ma 

charakter raczej deskryptywny niż normatywny, to jednak za taki uznać go należy. Jest to bo-

wiem pierwszy, i jak na razie jedyny, słownik frazeologiczny języka górnołużyckiego, opisują-

cy górnołużycką frazeologię XIX i XX wieku. W sumie obejmuje on ponad 3 600 frazeologi-

zmów (w większości z tekstowymi poświadczeniami z literatury), przy czym prawie jedna 

trzecia z nich rejestrowana jest tu po raz pierwszy. W niniejszym leksykonie znajduje się rów-

nież wiele frazeologizmów pochodzenia biblijnego. Niestety tego typu hasła nie zawierają in-

formacji o etymologii danego biblizmu: brak odpowiedniego kwalifikatora oraz wskazania 

miejsca w tekście źródłowym – Biblii.  

Wskazanie na pochodzenie biblijne pojawia się natomiast w innej publikacji Ivčenki 

i Wölkowej, mianowicie w popularnym wydaniu frazeologii „dla dzieci i starszych” – Wo 

wćipnych Jěwach a nócnych hawronach. Rěčne wobroty za dźěći a staršich (2009). W tym 

semantycznie opracowanym materiale znajduje się kilka frazeologizmów pochodzenia biblij-

nego. I tak na przykład w rozdziale Wonkowny napohlad (Wygląd zewnętrzny) w podrozdziale 

                                                 
2 Górnołużycki słownik frazeologiczny dostępny jest również online w formie bazy danych na stronie 

Instytutu Łużyckiego w Budziszynie (http://www.serbski-institut.de/os/Hornjoserbski-frazeologiski-slownik/). 

Wersja internetowa różni się objętościowo od wydania książkowego, ponieważ jest sukcesywnie uzupełniana 

(obecnie liczy około 100 frazeologizmów więcej niż wersja drukowana). Ponadto w przeciwieństwie do wersji 

drukowanej nie podaje definicji i odpowiedników w języku rosyjskim. Natomiast znacznie rozszerzono i ułatwio-

no wyszukiwanie frazeologizmów, ponieważ możliwe jest ich odnajdywanie nie tylko według domyślnej domi-

nanty, ale każdego autosemantycznego komponentu. 



 125 

Drasta  (Ubranie) pojawia się wyrażenie Jěwiny kostim (s. 21) ʻbez ubrania; nagi człowiek 

(o kobiecie)ʼ (por. pol. w stroju Ewy). Inne frazeologizmy biblijne to: Abrahama widźeć / wu-

hladać (s. 27) ʻskończyć 50 lat; świętować pięćdziesiąte urodzinyʼ; wćipna Jěwa (s. 80) 

ʻciekawska, wścibska kobietaʼ; swoju šerpatku přinošować / přidać (s. 129) ʻmieć w czymś 

skromny, ale ważny udziałʼ. Ze względu na popularny charakter publikacji autorzy nie odsyłają 

do konkretnego fragmentu Biblii, ale podają informację w formie opisu. Na przykład w haśle 

wćipna Jěwa możemy przeczytać: „Wuraz bjerje so z biblije, ze Stareho zakonja: Jěwa, prěnja 

wot Boha z Hadamoweho rjebła stworjena žónska, z wćipnosće zakaz přestupi, zo njesmě pło-

dy ze štoma spóznaća jěsć” (s. 80). 

Opracowania filologiczne górnołużyckich frazeologizmów i przysłów pochodzenia 

biblijnego 

W opracowaniach filologicznych górnołużyckich frazeologizmów pochodzenia biblijne-

go dominuje ujęcie porównawcze. Najszerszy zakres konfrontacji (wszystkie języki europej-

skie) pojawia się w publikacji Elisabeth Piirainen [2012], a dokładnie w rozdziale szóstym za-

tytułowanym „The Bible as a Source of Widespead Idioms” (s. 171–254). Zebrany w tej części 

pracy materiał poświadcza bogactwo języka górnołużyckiego w zakresie frazeologii biblijnej. 

Górnołużycczyzna nie odbiega od innych języków europejskich. Niemal wszystkie zaprezen-

towane frazeologizmy biblijne (punkt wyjścia stanowią jednostki angielskie) posiadają bowiem 

odpowiednik górnołużycki, por. the black sheep – čorna wowca, a judgment of solomon – sa-

lomonski rozsud, the daily bread – wšĕdny chlĕb, to cast pearls before swine – parle swinjom 

ćiskać/mjetać itd.  

Pozostałe opracowania o charakterze konfrontatywnym to ujęcia górnołużycko-

innosłowiańskie. Nie są to jednak opracowania kompleksowe. Wymienić tu można m.in. moje 

prace dotyczące porównania polskiej, czeskiej i górnołużyckiej frazeologii biblijnej [Bura 

2001, 2003, 2006, 2007]. Dzięki metodzie porównawczej możliwe było wyodrębnienie cech 

wspólnych dla wszystkich tych języków, wychwycenie cech charakterystycznych dla dwóch 

języków oraz typowych tylko dla jednego z nich. W związku m.in. z przynależnością do tego 

samego kręgu kulturowego w zebranym materiale pojawiło się więcej podobieństw niż różnic 

pomiędzy porównywanymi językami. Istotne różnice odnotowano natomiast pomiędzy języ-

kami polskim i czeskim z jednej strony a językiem górnołużyckim, w którym występuje nieco 

mniej jednostek frazeologicznych. Zwykle brak odpowiednika górnołużyckiego w sytuacji, 

gdy dany frazeologizm polski i czeski należy do wyższego stylu. Fakt ten wytłumaczyć można 

sytuacją języka górnołużyckiego w kontekście bilingwizmu jego użytkowników. Nie są to jed-

nak opracowanie całościowe frazeologii biblijnej; analizą objęto bowiem jedynie materiał czte-

rech Ewangelii.  

Z kolei prace Oksany Sawki [2000, 2002] to konfrontacja górnołużycko-słowacko-ukraińska 

frazeologizmów z komponentem onomastycznym. Autorka ujmuje frazeologię szeroko – 

w materiale bowiem pojawiają się również powiedzenia, przysłowia. I tak na przykład obok 

zwrotu słać wot Poncija k Pilatusej někoho odnotowuje: Pilatus dyrbjał sej najpredy wutrobu 

zmyć, potom njeby sej ruce podarmo mył czy Žana woda na swěće, kiž by Pilatusow zmyła.  

Podobny temat opracowała Irina Kuzniecowa [2006]. Przedstawiła ona jednak materiał 

górnołużycki na tle ogólnosłowiańskim, zaś analizą objęła wyłącznie porównania, np. falšny 

kaž Jakub před slepym nanom, stary kaž Metusala.  

W tym kontekście warto wymienić również artykuł Ewy Siatkowskiej [2000], która na 

materiale I rozdziału Ewangelii św. Marka dokonuje porównania ekwiwalentów (w tym rów-

nież frazeologizmów) współczesnych polskich, czeskich i górnołużyckich przekładów biblij-

nych, np. pol. syn umiłowany – czes. milovaný syn – głuż. luby syn; pol. uczeni w Piśmie – 
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czes. zákoníci – głuż. pismawučeni; pol. głos wołającego – czes. hlas volajícího – głuż. hłos 

woła. Analiza pokazuje, że wbrew powszechnej opinii nie dominują tu zgodności czesko-

górnołużyckie. W przekładzie górnołużyckim pojawia się natomiast wiele germanizmów i kalk 

z języka niemieckiego3.       

Charakter kontrastywny mają też popularyzujące górnołużycką frazeologię artykuły Soni 

Wölkowej, w których omawiane są znaczenie i etymologia zwrotów wot Poncija k Pilatusej 

(někoho pósłać) [Wölkowa, 1996] oraz něchtó je Abrahama widźał / wuhladał [Wölkowa, 

1997]. Autorka konfrontuje materiał górnołużycki z innymi językami słowiańskimi, a także 

z będącą w stałym kontakcie z językami łużyckimi niemczyzną. Wpływ języka niemieckiego 

m.in. na frazeologię biblijną jest spory ze wzgledu na tradycję przekładów biblijnych, w której 

istotną podstawę stanowiły teksty niemieckie [por. Wölke, 2014, 81–82].     

Frazeologia biblijna pojawia się również w różnych artykułach poświęconych rekon-

strukcji poszczególnych elementów językowego obrazu świata Łużyczan na podstawie frazeo-

logii. I tak w pracach Bożeny Antoniak [2003, 2006a, 2006b] dotyczących obrazu śmierci (pu-

blikacja z 2003 roku przedstawia problem na tle ogólnosłowiańskim) odnotowano następujące 

zwroty o biblijnej proweniencji: ducha pušćić / spušćić, dušu wudychać / wudychnyć, być 

w Abrahamowym klinje [Antoniak, 2006, 107].  

Z kolei w artykułach Jarosławy Iwczenko [2006, 2008] na temat obrazu diabła w łużyc-

kiej paremiologii i frazeologii znaleźć możemy na przykład biblijne: čerta z djabołom wućěrić, 

belcebuba z djabołom wuhnać [Iwczenko, 2008, 128]. 

Rzadko pojawiają się natomiast opracowania o charakterze teoretycznym jak artykuł 

Anatolija Ivčenki [1999], w którym autor analizuje sposoby powstawania frazeologizmów bi-

blijnych i wyróżnia trzy grupy biblijnych jednostek frazeologicznych: implicytne (np. falšny 

kaž Judaš), eksplicytne (np. sej złote ćelo  wukormić) i cytatowe (np. swinjom parle mjetać).   

Niewiele jest opracowań dotyczących paremii pochodzenia biblijnego. Dotychczas tym 

tematem zajęła się Susanne Hozyna. Oprócz wymienionych wyżej leksykonów jest ona rów-

nież autorką artykułów o charakterze teoretycznym, w których porusza  m.in. kwestię faktycz-

nego lub pozornego pochodzenia biblijnego przysłów, a także relację cytat – przysłowie [Ho-

zyna, 2003 i 2006].  

Hozyna podjęła też próbę ustalenia górnołużyckiego minimum paremiologicznego [Ho-

se, 1995]. Wyniki jej badań pokazują, że właśnie przysłowia biblijne należą do tych najbardziej 

znanych. Jednak ze względu na fakt, że autorka przeprowadziła jedynie częściowy ekspery-

ment, do jego rezultatów należy podejść bardzo ostrożnie i potraktować je jako badanie pilota-

żowe4.    

Podsumowanie – postulaty badawcze 

Dorobek w zakresie opracowania górnołużyckiej frazeologii i paremiologii biblijnej, po-

dobnie jak górnołużyckiej frazeologii i paremiologii w ogóle [por. Ivčenko, 2006], jest dość 

skromny. W ostatnim czasie zauważyć jednak można wyraźny wzrost prac poświęconych temu 

zagadnieniu. W opracowaniach filologicznych frazeologizmów i paremii pochodzenia biblij-

nego dominują ujęcia porównawcze. Natomiast prace teoretyczne czy ujęcia całościowe fraze-

ologii biblijnej pojawiają się rzadko. Należałoby zatem dokonać kompleksowego opracowania 

                                                 
3 Autorka słusznie zauważa, że do języka górnołużyckiego przenikało głównie czeskie słownictwo 

specjalistyczne. Biblia zaś reprezentuje tzw. styl wysoki, który ma charakter ogólny (Siatkowska, 2000, 335).   
4 Przeprowadzono pierwszy etap eksperymentu na grupie 30 informatorów, którzy w przygotowanej liście 

przysłów zaznaczali nieznane im jednostki. Druga część badania polegać miała na uzupełnianiu w wykazie zna-

nych przysłów drugiej ich części (metoda G. L. Permjakova).      
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górnołużyckiej frazeologii i paremiologii pochodzenia biblijnego, zwieńczonego być może 

słownikiem biblizmów. Odpowiedni wydaje się tu model słownika frazeologii biblijnej dwuję-

zyczny niemiecko-górnołużycki z komentarzem historyczno-etymologicznym, np. na wzór 

zaproponowany przez Harry’ego Waltera, który wraz z różnymi współpracownikami przygo-

tował słownik niemiecko-polski, niemiecko-czeski, niemiecko-rosyjski [Walter, 2009, 2010, 

2012]. 

Konieczne wydają się też opracowania o charakterze teoretycznym pokazujące związek 

górnołużyckiej frazeologii i paremiologii z Biblią (uwzględniające również wpływ języka nie-

mieckiego), a także poruszające kwestie terminologiczne. W językoznawstwie górnołużyckim 

brak bowiem takich terminów jak frazeologizm biblijny czy biblizm. Autorzy nielicznych prac 

w języku górnołużyckim informują o pochodzeniu frazeologizmu najczęściej w sposób opiso-

wy, np. „wobrot pochadźa z biblije” [Iwčenko, Wölkowa, 2009, 27, 129], „wuraz bjerje so 

z biblije” [Iwčenko, Wölkowa, 2009, 80], „mjeno Abraham pokazuje hižo na bibliju” [Wölko-

wa, 1997, 78].  

Równie ważne i potrzebne wydają się prace dotyczące funkcjonowania frazeologii i pa-

remiologii biblijnej we współczesnym języku górnołużyckim (z wykorzystaniem górnołużyc-

kiego korpusu tekstowego HOTKO). Chodzi o badania, które przyniosłyby odpowiedź na py-

tanie, na ile żywym składnikiem współczesnego języka górnołużyckiego są frazeologizmy 

i przysłowia pochodzenia biblijnego. Pytanie to w odniesieniu do górnołużyckiej frazeologii 

formułują również inni badacze [por. Wölke, 2007, 138]. 

Obserwować można na przykład ich funkcjonowanie w tekstach publicystycznych. Gór-

nołużyckie frazeologizmy mają, podobnie jak inne języki, spory potencjał w tym zakresie [por. 

badania Wölkowej, 20035]. Umożliwia to z jednej strony ich dwojakie znaczenie (frazeolo-

giczne i dosłowne), które w zależności od kontekstu powodować może modyfikacje seman-

tyczne. Z drugiej, kilkuwyrazowa struktura frazeologizmów daje możliwość zmiany ich po-

szczególnych komponentów. Badaniem objąć można prasę codzienną, a także czasopisma 

religijne „Katolski Posoł” (katatolicki tygodnik) i „Pomhaj Bóh” (ewangelicki miesięcznik) 

oraz teksty audycji radiowej „Nabožne słowo”. 

Równie interesujące wydaje się funkcjonowanie frazeologizmów (i przysłów) biblijnych 

w literaturze pięknej. Pisarze, podobnie jak publicyści, świadomie wykorzystują potencjał tych 

jednostek języka, używając ich nie tylko w regularnej postaci, por. użyte przez Měrćina Nowa-

ka-Njechorńskiego wyrażenie wšědny chlěb a trěb ‘jedzenie; to, co jest potrzebne do życia’ 

(pol. książk. chleb powszedni / codzienny), które powstało z połączenia dwóch różnych frazeo-

logizmów, mianowicie wšědny chlěb ‘jedzenie’ oraz chlěb a trěb ‘to, co jest potrzebne do ży-

cia’ [Bura, 2012, 85]. 

Ważne, choć trudniejsze byłoby ustalenie żywotności frazeologii i paremiologii pocho-

dzenia biblijnego w codziennej konwersacji. Prześledzić można również ich funkcjonowanie 

w internecie. 

Jak widać, przed językoznawcami zainteresowanymi górnołużycką frazeologią i pare-

miologią biblijną stoi jeszcze wiele wyzwań i zadań badawczych.  

 

                                                 
5 Wölkowa pokazała na przykładzie użycia frazeologii w tekstach publicystycznych, że frazeologizmy 

występują nie tylko w swojej „regularnej” formie, ale również w postaci zmodyfikowanej (rozszerzenie, redukcja 

frazeologizmu, substytucja komponentów frazeologizmu), co jest na tyle częste w górnołużyckiej publicystyce, że 

nie można tego traktować jako zjawisko marginalne.       
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UPPER SORBIAN IDIOMS AND PROVERBS OF BIBLICAL ORIGIN –  

THE CURRENT STATE OF RESEARCH 

Summary 

Biblical idioms and proverbs are common in Upper Sorbian since the Bible, used not on-

ly in churches, has always played an important role in the lives of the Sorbs. It should be re-

membered that the Bible was once the only Sorbian book read by Sorbian families. Thus a con-

siderable part of familiar Sorbian sayings or proverbs come from the Bible. They have been 

registered in all available idioms and proverbs collections. However, what is lacking is a proper 

dictionary of Upper Sorbian biblicisms. Philological analyses of Upper Sorbian idioms have 

been comparative, predominantly  juxtaposing Upper Sorbian with other Slavic languages. 

There are no in-depth studies of Upper Sorbian biblical expressions and proverbs, nor do there 

exist theoretical works on the subject. 
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Wstęp 

Niniejszy tekst stanowi kontynuację badań nad paremiologią familijną. Dotychczas bada-

łam przysłowia, które obrazowały relacje małżeńskie. Omawiani małżonkowie zmieniają swo-

je role w przysłowiach dotyczących dzieci. Nie funkcjonują już jako mąż i żona, ale jako ro-

dzice, a więc matka i ojciec. Podstawowa przestrzeń, w której dostrzegalny jest układ 

macierzyńskich i ojcowskich odniesień, to bogata sfera oddziaływań wychowawczych. Przede 

wszystkim wokół tych działań koncentruje się życie rodzinne ujęte w ramy przysłów. 

W zbiorach paremiograficznych tematyka dotycząca dzieci zajmuje znaczną część. Najbogat-

szą reprezentację zyskuje cała gama paremii poświęcona praktycznym wskazówkom dotyczą-

cym wychowania dzieci. 

Założenia metodologiczne 

W badaniach przysłów skoncentrowałam się przede wszystkim na ich semantyce i prag-

matyce oraz na ich znaczeniu dosłownym i przenośnym. Do analizy posłużyły mi narzędzia 

badawcze właściwe lingwistyce kulturowej, a więc językowy obraz świata, semantyka metafor 

i teoria aktów mowy. Nie będę dokładnie referować zagadnień dotyczących: statusu przysło-

wia, jego miejsca w systemie języka, teorii metafor pojęciowych jak i teorii językowego obra-

zu świata. Szerzej na ten temat można przeczytać w moim pierwszym tekście poświęconym 

paremiologii familijnej [Małek, 2012].  

• Metafory pojęciowe budujące językowy obraz relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi 

W pierwszej kolejności wydobędę ze zgromadzonych przysłów metaforykę właściwą 

wychowaniu rozumianemu jako: zapewnienie osobie niedorosłej osiągnięcia rozwoju fizycz-

nego i psychicznego i doprowadzenie ją do samodzielności. Proces wychowania utrwalony 

językowo w przysłowiach, traktuję jako podstawową relację kształtującą wzajemne stosunki 

między rodzicami, a ich potomstwem. Kolejnym etapem analizy językowej będzie wyznacze-

nie statusu ontologicznego dziecka w przysłowiach. Na końcu wskażę typy relacji, w jakich 

pozostają rodzice i dzieci [Dubisz, 2003, 562]. 
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Ogólną metaforą pojęciową odnoszącą się do świata relacji rodzicielskich jest metafora: 

wychowanie (dzieci) to przetwarzanie. Tkwi ona u podstaw następujących przysłów: 

(1) Bez kary żadne dziecko nie urośnie. 

(2) Z dzieci rosną ludzie. 

(3) Dzieci i długi rosną jak grzyby po deszczu. 

(4) Wola córki jak trzcina, a wola ojca jak wiatr, który ją ugina. 

Zabiegi wychowawcze rodziców ukierunkowane na dzieci, mają charakter procesu prze-

twarzania, czyli działania, zgodnie z którym przetwarzanemu obiektowi nadaje się nową postać 

[Dubisz, 2003, 571]. Określenie ‘przetwarzać’ w stosunku do wychowania jest nacechowane 

negatywnie, jednak zdecydowanie bardziej odpowiada ono czynnościom podejmowanym przez 

rodziców, aniżeli, np. termin ‘przekształcać’. Szczególną uwagę w słownikowej definicji ter-

minu ‘przetwarzać’ zwraca jeden ze składników tej definicji – nadanie nowej  postaci. Obiekt, 

który poddany jest zabiegowi przetwarzania, już z samej natury skazany jest na zmianę swoje-

go statusu; jest niejako z góry zaprojektowany na przemianę swojej struktury. W przysłowiach 

uwidacznia się to również poprzez obecność czasowników kauzatywnych, tj. takich, które po-

wodują jakąś czynność lub stan (por. uginać). Obok czasowników kauzatywnych 

w wymienionych paremiach stoją czasowniki procesualne, które choć nie wskazują bezpośred-

nio na  sprawcę działania, ukazują jednak  proces, w który wpisane jest dziecko (por. rosnąć). 

Transponując te zależności na grunt przysłów i metafor pojęciowych odkrywamy, że dziecko 

jest obiektem, który podlega przemianie. Metamorfoza ta trwa tak długo, jak długo (zgodnie 

z przysłowiem: Z dzieci rosną ludzie.) dziecko nie stanie się człowiekiem. Szczegółową repre-

zentację dla tych obserwacji, odnajdujemy w dwóch kręgach metafor, będących podtypami 

ogólnej metafory: wychowanie (dzieci) to przetwarzanie, charakteryzującej oddziaływania 

pedagogiczne w przysłowiach. 

Pierwszym kręgiem metafor są określenia przywołujące terminy właściwe uprawie ro-

ślin. Przenośnia, zasadzająca się na metaforyce ogrodniczej, przyjmuje postać: wychowanie 

(dzieci) to uprawianie dziecko to roślina. Ilustruje to poniższa grupa przysłów: 

(1) Z dzieci rosną ludzie. 

(2) Wola córki jak trzcina, a wola ojca jak wiatr, który ją ugina. 

(3) Dzieci, kobiety, fiołki, bławatki – wszystko to kwiatki. 

W domenie źródłowej zlokalizowane są słowa – klucze: rosnąć, trzcina, uginać, wiatr, 

fiołki, bławatki, kwiatki. Zgodnie z hipotezą inwariancji (odwzorowaniem), określenia te odno-

szą się odpowiednio: do sposobu traktowania dzieci lub bezpośrednio do nich samych. Proces 

wzrostu i rozwoju rośliny odpowiada procesom wychowawczym. Zakładany wzrost (por. 

Z dzieci rosną ludzie.) oznacza przemianę: z formy początkowo prymitywnej i prostej w struk-

turę bardziej złożoną, a przez to i zdolną do podejmowania samodzielnych działań. Dziecko to 

początkowo „stadium pierwotne”, które dzięki sprawczej sile odziaływań wychowawczych 

rodziców, ma szansę przejść przez różne stadia rozwoju, by ostatecznie zakończyć je na ostat-

nim – staniu się człowiekiem. (Dziecko w przysłowiu to nie człowiek!) 

Kwiat w tradycyjnej symbolice oznacza: wdzięk, dojrzewanie, piękno, a przede wszyst-

kim, przemijanie życia ludzkiego. Z tym ostatnim znaczeniem ściśle łączy się metaforyka ob-

razująca dzieci. Dziecko – kwiat to obraz przemijania, mającego jednak swój finał 

w momencie osiągnięcia stadium dorosłości. Dodatkowe znaczenia kryje w sobie przysłowie: 

Dzieci, kobiety, fiołki, bławatki – wszystko to kwiatki. Dziecko, kobieta, fiołek oraz bławatek to 

poszczególne elementy grupy – kwiaty. Dlaczego kobieta i dziecko występują w towarzystwie 

akurat takich konkretnych gatunków roślin jak fiołek i bławatek a nie, np. róża i słonecznik 
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(choć to też kwiaty)? Okazuje się, że fiołek jest łącznikiem między potomstwem, a ich własną 

matką – stanowi bowiem w Europie symbol delikatnego uczucia dziecka do matki. Fiołek to 

również zwiastun wiosny (por. Miły jak fiołek na wiosnę.); symbol skromności (por. Skromny 

jak fiołek.) i niekwestionowany „wyraziciel” piękna [Kopaliński 1990, 94–95]. Jednak przemi-

janie i nietrwałość, a co za tym idzie – unikatowość i delikatność, to najbardziej wyraziste ce-

chy tej rośliny. To one pozwalają kobiecie i dziecku, fiołkom i bławatkom znaleźć się 

w jednym zbiorze. 

Przysłowie: Wola córki jak trzcina, a wola ojca jak wiatr, który ją ugina wskazuje na je-

den z podstawowych (a przy tym i różniących od świata flory i fauny) przymiotów człowieka – 

wolę. W tekście występuje zestawienie: wola córki to trzcina, wola ojca to wiatr. Metaforyka 

zjawisk przyrodniczych służy ukazaniu sfery psychicznej człowieka. Trzcina, której podsta-

wową właściwością fizyczną jest sztywność łodygi, stanowi odwzorowanie dla woli córki. Po-

czątkowo twarda, prosta łodyga trzciny staje się giętka i wiotka, tylko wówczas, gdy działa na 

nią wiatr – bez tego zjawiska pozostałaby niezmienna. Podobnie wola córki, pod wpływem 

działań ojca, z nieugiętej staje się uległa i poddana. Wydobyty z powyższego przysłowia obraz 

znalazł swoje miejsce także w powiedzeniu: Być jak trzcina na wietrze, które na stałe weszło 

do codziennego uzusu. 

Drugim kręgiem metafor, zbliżonym znaczeniowo do metafory: wychowanie (dzieci) to 

przetwarzanie, są określenia przypisane wyrażeniu: wychowanie (dzieci) to hodowanie 

dziecko to zwierzę. Metaforykę właściwą hodowli zwierząt można dostrzec w następujących 

przysłowiach: 

(1) Tyle dba o dzieci, co suka o szczenięta. 

(2) Miejskie dziecię jak prosię, a szlacheckie jako szczenię. 

(3) Jaka koza z krzywą gębą, takie dzieci po niej będą. 

(4) Dzieci i pieski na ostatku. 

(5) Tyle ma dzieci, co królica. 

(6) Łatwiej o dzieciaka, niźli o cielaka. 

(7) Lepiej bogaty psa ćwiczy, niż ubogi syna. 

(8) Dzieci i ryby głosu nie mają. 

(9) Nie kocha ten dziecięcia, kto rózgi oszczędza; rózga bowiem przywary złe z dzieci  

  wypędza. 

(10) Różdżką Duch Święty dziateczek bić radzi, różdżka bynajmniej dzieciom nie zawadzi. 

Podane powyżej przysłowia, których warstwa metaforyczna zasadza się na określeniach 

obrazujących hodowlę zwierząt, są najliczniej występującymi spośród wszystkich wyekscer-

powanych ze zbiorów paremiograficznych. Pomimo znacznej ilości, ich warstwa znaczeniowa 

jest jedną z uboższych, spośród tych, które były omawiane. W paremiach tych można wyzna-

czyć dwie sfery odniesień do metafory: dziecko to zwierzę. Pierwsza dotyczyć będzie sposobu 

traktowania dzieci, druga wyznaczy status dziecka oraz jego miejsce – nie tylko w rodzinie, ale 

i w społeczeństwie.  

I tak – sposób traktowania dziecka i zabiegi wychowawcze przenoszone są na świat ludzi 

z bliskiego człowiekowi, świata zwierząt. Metoda postępowania ze zwierzętami wyznacza od-

niesienia rodzicielskie. Podstawowym środkiem wychowawczego postępowania jest działanie 

fizyczne, w którym nieodzowny element stanowi rózga. Służy ona do zadawania kar ciele-

snych (por. Nie kocha ten dziecięcia, kto rózgi oszczędza; rózga bowiem przywary złe z dzieci 

wypędza). Użycie przez rodzica rózgi świadczy przede wszystkim o jego miłości względem 

potomka, a także jest gwarantem wyzbycia się u dziecka niepożądanych cech i właściwego 

kształtowania jego osobowości. Taki sposób postępowania nie jest pomysłem samych rodzi-
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ców. Jego źródło znajduje się w o wiele większym autorytecie moralnym, jakim jest Trzecia 

Osoba Boska – Duch Święty. To zgodnie z jego wskazaniem, dzieci należy poddawać karom 

fizycznym, choćby w stopniu minimalnym i przy użyciu już nie rózgi, a różdżki. Odzwiercie-

dla to przysłowie: Różdżką Duch Święty dziateczek bić radzi, różdżka bynajmniej dzieciom nie 

zawadzi. 

Sytuacja bytowa dziecka i jego pozycja w przysłowiach są jasno określone. Jeśli dziecko 

ma jakiekolwiek miejsce – będzie to zawsze ostatnie, a w dodatku w towarzystwie istot nie 

swojego gatunku, zgodnie z przysłowiem: Dzieci i pieski na ostatku. Jeśli dziecko w jakikol-

wiek sposób się liczy, to nigdy jedno, a zawsze gromada, zgodnie z przysłowiem: Tyle ma 

dzieci, co królica. Jeśli dziecko będzie próbowało w jakikolwiek sposób wyrazić swoje zdanie 

czy odczucie, to nigdy tej możliwości nie dostanie, zgodnie z przysłowiem: Dzieci i ryby głosu 

nie mają. Na końcu okaże się jeszcze, że to cielak może być bardziej pożądany i bardziej wy-

jątkowy niż dziecko, zgodnie z przysłowiem: Łatwiej o dzieciaka, niźli o cielaka. 

Rozróżnienie dotyczące pozycji dziecka występuje w poszczególnych warstwach spo-

łecznych. Zawsze jednak będzie to pozycja właściwa zwierzętom. Mieszczańskie dziecko zy-

skuje status zwierzęcia, które w języku polskim ma najbardziej negatywne i niechlubne kono-

tacje – mianowicie świni (ściślej – prosiaka). Traktowanie szlacheckiego dziecka, z kolei, 

sprowadza się do opieki nad szczeniakiem. Pokrewne znaczenia niosą ze sobą także przysło-

wia: Tyle dba o dzieci, co suka o szczenięta; Lepiej bogaty psa ćwiczy, niż ubogi syna. Status 

materialny i bytowy określa więc w paremiach jakość postępowania z potomstwem. 

Badając językowy obraz relacji między rodzicami a dziećmi nie sposób nie zwrócić 

uwagi na wyraźnie istniejącą w paremiach dychotomię. Zasadza się ona na podziale: dzieci są 

dobre albo: dzieci są złe. Trzeciej możliwości nie ma. Zgodnie z tym, dziecko uzyskuje odpo-

wiednie, zależne od przynależności do danej grupy – cechy. I tak: dobre dziecko  dobre 

dziecko to zysk; złe dzieckozłe dziecko to strata. 

(1) Dobre dziatki zdobią matki. 

(2) Dobre dziatki to skarb matki. 

(3) Dobre dzieci – wielka radość, złe dzieci – wielki zgryz. 

(4) Dobre dziecko słowem ukarzesz, złemu i kij nie pomoże. 

(5) Dobrego syna, nigdy Bóg nie zapomina. 

(6) Dla dobrego dziecka słowo starczy za karę. 

(7) Lepiej dzieci nie mieć, niż złe mieć. 

(8) Dobre dzieci – wielka radość, złe dzieci – wielki zgryz. 

(9) Gdy syn nic dobrego, ojciec ma niesławę z niego. 

(10) Dobre dziecko słowem ukarzesz, złemu i kij nie pomoże. 

Posiadanie dobrych dzieci niesie ze sobą konkretne korzyści. W wymiarze psychicznym: 

Dobre dzieci – wielka radość, w wymiarze estetycznym: Dobre dziatki zdobią matki. Ponadto 

sfrazeologizowane już „dobre dzieci” zapewniają rodzicom łatwiejszą drogę w procesie wy-

chowawczym: Dobre dziecko słowem ukarzesz oraz zasługują na pamięć, i to pamięć samego 

Boga: Dobrego syna, nigdy Bóg nie zapomina. W opozycji do tego sytuują się złe dzieci, które 

sprowadzają na rodziców troski, np. w postaci trudności wychowawczych: (…) złemu [dziec-

ku] i kij nie pomoże, niszczą ich reputację w społeczeństwie: Gdy syn nic dobrego, ojciec ma 

niesławę z niego. Wszystko podsumowuje przysłowie: Lepiej dzieci nie mieć, niż złe mieć, po-

nieważ złe dzieci nie niosą ze sobą żadnych wartości. 
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Językowe sąsiedztwo dziecka 

Ciekawym aspektem analizowanych przysłów jest tzw. językowe sąsiedztwo dziecka1. 

Podstawą dla analizy są przysłowia: 

(1) Dzieci, kobiety, fiołki, bławatki – wszystko to kwiatki. 

(2) Dzieciom, błaznom i wielkim panom – wszystko wolno. 

(3) Dzieciom, kurczętom, księżom i kobietom – wszystko wolno. 

 
W wymienionych przysłowiach można wyróżnić dwie podstawowe grupy, które łączą ze 

sobą pokrewne (pod różnym względem) elementy. Dziecko występuje w każdej z nich. Przypi-

sanie do grupy, oznacza nadanie cech, którymi dana grupa się charakteryzuje. Pierwsza z nich 

scala takie leksemy jak: błazen, wielki pan, ksiądz. Wszystkie wymienione postaci mają cha-

rakterystyczne cechy. Błazen, z racji swoich podstawowych czynności, jakimi są zabawianie 

publiczności i przedstawianie rzeczywistości w krzywym zwierciadle, zawsze traktowany jest 

pobłażliwie. Swoistą pozycję posiada także ksiądz, który zgodnie ze swymi powinnościami, 

wyznacza ogólne miary moralności. Przedstawiane przez niego opinie są często nieodwołalne 

i dla wielu ludzi mają charakter ostatecznych rozstrzygnięć w ważnych życiowo sprawach 

(nawet w przypadku, gdy rozstrzygnięcia te nie są słuszne). Wielki pan z kolei cieszy się ogól-

nym poważaniem, właśnie ze względu na epitet wielki, który może być wyznacznikiem bogac-

twa, odwagi, szlachectwa itp. Przynależność dziecka do kręgu wymienionych postaci pozwala 

stwierdzić, że odznacza się ono, podobnymi do wymienionych, cechami, które łączy jedna nad-

rzędna, a mianowicie – uprzywilejowany status. Wszystkie słowa dziecka, każde jego zacho-

wanie mogą być usprawiedliwione, nie z innego powodu, jak tylko i wyłącznie wskutek  faktu 

bycia dzieckiem. Taki sposób traktowania ma charakter wyraźnie totalny (por. Dzieciom, bła-

znom i wielkim panom – wszystko wolno). 

Druga grupa zawiera elementy takie jak: kobieta, kwiat, fiołek, bławatek. Symbolika po-

szczególnych wyrazów to przywoływane już wcześniej określenia delikatności, ulotności, kru-

chości. Sąsiedztwo dziecka w stosunku do tych elementów potwierdza, że w języku funkcjonu-

                                                 
1 Chodzi tutaj przede wszystkim o dostrzeżenie tych elementów (przedmiotów, osób, zwierząt i roślin), 

wokół których zorientowany jest leksem dziecko w paremiach). 
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je ono w typowy sposób. Jest kategoryzowane jako, z jednej strony małe i słabe, z drugiej, peł-

ne wdzięku i uroku, ale ostatecznie – niemogące wyrazić siebie. 

 

• Typy relacji między rodzicami a dziećmi występujące w przysłowiach 

Obraz relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi, wyłaniający się z paremii familijnych, 

przyjmuje zgoła inny kształt, niż ten, który dotyczy małżonków. Różnica tkwi przede wszyst-

kim w charakterze tych relacji. Interakcje między rodzicami a dziećmi są jednokierunkowe, 

a co za tym idzie – nie można przypisać im zwrotności. Obrazuje to poniższy schemat. 

 

Dziecko w przysłowiach nigdy nie występuje w roli ich nadawcy, zawsze jest bohaterem. 

Taki stan rzeczy jest spójny z obrazem dziecka w języku, któremu niezmiennie przypisywana 

jest głupota i niezdolność do formułowania i wyrażania prawd życiowych. W związku z tym, 

wszelka inicjatywa będzie leżała po stronie rodziców jako autorów tekstów (przysłów) na te-

mat dzieci. Poniżej zaprezentowano zestawienie ujmujące podstawowe w przysłowiach odnie-

sienia rodzicielskie kierowane do dzieci. 

Najważniejszym rodzajem relacji, która w przysłowiach łączy rodziców z ich potom-

stwem jest relacja wychowania: wychowawca  wychowanek. Jeśli dziecko ujmowane jest 

w paremiach w jakimkolwiek procesie to prawie zawsze jest to proces wychowania. Towarzy-

szą temu postawy rodzicielskie oparte na: autorytaryzmie, restrykcyjności oraz roszczeniowo-

ści (patrz tabelka). Drugi typ odniesień to sposób postrzegania dziecka przez rodziców. To, 

w jaki sposób dziecko jawi się rodzicom, jest pierwotne w stosunku do tego, jakim zabiegom 

wychowawczym zostaje ono poddane. Najpierw następuje „widzenie”, dopiero potem ma 

miejsce osąd, ostatnim z kolei elementem jest konkretne działanie, któremu poddany jest 

obiekt obserwacji. Postrzeganie dziecka zarówno przez matkę, jak i ojca zasadza się przede 

wszystkim na pobłażliwości względem niego, która czasami przybiera formę ignorancji. Sto-

sunek do dziecka określany jest także przez radość, (z faktu jego posiadania) a także przez tro-

skę, która może się realizować w sposób wielowymiarowy. W poniższej tabeli zaprezentowano 

podstawowe odniesienia rodziców do dzieci w przysłowiach. 

mąż żona 

dziecko 
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2 Troska, w wymienionych przykładach, nie dotyczy w sposób bezpośredni relacji rodzice  dziecko; 

wskazuje jednak na ingerencję środowiska zewnętrznego i na realną troskę (tegoż środowiska) o życie dziecka. 

Podstawowe odniesienia rodziców do dzieci w przysłowiach 

Do dziecka w aspekcie wychowawczym Do dziecka w ogóle 

postawy Przykłady postawy przykłady 

autorytarność por. Wola córki jak trzci-

na, a wola ojca jak wiatr, 

który ją ugina.; 

por. Ojcowska łagodność 

syna psuje. 

troska2 por. Gdzie dziecko upada, anioł 

poduszkę podkłada.; 

por. Gdzie dziecko upada, Bóg 

ręce podkłada.; 

por. Po dzieci, gołąb w ogień leci. 

restrykcyjność por. Nie kocha ten dzie-

cięcia, kto rózgi oszczę-

dza; rózga bowiem przy-

wary złe z dzieci 

wypędza.; 

por. Różdżką Duch Święty 

dziateczek bić radzi, 

różdżka bynajmniej dzie-

ciom nie zawadzi.; 

por. Bez kary dziecko się 

nie wychowa.; 

por. Bez kary żadne 

dziecko nie urośnie.; 

por. Dobre dziecko sło-

wem ukarzesz, złemu i kij 

nie pomoże. 

pobłażliwość por. Dzieci, kobiety, fiołki, bławat-

ki – wszystko to kwiatki.; 

por. Dzieciom, błaznom i wielkim 

panom – wszystko wolno.; 

por. Dzieciom, kurczętom, księżom 

i kobietom – wszystko wolno. 

roszczeniowość por. Gdzie więcej dzieci – 

prędzej idzie robota. 

radość por. Dobre dziatki zdobią matki.; 

por. Dobre dzieci – wielka radość.; 

por. Dobre dziatki to skarb matki.; 

por. Czym słońce dla wszystkich 

ludzi, tym dziecko dla matki. 

  ignorowanie por. Dzieci i ryby głosu nie mają.; 

por. Dzieci i pieski na ostatku. 
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• Językowy obraz świata zawarty w przysłowiach 

Przysłowia kryją w sobie „podstawową życiową filozofię” – takiemu zdaniu przyznawał 

rację już sam Arystoteles [Hołówka, 1986, 78–95].  Jaki jest jednak faktyczny obraz tej filozo-

fii, wyłaniający się – najpierw ogólnie z języka paremii, a potem z paremii poświęconych wy-

chowaniu dzieci?  

Językowy świat, który zawarty jest w minimalnych tekstach, jakimi są przysłowia, to 

przede wszystkim przestrzeń, opisująca środowisko najbardziej człowiekowi bliskie i znajome. 

W przysłowiach odnaleźć można szereg praktycznych wskazówek dotyczących relacji między-

ludzkich i sposobu ich kształtowania; trudno jednak wskazać przysłowia, których treść ogni-

skuje się wokół specyficznych i specjalistycznych dziedzin życia (np. nauki). Ponieważ przy-

słowie oparte jest na doświadczeniu zbiorowym (a nie jednostkowym), formułuje prawdy 

ogólne. Jest to poprzedzone obserwacjami prowadzonymi na przestrzeni wieków (por. Przy-

słowia są córkami codziennych doświadczeń). Za tzw. „prawdą przysłowia” stoi wspólnota 

przeżywania, doświadczania i wartościowania. Przysłowia, stanowią tym samym próbę do-

strzeżenia stałości w powtarzalności zjawisk (które uwidaczniają się w konkretnych przykła-

dach ludzkich doświadczeń życiowych). Z tego powodu trudno je zanegować, np. jednym od-

miennym doświadczeniem, bo przecież za tymi sądami kryje się statystyczna większość 

[Szpila, 2003, 39–41]. 

Paremiologiczna wizja świata ma charakter bardzo ogólny. Co jednak jest jeszcze bardzo 

ważnym wyznacznikiem tego obrazu? Ewokowana przez paremie forma rzeczywistości zasa-

dza się na poznawczym optymizmie oraz na antyintelektualnym sposobie dochodzenia do 

prawdy. Ta z kolei jest poznawalna bez większego wysiłku i instynktownie uchyla się od kwe-

stii, które prowadzą do naukowych rozważań czy rozważań opartych na wiedzy w ogóle. Tere-

sa Hołówka w książce, pt. Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, w roz-

dziale Co kryje się przysłowiach, zwraca uwagę na kilka aspektów, będących wyróżnikami 

świata ukrytego w paremiach. Po pierwsze, światem tym rządzi biologiczna siła, w której nie 

ma miejsca na coś zagadkowego czy nieuchwytnego. Człowiekiem sterują popędy – głód, po-

żądanie, strach i jeśli cokolwiek odróżnia człowieka od zwierząt, to jedynie niepohamowana 

chęć gromadzenia jak największej ilości bogactw i zaszczytów (por. Apetyt rośnie w miarę 

jedzenia). Takie położenie sprawia, że stosunek do bliźniego jest chłodny albo polega na wy-

korzystaniu go do własnych interesów (por. Syty głodnego nie zrozumie, Człowiek człowiekowi 

wilkiem). Natomiast podnoszona już kilkakrotnie „prawda” jest czymś, co stanowi oczywi-

stość, ponieważ dostrzegalna jest za pomocą zmysłów albo wymaga odkrycia, tj. wyłuskania 

z „pozorów” i „kłamstw” (por. Uderz w stół, a nożyce się odezwą). Znajomość tego prostego 

mechanizmu, stanowiącego fundament mądrości życiowej, przychodzi „sama, wraz 

z wiekiem” , co podkreśla oparcie przysłów na doświadczeniu [Hołówka, 1986, 78–95]. Ten 

krótko i schematycznie zarysowany obraz jest rozpoznawalny w większości przysłów o różnej 

tematyce. 

• Językowy obraz relacji rodziców i dzieci występujący w przysłowiach – podsumowanie 

Uwzględniając fakt, że naiwna biologia, naiwna psychologia, socjologia oraz naiwna 

etyka i religia, są obecne w przysłowiach poświęconych relacjom małżeńskim, powyższe kom-

ponenty językowego obrazu świata stają się najbardziej widoczne w paremiach dotyczących 

dzieci. Naiwna etyka w postaci krypto-nakazów podaje wskazówki dotyczące, np. wychowania 

dzieci, które często sprowadza się do ich karcenia (por. Nie kocha ten dziecięcia, kto rózgi osz-

czędza; rózga bowiem przywary złe z dzieci wypędza). Stanowi to dowód na obecność 
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w przysłowiach tzw. „tradycyjnego modelu wychowania” (por. Bez kary żadne dziecko się nie 

wychowa).  

Paremie zakładają również bezwzględną konieczność pogodzenia się z zastaną sytuacją 

i uznania faktycznego nieszczęścia, np. z powodu braku potomstwa lub przyjęcia postawy cał-

kowitej bezradności wobec doniosłego faktu dziedziczenia, od którego w przysłowiach zależy 

bardzo wiele.  (por. Jaki wół, taka skóra, jaka matka, taka córa, Niedaleko pada jabłko od ja-

błoni). Polskie przysłowia znakomicie zdają sprawę z faktu, że wychowanie dziecka to nie lada 

sztuka. 

CONCEPTUAL METAPHORS SHOWING THE PROCESS OF RAISING CHILDREN 

ON THE BASIS OF POLISH PROVERBS 

Summary 

The author is focused on Polish proverbs related to the process of raising children. As 

a result of using research tools based on cognitive linguistics (including cultural linguistics), 

conceptual metaphors showing the impact of parenting established in proverbs are extracted. 

Analysis of proverbs can partially reconstruct the language image of education and enables 

comparison of language and intentional image – the latter one is present in a consciousness of 

contemporary Polish people. 
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Žádný učený z nebe nespadl  

(Ни один ученый с неба не упал) 

 

Здесь пойдет речь не просто о паремиях как распространенном средстве народной 

педагогики, то есть о широко известной возможности применить пословицы в целях 

назидания и наставления. Предметом нашего размышления станет вопрос о том, как от-

ражено представление о воспитании детей самого младшего возраста в специально пред-

назначенных для педагогического воздействия фольклорных произведениях: поговорках, 

пословицах, пестушках, потешках, дразнилках, а также о небольшом круге пословиц, 

которые непосредственно выражают предписания для маленьких детей и суждения 

о них. Этот материал изучается с целью установить, каковы народные представления 

о маленьком ребенке, об отношении к нему и воздействии на него, а также решить во-

прос о том, как использование паремий для младших дошкольников формирует языко-

вую картину мира и национальный характер. 

Прежде всего, следует определиться с кругом рассматриваемого материала: дет-

ские паремии включают, помимо специальных воспитательных поговорок и пословиц, 

пестушки, потешки, дразнилки, мирилки, считалки, скороговорки, чистоговорки, труд-

ноговорки. Все они объединены тем, что этими жанрами взрослые пользуются для раз-

вития и воспитания детей, в большинстве случаев сопровождаются конкретными дей-

ствиями участников – взрослых и детей: телодвижениями, усиленной артикуляцией, 

коммуникативными поступками. Некоторые из этих паремий впоследствии используют-

ся детьми самостоятельно. Все изучаемые малые фольклорные жанры повседневно ис-

пользуются в современной жизни как взрослыми, так и детьми – то есть являются актив-

ными, в отличие от таких умирающих жанров как заклички, веснянки и прибаутки.  

1. Воспитательные поговорки и пословицы. Почти любая пословица обладает 

назидательным смыслом, а значит, может быть использована в воспитательных целях, 

что и делают исследователи-педагоги [Баскакова, 2008; Волков, 1999; Жукова, 2004; 

Тарасевич, 2012]. Однако выделяются такие пословицы, которые предназначены для 

маленьких детей и предписывают им конкретные действия обязательные для исполне-

ния и всегда, и сейчас непосредственно. Мотивируется необходимость этого действия 

нормами поведения в конкретных жизненных ситуациях, то есть, по существу, воспита-
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тельные поговорки являются правилами этикета для детей, однако ускользают от вни-

мания исследователей [Баскакова, 2008; Волков, 1999; Жукова, 2004; Тарасевич, 2012]. 

Воспитательные поговорки могут требовать от ребенка сдержанности и молчания: 

«Не суй свой нос в чужой вопрос» – чтобы пресечь неуместное любопытство; «Когда 

я ем – я глух и нем» – чтобы не подавиться во время еды (эту пословицу нередко в до-

школьных учреждениях дети проговаривают перед едой хором). Другие требуют, наобо-

рот, говорить громко: «Больше двух – говорят вслух» – чтобы не исключать никого из 

присутствующих из общения. Так может сказать взрослый, если дети шепчутся при нем. 

При этом, если сам взрослый шепнет что-то ребенку на ухо, будет крайне невежливым 

произнести ему эту пословицу. Следовательно, пословица предназначена именно для 

воспитания детей.  

Почти все воспитательные поговорки описывают отношения взрослого и ребенка, 

причем взрослый получает в общении не подкрепленное рационально право решать 

и требовать. Реже мы встречаемся с поговорками, описывающими отношения собствен-

но детей. В частности существует поговорка: «Кто первый обзывается, тот сам так назы-

вается», – которая учит не сквернословить и не называть своего собеседника обидными 

словами. Схожа по действию еще одна пословица: «Первое слово дороже второго» – 

которая требует немедленного исполнения обещаний. Эта пословица имеет продолже-

ние: «Второе слово съела корова», – которое, судя по наивной образности, явно ориен-

тировано на детское употребление, и запрещает обосновывать изменение первоначаль-

ных обещаний. Однако если ребенок пытается обратить этот запрет к старшим, то, 

скорее всего, получит в ответ другую пословицу: «Яйца курицу не учат» – что значит 

«ты не имеешь права поправлять и наставлять родителей».  

Похожим категорическим запретом отличаются и другие воспитательные поговор-

ки: «Будешь много знать – скоро состаришься» – выражает требование перестать зада-

вать вопросы, а фрагмент скоро состаришься указывает именно на ребенка (ему еще ра-

но стариться), «Не лезь поперек батьки в пекло» – по всей вероятности заимствованная 

в русский язык из украинского поговорка требует при родителях вести себя скромно, 

повторять действия за ними, но избегать самостоятельных поступков, заметных в ситуа-

ции общения.  

В итоге отметим, что все воспитательные поговорки ограничивают деятельность 

ребенка, при этом для взрослого следование таким поговоркам необязательно. Воспита-

тельные поговорки адресованы детям вплоть до подросткового возраста, и детальнее по 

возрастам не дифференцируются. В поговорках проявляется авторитаризм и иррацио-

нальность народной педагогики, отрицать которые бессмысленно, однако другие воспи-

тательные паремии, о которых речь пойдет ниже, характеризуют фольклорные пред-

ставления о воспитании совсем иначе.  

2. Пестушки – ритмически и протяжно произносимые рифмованные паремии, со-

провождаемые физическими действиями – поглаживанием ребенка, легким массажем, 

умыванием, раскачиванием, имитацией прыжков, когда ребенка держат подмышками, то 

поднимая, то опуская. Во всех физических действиях, сопровождающих пестушки, есть 

рациональный смысл: это действия гигиенические или физически укрепляющие, кроме 

того ребенок участвует в физическом и речевом контакте со взрослыми, чаще близким 

родственником: матерью, отцом, бабушками и дедушками. Используются они для самых 

маленьких детей – приблизительно до полутора лет. Наиболее часто родители исполь-

зуют такие пестушки: «Водичка, умой личико», «Бабка шла», «Ехали мы ехали», «Бабка 

стала на мысок». Первая из них используется при умывании, чтобы ребенок не каприз-

ничал, а наоборот переживал в связи с гигиенической процедурой положительные эмо-
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ции: «Водичка-водичка, Умой мое личико: Чтоб глазки блестели, Чтоб щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, Чтоб кусался зубок!» Попутно ребенку объясняется смысл гигиени-

ческой процедуры: чтобы все умываемые органы сохраняли здоровье. Эта пестушка 

имеет глубокие дохристианские корни и связана с языческим отношением к воде как 

к живительной силе. Христианская культура также использовала эту паремию, с вариан-

том первой строчки: «Святая водичка…»  

Другие пестушки используются для физического развития ребенка. Например: 

«Мы ехали, мы ехали за грецкими орехами по ка-амешкам, по ка-амешкам, по ко-очкам, 

по ко-очкам». При исполнении этой пестушки ребенка сажают на колено, держат под-

мышки и ритмично слегка встряхивают, имитируя передвижение верхом на лошади. Так 

достигается физиологическое оздоровление: работают мышцы ребенка, интенсифициру-

ется работа пищеварительного тракта, дыхательных органов. Кроме того ребенок полу-

чает знакомство с окружающим миром, узнает, что в нем есть не только мягкие и ласка-

ющие предметы, но и твердые, трясущие. Ребенок учится самообладанию в ситуации 

возникновения внешних трудностей. Такая пестушка связана с историей народа и бытом 

прошлого, когда передвижение на лошади было типичным – ребенок знакомится с явле-

ниями, образующими традиционную языковую картину мира.  

Часто встречаются пестушки со словом «бабка», что свидетельствует об использо-

вании этого жанра женщинами старшего поколения при воспитании внуков. Приведем 

три примера: «Бабка шла, шла, шла, пирожок нашла, села, поела, опять пошла» – сопро-

вождается перемещениями малыша, изображающими ходьбу и приседание. «Бабка сеяла 

горох – прыг-скок, прыг-скок; обвалился потолок – прыг-скок, прыг-скок» используется 

при купании с погружениями и выныриваниями. «Бабка встала на мысок, а потом на 

пятку, стала русского плясать, а потом вприсядку» – взрослый держит ребенка и его те-

лом изображает движения танца. Таким образом, ребенок не только готовится ходить, 

нырять и танцевать – он получает представление о том, что можно представить себя 

другим (бабкой), у ребенка развивается воображение. Последняя из приведенных песту-

шек сохраняет народно-исторический колорит, так как включает фольклорный танец – 

«вприсядку».  

3. Потешки – рифмованные паремии, произносимые речитативом, заключающие 

в себе точечный игровой сюжет, который иллюстрируется изобразительными действия-

ми взрослого, часто внезапными, направленными физически на ребенка, что вызывает 

эмоциональную реакцию: в первый раз, вероятно, испуг и растерянность, впоследствии – 

радость и смех. Потешки отличаются от пестушек тем, что ориентированы не на физиче-

ское, а на чувственное развитие ребенка. Потешки предназначены для детей более стар-

шего возраста, приблизительно от года до двух с половиной лет. Самые известные 

в обиходе потешкти: «Ладушки-ладушки», «Сорока-воровка», «Идет коза рогатая», «Гар-

монь». Для самых маленьких предназначена потешка: «Ладушки-ладушки, где были у 

бабушки, чего ели – кашку, чего пили бражку». Она не столь прямолинейна и положи-

тельна как пестушки. Упоминается бражка – народный алкогольный напиток, получае-

мый брожением из муки, сахара, меда, плодов и ягод. Значит, народная педагогика не 

отличается ханжеством, а знакомит малолетнего ребенка как с положительными, так 

и с «запретными» сторонами жизни.  

Особо интересны среди полешек так называемые «пальчиковые игры», – паремии, 

сопровождаемые прикосновением к ладони и загибанием пальцев. Например, «Сорока-

воровка кашу варила, гостей кормила, этому дала (4 раза), а этому не дала» и т.д. Взрос-

лый загибает ребенку пальцы по одному, впоследствии ребенок должен уметь делать это 
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сам. Как известно, развитие моторики пальцев влечет за собой умственное развитие, че-

му и служит потешка.  

Другие потешки более «остросюжетны». Они вызывают смех ребенка с помощью 

неожиданных и не совсем стандартных действий. Рассмотрим две из них. Детей в воз-

расте около года развлекают так: «Идет коза рогатая за малыми ребятами, кто кашу не 

ел, молоко не пил – забодаю!». Проговаривая эту паремию, взрослый выставляет полу-

согнутые указательный и средний пальцы, изображая рога, и раскачивает ими, будто 

коза головой. На повторяемом слове «забодаю» щекочет живот или грудь ребенка этими 

пальцами – «бодает», чем вызывает смех ребенка. В содержании этой паремии имеется 

намек и на воспитательный смысл: маленькие дети должны хорошо есть кашу и молоко, 

чтобы не забодала коза. К формированию языковой картины мира ребенка эта потешка 

добавляет образ козы – животного, которое не далеко не все современные дети видят 

в младшем возрасте. Потешка «Хозяин дома? Гармонь готова? Поиграть можно?» со-

провождается щекотанием ребенка, изображающем игру на гармонии. С помощью этой 

потешки развивается терпеливость, воображение (я – гармонь), а также добавляется 

предмет в языковую картину мира – гармонь.  

4. Мирилки – специальные детские стихотворные паремии, предназначенные для 

примирения драчунов и просто поссорившихся детей, содержащие в себе императив 

к примирению и сопровождаемые ритуальным действием: примиряющий взрослый 

сцепляет мизинцы двоих детей и придерживая их раскачивает вверх вниз их руки. Со 

временем дети сами начинают использовать этот прием: один вытягивает мизинец 

и приговаривает мирилку, другой вспоминает положительный опыт примирения и, 

увлеченный им, зацепляется мизинцем и мирится. Так мирилка и связанные с ней дей-

ствия помогают детям выходить без ссоры из конфликтных ситуаций. 

Самая известная мирилка: «Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись, а если 

будешь драться, то я буду кусаться». К миру детей мотивирует упоминание о возмож-

ном усилении конфликта, о новых болезненных действиях. Мирилка учит избегать 

нарастания вражды для общей пользы – то есть учит мудрости. О происхождении этой 

мирилки сведений у нас нет, но она известна практически всем детям. Другие мирилки 

придумываются в наше время и распространяются нефольклорным способом: в детских 

книгах и на сайтах для родителей, например: «Пальчик за пальчик крепко возьмем 

раньше дрались, а теперь нипочем» или «Не дерись, не дерись, ну-ка быстро поми-

рись!». Хотя эти произведения и не получили пока широкого бытования, появление но-

вых мирилок говорит о том, что данный жанр паремий живой и развивающийся.  

5. Дразнилки – короткие рифмованные паремии, в форме высмеивания выражаю-

щие неодобрение адресата речи, главным образом, ребенка, который в них часто аб-

сурдным образом отождествляется с самыми неожиданными предметами. Дразнилку 

в своей речи может использовать как взрослый, так и ребенок, так что в отношении ад-

ресанта это универсальный жанр.  

Есть дразнилки на имена: «Сережа – плохая на тебя надежа», на особенности 

внешности: «Рыжий-конопатый убил дедушку лопатой». Но наиболее продуктивными 

с воспитательной точки зрения оказываются дразнилки, высмеивающие дурные особен-

ности поведения ребенка: «Жадина – говядина, на пузе барабан» и «Жила долго не жи-

вет – поболеет и умрет» – высмеивают скаредность, нежелание поделиться чем-либо. 

Дразнилки: «Плакса, вакса, гуталин – на носу горячий блин» и «Рева-корова, дай молоч-

ка» - подтрунивают над неумением держать себя в руках, сдерживать отрицательные 

эмоции и не плакать. Заметной чертой многих дразнилок является абсурдное отождеств-

ление дразнимого ребенка с каким-нибудь предметом: «Ябеда-корябеда, Соленый огу-
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рец, На полу валяется Никто его не ест!» – учит дразнилка не жаловаться, то есть не до-

носить на своих друзей.  

Дразнилки высмеивают стремление устроиться на удобном месте в ущерб окру-

жающим: «Кто посерединке, тот женится на свинке», несамостоятельность мышления 

и выражения мысли: «Повторюшка – дядя-хрюшка, а по имени индюшка», глупость: 

«Обманули дурака на четыре кулака», неоправданные претензии на право указывать 

другим: «Командир полка – Нос до потолка, Уши до лампочки, А сам лезет к мамочке!», 

пристрастие к распространению слухов: «Куколка, балетница, воображала, сплетница!», 

привычку вмешиваться в чужие дела: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». 

Последняя дразнилка стала очень частотной и перешла жанровые границы – вышла из 

детского употребления во взрослое и стала поговоркой.  

Дразнилки могут получать продолжение, вторичное, судя по тому, что оно мало 

известно: «Повторюшка – дядя-хрюшка, всю помойку облизала, а спасибо не сказала». 

Есть и явно старые продолжения: «Обманули дурака на четыре кулака, пятое стуло, чтоб 

тебя раздуло, шестое колесо, чтоб тебя (или имя адресата) разнесло». Здесь диалектное 

слово «стуло» – в среднем роде, говорит о довольно большом возрасте паремии, запи-

санной со слов информанта, ссылавшегося на свою пожилую, давно умершую родствен-

ницу. Из сказанного можно сделать вывод о том, что мало распространяемые продолже-

ния и расширения к дразнилкам создавались издавна, и традиция эта не прервалась до 

наших дней. 

 Эта же дразнилка получила современное развитие в другом фольклорном произ-

ведении, в анекдоте: «В роддоме медсестра говорит папаше: „У вашего младенца шесть 

кулаков“. Папаша в ужасе. Сестра приговаривает: „Обманули дурака на четыре кула-

ка“». Появление современного анекдота показывает нам, что жанр дразнилки живой, 

активно используемый и перерабатываемый в фольклоре. Доподлинно происхождение 

этой дразнилки нам также неизвестно, но правдоподобно предположение, что первона-

чально было «на четыре тумака» – то есть на проигрыш в некой народной игре, измеря-

емый в ударах.  

Таким образом, дразнилки оказываются не бранным обидным жанром, а напротив – 

носителем традиционных моральных идей, средством воспитания нравственной личности.  

6. Считалки или считалочки – организующие паремии, которые используются 

детьми для установления порядка ролей в игре. Первоначально самых младших детей 

знакомят со считалочками взрослые организаторы игр, поэтому эти паремии занимают 

промежуточное положение между воспитательным и детским фольклором. Считалочка 

произносится ритмично по слогам, при этом взрослый организатор (родитель, воспита-

тель, старший ребенок) или один из детей по очереди указывает рукой на одного из 

участников игры. На ком закончится считалочка – тот и будет водящим. 

Как и среди многих других детских жанров среди считалочек есть преобладающая, 

самая популярная, безусловно становящаяся известной каждому дошкольнику: «Вышел 

месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить – все равно тебе во-

дить». Абсурдность содержания считалочки никого не смущает – оно никак не осмысли-

вается, так как в считалочке ритмичность формы важнее всякого содержания. Она про-

износится как заклинание, механически. В считалочках вообще могут быть звуковые 

комплексы, не являющиеся значащими словами: «Эники-беники ели вареники, эники-

беники бац».  

Несмотря на активное использование широко известных считалочек в играх, 

взрослые продолжают придумывать и предлагать детям новые считалочки, например 

в начале двухтысячных годов в мультсериале «Смешарики» прозвучала считалочка «На 
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тропинке на дороге на гвоздях сидели йоги, тыщу (sic) лет не есть не пить, все равно 

тебе водить» – ее уже подхватили дети. Значит считалочка живой жанр, который требует 

разнообразия, чтобы не было скучно играть, и служит тому, чтобы дети соблюдали 

справедливость при выборе водящего. 

7. Скороговорки – паремии, содержащие повтор одного звука или звукосочетания 

и используемые для артикуляционной тренировки. Самые простые из них, такие, как 

«На дворе трава, на траве дрова» или «Шел грек через реку, видит грек – в реке рак, су-

нул грек руку в реку – рак за руку грека цап», – используются для тренировки артикуля-

ционных умений дошкольников и потому общеизвестны. Они позволяют учиться уме-

лому произношению в развлекательной форме, поэтому и хороши для дошкольников. Не 

быстрого но отчетливого произношения требуют чистоговорки, например, «В букваре 

у Буратино брюки, булка и ботинок» и трудноговорки, такие как «Наш поп шесть притч 

чтит» или «Шеф швейни лжив – пошив паршив».  

Скороговорки – активно видоизменяемый жанр – в последнее время появляются 

особые их разновидности: трудноговорки, чистоговорки, языколомки, например: «Надо 

перпендикуляр переперпендикулировать – перевыперпендикулировать». Языколомки 

возможно пришли в русский из чешского языка, в котором, скороговорки называются 

«jazykolamy» и давно известны такие народные языколомки, как «Strč prst skrz krk» 

(просунь палец через горло) [Каймаков 2005]. 

Завершая исследование представлений о воспитании, отраженных в русских паре-

миях, сделаем выводы:  

– воспитательные паремии вполне могут быть выделены в отдельную группу по 

ряду признаков: адресации ребенку, директивному характеру, наличию сопроводитель-

ных или последующих действий; 

– воспитательные паремии отражают не только авторитаризм народной педагоги-

ки, но и заботу о физическом, нравственном, эмоциональном и коммуникативном разви-

тии ребенка, ориентируясь не на абстрактные этические нормы, а на конкретные обычаи 

общества; 

– воспитательные паремии обладают завидным разнообразием значений, могут 

противоречить друг другу, при этом должны быть ориентиром для детей, но могут быть 

игнорируемы взрослыми; 

– воспитательные паремии существуют для различных возрастов детей и сопро-

вождают ребенка все детство, оставаясь актуальным народно-педагогическим средством 

в современном обществе; 

– воспитательные паремии уходят корнями в далекое прошлое, закладывая пред-

ставления о языковой картине мира у современных детей, поэтому являются истинными 

выразителями народного менталитета.  

CONCEPTS OF PRESCHOOL EDUCATION IN RUSSIAN PROVERBS 

Summary 

The article is devoted to educational proverbs. Educational proverbs possess the follow-

ing attributes: addressing the child, the nature of decision-making, the presence of accompany-

ing actions. They reflect not only the authoritarianism of folk pedagogy, but also care about the 

child's development. These proverbs may contradict each other and are not mandatory for 

adults. Educational proverbs separated for younger middle and senior school age. They are the 

current national-pedagogical means in modern society and express the mentality of the people.  
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Child using proverbs develop physically, socially and spiritually. He learns to endure 

physical discomfort and difficulty. The child develops using the proverbial verbal skills, in 

particular articulation. He learns of the proverbs of the national culture and mentality. Also the 

child learns to communicate with adults and peers when they share a small speech genre of 

folklore. 
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Оказва се, че и фразеологизмът, и гротеската имат сходна семантична организация. 

Значението на фразеологичното съчетание не е проста сума от значенията на неговите 

съставки, които в новото лексикално пространство сякаш се преквалифицират в семантично 

отношение, отказвайки се от собственото си (всъщност конвенционално-абстрактно, а не 

контекстуално мутагенно, трансформативно) значение в полза на глобалната фразеологична 

семантика. Самата възможност за смислова гъвкавост и богата вариативност е част от 

семантичния „генотип“ на лексемата, която a priori разполага с многоспектърен семантичен 

резерв. В границите на фразеологизма тя не се обезличава, обез-смисля, а пре-осмисля 

като „анонимен строителен материал“ в съвместната семиогенеза, в процеса на която 

изкристализира „независимото“ значение на фраземата.  

Гротеската е вдъхновена артистична сплав от уж несъвместими и асиметрични 

битийности, съчетани и постигнали философско-естетическа симбиоза на оксиморонен 

принцип, които именно благодарение на своята вариабилност, поливалентност и склонност 

към съ-вместяване, свободно и с лекота преобразуват своята семантика, изплитайки 

здрава кохерентна мрежа, често за сметка на стандартната кохезия – също в името на 

общата смислогенеза в гротесковата зона и на семантичното послание на гротеската.   

Очевидно и фразеологизмът, и гротеската функционират на реципрочен принципа: 

фразеологията е съставна част от гротесковото изображение, което изпитва нужда от 

нея; тя е нещо като негова абревиатура, релефен ex libris, в много случаи и негова 

кулминанта, а също и езиков минимодел (минимакет) за гротескова архитектоника. 

Гротеската от своя страна „се реваншира“ като открива нови „ширини“ за фразеотворчество, 

за оригинални новаторски решения, де- и ре-фразеологизация на популярни обрати. За 

разлика от утвърдените фразеологизми, които са общоизвестни и представляват масово 

достояние, гротеската е неповторимо „произведение на изкуството“, уникален авторов 

идиолект, който в зоната на комичното може да бъде наречен и гротесколект. Тази 

отлика в общотеоретичен и нормативен план се заличава в художественото творчество 

на такива виртуози на словото и ваятели на комическия език, където и фразеологичната 

единица приема гротесков облик и сама поражда гротесковост, т.е. става екзотична 

и неподражаема в качеството си на специфичен авторов „фразеолект“ с гротесков заряд. 

Ярката образност и нерядко бурна експресивност на фразеологичните съчетания, както 



150   

и  способността им за употреба в различни по характер ситуации, ги прави особено 

подходящи и активни функтори в гротесковия семиозис. 

1.0. Витолд Гомбрович води Читателя на „работната площадка“ на своя строителен 

обект – комическата словестност; показва как гротесковата картина израства пред очите 

му в процеса на разграждане (дезинтеграция) на фразеологичната единица, на нейната 

семанична метаморфоза, съпътствана от реструктуризация и реинтеграция на елементите 

ѝ. Самият този континуум е анти-Формална дейност, и то чрез художествено-естетическата 

Форма1 на гротеската. Михал Гловински споделя ценните си наблюдения върху 

специфичната гротескова Форма: „Groteska też jest formą w tym sensie, bo wszystko jest 

formą, prowadzi ona jednak do przezwyciężenia form zastanych i aprobowanych, pozwala 

stanąć ponad nimi. Także ponad formami, które są uznawane za charakterystyczne dla polskiej 

kultury”. [Głowiński, 2000, 160]. Фразеологизмът в гротесковия пояс „самоотвержено“ 

помага в атаката срещу Формата на социалната детерминираност, на културния стереотип, 

на антропологичната ни недъгавост, на поведенческата рутина и не на последно място на 

лингвистичното клише, издаващо езика на насилието, което упражнява върху нас, 

заставяйки ни да си служим с думи, принудително свързани с несъответстващи им 

преднаучни понятия. Така нашето традиционно средство за разсъждение се преобразува 

в опасен извор на грешки и заблуди, както ни убеждава гениалният физик Алберт 

Айнщайн. Гротеската с изобразителната си специфика и с „подривните“ си езикови 

действия и завоевания (въплътени и в провокативната фразеологична деривация) спрямо 

втвърдени комуникативни навици, надмогва тази слабост. В основата на Айнщайновата 

концепция за творческото мислене лежат три субективни фактора: желание, емоция 

и „чиста интуиция“, които се конфигурират в селективна, асерторична (утвърдителна) 

и комбинаторна игра. [по Jakobson, 1989, 64]. А. Айнщайн набляга на невъзможността 

чрез понятия или думи да се създават свободно мисли. Според него те възникват 

индуктивно като резултат от сетивния опит. Ако малко преориентираме концепцията на 

австрийския учен, бихме констатирали, че тази невъзможност е свързана преди всичко 

със стереотипизирания до болка, свръхформален език, който задушава творческия порив 

и смазва в зародиш всяка свободна мисъл. Гротеската се опълчва именно срещу него 

с цялата си метежна естетическа сила, с цялата си изобразителна стихия, с цялата 

свобода на мисловните си инвенции, с целия си креативен потенциал, в който се оглежда 

и фразеологичната иновативност на твореца. В този смесъл гротеската е не само „език 

в езика“, но и „език срещу езика“ в името на езика – като интуитивна, соматична, 

„либидална“, визуална, емоционална и експресивна енергия (вибрация) на словото. 

2.0. Образната стихия на фразеологията не остава незабелязана от учените. Анджей 

Мария Левицки: „Фразеологията е дял от науката за езика, в който планът на наблюдение 

доминира в такава степен над плана на абстракция, че едва може да се говори за научен 

характер на тази дисциплина“ [Lewicki, 1981, 71]. Сериозно внимание на образността 

при фразеологичните единици отделя Стефана Калдиева-Захариева, според която 

съвременният анализ на метафората и нейната роля в езика, неизбежно насочва интереса 

към фразеологията [Калдиева-Захариева, 2013, 187]. Българската изследователка констатира 

още следното: „Връзката и взаимоотношението мотивация – вътрешна форма – 

основополагащ образ – визуален образ са обикновено в скрита динамика във времето 

и по отношение на познанието на носителя на езика. Винаги актуален остава обаче 

визуалният образ, възприеман в синхронен план“ [Калдиева-Захариева, 2013, 190].  

                                                 
1 Формата е ключова категория във философско-естетическото кредо на писателя. Повече за нея вж. 

в статията Философия на Формата в творчеството на Витолд Гомбрович (Хамзе 2011).  



 151 

Метафоричността, образността, експресията и масовото разпространение са най-

често посочваните от специалистите черти на фразеологизмите. Тяхната многозначност, 

плод на повторното преосмисляне на образа при вътрешния им развой [Калдиева-

Захариева, 2013, 190], подготвя почвата за гротесковите трансформации. Дори т.нар. 

грешки при употребата на фразеологизмите (съкращаване на изрази, разширяване на 

съчетанието, замяна на един от елементите, контаминация на различни фразеологизми, 

промяна на формата на един от компонентите, поместване на правилното съчетание 

в неподходящ стилистичен контекст) могат да се превърнат в комуникативни „медиуми“ 

както за по-добро разбиране в собствената култура, така и на междукултурната арена. 

Подобни „трансгресии“ са много креативни и плодоносни („златни жили“), особено на 

гротесков терен, където фразеологията се транс-семантизира и пренася в друго измерение. 

Фразелогичното богатство отрязява антропоцентричния поглед към действителността, 

а тематичните фокуси като: частите  на човешкото тяло, пространствените, параметричните 

и темпоралните показатели, негацията, Бог и религията, съдбата, дяволът и злото, 

оценъчните  категории, са универсалните междукултурни „магнитни полета“.  

3.0. Какво точно трябва да разбираме под фразеологизъм? Отговорите на специалистите 

на пръв поглед са точни и детайлизирани, но поради значителното припокриване на 

характеристики, присъщи и на други езикови категории, се губи отчетливостта на 

критериите и диференциацията се замъглява. Общо взето това, което се изтъква като 

специфика на фразеологичния израз, в повечето случаи може да се каже и за обикновеното 

изречение, и за свободното словосъчетание, и за отделната лексема. Може би сравнително 

ясно и просто би било следното определение: такова съчетание от думи, което има 

цялостно, консолидиращо значение (което не е елементарен сбор от значенията на 

съставляващите го елементи) и което е възпроизвеждано от потребителите на даден език 

в принципно непроменена, постоянна форма. Дори добре познатият от речевата практика 

фразеологизъм е донякъде образно, картинно „отклонение“ от системово-стереотипното 

говорене, което го прави особено активен в артистичното и в частност в гротесковото 

вербално пространство. Със специфичния си колорит той привлича вниманието на 

комуникантите и започва да функционира като ярък деиктор. 

Що се отнася до отличителните черти на фразеологизмите: възпроизводимост , 

асумаричност (цялостност), компонентност (полилексемност), прекъснатост (формална 

делимост), евентуална склоняемост на отделните лексеми, образност, експресивност, 

незаменимост (семантична неделимост) [Bogusławski 1989], повечето от тях могат да 

бъдат приписани на която и да било друга езикова единица, а от своя страна липсата на 

някое от изредените свойства, не пречи дадена единица интуитиво да бъде причислена 

към групата на фразеологизмите. Важна тяхна особеност е вероятността да имат 

неправилен граматичен строеж, значението им да не произлиза от значението на 

съставните им части, заместването на техните елементи да бъде или ограничено, или 

невъзможно. Поради общността и неотчетливостта на езиковите характеристики, 

границата между фразеологичните изрази и останалата част от лексикалното богатство 

на даден език е в най-висша степен условна. Този факт е особено значим и благотворен 

на фона на съвременните интегративни тенденции и процеси в антропологичното 

пространство като цяло и в науката (науките) в частност. За целите на конкретното 

изследване обаче, е важно да бъдат откроени такива специфични езикови находки, които 

биха подчертали  „приносната“  роля на фразеологизмите в гротескогенезата. За тази цел 

в полето на фразеологизмите бих включила само устойчивите, но нелишени от 

вариативност, фрази. Семантичната деривация като „всепораждащ“ процес в гротесково 

маркираното творчество на В. Гомбрович ляга в основата и на фразеологичната деривация, 



152   

при която фразеологичните единици имат същностен инвариант в плана на изразяване 

и в плана на съдържание, но разликите помежду им в плана на изразяване са свързани 

с различните синтактични функции, които изпълнява всяка от тях, както и с различия 

в стилистичния диапазон или пък в смисъла. [Lewicki, 1981, 79]. Както синонимията, 

така и вариативността на езиковите единици (една от ярките разновидности на повторението) 

са представителни за гротесковата образност на писателя, следователно фразеологичните 

му инвенции също заслужават нужното внимание. Данута Бутлер обособява група на 

т. нар. аналогични фразеологизми, създадени по модела на традиционни идиоми, добре 

познати на възприемателите – от гледна точка на структурата и начина на предизвикване 

на комичен ефект те съвпадат със словообразувателните аналогизми от типа на 

'padłodajnia' (от 'jadłodajnia' закусвалня – съотв. вм. ‘ядодайна’ – 'падодайна') и 'papinsynek’ 

(от 'maminsynek’ мамино синче – съотв. вм. ‘маминсинчо’ – 'татинсинчо') [по Buttler, 

1974, 216]. Аз бих причислила този тип речева изобретателност към лексикалните 

неологизми, а не към фразеологията, но в случая по-важен е принципът. Ето и подобни 

примери от текстовете на В. Гомбрович: ‘pantomina’ ('гримасомима') (по модела на 

'пантомима') [F, 69] – ожесточеният маскообмен (двубой с гримаси в ролята на маски 

между двама от героите на романа) – на живот и смърт се осъществява чрез кървавата 

надпревара в „обстрелването“ с различни физиономии като убийствени хипостази на 

Формата. Войнствената 'pantomima’ се изразява в унищожителна pantomina; hulajgęba 

(‘развеймутра’)– този гротесково неологичен конструкт, образуван чрез контаминация 

и компресия на глагола huleć ('развявам се, шляя се, скитам безпосочно, хаотично’) 

и разговорното съществително с пейоративен оттенък 'gęba’ (‘уста, муцуна, мутра’) се 

асоциира с пробив на Формата, с известна свобода след себеизбавлението от Формалния 

деспотизъм поне в Междуформалното пространство (прехода между две Форми), 

с ирония на менталния модел, според който Без-Формието е недостатък и изостаналост, 

тъй като е присъщо на невежото простолюдие, но и с неизбежността на о-Формлението – 

„прескачането“ от една „муцуна“ към друга може да ни държи за известно време в плен 

на илюзията, че сме се изплъзнали от Формата, но всъщност представлява само 

доказателство за невъзможността да се отървем от нея, gdyż nie ma ucieczki przed gębą, 

jak tylko w inną gębę2 (…) [F, 286]; Hrabina Podłubaj ('Графиня Издълбай') (словообразувателна 

парафраза на Hrabina Kotłubaj ('Графиня Котлубай'), „изофон“ в ролята на фразеологичен 

аналог (или по-скоро асоциативен „алогизъм”?), според терминологията на Д. Бутлер е 

гротесково-неологичен конструкт, който издава смисловата и социокултурна оксимороничност 

на съчетанието – аристократичната особа „рови” и „дълбае“ навсякъде в пряк и преносен 

смисъл: държи се просташки по време на хранене, причинява нечувани човешки 

страдания и „бърника“ в тях със сатанинско удоволствие под „акомпанимента“ на 

Формата, под прикритието на благородническия си „имунитет“ [B, BHK, 74]. Пряката 

асоциация с израза ‘dłubać sobie w nosie’ (‘бъркам си в носа’) е очевидна, а във 

фонетично отношение беззвучният експлозив p се свързва с плюенето – като просташки 

маниери в социално-битов и етичен план и като ненавист, нетърпимост, отвращение към 

ниските слоеве – в социално-класов и емоционален план.      

Полската изследователка съвсем основателно търси причините за реализация на 

индивидуалното съдържание в словообразувателните формации и ги открива в многозначността 

или омонимичния характер на морфемите (най-често на основата), а в областта на 

фразеологизмите – в полисемията и омонимията на думите-компоненти. Следователно 

                                                 
2 защото от муцуната не можеш да избягаш, освен при друга муцуна (…) [F, 286] (Тук и нататък 

преводът е мой – Д. Х.).  
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може да се каже, че комичното само актуализира потенциалната двузначност, съдържаща 

се в структурата на традиционните лексикални съчетания, т.е. експлоатира естествените 

възможности за възникване на комични недоразумения [Buttler, 1974, 217]. За адекватното 

възприемане и тълкуване на фразеологизмите като извор на комика, същностно значение 

има, както отбелязва Д. Бутлер, равноовесието на два фактора в тяхната семантична 

структура – елементите на удивителност, чудатост, нарушение на нормата и естествената 

мотивация на това отстъпление [Buttler, 1974, 217]. Решаващо за правилната перцепция 

се оказва съсъществуването (отново оксиморон) на добре обоснованата „удивителност“ 

като плод на пре- и ре-интерпретацията на традиционното съдържание на съставляващите 

фразеологичната структура елементи, и контрастът между обществено утвърденото 

и индивидуалното значение (по [Buttler, 1974, 217–218]. Схемата на фразеологичия 

аналог трябва да е достатъчно стабилизирана в паметта на адресата, за да може той, 

въпреки промените в лексикалния състав, незабавно да възстанови традиционното 

съдържание. Затова твърде често образец на такъв тип фразеологизми стават пословици, 

поговорки, литературни цитати и др. Това е от решаващо значение за характера на 

комичния контраст: обикновено с традиционна, прастара структура се свързва актуално 

съдържание; понякога се осмива патетичния, възвишен характер на нещо, като се влага 

в заетия образец тривиално или вулгарно съдържание [Buttler, 1974, 219]. Този похват е 

характерен за комикотворчеството на В. Гомбрович. Полската лингвистка потвърждава 

фреквентността на фразеологията от този тип в генерирането на комика: „Аналогичните 

фразеологизми се срещат обикновено като съставки на по-дълги сатирични произведения 

или пък са база за малки пародийни форми, копиращи схемата на кратки текстове: Света 

Редукция Мъченица, Света Депресия, Света Протекция (…). Следователно, фразеологичните 

аналогизми представляват едно от най-типичните средстава на сатирата и пародията“ 

[Buttler, 1974, 221–222].   

Хипокористичният изблик у инженер Млоджяк в диалога със съпругата му 

(„Ferdydurke“), напук на нейните безкомпромисни предупреждения, е „подривна“ вътрешна 

реакция на „мумифицирания” от Формата на безогледния прогрес субект, който в определени 

моменти получава някакви проблясъци-реминисценции от  хармонията на първичното 

си битие. Фразеологизмът Wziąć na kieł (o koniu) означава: ‘Противя се, изразявам 

непокорство, държа на своето, упорствам, отказвам да се подчиня и се употребява 

главно за коне' ('яростно се изправя на задните си крака') в конкретната гротескова 

миниатюра е база за оригиналния метафорично-субститутивен (суплетивен) дериват, 

изобретен от В. Гомбрович – инженерът „се превръща в кон“ (заема мястото на коня), 

който се опъва и в негодуванието си, хапе юздата, изправен застрашително на задните си 

крака. Този пластичен образ също е моментно разколебаване на Формата, a експресивно-

интерогативната фраза, изпълнена с ирония само засилва настъплението срещу нея. 

Diaboliczny to był eksces inżynierka, o, potworne, gdy drobny ineteligent weźmie na 

kieł i zrzuci wędzidło, jakich to czasów dożyliśmy? Plasnęło3 [F, 56].    

В следващия гротесков откъс това, което Анджей Мария Левицки нарича елиптична 

номинализация при деривативните фразеологизми [Левицки, 1981, 79–81] и безспорно 

представлява редуктивен конструкт, има много интересна семантична траектория, 

водеща до необичайна смислово преонразуване. Тя се засилва от модалното налягане – 

риторичния въпрос, повторението на модалния глагол и категоричния негативен констатив, 

                                                 
3 Диаболична беше тази ексцесия на инженерчето, ооо, ужасяващо е, когато един дребен интелигент 

се изправи на задните си крака и хвърли юздата, ооо какви времена доживяхме? Чу се шляпване [F, 56].    
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„укрепен“ от редупликацията на отрицателната частица. В резултат на семантичната 

метаморфоза (и синкретика), известният фразеологизъм: 'Nie kiwnąć palcem w bucie’ ('Не 

си мръдна пръста за нещо' – 'стоя със скръстени ръце, не правя ни най-малко усилие’) 

придобива гротескови функции. Синтактичната му икономия се компенсира от 

семантична екстензия, белязана от същностна опозиция. Иманентно негативната 

семантика: липса, недостиг на желание за действие, отказ от отговорност, като че ли се 

заменя с нещо не само присъстващо и налично, но дори в повече, в излишък, което обаче 

също така осуетява реализацията на замисления акт. Следователно, тези два 

противоположни семантични вектора водят до един и същи резултат, който с помощта 

на новия, идиолектален фразеологизъм обаче, може да бъде интерпретиран по-мащабно 

(обхватно). Гротесковата функционалност на съчетанието разкрива неговата мнима 

буквализация (дефразеологизация) и автентична рефразеологизация (неофразеологизация), 

която прави от него именно гротесков функтор. Смисълът на гротесковия „оазис“ – ‘Не 

мога да действам срещу всички, защото на всичкото отгоре съм с пръст в обувката’ 

с кулминанта ‘пръст в обувката’ е горе-долу следният: 1. ‘не мога да действам, защото 

ми липсва необходимото условие за това’ (според смисъла на класическия фразеологизъм), 

но за разлика от този смисъл, който там е свързан с липсата на желание или намерение, 

все пак зависещи в крайна сметка от волята или решението на субекта, тук нещата 

изглеждат така, сякаш субектът няма влияние върху развръзката на ситуацията, тъй като 

е зависим от някаква външна, непозната и абсолютна (свръхествествена) сила – не 

субектът няма да си мръдне пръста, а пръстът му не може да се помръдне. Така самият 

пръст става автономен (арбитрален), някак си се антропоморфизира, а човекът се 

опредметява, става зависим от него. Тази конфигурация силно напомня самата гротескова 

структура на всеобща реификация (и изравняване) на битийностите. 2. „Суровинното“ 

значение на фразеологизма (буквалното наличие на пръста в обувката – къде другаде би 

могъл да се намира, ако не там!?) придава сюрреалистичност (гротесковост) на израза 

в качеството му на аргумент за невъзможността за действие (‘не мога да реагирам, 

защото пръстът ми е в обувката’). Най-обичайният факт се превръща в най-необичаен на 

гротесков терен, именно като „пасивен“ бунт срещу Формалната рутина, като „забрана” 

за подчинение на Формални директиви. 3. Именно като аргумент пръстът в обувката 

означава няколко неща: а/ препядствие за действие, защото то не би имало смисъл – 

притежателят на пръста – индивид като всички други не е независим от Формата и не би 

могъл да съществува в социма без нея. Неговата намеса може единствено да допринесе 

за смяната на една Форма с друга, която обвързва и самия него. б/ физическият факт на 

наличие на соматичния елемент (пръста) в обувката, сам по себе си представлява 

разхлабване на Формата и дистанциране от нея чрез „припомнянето“ на абекта (телесната 

първичност като съчленяване с материнското начало). Моментното освобождаване от 

Формата приспива съзнанието за активна борба с нея. в/ твърдението, че е невъзможно 

да действа сам срещу всички  с пръста в обувката, означава още, че живителното „бягство“ 

е наистина временно и че без Формална „легитимация“ човек не може да съществува – 

обречен на социо-културно „обезличаване“.   

Czy mogłem jednakże działać sam przeciwko wszystkim, i to w dodatku z palcem w bu-

cie? Nie, nie mogłem4 [F, 55–56].  

Парономастичната „рационализация“ в устата на героинята Флора Дженте от фи-

лософската новела като мета- и интертекст в същия роман, в отговор на екзалтирания, 

                                                 
4 Можех ли обаче да действам против всички, и то на всичкото отгоре с пръст в обувката? Не, не 

можех [F, 55–56].    
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трикратно повторен призив на гения на синтезата Филидор за всеобщо единение, спло-

тяване, едновременно де- и ре-фразеологизира като неологизъм на гротесково равнище 

познатия израз Mnie wszystko jedno ('Все ми е едно'). В новообразуваната фраза се актуа-

лизират две напълно противоположни значения, които действат като Формопробив – 

‘все ми е едно дали ще се получи синтезата, не ми пука за това единение, защото и то 

в крайна сметка ще се окаже невъзможно в социално-битов и социо-културен план под 

натиска на Формата’ и ‘все ми е „еднодинение“, т.е. всичко в мен зове към единение 

в чисто соматичен план, което означава, че и аз съм за единението – но от друг тип и все 

ми е едно какво мислиш ти и за каква научна синтеза говориш’. Така реално физическо-

то се превръща в метафора на първичната материнска пред-Формална цялост като щит, 

щик и антидотум срещу Формата. Налице е основание да бъде обособено ново явление 

във фразеологията, а именно оксиморонизация на фразеологизма. Това единение може 

вече да бъде разглеждано и на трансцендентно ниво. 

– Jedność! – krzykął Filidor gwałtownie. – Wyższa Jedność! Jedność! 

– Mnie wszystko za jedność – powiedziała obojętnie – staruszek czy dziecko5 [F, 101]. 

Според „достолепната“ графиня Котлубай, при вида на бедните нещастни деца от 

народа, страдащи от детски паралич, аристократите забравят за напредналата си възраст 

и тутакси се подмладяват. От детската болка и урудливост черпят жизнени сокове; тя им 

действа рекреативно, разведряващо и развлекателно – като предпочитано забавление, 

като една от специалните „атракции“. Гротесковото усещане се поражда от болезнения 

контраст между завидната кондиция и самочувствието на висшата класа и покъртителната 

гледка на техните „жертви“. Жестоката метафорична ирония (angliki – ‘жребци’, ‘английски 

коне’ – така графинята нарича бедните, изкривени и обезобразени деца), изострена и от 

привидно загриженото, „топло“ отношение на графинята чрез емоционализма, съставен 

от притежателния деиктор (mój) и дименционалното (свързано с оразмеряване) 

прилагателно (mały), допълва гротесковото пано, което кулминира в двуелементния 

адективен фразеологизъм Stary, ale jary (‘Стар, но свеж, енергичен’). Той представлява 

връх в скаларната верига на интензификация на качеството (сякаш обединявайки 

компаратива и суперлатива), тъй като го повтаря на по-висока степен (срв. предходното 

изречение).   

– A, pan mówi o moich małych anglikach?... A tak, w samej rzeczy, gdy spojrzeć, jak one 

się niezdarnie ruszają na tych powykręcanych nożynach, jak się grzebią i przewracają, to 

człowiek czuje się jeszcze jary! Stary, ale jary6! [B, BHK, 79]. 

В следващия цитат фразематичният неологизъм grać na sytuacji (‘възползвам се от 

ситуацията’) напомня модела на grać na czyichś uczuciach, nastrojach, emocjach (‘възползвам 

се користно от чувствата на някого, за да постигна собствените си цели’), който от своя 

страна връща към изворовото съчетание grać na instumencie muzycznym (na gitarze, na 

skrzypcach…) (‘свиря на музикален инструмент’ (‘на китара, на цигулка…’). Към тях 

можем да добавим и класическия фразеологизъм grać na zwłokę ('изчаквам, отлагам, 

забавям', но и 'блокирам, стопирам, забавлявам се'), който внася игровия елемент 

и провокира разхлабването на Формалните връзки в битовата ситуация от избрания 

                                                 
5 – Единение! – рязко извика Филидор. – Висше Единение! Единение! 

 – Все ми е еднодинение – каза тя равнодушно – старец или дете  [F, 101]. 
6 – Аа, Вие говорите за моите малки жребчета?… А, да, точно така, като ги видиш как нескопо-

сано се движат на тези свои изкривени крачета, как се кривят и претъркулват, човек се чувства още 

млад и свеж! Стар, но свеж! [B, BHK, 79].    
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гротесков фрагмент. Установява се наличието на фразеологичен синкретизъм, представляван 

в случая от неологичната синкретема7 grać na sytuacji. Така се оформя целият 

диахронично-деривативен континуум, който „проследява“ и генезиса на метафоричната 

образност в рамките на гротесковото изображение. Конкретното физическо действие – 

свиренето на някакъв инструмент, се преобразява в метафора и сублимира в психическото 

пространство като свирене на струната на чувствата, а после сякаш отново се приземява 

в дадената ситуация, като запазва метафоричността си и дори я удвоява (степенува) чрез 

метафоричното сравнение (jak na flecie) (‘като на флейта’). В този случай може да се 

говори за степенувана метафоричност, за ре-метафоризация или метафорична надстройка 

и ретроспекция (реверсия) – завръщане към първоизвора, прототипа чрез неслучайното 

сравняване с флейтата – изящен и фин инструмент, който се асоциира с прелестите на 

девойката. Експонентът на на този нов завой към ре-метафоризацията е именно 

компараторът jak като индекс на метафоричното сравнение, а преходното звено е психо-

соматично очарование на момичето, което използва своите опияняващи „козове“ 

(nogami, ruchem, wdziękiem) (‘с ръце, движение, чар’) като инструмент за промяна на 

ситуацията, т.е. влиза в ролята на перформативен оператор. Затова разглежданият обрат 

може да бъде третиран и като перформативен фразеологизъм. Той прилича на 

фразеологична „презентация“, на илюстративен пробег или образен абстакт на историята 

на създаване на авторовата фразема. Превръща се и в миниразказ (мининаратив) на 

гротесковата миниатюра, защото свръхлапидарно „проследява“ разпадането на Формата, 

благодарение на субективния чар, който преобразява самата ситуация.  

A ona tylko nagie nogi wysadziła i przebierając nimi grała na sytuacji – nogami, ruchem, 

wdziękiem – jak na flecie. Rodzice spojrzeli po sobie8 [F, 189]. 

Прегледът на фразеологичната динамика в гротесковатат зона насочва към следни-

те изводи: 

1. Картинната образност, повишената експресивност и ярката метафоричност на 

фразеологизмите ги прави осезаеми деиктори и мощни оператори в комикогенезата. Те 

фокусират комическата енергия, превръщайки се в нейно ядро и стават важни ориентири 

за разпознаването и интерпретацията на комическия текст. В този смисъл играят и роля-

та на комически индекси. 

2. Изобразителната стихия и пластичното разнообразие на фразеологичните обрати 

ги прави мощни гротескогенни функтори с повишена комуникативност.  

3. Връзката между фразеологизъм и гротеска е двустранна – фразеологизмът е гро-

тескогенен фактор, стимулира и ускорява гротескогенезата, а тя от своя страна „му се 

отплаща“ като засилва, обогатява и нюансира деривационните процеси във фразеология-

та. На територията на комичното може да се говори за гротескова вариативност на 

фразеологизмите. 

4. Чрез своите фразеологични репрезантати гротеската „проследява“ самата 

фразеогенеза, която се профилира като триетапна кръгообразна траектория: изходно 

преносно значение (на познатия класически фразеологизъм) – буквално значение (чрез 

моментната дефразеологизация) – вторично преносно значение (чрез последвалата 

                                                 
7 Мое терминологично предложение за експлицитно-представителния елемент на фразеологичната 

единица, който изпълнява ролята на семантичен „контейнер”, обединяващ и представляващ значенията на 

всички останали фразелогични обрати, съдържащи се имплицитно в неговия смислов диапазон.  
8 А тя само голите си крака подаде и като ги мърдаше, просвирваше ситуацията – с крака, с дви-

жение, с чар – като на флейта. Родителите се спогледаха (F, 189).   
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рефразеологизация). Рефразеологизираните единици като гротесков „патент” актуализират 

и двете значения – и дословното и преносното, които се съюзяват в настъплението си 

срещу Формата. 

 5. На гротесков терен двата противоположни семантични вектора: фразеологичното 

и дословното значение на фраземата не се противопоставят едно на друго, а в съгласие 

с конструктивния принцип на гротеската (който те илюстрират) за изравняване 

и оравностойностяване на битийностите, а „с общи услия“ създават новия, идиолектален 

фразеологизъм (неофразеологизъм), който може не само да бъде тълкуван по-обхватно 

и мащабно, но и да изиграе ролята на трансцендиращ функтор. По този начин се 

разкрива мнимата буквализация на съчетанието и в крайна сметка неговата резултативна 

и спонтанна спиритуализация. 

6. Самите фразеологизми в творчеството на В. Гомбрович са гротескови образци – 

минимодели, миниатюри, микромакети на гротеската – именно с тази своя двойнственост, 

дезинтегративност и ре-интегративност в конкретен и  универсален аспект, с многоролието 

си, с двойнствения си смисъл, или по-точно с многосмислието си, което държи активни 

всички значения – не едно за сметка на друго (не на принципа на елиминациата), 

а всички едновременно (това + всички останали). Тази фразеологична амфибология 

е гротескова характеристика. На тази основа може да се говори за вътрешногротескова 

деривативност.  

7. Ролята на фраземите в гротесковото творчество на полския писател осветлява 

редица нови явления във фразеологията и в процесите на фразеологична деривация: 

фразеологичен синкретизъм, фразеологична метафоризация, ре-метафоризация, метафорично 

степенуване, метафорична надстройка, перформативна фразематика, фразеологична екстензия; 

гротескова неофразема, гротескова фразеогенеза, фразеологична транссемантизация, 

фразеологична амфибология (енантиосемия). 

8. Гротесковата фразеогенеза не е случайно и безпочвено явление. Тя има своите 

корени в езика. Многозначността при фразеологизмите, плод на повторното преосмисляне 

на образа, подготвя почвата за гротесковите трансформации. 

9. Гротесковото изображение е подходящ илюстративен материал за съвременния 

процес на усилена дезинтеграция на фразеологичните изрази (както и за тяхната креативна 

рефразеологизация), а тя от своя страна улеснява възприемането и тълкуването на 

гротеската.  

10. Фразеологизмите в гротесковото пано обогатяват и развиват както представата 

за комичното, авторовия идиолект, така и самия език. 

11. Фразеологизмът в гротесковата зона показва, че езикът е в състояние да преодолее 

собствените си ограничения, а главната заслуга за това дължи на гротеската. Чрез 

фразеологизма се засилва познавателната (когнитивната) и епистемичната функция на 

гротеската. 

12. Фразеологичните иновации като съзнателна стратегия обогатяват и прецизират 

езика, активират метафоричната му функция, толкова релефна в гротесковото пространство. 

Освен това разширяват семантичния диапазон на думите, позволяват да бъдат открити 

нови техни значения с разнообразна смислова нюансираност.  
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GROTESQUE FUNCTION OF PHRASEOLOGY  

(ON MATERIAL FROM THE WORK OF WITOLD GOMBROWICZ) 

Summary 

The purpose of the present study is to have phraseology studied as the axial centre, 

around which the grotesque expression consolidates and builds. Within its scope, the phraseo-

logical turns are polyfunctional – apart from being a semantic core, they play the role of a gro-

tesque catalyzer, of a limus for inventiveness and creativity of the productor, of a deictic mark-

er, focusing, guiding and facilitating reception and the role of an expressive miniature, which 

in itself may be a significant representation, a verbal and visual ‘abstract’ of the grotesque pan-

el. The distinct impressiveness of phraseologisms raises the communicative tone in the gro-

tesque zone and unceasingly kindles the dialogue between Author and Reader. The phraseolog-

ical field is subject to a sustained, active and intense interest on the part of the specialists but it 

has not been studied so far as the appropriate soil for comedogenic (and in particular grotesque 

triggering) operations.  
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Wstęp 

Prezentowana analiza wpisuje się najszerzej w socjolingwistyczną perspektywę, która 

uwzględnia badania wspólnot komunikacyjnych złączonych jakimś rodzajem więzi i odpowia-

dających im socjalnych wariantów języka. Przedmiotem opisu będzie bowiem frazeologia cha-

rakterystyczna dla grupy zawodowych kierowców. Materiałem źródłowym, z którego ekscer-

powano opisywany dalej zbiór frazeologizmów stały się teksty literackie – „opowiadania 

szoferskie” Marka Hłaski (z lat 1954–1958). 

Proza Hłaski stanowi manifest nowej literatury, wyzwolonej z reguł socrealizmu, jaki 

panował Polsce lat 50. zarówno w sferze fabularnej, jak i językowej. Większość utworów osa-

dza pisarz w realiach peryferyjnych dzielnic Warszawy lub (rzadziej) w prowincjonalnych 

miasteczkach; opisuje środowiska robotnicze bez propagandowego upiększania, wprowadza 

postacie ze środowisk przestępczych. O autentyczności prozy Hłaski przesądza przede wszyst-

kim jej realistyczny styl, kształtowany przez zabiegi stylizacji językowej – służące mimetycz-

nej ewokacji wzorcowego stylu czy języka. W utworach Hłaski można wyróżnić cztery wzorce 

stylizacji: styl potoczny, gwarę warszawską, żargon przestępczy i żargon szoferski, które to 

wzorce łączą się z socjalną, terytorialną oraz kulturową charakterystyką opisywanych postaci 

i środowisk. 

Funkcja metaprezentatywna stylizacji w „opowiadaniach szoferskich” 

Utwór stylizowany odwołuje się w sposób jawny – czytelny dla odbiorcy –  do wzorów 

zachowań językowych funkcjonujących poza literaturą [Wojtak, 1994, 136]. Funkcja metapre-

zentatywna stylizacji oznacza, iż odbiorca – dekodując tekst utworu – odnosi elementy (cechy) 

stylizowane do ich genetycznej podstawy (wzorca stylizacyjnego), tym samym możliwe staje 

się jej ukazanie, zaprezentowanie [Dubisz, 1977, 294–295]. Z kolei autor tekstu stylizowanego 

musi zadbać o to, by obecność wzorca była eksplicytnie zaznaczona w utworze, musi przywo-

łać takie stylizacyjne środki językowe, których genetyczny rodowód będzie wyrazisty, łatwo 

odczytywany przez odbiorcę.  
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W nawiązaniu do funkcji metaprezentatywnej stylizacji, łączącej się z zasadą językowe-

go mimetyzmu, profiluję przedstawiane dalej analizy „opowiadań szoferskich”. Opowiadania 

tak nazwane wyodrębniam spośród innych utworów Hłaski ze względu na tematykę, status 

zawodowy bohaterów, a co za tym idzie – wzorzec stylizacyjny, jakim jest gwara szoferska; 

należą do nich dwa krótsze opowiadania: „Baza sokołowska” i „Odlatujemy w niebo”, rozgry-

wające się w środowisku zawodowych kierowców warszawskich, oraz dłuższe opowiadanie 

„Następny do raju” – studium z życia grupy zawodowych kierowców, pracujących w ekstre-

malnych warunkach w bazie małego miasteczka1.  

Stanisław Kania – autor pracy poświęconej gwarze szoferskiej – podkreśla, iż zasługą 

Marka Hłaski jest wprowadzenie potocznej, autentycznej leksyki szoferskiej do literatury [Ka-

nia, 1980, 105–121]. Nie bez znaczenia jest fakt, iż pisarz codzienną mowę zawodowych kie-

rowców, mechaników poznał „od wewnątrz”, przez kilka lat pracując w zawodzie kierowcy 

w Warszawie, co znalazło wyraz m.in. w opowiadaniach „Baza sokołowska” i „Odlatujemy 

w niebo”. Inspiracją do napisania utworu „Następny do raju” było natomiast doświadczenie 

zdobyte przez Hłaskę w czasie pracy w Bazie Transportowej w Bystrzycy Kłodzkiej, w 1950 

roku; w zakończeniu opowiadania (zatytułowanym Ani wstęp, ani posłowie) autor pisze: Pro-

szę mi wybaczyć tę książkę – pękniętą, nierówną, ni to relację z własnego życia, ni to fantazję, 

gdzie wszystko pomieszało się z sobą (…); ale napisałem ją z wielkiej miłości do samochodu. 

Do samochodu – najpiękniejszej rzeczy, jaką wymyślił człowiek dwudziestego wieku (…) (NR, 

439). 

Tak osobisty stosunek Hłaski do przedstawianej w opowiadaniach rzeczywistości zdecy-

dował z pewnością o doborze środków stylizacyjnych i trafnym ich zastosowaniu w „opowia-

daniach szoferskich” [Suska, 2012, 189–209]. Utrwalone połączenia funkcjonujące w wymie-

nionych utworach w profesjonalnej komunikacji bohaterów traktuję nie tylko jako wyznaczniki 

stylu tych utworów, ale też jako reprezentację frazeologii żargonowej, związanej z odmianą 

szoferską. 

Odmiany zawodowe  

W lingwistyce odmiany socjalne, zespolone rodzajem jakiejś więzi środowiskowej czy 

zawodowej, nazywane są gwarami, żargonami, językami. W nowszych analizach pojawia się 

operatywne pojęcie socjolektu, łączone z kategoriami (jakościami), które są podstawą organi-

zacji  leksykalnego repertuaru danego socjolektu i które odpowiadają funkcjom, jakie ten reper-

tuar spełnia w kontaktach między członkami wspólnoty [Grabias, 2001, 235–252]. Gwarę szo-

ferską2 należy zaliczyć do socjolektów o prymarnej funkcji profesjonalno-komunikatywnej 

(profesjolektów), które wytwarzają sobie właściwą leksykę wokół kategorii zawodowości (czy-

li przydatności środków językowych w profesjonalnej działalności grupy) [Grabias, 2001, 

240].  

Wyznaczników profesjolektów upatruje się w leksyce: specjalistycznej, w dużej mierze 

hermetycznej, bo odwołującej się do kompetencji fachowych współwykonawców danego za-

wodu [Grabias, 1974, 23]. Żargon profesjonalny (nazwy żargonowe) – potoczny odpowiednik 

terminologii – powołują do życia członkowie grupy zawodowej spontanicznie, w kontaktach 

mówionych, na użytek sprawnego, ekonomicznego komunikowania się; cechuje go mniejsza 

ścisłość i precyzja oraz (możliwe) nacechowanie emocjonalne [Gajda, 1974, 75–76]. W dalszej 

części koncentruję analizy na tej właśnie, nieoficjalnej warstwie leksyki zawodowej, służącej 

profesjonalnym kontaktom w obrębie grupy zawodowych kierowców. 

                                                 
1 Podstawą źródłową jest edycja: Hłasko M., Utwory wybrane, Warszawa: Czytelnik, 1986, t. I–II. 
2 Termin: gwara szoferska przyjmuję za Kanią [1980], aby zachować nazewniczą jednorodność. 
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Profesjolekt szoferski  

Socjolingwistyczny opis odmiany szoferskiej, w tym jej zasobów słownikowych i frazeo-

logicznych, trudno uznać za kompletny, podstawowym opracowaniem pozostaje bowiem pu-

blikacja Stanisława Kani, rejestrująca żargon szoferski lat 70. [1980, 105–121]3. Opracowanie 

stanowi w jakiejś mierze punkt odniesienia dla późniejszych opisów – z tym jednak zastrzeże-

niem, że profesjolekt szoferski cechuje znaczna zmienność leksyki, choćby ze względu na dy-

namikę zmian w obrębie przestrzeni zawodowej, do jakiej się odnosi (zmiany techniczne sa-

mochodów, warunków jazdy itp.). We wspomnianej publikacji o  leksyce szoferskiej badacz 

pisze m.in. : „(…) znaczną część stanowią profesjonalizmy, tj. wyrazy i związki wyrazowe 

odnoszące się do przedmiotów i czynności zawodowych (…). Dla gwary szoferskiej charakte-

rystyczne jest również duże nacechowanie emocjonalne słownictwa” [Kania, 1980, 105].  

W utworach szoferskich Hłaski podstawą zawodowego wzorca stylizacyjnego uczynił 

autor znaną sobie gwarę kierowców z przełomu lat 40. i 50. W jednym z opowiadań otrzymu-

jemy wyraźną wskazówkę chronologiczną: Były to pierwsze lata powojenne, pierwsze ciężkie 

lata, bez warsztatów, bez części – a transport musiał chodzić (BS, 34). Leksyka występująca 

w tych utworach odzwierciedla zatem zasoby profesjolektu z początkowego okresu jego kształ-

towania, gdy samochód upowszechnił się jako narzędzie pracy, a tym samym dał początek 

profesji kierowcy.  

Szoferska frazeologia żargonowa  

Do frazeologii żargonowej w opowiadaniach szoferskich Hłaski zaliczam połączenia wy-

stępujące w stylizowanych dialogach jako elementy wypowiedzi bohaterów; połączenia te imi-

tują nieoficjalną komunikację utrwaloną wewnątrz grupy zawodowej, dla której w takich pro-

fesjonalnych sytuacjach stanowią przyjęty sposób wyrażania potencjału treściowego4. Analizę 

skupiam na semantycznych i językowych (pragmatycznych) cechach odnotowanego zbioru 

leksykalnego, co pozwala scharakteryzować omawiany profesjolekt kierowców i pokazać jego 

specyfikę zdeterminowaną chronologicznie. Trzeba bowiem zaznaczyć, że zaledwie 4 połącze-

nia przywoływane w opowiadaniach przez Hłaskę znalazły się w leksykonie szoferskim zebra-

nym przez Kanię, późniejszym o 20 lat: taśma ferroda `okładzina szczęk hamulcowych`, dać 

drogę `ustąpić pierwszeństwa innym samochodom`, piłować jedynką `jechać długo na pierw-

szym biegu`, lewy kurs `nielegalny kurs w celach zarobkowych`. Pozostałe przykłady nie są tu 

notowane, nie pojawiają się też  w opracowaniach słownikowych ogólnych czy specjalistycz-

nych; ich znaczenie profesjonalne odtwarzam m.in. na podstawie analizy szerokiego kontekstu 

(z którym są ściśle związane), czyli w wypadku utworu stylizowanego – na podstawie elemen-

tów tekstu otaczającego opisywane (analizowane) połączenie [Żydek-Bednarczuk, 1987, 29].  

Kategorie semantyczne odnotowanych związków przedstawiają się następująco: 

a. nazwy części samochodowych 

koło sterowe `kierownica`, kubek filtrowy `część filtra paliwa chroniąca gaźnik przed za-

nieczyszczeniem`, pełne światła `wszystkie światła, w jakie wyposażony jest samochód`, tar-

                                                 
3 Szerszy zakres ma specjalistyczna leksyka motoryzacyjna (znormalizowana terminologia i warianty 

profesjonalne), opisana przez Żydek-Bednarczuk [1987]. Zakres ten wyznacza rozumienie motoryzacji: „cało-

kształt zagadnień odnoszących się do zastosowania pojazdów drogowych lub szynowych, napędzanych silnikami 

spalinowymi” [Żydek-Bednarczuk, 1987, 7]. 
4 Odwołuję się do pojęcia frazemu, za jaki uznaje się element nominatywny (o względnie trwałej formie 

językowej), odtwarzalny w typowej sytuacji dla  nazwania określonej  wiązki sensów [Chlebda, 2001, 336]. 
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cza sprzęgłowa `tarcza sprzęgła ciernego`, taśma ferroda `okładzina szczęk hamulcowych`, 

terenowa skrzynka biegów `skrzynia zmiany biegów w samochodzie ciężarowym przeznaczo-

nym do eksploatacji w trudnym terenie, suche sprzęgło `sprzęgło, które pracuje bez zużywania 

specjalnych płynów lub olejów`, 

b. nazwy samochodów 

ciężki wóz `samochód ciężarowy o dużej ładowności, trumna świętego Rocha `stary, wy-

eksploatowany samochód`, 

c. czynności związane z jazdą 

basować silnikiem `wprowadzać silnik na wysokie obroty, co powoduje jego głośną pra-

cę`, brać na ciąg `holować`, brać na dewizkę `holować`, brać na podrywkę `uruchamiać silnik 

energicznym ruchem korby`, dać drogę `ustąpić pierwszeństwa innym samochodom`, dać peł-

ny gaz `maksymalnie nacisnąć pedał przyspieszenia`, docisnąć do deski `maksymalnie naci-

snąć pedał przyspieszenia`, lecieć na całym gazie `jechać z maksymalną prędkością`, piłować 

jedynką `jechać długo na pierwszym biegu`, piłować wóz `nieumiejętnie eksploatować samo-

chód`, przejechać do dechy `przejechać z maksymalną prędkością`, rozbujać samochód `przy-

spieszyć`, sztachnąć wóz `rozbić samochód w wypadku`, 

d. sprawność samochodu i jego zespołów 

amortyzatory siadają `amortyzatory odkształcają się maksymalnie wskutek nadmiernego 

obciążenia samochodu`, chodzić koło wozu `dbać o sprawność techniczną samochodu`, ciężko 

pali `silnik z trudem daje się uruchomić`, guma nawaliła / walnęła `pękła opona w aucie`, ha-

mulce poszły spać `nie działa układ hamulcowy`, ja na gaz a on zgasł `o awarii silnika niemoż-

liwej do usunięcia`, luz zaworowy `nieprawidłowa praca silnika spowodowana uszkodzeniem 

zaworów lub złą regulacją`, silnik milczy `o silniku: całkowicie niesprawny`, nie chce palić 

`o silniku: nie można uruchomić`, nie ciągnie `silnik nie ma mocy, gaśnie przy próbie zwięk-

szenia prędkości`, palić sprzęgło `zniszczyć okładziny tarczy sprzęgłowej wskutek nieprawi-

dłowej eksploatacji sprzęgła`, przesmarować przeguby / wóz `czynność obsługi technicznej 

związana z prawidłową pracą mechanizmów i części auta`, przytoczyć się na bańce `przyjechać 

z uszkodzona pompą paliwową`, rozsypka silnika `o silniku: całkowite zniszczenie, usterka 

niemożliwa do usunięcia`, silnik krztusi się `o silniku: przerywa, tj. nie pracuje regularnie`, 

silnik łapie fałszywe powietrze `o silniku: nie pracuje prawidłowo z powodu nieszczelności 

uszczelek`, silnik nie chce przerzucić `o silniku: nie można uruchomić`, silnik nie chce zasko-

czyć `o silniku: nie można uruchomić`, silnik nie ma przejścia `o silniku: pracuje nieregularnie 

przy próbie zwiększenia jego obrotów`, silnik przekrztusił się `o silniku: zaczął pracować regu-

larnie`, silnik zagadał / silnik zaskoczył / silnik zagrał `udało się uruchomić silnik`, wóz sypie 

się `o samochodzie: traci sprawność, ma wyeksploatowane części, podzespoły`, wóz ma gang 

`o samochodzie: bardzo dobrze sprawdza się w eksploatacji, ma bardzo dobre parametry tech-

niczne`, wóz po drugim szlifie `o samochodzie, w którym silnik został poddany remontowi 

(wykonano szlify elementów silnika)`, zabasować równo `o silniku: zacząć pracować regular-

nie, miarowo`, zarżnąć wóz `uszkodzić silnik na skutek złej, nieumiejętnej eksploatacji`, 

e. nielegalny proceder kierowców 

lewy kurs `nielegalny kurs w celach zarobkowych`, opchnąć kurs `sprzedać towar prze-

wieziony podczas nielegalnego kursu`, opylić na lewo `sprzedać towar przewieziony podczas 

nielegalnego kursu`, 
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f.  sentencje środowiskowe 

szofer a kurwa jedną drogą chodzą `z niechęcią o zawodzie kierowcy`, wóz ino gwizda, 

tylko szofer `ironicznie o niedoświadczonym kierowcy`, z kogo szofer jak z koziej dupy trębacz 

`pogardliwie o niedoświadczonym kierowcy`, złamane życie Felka szofera `z ironią, niechęcią 

o zawodzie kierowcy`, 

g. varia 

praca za kółkiem `praca w zawodzie kierowcy`, zsadzić z wozu `przenieść kierowcę na 

inne stanowisko pracy`. 

 

W zasobach omawianej frazeologii żargonowej znajduje odzwierciedlenie pierwszorzęd-

na cecha semantyczna wszelkich profesjolektów: dominują liczebnie połączenia skupione wo-

kół czynności i desygnatów profesjonalnych, takich, które nie są określone wyrazami czy połą-

czeniami języka ogólnego. Nieliczne przykłady odnoszą się pośrednio do pracy: wyrażają 

stosunek do wykonywanego zawodu, inne – nazywają nielegalne zachowania kierowców. Za-

wodowość socjolektu, czyli jego przydatność w profesjonalnej działalności i komunikacji gru-

py społecznej, można także mierzyć pewnymi cechami wpisanymi w leksykę żargonową [Gra-

bias, 2002, 240–244]; w dalszej części przyjrzę się językowym właściwościom odnotowanych 

połączeń szoferskich, łącząc je ze specyfiką odmian zawodowych5. 

Nieoficjalną leksykę zawodową odróżnia od terminologii (oficjalnej nomenklatury) bo-

gata synonimika [Szymczak, 1979, 49], co zauważyć można także w badanym materiale. 

U Hłaski wielość określeń dotyczy czynności lub sytuacji podstawowych, powtarzanych 

w codziennej pracy: 

a. uszkodzony (uszkodzić) samochód, silnik – zarżnąć wóz, milczący  silnik, rozsypka silnika, 

b. o silniku, którego nie można uruchomić – ciężko pali, nie chce palić, silnik nie chce przerzu-

cić, silnik nie chce zaskoczyć, 

c. holowanie – brać na ciąg, brać na dewizkę,  

d szybka jazda – dać pełny gaz, docisnąć do deski, lecieć na całym gazie, jeździć ostro, przeje-

chać do dechy, 

e. o regularnej, prawidłowej pracy silnika – zabasować równo, silnik przekrzusił się,  

f. o uruchomieniu silnika – silnik zagadał, silnik zagrał, silnik zaskoczył. 

Kolejną wyróżniającą cechą leksyki żargonowej (świadczącą o wysokim stopniu zawo-

dowości) jest jej skrótowość formalna (przewaga skrótu nad peryfrazą) – w spontanicznej kon-

taktach osób o podobnych kompetencjach zawodowych chodzi bowiem o ekonomiczność ko-

munikacji. W wypadku frazeologii częściej można raczej mówić o skrótowości pragmatycznej: 

czyli ustaleniu takiego połączenia żargonowego, które stanie się podstawą możliwie najbar-

dziej ekonomicznego i skutecznego komunikatu albo zastąpi komunikat dłuższy; niekiedy bę-

dzie to oznaczać przekaz mniej ścisły, ale w pełni zrozumiały w kontekście wspólnej wiedzy 

współwykonawców zawodu. Formalne i semantyczne zintegrowanie dotyczy przede wszyst-

kim odnotowanych wyrażeń rzeczownikowych6, które w strukturze profesjolektu kierowców 

nabierają charakteru terminologicznego; nazywają części samochodowe, samochody, zastępu-

jąc bardziej rozbudowane określenia, peryfrazy, np.: kubek filtrowy, pełne światła, taśma fer-

roda, suche sprzęgło, ciężki wóz, luz zaworowy. Dominują wyrażenia mające postać rzeczow-

                                                 
5 Omawiane właściwości ilustruję wybranymi przykładami; nie powtarzam już znaczenia przytaczanych 

związków, chyba że jest to konieczne (dla lepszego zobrazowania cechy czy zjawiska). 
6 Przyjmuję w artykule funkcjonalno-gramatyczną typologię związków frazeologicznych [Lewicki, 1983, 

75–83; Lewicki, Pajdzińska, 2001, 316–318]. 
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nika z przymiotnikiem umieszczanym bądź przed wyrazem określanym, bądź po nim, jako 

tzw. określenie wartościujące. Rzadziej nośnikiem profesjonalnego znaczenia stają się wyraże-

nia wielowyrazowe, również ekonomiczne, bo zastępujące rozbudowane opisy stanu technicz-

nego, np.: wóz po drugim szlifie `o samochodzie, w którym silnik został poddany remontowi 

(wykonano szlify elementów silnika)`, czy części samochodu, np.: terenowa skrzynka biegów 

`skrzynia zmiany biegów w samochodzie ciężarowym przeznaczonym do eksploatacji w trud-

nym terenie, np. górzystym, lub przy bardzo dużym obciążeniu auta`. Sporadycznie zdarzają 

się wyrażenia zaskakujące odległością skojarzeń, a przez to odznaczające się zabarwieniem 

ekspresywnym, np.: trumna świętego Rocha. 

Nacechowanie emocjonalne, ekspresywne, czy ogólniej – nieneutralność – to cecha naj-

wyraźniej odróżniająca  żargonową leksykę od neutralnej terminologii. W analizowanym mate-

riale wspomniana nieneutralność jest częstym elementem naddanym w zwrotach i frazach: 

liczebnie najbardziej reprezentatywnych dla przywoływanej w prozie Hłaski gwary szoferskiej. 

Połączenia te odnoszą się do czynności związanych z jazdą oraz z obsługą techniczną samo-

chodów, a więc prymarnie podporządkowane są ekonomicznej nominacji. Dodatkowo sygnali-

zują typową dla komunikacji mówionej, dla relacjach równorzędnych, emocjonalność. Stąd też 

obecność nacechowanych komponentów w składzie zwrotów i fraz, np.: lecieć na całym gazie, 

sztachnąć wóz, guma nawaliła, przejechać do dechy. Znacznie częściej ekspresywność jest 

pochodną metaforyzacji znaczenia profesjonalnego. Tu na uwagę zasługuje seria fraz, których 

podstawą stały się czasowniki łączone w języku ogólnym z rzeczownikami żywotnymi, np.: 

amortyzatory siadają, hamulce poszły spać, silnik milczy, silnik krztusi się, silnik zagadał. Me-

taforyczne, a przy tym często wartościujące, emocjonalne nazywanie czynności zawodowych 

znajduje wyraz także w innych frazach oraz zwrotach, np.: basować silnikiem, piłować wóz, 

rozbujać samochód, palić sprzęgło, zarżnąć wóz, wóz ma gang.  

Generalnie w odnotowanym materiale – poza wyrażeniami rzeczownikowymi – daje się 

zauważyć mechanizm typowy dla żargonowej frazeologii: nadawanie leksemom ogólnym fa-

chowego znaczenia całościowego. Treść ujmowana jest w sposób mało precyzyjny, ale realizu-

je w zamian pożądaną ze względów praktycznych skrótowość.  

Na koniec warto przywołać związki, które pośrednio wiążą się z wykonywanym zawo-

dem kierowcy (nieliczne). Połączenia nazywające nielegalne zarobkowanie podczas plano-

wych przejazdów: lewy kurs, opchnąć kurs, opylić na lewo, poprzez skład leksykalny obrazują 

jednocześnie interferencje gwary szoferskiej z innymi odmianami środowiskowymi [Grabias, 

1995, 156–157]: gwarą warszawską (opylić), gwarą złodziejską (opchnąć). Z kolei środowi-

skowe sentencje, prymarnie ekspresywne, wyrażają silnie emocjonalny stosunek do zawodu 

lub do innych członków grupy (kierowców), a ich dosadną obrazowość wzmacniają wulgary-

zmy i kolokwializmy z niskiego rejestru. 

Wnioski 

„Opowiadania szoferskie” Hłaski dostarczają materiał do badań nad nieoficjalną leksyką 

kierowców, która w literaturze lingwistycznej nie została opisana; ich analiza uzupełnia zatem 

– w wybranym zakresie – obraz profesjolektów polskich. Na potrzebę tego rodzaju cząstko-

wych badań zwraca uwagę Chlebda, pisząc: „Frazeologiczne zasoby takich subkodów, jak 

idiolekty, familekty, podjęzyki grupowe itp. wydają się nieprzebrane, a bez ich uwzględnienia 

całościowy obraz danej frazeologii narodowej będzie niemożliwy” [Chlebda, 2001, 340]. 

Trzeba też podkreślić, iż proza Hłaski rejestruje odmianę zawodową historyczną – nie tylko ze 

względu na fakt, że utrwala wycinek leksyki charakterystyczny dla przełomu lat 40/50. Histo-

ryczność polega też na tym, że socjolekt kierowców zawodowych zastępuje dziś inny – socjo-

lekt użytkowników CB-radia. Współcześnie zaciera się bowiem granica między kierowcą za-



 165 

wodowym a korzystającym z auta dla celów prywatnych, samochód staje się powszechny, 

zmieniają się realia cywilizacyjno-społeczne (nowe marki samochodów, nowe urządzenia słu-

żące do komunikacji, także do kontroli kierowców itp.) – w efekcie więź profesjonalna zmienia 

się na komunikatywno-ekspresywno-tajną. Leksyka gwary szoferskiej jest kontynuowana 

w zasobach socjolektu użytkowników CB-radia w niewielkim stopniu7.  

Odnotowane w utworach Hłaski frazeologizmy żargonowe pozwalają odtwarzać zręby 

socjolektu szoferskiego: jego głównych wyróżników semantycznych oraz językowych; poka-

zują funkcję frazeologizmów w obrębie profesjolektów, a przede wszystkim sposoby, w jaki 

żargonowe połączenia wyrażają kategorię socjolektalną zawodowości.  

LITERATURE AS SOURCE OF JARGON PHRASEOLOGY (IN THE LIGHT 

OF MAREK HŁASKO’S “CHAUFFEURS’ STORIES”) 

Summary 

The article presents a repertory of jargon phraseology that is associated with informal 

communication between professional drivers. “Chauffeurs' stories” (“Baza sokołowska”, 

“Odlatujemy w niebo” and “Następny do raju”), called this way by the author due to their sub-

ject area and characters’ occupations, constitute the research material. They are a source of 

reconstructions of chauffeurs' variant form from the 1950s as their realistic style is shaped by 

language stylization, which aims at mimetic evocation of the standard form: chauffeurs' jargon, 

with its characteristic jargon lexis. The article demonstrates semantic and linguistic features of 

discerned professional links. 
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PRZYSŁOWIA, ZWROTY PRZYSŁOWIOWE I CYTATY 

W KORESPONDENCJI PRYWATNEJ  

HENRYKA SIENKIEWICZA 

Leonarda Mariak 

Proverbs in Henryk Sienkiewicz’s private correspondence 

Keywords: Private letter, proverbs, idiolect 

Contact: Uniwersytet Szczeciński; lenam@vp.pl 

 

Rok 2016 jest w Polsce rokiem Sienkiewicza, 05 maja minęła 170. rocznica 

urodzin, a 15 listopada 100. rocznica śmierci pierwszego polskiego noblisty 

w dziedzinie literatury, wielkiego człowieka i obywatela świata. Niniejszy 

szkic wpisuje się w działania, upamiętniające te wydarzenia. 

 

Henryk Sienkiewicz należy do grona tych pisarzy1, którzy oprócz wspaniałej spuścizny 

literackiej pozostawili po sobie obszerny zbiór listów2 stanowiących cenne źródło wiedzy 

o jego życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. Oprócz cyklu listów podróżniczych rela-

cjonujących pobyt Sienkiewicza w Ameryce (od lutego 1876 do grudnia 1877 roku) oraz Afry-

ce (od grudnia 1889 do kwietnia 1890), listów oficjalnych adresowanych do znanych osobisto-

ści życia społecznego, politycznego, naukowego, literackiego, lekarskiego, korespondencja 

Sienkiewicza zawiera obszerny – liczący 1401 zbiór listów prywatnych [Sienkiewicz, 1996a, 

1996b, 1996c; 2008a, 2008b, 2008c] adresowanych do siedmiorga członków najbliższej rodzi-

ny, czyli trzech kolejnych żon: Marii z Szetkiewiczów – 10 listów, Marii z Wołodkowiczów – 

6 listów, Marii z Babskich – 600 listów, dwojga dzieci: córki Jadwigi – 92 listy, syna – Henry-

ka Józefa – 66 listów, siostry Heleny – 64 listy oraz szwagierki – Jadwigi z Szetkiewiczów 

Janczewskiej – 563 listy. Różnorodny pod względem struktury, podejmowanej problematyki 

i cech językowych korpus listów powstawał w ciągu prawie 40 lat życia pisarza3. Warto pod-

kreślić, że regularna, codzienna korespondencja była dla niego bardzo ważna, dostarczała bo-

                                                 
1 Do klasyków epistolografii polskiej zaliczyć można takich pisarzy, jak np.: Adam Naruszewicz, Zygmunt 

Krasiński, Juliusz Słowacki, Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski, Stanisław Brzozowski, i inni. [Zob. Bachórz, 

Kowalczykowa, red., 1991, 483-485; hasło: List, oprac. M. Piechota]. 
2 Częste podróże pisarza w różne zakątki Europy i kraju zaowocowały 15 tysiącami listów, z których oca-

lało około 3 tysięcy adresowanych do 450 osób. [Zob. nota wydawnicza na okładce publikacji Sienkiewicz, 

2008a]. 
3 Pierwszy datowany list, zamieszczony w zbiorze pod redakcją M. Bokszczanin powstał we wrześniu 

1879 i był adresowany do sióstr Szetkiewiczówien. Ostatni list napisał Sienkiewicz do córki 14 XI 1916 roku, 

dzień przed swoją śmiercią. 
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wiem informacji o najbliższych i tym samym łagodziła tęsknotę oraz brak osobistego kontaktu 

z rodziną4. 

Dla współczesnego badacza korespondencja rodzinna Sienkiewicza stanowi nieocenione 

źródło wiedzy o mało dotąd znanych szczegółach z życia prywatnego, towarzyskiego, uczu-

ciowego i rodzinnego pisarza, dostarcza również wielu cennych informacji na temat właściwo-

ści idiolektalnych jego języka, realizowanych poza sferą twórczości artystycznej na płaszczyź-

nie zachowań pragmalingwistycznych5. 

Celem niniejszego szkicu będzie analiza formalno-semantyczna przysłów zawartych 

w korespondencji prywatnej Sienkiewicza, a także próba odpowiedzi na pytanie, jaką funkcję 

pełnią te struktury w przekazie listowym, rozumianym tu jako „osobisty dialog nadawcy i od-

biorcy” [Lalewicz 1975, 73]. 

Zgromadzony materiał liczy blisko 30 paremii, co w zestawieniu z objętością badanej 

korespondencji (ok. 3 tys. stron druku) nasuwa wniosek, że nasycenie listów przysłowiami jest 

raczej niewielkie6. Stan taki można tłumaczyć przede wszystkim nacechowaniem i nośnością 

stylistyczną tej warstwy leksykalnej języka, a także statusem przysłów w XIX-wiecznej polsz-

czyźnie. Z badań Danuty Buttler [1993, 81–90] oraz Elżbiety Umińskiej-Tytoń [2011, 228–

230] wynika, że w tym okresie paremie należą wprawdzie do ważnych i reprezentatywnych 

typów frazeologizmów, zgodnych z ówczesną normą językową, ale w konwersacjach, zwłasz-

cza towarzyskich, salonowych były używane rzadko i traktowane jako element niepożądany. 

W przypadku listu prywatnego, który spośród wszystkich innych odmian tego gatunku pi-

śmiennictwa, jest tekstem najbardziej zbliżonym do komunikacji ustnej (dialogicznej) [Data, 

1989, 145] funkcje i status paremii są najbardziej zbliżone do tych występujących w konwersa-

cji. Analiza listów prywatnych Sienkiewicza dowodzi, że codzienna korespondencja była dla 

pisarza niezwykle ważna, bo podczas częstych podróży zastępowała mu rozmowę z bliskimi 

i stanowiła namiastkę życia rodzinnego. Na taką funkcję listów wskazują formy werbalne 

i nominalne będące synonimami konwersacji, czynności mówienia, którymi Sienkiewicz naj-

częściej uzasadniał powody częstego korespondowania: proszę Cię – nie pisuj więcej jak na 

jednej stronicy, nie męcz ani główki, ani ręki i nie bierz ze mnie przykładu, bo dla mnie to od-

poczynek po robocie, sposób przyjemniej gawędy z siostrzyczką - a dla Ciebie wysilenie. (JJ 

1887, 52)7; Zresztą tak miło gawędzić z tym poczciwym i kochanym stworzeniem zamiast su-

szyć mózg nad powieścią. (JJ 1887, 56); Alem się zajął pakowaniem, a potem rozmową z kimś 

okropnie miłym, kogo bardzo lubią i cenią i za Jego towarzystwem przepadają. Ta rozmowa, 

chociaż listowna, sprawiła, że mi jakoś weselej. (JJ 1887, 83); Na ten list już nie odpowiadaj. 

Ja piszę, bo się chce pogawędzić z Dzideczkiem (JJ 1890, 233). 

Przechodząc do analizy zebranych przysłów należy zaznaczyć, że czynnikami, które mia-

ły decydujący wpływ na ich dobór, funkcję, strukturę i proweniencję była osoba adresata, czas, 

                                                 
4 Z ustaleń Marii Bokszczanin [zob. Sienkiewicz, 1996a, Wstęp, 13] wynika, że Sienkiewicz pisał listy 

przez całe swoje dorosłe życie, zwykle kilka listów dziennie i zajęcie to traktował bardzo poważnie. 
5
 W literaturze przedmiotu list prywatny jest traktowany jako użytkowa forma komunikacji, sytuowana 

pomiędzy komunikacją ustną i pisemną [Zgółka, Zgółka, 1993, 114]. 
6 Znacznie większą częstotliwością odznaczają się w korespondencji związki frazeologiczne, jest ich tu 

około półtora tysiąca [zob. Mariak, 2015]. 
7 W nawiasach podano inicjały adresatów listów, czyli: JHS - Henryk Józef Sienkiewicz – syn pisarza;  

JJ – Jadwiga Janczewska – szwagierka; JS Jadwiga Sienkiewiczówna – córka, MSz - Maria z Szetkiewiczów 

Sienkiewiczowa – pierwsza żona, MW – Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa – druga żona, MB – Maria 

z Babskich Sienkiewiczowa – trzecia żona; HS – Helena Sienkiewiczówna – siostra; natomiast liczby oznaczają 

odpowiednio: rok powstania listu i jego numer w kolejnym tomie Listów Sienkiewicza. 
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w którym list powstawał, i oczywiście poruszana w listach tematyka. W korespondencji z ro-

dziną Sienkiewicz pisał o różnych sprawach - istotnych i błahych, poważnych i humorystycz-

nych, przeważają jednak listy poufałe, pisane z uwagi na doraźne potrzeby i aktualne tematy, 

wpisujące się w nurt listów teraźniejszych [Skwarczyńska, 1937, 119].  

Ponieważ list służy życiu, jego praktycznym celom, a swoje piękno znajduje na drodze do jak najdoskonal-

szego ich osiągnięcia – zatem styl listu musi mieć ścisły związek z życiem. Nie będąc bynajmniej 

w sprzeczności z indywidualnością autora, musi być przede wszystkim w najściślejszym związku z po-

tocznością jego życia, [Skwarczyńska, 1937, 321]  

Tematyka podejmowana przez Sienkiewicza w listach przełożyła się na wartość seman-

tyczną przysłów8, które w większości wyrażają prawdy ogólne, dotyczące ludzkiego życia, np.: 

Moja Dzinku, jeśli się trafi jaka okazja do Warszawy – poproś Edwarda, by odesłał ojcu owych 300 rs., 

które jeszcze są u niego. Ojcu ma w tych dniach wypłacić albo może już wypłacił Weyssenhoff rs. 1000, 

bo mi pisał, że to uczyni zaraz po powrocie z Petersburga – ale od przybytku głowa nie boli. (JJ 1894, 

382); SF9 I, 246, 

Mateczka pisała Ci zapewne, że istnieją jakieś wielkie zamiary co do mego jubileuszu, ale być może, że 

z wielkiej chmury będzie mały deszcz. (JJ 1897, 439); SF I, 134, 

Obliczyłem, że mi nie warto z Krakowa wracać do Zakopanego, potem znów spokojnie całą jesień prześle-

dzić. And I am coming here, ale: Chłop strzela. Pan Bóg kule nosi (masz przysłowie!). Jak nie zaczną do 

mnie pisać, telegrafować, tak muszę jechać. (JJ 1891, 289); SF I, 110, 

Drugą grupę stanowią przysłowia określające wygląd, zachowania, cechy charakteru lu-

dzi, np.:  

nowe czynniki nie pozwalają nigdy skrystalizować się w jego duszy poczynającym się tworzyć związkom 

psychochemicznym – słowem, czytam i myślę: „Czy ten kpi, czy o drogę pyta”. (JJ 1890, 253); SF I, 189; 

NKP II, 184, 

Poza tym miłym towarzystwem jestem przez cały dzień zupełnie samotny i nie uwierzysz, jak rozumiem 

tego safirowskiego, czy tam jakiegoś indyka, który tak myślał, aż zdechł. Jedną połową mózgu myślę o 

tym, co było, drugą o tym, co jest, i w końcu dochodzę do takiego zmęczenia, jakiego przy największej 

pracy nie doznaję. (JJ 1887, 78); SFzP, 142: Indyk myślał o niedzieli a w sobotę łeb mu ścieli; SF brak, 

W sobotę jadę na polowanie, a we wtorek z odczytami. Sam nawarzyłem tego piwa i muszę je wypić. 

Podły czas i podła droga (JJ 1903, 482); SF I, 685 ‘Jakiegoś piwa (piwka) nawarzył, takie wypij (ponieś 

konsekwencje swojego postępowania)’. 

W literaturze przedmiotu przysłowia traktowane są jako „minimalne teksty utrwalone 

w społecznym zasobie tekstów i formuł tekstowych” [Bartmiński, 1993, 307; Bartmiński, Nie-

brzegowska-Bartmińska, 2009, 46], dlatego ważną kwestią jest sposób adaptacji tych form 

w strukturze listu. Analiza korespondencji prywatnej pokazuje, że Sienkiewicz najczęściej sto-

sował przysłowia albo w postaci cytatowej, albo zmodyfikowanej jako parafrazy. Sygnałem 

graficznym dosłownego przytoczenia jest cudzysłów np.: 

                                                 
8
 Na użytek tego szkicu przyjmuję, że przysłowie to: „zdanie występujące w obrębie danej kultury w sta-

łej postaci, wyrażające w formie bezpośredniej lub zmetaforyzowanej pewną myśl czy naukę ogólną, odnoszącą 

się do określonej sytuacji życiowej (…), które ma postać stwierdzenia lub pouczenia, zwykle zbudowanego na 

zasadzie paralelizmu lub kontrastu znaczeniowego.” [Sławiński, red., 1988, 412]. „Warunki użycia przysłowia 

są określone pragmatycznie – przez sytuacje, do których się może odnosić.” [Bartmiński, 1993, 317]. 
9 Ze względu na trudności w rozróżnianiu przysłów i zwrotów przysłowiowych, do pierwszej kategorii za-

liczyłam tylko te przykłady, które w SF lub innych źródłach leksykograficznych (NKP, SFzP) opatrzono kwalifi-

katorem przysł. oraz te, które Sienkiewicz sam określił jako przysłowie. 



170   

I istotnie zachodzę w głowę, jak można było zrozumieć ją inaczej – a zwłaszcza jakie inne można było 

wynaleźć lub przypuścić powody, które by mnie skłoniły do powstrzymywania ich wyjazdu. Nie lubisz 

przysłów, ale tym razem pozwól mi zacytować: „Za twoje myto jeszcze cię obito.” (JJ 1896, 431); SF I, 

465; NKP II 567, 

Jeśli był projekt przywiezienia p. Adoli – to musiał upaść wobec choroby p. Czarnowskiej, u której zdekla-

rowało się ciężkie zapalenie płuc. Zresztą w tej sprawie „święty Boże nie pomoże”, bo ja mam na nią 

zawsze jednakowy pogląd. (JJ 1889, 192); SF I, 716, 

nowe czynniki nie pozwalają nigdy skrystalizować się w jego duszy poczynającym się tworzyć związkom 

psychochemicznym – słowem, czytam i myślę: „Czy ten kpi, czy o drogę pyta”. (JJ 1890, 253); SF I, 

189; NKP II 184, 

W przypadku parafraz Sienkiewicz najczęściej wprowadzał różnego typu modyfikacje 

gramatyczno-składniowe lub leksykalne w kanonicznej strukturze przysłów, np.:  

Dla tego samego można pokochać Oblęgorek, a cóż dopiero, gdy się zobaczy, że nie jest tak czarny, jak 

go pan dziedzic maluje. – A dziedzic! czysta rozkosz! (MB 1902, 41); SF I, 170: Nie taki diabeł straszny, 

jak go malują ‘gorzej sprawę przedstawiają, niż jest’, 

W sobotę jadę na polowanie, a we wtorek z odczytami. Sam nawarzyłem tego piwa i muszę je wypić. 

Podły czas i podła droga (JJ 1903, 482); SF I, 685: Jakiegoś piwa (piwka) nawarzył, takie wypij ‘ponieś 

konsekwencje swojego postępowania’, 

Rzeczywiście siały one, co się nazywa, wiatr – i poczynają zbierać burzę. – Im więcej czasu upływa, im 

spokojniej patrzę, tym mi się ta awantura wydaje bardziej niesłychaną. (JJ 1894, 381); SF II, 541: Kto sieje 

wiatr, zbiera burzę. 

Rzadko zdarzało się, aby przysłowia się powtarzały. Jedynie przysłowie Zła siekiera ni-

gdy nie zaginie było użyte dwa razy, ale za każdym razem w innej modyfikacji: 

Jeśli usłyszysz, że się „Bundesrath” utopił, pomyśl sobie: „Zła siekiera nie utonie” – i bądź pewna, że 

Dick wypłynie. (JJ 1891, 280); SF II, 113: Zła siekiera nigdy nie zaginie ‘rzecz bezużyteczna nie znajduje 

amatora’ 

Dziś dość pogodnie, ale chmury. Jutro co będzie, to będzie. Są takie siekiery, którym nie przeznaczono 

tonąć. (JJ 1886, 34); SF II, 113  

Przywołane przysłowia, zarówno w postaci kanonicznej, jak i parafrazy są nośnikami 

prawd i praktycznej mądrości. Ze względu na swoją obrazowość, skrótowość, zdolność do 

wartościowania [Mukařovský, 1973, 60] stały się dla Sienkiewicza doskonałym środkiem su-

biektywnego wyrażania swoich opinii, a także okazją do tego, by wesprzeć własne sądy ogól-

noludzką „mądrością życiową” zawartą w przysłowiach. 

Zmiana struktury wewnętrznej przysłów służyła głównie aktualizacji prezentowanych 

treści, dostosowaniu warstwy znaczeniowej przysłowia do konkretnej sytuacji. Czasami Sien-

kiewicz wprowadzał modyfikacje, aby nadać wypowiedzi zabarwienie humorystyczne, np.: 

Dobra robota Twego Janka szła podobno o lepsze z żywością i iskrzącym się dowcipem Twego milczenia. 

Jeśli milczenie jest istotnie złotem, to może Ty zafundujesz nam podróż do Rzymu albo nawet naoko-

ło świata. (JHS 1892, 9); SF I, 447. 

Parafraza przysłowia Mowa jest srebrem, a milczenie złotem pojawiła się w liście adre-

sowanym do syna – Henryka Józefa. Pisarz użył jej, aby w żartobliwy sposób napomnieć jedy-

naka i skłonić go do większej aktywności w życiu towarzyskim. 

Oprócz przysłów polskich, w badanej korespondencji prywatnej, występują paremie ob-

cojęzyczne, głównie łacińskie, rzadziej francuskie. Ich obecność w korespondencji można tłu-

maczyć, powszechną w XIX wieku, znajomością francuszczyzny i łaciny wśród polskiej inteli-

gencji i wykształconej szlachty. Zarówno Sienkiewicz, jak i pozostali adresaci listów znali 
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obydwa języki, więc prawidłowe odczytanie i zrozumienie obcych cytatów nie było dla nich 

problemem. Oto przykłady: 

z gardłem znów lepiej. Wyobraź sobie, że Hering, specjalny laryngista, (…) chciał mi w paszczę zaglądać, 

ale mu powiedziałem: „Cura te ipsum” i odczep się od duszy mojej! (JJ 1887, 49); SF I, 379: Lekarzu, 

uzdrów samego siebie, 

Pannie Marii ukłony. Na wypadek, gdyby zacne zasady, jakie z domu wyniosła poruszyły jej sumienie 

w kierunku „Redde, quod debes” – adresu przesłać nie omieszkam. (JJ 1887, 49) ‘przysł. łac. Oddaj coś 

winien’ [Kopaliński, 1985, 359]; SF brak, 

Zasmuciłbym go bardzo odłożywszy po raz trzeci ad calendas graecas – bo w takim wieku będąc przy-

puszcza, że może mnie wcale nie zobaczyć. (JJ 1889, 161) ‘przysł łac. do greckich kalend, czyli na św. Ni-

gdy; oznaczające odłożenie czegoś na czas nieograniczony, niedotrzymanie zobowiązania; Grecy nie mieli 

w swoim kalendarzu pojęcia: calendae, tzn. pierwszego dnia miesiąca, który był u Rzymian dniem wypła-

ty’ [Kopaliński, 1985, 14]; SF brak, 

Nieraz mówię sobie: prowadzą sprawę o rozwód? – dobrze! nie prowadzą? – dobrze! dostaną go? – do-

brze! nie dostaną? – dobrze! Z tego samego powodu obojętniejszym mi jest, co ludzie mówią. Tout passe, 

tout lasse. Jestem szczerze wdzięczny tym, co mnie bronią (JJ 1894, 406) ‘przysł. fr. Tout passe, tout las-

se: wszystko przemija, wszystko się łamie, nic trwałego na świecie’ [Kopaliński, 1985, 429]; SF brak.  

Konteksty użyć przysłów obcojęzycznych są takie same jak w przypadku paremii pol-

skich. Treść przysłowia potwierdza jakąś prawdę dostosowaną do konkretnej sytuacji. Warto 

natomiast podkreślić, że adresatką większości listów, które Sienkiewicz inkrustował łacińskimi 

lub francuskimi przysłowiami była szwagierka pisarza- osoba oczytana, doskonale wykształ-

cona, władająca kilkoma językami. Dzięki listom Sienkiewicza wiemy również, że Janczewska 

miała skomplikowaną osobowość i oryginalne poglądy na wiele kwestii [zob. Mariak, 2015b, 

2015c], np. nie tolerowała gwaryzmów i przysłów, uznawała je za wytwór gminny, a więc nie-

godny kulturalnej konwersacji. Być może więc Sienkiewicz, chcąc dostosować język listów do 

oczekiwań adresatki, częściej posługiwał się przysłowiami obcymi, by w ten sposób zniwelo-

wać ich pospolitość. Warto dodać również, że do osobliwych preferencji językowych szwa-

gierki pisarz odnosił się zawsze z przymrużeniem oka. Czasami z przekory i dla żartu wplatał 

te „mądrości ludowe” w tekst listu. Sygnałem żartobliwej intencji Sienkiewicza są pojawiające 

bezpośrednio po przysłowiu komentarze, najczęściej w postaci przeprosin lub wykrzyknień, 

np.:  

Zrobiłem to naumyślnie, bo jest więcej takich jak ta pani, którzy oburzają się, że ktoś śmiał mnie ofiarować 

pieniądze – i ten ofiarodawca mógł sobie powiedzieć: „Za twoje myto jeszcze cię obito!” – Przepraszam 

Dzideczkę za przysłowie. Już nigdy nie będę. (JJ 1888, 141), 

And I am coming here, ale: Chłop strzela. Pan Bóg kule nosi (masz przysłowie!). (JJ 1891, 289). 

 

Funkcję humorystyczną można przypisać kilku quasi-przysłowiom zręcznie wplecionym 

w treść listu napisanego do Janczewskiej 14 października 1909 roku z okazji jej imienin. 

W liście tym pisarz składa solenizantce „najlepsze życzenia, wedle przysłowia, które mówi: 

«Gdy dobre życzenia, Pan Bóg ich nie zmienia». Oby, jeśli się co ma zmieniać, zmieniało się 

tylko na lepsze. Ale że inne przysłowie znów mówi: «Temu żywot miły, kto ma czerstwe si-

ły», więc życzę Ci sił przede wszystkim. Dobrze zrobiłaś, żeś się wybrała z Opacji, gdyż stara 

to jest prawda, iż: «Gdy wola Boża, trzeba i do morza». Mam też nadzieję, że Ci to posłuży, 

bo choć jedno przysłowie mówi: «Kto się za dużo spodziewa, z tego się diabeł wyśmiewa» – 

to za to drugie odpowiada: «Rozumnej nadzieje wiater nie rozwieje». Siedź więc, lecz się 

i wracaj nie tylko zdrowo, ale i z miłą chęcią w myśl przysłowia: «Odbiegnie kołaca, kto do 

domu wraca». Jeśli wrócisz na święta, to się możemy, jeśli Bóg pozwoli, zjechać w Krakowie, 

gdyż to już przecie w Polsce powtarzano: «Gościniec krakowski wiedzie z każdej wioski» 
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itd. Wyróżnione w tym cytacie frazy, które Sienkiewicz określił mianem przysłów, prawdopo-

dobnie są dziełem jego inwencji twórczej. Żadna z form nie została bowiem odnotowana 

w źródłach paremiograficznych, słownikach frazeologicznych [NKP, SF; Galle, Krasnowolski, 

1928], słownikach ogólnych języka polskiego (SJPD, SW) ani w słownikach pisarzy [Górski, 

Hrabec, red., 1962–1983; Koneczna, Doroszewski, red., 1965]. Warto podkreślić, że Sienkie-

wicz nadał tym konstrukcjom zgodną z wzorcem postać i zastosował w funkcji charaktery-

stycznej dla paremii (wszystkie są zrytmizowanymi zdaniami, utworzonymi na zasadzie para-

lelizmu, pełniącymi funkcję stwierdzeń lub pouczeń, odnoszącymi się do konkretnej sytuacji 

życiowej), co nadaje im walor autentyczności. [Zob. Sławiński, red., 1988, 412; hasło: Przy-

słowie].  

Stała, choć niezbyt częsta obecność przysłów w listach wskazuje, że Sienkiewicz pozy-

tywnie odnosił się do paremii i doceniał ich wartość jako środków wyrazu, które mają wpływ 

na kształt językowy tekstu. O predylekcji pisarza do stosowania przysłów może świadczyć 

również znacząca liczba i różnorodność tych struktur w jego twórczości publicystycznej, 

zwłaszcza w felietonach. Małgorzata Pietrzak, badając teksty czołowych polskich felietonistów 

pod kątem kształtowania się wyznaczników gatunkowych felietonu w drugiej połowie XIX 

wieku, stwierdziła, że w przypadku felietonów Sienkiewicza i znacznego nasycenia ich przy-

słowiami „nie tyle gatunek felietonu sprzyjał otwarciu na przysłowia, ile osobiste wybory 

twórcy tekstu.” [Pietrzak, 2011, 269–270].  

Na zakończenie podjętych rozważań warto dodać, że przeprowadzona obserwacja kore-

spondencji prywatnej ujawniła, prócz preferencji językowych, także pewne cechy charakteru 

Sienkiewicza. Chodzi tu mianowicie o skłonność do moralizowania i pouczania innych oraz 

chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z innymi. Dowodem tych upo-

dobań mogą być liczne, wymyślone przez pisarza – sentencje, aforyzmy10 oraz spory zbiór 

skrzydlatych słów [zob. np. Hertz, Kopaliński, 1975; Markiewicz, Romanowski, 2007]. Do 

bardziej znanych cytatów, które mają swoje źródło w twórczości literackiej Sienkiewicza moż-

na zaliczyć np.: Boże, Ty to słyszysz i nie grzmisz! („Ogniem i mieczem”), ku pokrzepieniu serc 

(„Pan Wołodyjowski”)11, ja nie płaczę, tylko oczy mi się pocą : („W pustyni i w puszczy”), 

jakie społeczeństwo, taka literatura („Na jasnym brzegu”), z wody sera nie wyciśniesz („Ha-

nia”) i wiele innych. Korespondencja z najbliższymi również zawiera sporo takich fragmen-

tów, które wprawdzie nie upowszechniły się, ale ze względu na strukturę, przesłanie, błysko-

tliwość konceptu, dydaktyzm [zob. Sławiński, red., 1988, 15 (hasło: Aforyzm), 465 (hasło: 

Sentencja)], mogłyby pełnić funkcję złotych myśli. Sienkiewicz tworzył je doraźnie, z potrzeby 

chwili, by nadać swoim refleksjom większą moc przekonywania, np.:  

Jeśli czasem opada mnie pesymizm, to nie trzeba sobie z niego nic robić – bo to są refleksje w rodzaju ta-

kich: „Najlepiej temu, co się wcale nie urodził”. (JJ 1890, 205), 

gdy Babunia poczęła mówić, że powinienem się fotografować, napadłem na nią słowami: lepszy przykład 

niźli rada. Ale to wszystko na nic. (MB 1910, 375), 

Plotkarstwo wyszukuje podobieństw, a nie zważa lub dobrowolnie zamyka oczy na różnice. (JJ 1895, 

406) 

                                                 
10 Pierwsza publikacja zbierająca aforyzmy, mądrości Sienkiewicza ukazała się jeszcze za życia pisarza 

[zob. Światła 1896]. 
11 Cytat pochodzi z zakończenia Trylogii Sienkiewicza. W oryginale miał nieco inną formę składniową: dla 

pokrzepienia serc (na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i w niemałym trudzie – dla 

pokrzepienia serc). 
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Witkiewicz brzydnie mi od dawna nie dlatego, że się kocha, bo to każdemu wolno, ale że jest w nim jakiś 

coraz ciaśniejszy, nowotarski patos – a wkoło niego jakaś skisła zakopiańska atmosfera. Świat nie kończy 

się za Poroninem i dusza to nie kwaszony górek w garnku. (JJ 1895, 406). 

Nie rozpocznę w żadnym razie powieści w druku przed przyszłym rokiem. Oczywiście dużo zależeć bę-

dzie od moich sił, zdrowia, czego nigdy nie można być zupełnie pewnym, albowiem jedno z najgłębszych 

przysłów narodowych mówi: „Człowiek jest jak stolarz: dziś jest, jutro go nie ma.” Jak Ci się podoba to 

przysłowie? (JJ 1911, 507). 

Opatrzenie ostatniej z przywołanych mądrości nieprawdziwym komentarzem: jedno 

z najgłębszych przysłów narodowych stanowi przykład swoistej gry językowej Sienkiewicza 

z adresatką listu. Celem Sienkiewicza było zapewne osiągnięcie efektu humorystycznego.  

Podsumowując poczynione powyżej spostrzeżenia, można stwierdzić, że przysłowia są 

istotnym komponentem idiostylu listowego Sienkiewicza. Pomimo niewielkiej frekwencji pa-

remie pełnią ważne funkcje w tworzywie językowym korespondencji prywatnej. Do najważ-

niejszych zaliczyć można ekspresywizację i konkretyzację prezentowanych w listach treści. 

Przysłowia, zarówno te w kanonicznej, jak i zmodyfikowanej postaci, umożliwiały pisarzowi 

osiągnięcie możliwie dużej ekspresji zwłaszcza w prezentacji osób i sytuacji, pomagały rów-

nież w wyrażaniu właściwego mu poczucia humoru, a także pasji i zaangażowania się w to, 

o czym pisał. Zadaniem przysłów było również przyciągnięcie uwagi adresatów celnością 

przekazywanych prawd życiowych.  

Zawarte w listach przysłowia oraz quasi-przysłowia, czyli struktury wymyślone na wzór 

przysłów właściwych, a także liczne sentencje i złote myśli świadczą o predylekcji Sienkiewi-

cza do tworzenia różnego rodzaju mądrości życiowych i chęci dzielenia się nimi z członkami 

najbliższej rodziny.   

PROVERBS IN HENRYK SIENKIEWICZ’S PRIVATE CORRESPONDENCE 

Summary 

The article contains the analysis of the form and function of proverbs collected from 

1400 private letters of Henryk Sienkiewicz. From the formal-structural side, the analysed struc-

tures are citations or paraphrases. The proverbs - due to their function and constant presence in 

other types of Sienkiewicz’s writing - should be regarded as important feature of writer’s idio-

lect. 
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Павел Иванович Мельников более известен как этнограф, археолог, корреспондент 

археографической комиссии, чем писатель. Долгие годы работал «старшим чиновником 

особых поручений при нижегородском губернаторе, чиновником особых поручений при 

министре внутренних дел» [Ежов, 1955, 4] в Петербурге и помощником  московского 

генерал-губернатора в Москве. Все это время он активно участвовал в преследовании 

раскольников в духе николаевских гонений, но, после «смягчения николаевского режи-

ма» [Ежов, 1955, 4] он меняет свои взгляды, знакомится со многими старообрядцами, 

представителями торгово-промышленной буржуазии в Москве. В зажиточной верхушке 

старообрядцев он видит будущее России. В таком же духе, в 1866 году, пишет письмо 

министру внутренних дел.  

Эти взгляды П. И. Мельникова отразились и в романах «В лесах» и «На горах». 

Автор изображает жизнь заволжских «тысячников» – предприимчивых представителей 

провинциальной русской буржуазии, жизнь их семей, следующих старообрядческим 

домостроевским обычаям и обрядам, жизнь в женских скитах, куда не всех принимают, 

а только тех, кто зажиточный, чьи родственники смогут  по-настоящему отблагодарить 

за службу, безделье в некоторых мужских скитах, вплоть до нарушения законов  – не 

только  мирских, но и Божьих. 

Замысел П. И. Мельникова идеализировать старообрядческую буржуазию был 

принят критикой отрицательно, но нельзя не оценить яркость, образность и живость 

русской народной речи, «стилизацию некоторых мест романа под народные песни и бы-

лины» [Ежов, 1955, 8], широкую галерею женских и мужских образов, их характеристи-

ку, речь, свойственную именно данному персонажу, диалоги героев,  описание быта, 

обычаев (смотрины, свадьба уходом), обрядов, праздников, сцен из жизни – застолье, 

похороны, торговые сделки, жизнь в семье, жизнь в скитах и т. п. Этот огромный гео-

графический, этнографический и фольклорный материал служит для передачи духовной 

культуры русского народа: его верований, преданий, обрядов, обычаев, забавы и т. п. 

Нужно сказать, что и раньше многие этнографы и фольклористы описывали быт 

русского народа, его материальную и духовную культуру, издавали словари изречений, 

связанных с верованиями, поверьями, обрядами и бытом русских [Даль, 1878–1880; За-

былин, 1880; Михельсон, 1894], но в романе П. И. Мельникова все это богатство духов-

ной культуры и народной речи естественно проявляется в подробных живописных опи-

саниях заволжской местности,  жизни заволжских купцов, их семей,  при описании 
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строения скитов и скитской жизни белиц, наставниц, чернорабочих, в диалогах купцов, 

членов купеческой семьи, влюбленных, подруг, наставниц скитов и богатых гостей, слу-

гов,  воров, токарных работников и т. п. 

Мы поставили своей целью показать богатство народной речи, проявляющееся 

в пословицах и фразеологических единицах (далее ФЕ). Хотим только напомнить, что 

пословицу понимаем как «устойчивое в языке и воспроизводимое в речи анонимное 

обобщающее изречение, хотя бы часть элементов которого наделена переносным значе-

нием и которое пригодно к использованию в дидактических целях» [Савенкова, 2002, 

67]. Под ФЕ мы понимаем не всякого рода устойчивые словосочетания, т. е. фразеоло-

гию в широком смысле, а согласно концепции русского фразообразования Ю. А. Гвоз-

дарёва «устойчивые в языке и воспроизводимые в речи составные языковые знаки, име-

ющие самостоятельное значение и состоящие как минимум из двух слов, из «которых 

хотя бы одно имеет фразеологически связанное значение» [Гвоздарёв, 1977, 18]. Что 

касается образности и экспрессивности ФЕ, то считаем, что прав  В. М. Мокиенко, кото-

рый говорит о том, что ФЕ – это «относительно устойчивое, воспроизводимое,  экспрес-

сивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным значением» [Мокиенко, 

1989, 5]. Наш многолетний опыт работы в области фразеологии и паремиологии под-

тверждает этот факт.  

В романе «В лесах» ФЕ выполняют разные функции: обобщающие, оценочно-

характеризующие, экспрессивно-образные, стилеобразующие. Во многих случаях труд-

но провести четкую границу между отдельными функциями так как в них находим 

и образность, и оценочность, и характеристику, и стилевую принадлежность. Часто ис-

пользуются и ФЕ, возникшие путем трансформации, контаминации или из пословиц. 

Так, в предложении «Ушам не поверила Аксинья Захаровна – рот так нараспашку у ней 

и остался» ФЕ со значением 'не смогла ответить от неожиданности услышанного' обра-

зована по модели душа нараспашку у кого-нибудь (разг.) со значением 'о простом и от-

кровенном, чистосердечном человеке'. Большую радость и восторг одного из персона-

жей автор передает следующим образом: «Но, узнав, что пошла она с девицами на 

гулянку, ног под собой не заслышал Василий Борисыч… Так и тянет его поглядеть на 

Комаровских белиц, как они там в перелеске свою Красну Горку справляют». Выделен-

ная ФЕ представляет собой вариант ФЕ ног под собой не слышать (не чуять) со значе-

нием 'быть в восторге от чего-то, обычно от радости'. Вариант данной разговорной ФЕ 

привлекает наше внимание  формой глагола со значением начала действия. 

Сложную, запутанную ситуацию, в которую попадает противник одного из персо-

нажей, последний характеризует так: «Будь покоен: попал карась в нерето, не выско-

чит». В данном случае используется пословица, из которой может образоваться фразео-

логическая единица попал карась в нерето (рыболовная снасть). Такой способ 

образования фразеологических единиц очень часто встречается в русской фразеологии.   

Оценочно-характеризующую функцию выполняет ФЕ быть на перечете (прост.) 

со значением 'приниматься в расчет, учитываться'. Данная ФЕ представляет собой вари-

ант ФЕ быть на счету с таким же значением. Приведем пример: «Это наша мать каз-

начея, – сказал Дементий. Ругаться, поди, на конный двор идет!… Ух, бедовая старица! 

Всяка порошинка у ней на перечете. Одно слово, бедовая!…» Характеризуя  казначею, 

ее строгость, порядочность и хозяйственность автор использует окказиональное слово  

порошинка, которое одновременно выступает символом чего-то очень малого, незначи-

тельного, но в данном случае подчеркивает строгость казначеи.  

Языковым символом в рамках ФЕ может выступать и слово, выражающее отвле-

ченное понятие, например, слова закон, дело. ФЕ с такими словами  обозначают важную 



 179 

дату, важное событие в жизни человека. В качестве примера приведем две ФЕ: закон 

совершить и до дела довести в значении 'жениться, выйти замуж'. «Служи ему, Алек-

сей, как родному отцу; он тебя и впредь не покинет. Порадей же хорошенько, Алек-

сеюшка, постарайся побольше денег заработать. Справиться бы нам поскорей! Тебе 

же подходит пора и закон совершить, так надо тебе, Алексей, об отце с матерью по-

радеть». 

Для конкретизации описания какого-то факта, происшествия, состояния автор ис-

пользует разговорные ФЕ тавтологического характера, так как они выражают макси-

мальную меру проявления признака обозначаемого действия, состояния, т. е. становятся 

экспрессивными. «Крестный!.. Ты ль родной?.. Здорово!.. Здорово!..Что запропал?.. 

Видом не видать, слыхом не слыхать!.. Все ли в добром здоровье»? «В лесах работа-

ют только по зимам. Летней порой в дикую глушь редко кто заглядывает. Не то что 

дорог, даже мало-мальски торных тропинок там вовсе почти нет». «Ничего, судары-

ня Аксинья Захаровна, – говорил, смеясь, Патап Максимыч. Это мы так, шутку, зна-

чит, шутим. Авось плечо-то у тебя не отломится». «Нашел время шутки шутить, – 

продолжала ворчать Аксинья Захаровна». «Живет заволжанин хоть в труде, да в до-

статке. Сыстари за Волгой мужики в сапогах, бабы в котах. Лаптей видом не видано, 

хоть слыхом про них и слыхано». «Рад бы бросил окаянные эти подряды, да больно уж 

я затянулся; а помирать бог приведет, крепко-накрепко дочерям закажу, ни впредь, ни 

после с казной не вязались бы, а то не будь на них родительского моего благословения». 

«Силен человек: захочет, всякого может в разор разорить». 

В романе находим и ФЕ, которые раньше ими не были, так как обозначали кон-

кретное прямое действие, связанное с трудом в быту, с обычаем, обрядом, суеверием и т. п. 

После того, как обычай или обряд забылся или исчезла профессия или деятельность, 

выражавшаяся данными прямыми словосочетаниями, они перешли в разряд ФЕ. Ю. А. 

Гвоздарев такие словосочетания называет переменными. Очень  часто такие выражения 

в своем составе содержат  устаревшие слова и грамматические формы  и без справок 

бывают непонятными. Сравни: «А наш-от хозяин больно уж бесстрашен. Смеется над 

Сушилой да над сарафаном с холодником. А долго ль до греха? Сам посуди. Захочет 

Сушила, проймет не мытьем, так катаньем!» У данной ФЕ такое значение – 'не од-

ним, так другим способом'. В прямом смысле слова данное выражение обозначало один 

из способов  стирки белья. 

С обычаем второго захоронения связано выражение перемывать косточки, когда 

действительно после нескольких лет захоронения собирали косточки, перемывали их 

и опять ложили в могилу. Это действие обычно сопровождалось разговорами об усоп-

шем, что и послужило поводом для фразеологизации. «Трифон Лохматый не любил мир-

ских пересудов. Терпеть не мог, как иной раз дочери, набравшись вестей на супрядках 

аль у колодца, зачнут языками костоґки кому-нибудь перемывать». ФЕ перемывать 

косточки кому-нибудь (разг.) имеет значение  'сплетничать о ком-нибудь'.  

Со знахарским врачеванием связана ФЕ как рукой сняло (снимет) что-то (разг.) 

со значением – 'быстро и бесследно прошло; совершенно исчезло'. Раньше лечением 

очень часто занимались знахари. Многие из них могли своеобразным массажем рукой 

снимать боль. Когда суеверное лечение перестали практиковать, оно забылось и указан-

ная фраза уже не ассоциировалась с названным суеверным действием, а перешла в раз-

ряд ФЕ. «Кровь в девке ходит, и вся недолгá, – заметил Патап Максимыч, – увидит 

жениха, хворь как рукой снимет».  

Если раньше кто-то точил балясы, значит, занимался делом, вытачиванием  дере-

вянных столбиков. Но со временем такой способ производства был заменен другим 
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и выражение с ним больше не связывалось. Оторванное от конкретного действия выра-

жение стало обозначать – 'время впустую; попусту проведенное время'. «Некогда мне 

с тобой балясы точить, – молвила Фленушка. Пожалуй, еще Матрена из бани пойдет 

да увидит нас с тобой, либо в горницах меня хватятся».  

Известно, что на Руси соль считалась ценным и дорогим продуктом и не в каждом 

доме был ее достаток. Гостей не всегда угощали соленой пищей, что считалось неуваже-

нием. Выражение несолоно хлебавши относится как раз  к  тому периоду. После того, как 

соль перестала быть ценной и стала доступной для каждого, выражением стало  обозна-

чаться  'действие, намерение, которое не было успешным'. «У нее положено, коль не за 

тебя, ни за кого нейти… И жених приедет во двор, да поворотит оглобли, как несоло-

но хлебал…».      

В заключение хотим сказать, что роман изобилует прежде всего разговорными об-

разными ФЕ, выступающими в качестве экспрессивных средст и выполняющими оце-

ночно-характеризующую функцию. С их помощью можно характеризовать и оценивать 

разные факты, явления, отношения, способности и характер человека, так как ФЕ  наде-

лены и коннотативным планом. Экспрессивность ФЕ не встречается в чистом виде, 

а обычно сочетается с эмоциональностью и оценочностью. Очень часто в составе ФЕ 

находятся слова-символы. В романе много тавтологических ФЕ и ФЕ, которые возникли 

на основе бытовых обычаев и обрядов. Стилеобразующая функция ФЕ отчетливо про-

явилась в устной речи персонажей и самого рассказчика П. И.  Мельникова,  который  

с любовью и знанием дела  рисует быт заволжского купечества и  знакомит нас с целой 

галереей персонажей, о характере которых можно узнать из диалогов, изобилующих ФЕ 

разных типов и значений.  

PHRASEOLOGICAL UNITS AND PAROEMIAS  

IN THE P. I. MELNIKOV-PECHERSKY WORK 

Summary 

In the paper the author concentrates on phraseological units and paroemias in the novel 

“In the Forests” by P. I. Melnikov-Pechersky. The analysis of the novel has shown that there 

are mainly obsolete, colloquial, and spoken phraseological units and paroemias used in the 

text, which proves the richness of the Russian language. In individual cases a lexical semanti-

cal analysis of the phraseological units and paroemias was necessary. Attention was paid also 

to the role and the stylistic function of the studied units as they make the novel richer in ex-

pressiveness, emotional and evaluating character. 
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Przy nauce bliskopokrewnego języka obcego – w tym przypadku czeskiego czy polskie-

go oraz w pracy tłumaczy takich języków, ważną rolę semantyczną odrywa bogata frazeologia, 

której poznawanie i czynna znajomość oraz świadomość treści i ich ekwiwalentność ma istotne 

znaczenie. Wiele frazeologizmów tworzonych jest bowiem spontanicznie i niezależnie w na-

szych językach, jednak najczęściej charakterystyczne jest ich podobieństwo, które wynika za-

zwyczaj z podobnego obserwowania świata przez użytkowników danego języka oraz odbiera-

nia zjawisk otaczającej natury. Stosowanie nazw zmysłów i narządów zmysłów jako podstawowego 

komponentu w tzw. somatyzmach czyli związkach frazeologicznych dotyczących ludzkiego 

(zwierzęcego) ciała/organizmu i jego funkcji ma bogatą historię sięgającą czasów antycznych. 

Tego charakteru wyrażenia pojawiają się także w przysłowiach i sentencjach, zwanych „złoty-

mi myślami“ lub „skrzydlatymi słowami“. Również nasze języki, czyli czeski i polski mają 

w tym zakresie wielce bogatą tradycję. Nowoczesne założenia teoretyczne i metody opisu tego 

typu konstrukcji leksykalnych stworzono na przełomie XIX i XX wieku1, zaś znaczący wkład 

w teoretyczną charakterystykę ich inwentarza włożyli także badacze z krajów słowiańskich2, 

w tym Polski i Czech3. Dla slawisty-językoznawcy ciekawym obiektem badań wydaje się sam 

                                                 
1 Duże zasługi w tym zakresie położyli Jacobus van Ginneken (Principes de linguistique psychologique, 

essai de synthèse, 1907) oraz Charles Bally (Traité de stylistique français, 1909), którego można uznać za twórcę 

współczesnej frazeologii, w tym frazeologii synchronicznej. [EJO, 1999, 71] 
2 Warto tu wspomnieć o dokonaniach językoznawców radzieckich, którzy w w 2. połowie XX w. prowa-

dzili intensywne i rozległe badania teoretyczne, opracowujące typologię i metodologię oraz zmierzające do wy-

dzielenia  frazeologii jako odrębnego działu nauk lingwistycznych. Do grona tych wybitnych badaczy należą: 

Viktor V. Vinogradov, Nikolaj V. Šanskij i Aleksandr V. Kunin. [EJO, 1999, 626] 
3 Do grona zasłużonych badaczy frazeologii w Czechach i Słowacji (Czechosłowacji) należą: Josef 

V. Bečka (Slovesná rčení a sousloví, 1934), Jaroslav Zaorálek (Lidová rčení, 1947), Jaroslav Bauer, Oldřich 

Man (Ustálená spojeni a frazeologické jednotky, jejich podstata i hranice, 1952), Viktoria Láparová, Vladimír 

Šmilauer (Nauka o českém jazyku, 1972), František Čermák i Jiří Hronek (Slovník české frazeologie a idioma-

tiky, 1994) oraz Elena Smiešková, Viera Budovičová i Jozef Mlacek, zaś w Polsce: Antoni Krasnowolski, 

Stanisław Szober, Stanisław Skorupka (Słownik frazeologiczny języka polskiego, 1967–68), Witold Dorosze-

wski (Słownik języka polskiego, 1958–69). Warto w tym miejscu wspomnieć o cennych czesko-polskich i polsko-
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fakt występowania takich wyrażeń frazeologicznych w językach bliskopokrewnych, jak rów-

nież ich ekwiwalentność – wzajemna przekładalność takowych. 

Poszczególne zmysły oraz ich narządy zajmują w kulturach narodów o podobnych trady-

cjach historycznych i religijnych (wynikających z ich wspólnego „rodowodu genetycznego“ 

lub sąsiędztwa) wyraźne znaki nie tylko językowe, ale również ważne symbole kulturowe czy 

społeczne pojawiające się często w wyobraźni słowiańskich przodków (aczkolwiek nie niejed-

noznaczne), oznaczając/nazywając często inne dla poszczególnych użytkowników języka rze-

czy, pojęcia skojarzenia i wierzenia. Współczesna polska i czeska kultura przejęła te „od-

wieczne symbole“ jako żywe i oczywiste, jednak zdajemy sobie sprawę, że nazwy te (czy 

raczej ich sens) są wieloznaczne, niejednokrotnie często nieokreślone i mgliste.  

476 czeskich i polskich frazeologizmów fragmentarycznie omawianych i zaprezentowa-

nych w niniejszym artykule zostało w uporządkowany sposób (rzeczowy i alfabetyczny, wy-

kluczający powtórki) wyekscerpowane z dostępnych „klasycznych“ źródeł słownikowych ta-

kiego charakteru, do których zaliczymy: Slovník české frazeologie a idiomatiky pod red. 

F. Čermáka i J. Hronka, Lidová rčení J. Zaorálka, Lidské tělo v české a polské idiomatice 

E. Mrhačovéj i R. Ponczovéj, Słownik frazeologiczny czesko-polski H. Pietrak-Meiser: Słownik 

frazeologiczny czesko-polski M. Basaja i D. Rytel oraz Czesko-polski słownik skrzydlatych 

słów T. Z. Orłoś i J. Hornik. Kraków oraz Česko-polský frazeologický slovník E. Mrhačovéj 

i M. Balowskiego. W tych konstrukcjach leksykalnych poszczególne zmysły i narządy zmy-

słów stanowią hasło główne, a więc frazeologizmy z ich udziałem w następujacej kolejnności: 

nos i čich [węch], kůže [skóra] i hmat [dotyk], jazyk [język] i chuť [smak], ucho i sluch [słuch] 

oraz oko i zrak [wzrok]. Ten wyjściowy roboczy wykaz4 został także wzbogacony o zasób sen-

tencji i „skrzydlatych słów“ związanych z badanym zagadnieniem. Z uwagi na ramy objęto-

ściowe niniejszego artykułu niemożliwe jest wymienienie wszystkich wyekscerpowanych „ha-

seł frazeologicznych“, stąd też tylko ich wycinkowa, przykładowa prezentacja, obejmująca od 

10 do 15 przykładów. Ciekawe wydają się przy okazji obserwacje statystyczne, o czym będzie 

mowa poniżej. 

Dość nieliczny wydaje się zbiór jednostek frazeologicznych zawierających leksem čich 

[węch], w którym znalazły tylko 4 czeskie frazeologizmy: ● jít za něčím/najít něco po čichu * 

[iść za czymś jak pies za węchem], ● mít dobrý/bystrý/jemný čich // mít na něco dobrý čich 

[mieć dobry nos / mieć dobrego nosa  (również: ‘mieć zdolność przewidywania, wyczuwania 

czegoś’)], ● mít psí čich // mít čich jako ohař [mieć psi/dobry węch // mieć nosa], ● není po 

něčem/někom ani vidu ani čichu [nie ma po kimś/czymś nawet śladu (również: ‘ani widu ani 

słychu’)]. Bardziej pokaźnie przedstawia się zbiór czeskich frazeologizmów z leksemem nos, 

                                                                                                                                                           

 

 

czeskich opracowaniach synchronicznych badaczy o obu krajów, jak np.: Mieczysława Basaja i Danuty Rytel 

(Słownik frazeologiczny czesko-polski, 1981), Haliny Pietrak-Meiser (Słownik frazeologiczny czesko-polski, 

1993), Teresy Z. Orłoś i Joanny Hornik (Czesko-polski słownik skrzydlatych słów, 1996), Evy Mrhačovéj 

i Renáty Ponczovéj (Lidské tělo v české a polské idiomatice, 2004) oraz E. Mrhačovéj i Mieczysława Balow-

skiego (Česko-polský frazeologický slovník, 2009), jak równiez najnowsza publikacja Jany Raclavskéj i kol. (Pes 

v jazyce a myšlení. Sonda do slovanské frazeologie a idiomatiky, 2015). 
4 Dużym wyzwaniem dla badacza sporządzającego taki wykaz stanowi znalezienie ekwiwalentnego, do-

słownego znaczenia/sensu danego frazeologizmu w obu językach oraz właściwe „obustronne“ przyporządkowanie 

stylistyczne danej jednostki frazeologicznej, co nie zawsze jest możliwe, stąd nierzadko pojawić się tu mogą 

idiomy nieprzekładalne lub niedopasowane stylistycznie w obu językach, w takim przypadku możliwe jest tylko 

podanie opisowego znaczenia (sensu) cytowanego związku frazeologicznego. 
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w którym znalazło się aż 61 jednostek. Wymieńmy je po kolei: ● bručet si (mumlat) něco pod 

nos [mruczeć (bąkać/burczeć/mamrotać) pod nosem],● cyranovský nos [cyranowski nos], ● dát 

něco až pod nos [podsunąć/podać coś pod nos], ● dát/dávat si do nosu/nosa [najeść się smacz-

nego jedzenia i napić], ● dlobat/rýpat/šťourat se / škrabat v nose [dłubać w nosie], ● dostat 

nos (od někoho) // dostat po nose [dostać/oberwać (od kogoś) po nosie], ● chytno-

ut/chytit/popadnout se / vzít se za nos [puknąć sobie w czoło / chwycić się za nos (za głowę)], 

● (jít) rovnou za nosem [iść prosto przed siebie], ● krčit/ohrnovat/vyhrnovat nos nad 

někým/něcím [kręcić na kogoś/na coś nosem], ● lusknout někomu prsty pod nosem [dać komuś 

przty(cz)ka w nos], ● má ještě chmýří (mléko) pod nosem [ktoś ma jeszcze mleko pod nosem / 

ktoś jest niedojrzały], ● mávat někomu něčím před nosem [machać komuś czymś przed no-

sem], ● mít dobrý nos [mieć dobrego nosa / przeczuwać coś], ● mít nos jako okurku/ bambuli 

[mieć nos jak kartofel / nos nabrzmiały, spuchnięty], ● mít něco u nosu * [mieć coś pod no-

sem] itd. oraz 1 przysłowie: Podle nosa poznáš kosa! [(według ludowej opinii:) wielkość mę-

skiego nosa świadczy o wielkości przyrodzenia jego właściciela’] itd., itp. 

Leksem hmat [dotyk] zaobserwowano tylko w 2 czeskich frazeologizmach, np.: ● být/jít 

na hmat/na hmátku [dobrze się sprzedawać // jakiś towar ma zbyt], ●  na první hmat něco 

udělat [zrobić coś natychmiast/zaraz], zaś kůže [skóra] aż w 38, np.: ● bát se o svou kůži [bać 

się o swoją skórę], ● být/vězet v něčí kůži [być w czyjejś skórze], ● div nevyliti z kůže // moct 

vyletět z kůže [wyjść/ wychodzić ze skóry (coś kogoś zdenerwowało)], ● dostat se někomu na 

kůži [dobrać się komuś do skóry], ● dostává/má / něco mu nahání husí kůží [dostaje gęsiej 

skórki], ● drát/stahovat někomu kůží z těla* [obdzierać kogoś ze skóry], ● dřít (svou) línou 

kůži ležením [obijać się] ● chránit svou kůži [troszczyć się o swoją własną skórę / pilnować 

swej (własnej) skóry], ● chtít něčí kůži [chcieć / żądać czyjejś głowy], ● jde mu o kůži [idzie 

o jego skórę], ● je to kůže líná / / válet se na líné kůži [jest to śmierdzący leń/obibok / kawał 

próżniaka], ● kost a kůže [skóra i kości], ● ležet na líné kůži [leżeć do góry brzuchem] itd, itp. 

Czeskie frazeologizmy somatyczne z leksemem chuť [smak] stanowią 20-elementowy 

zbiór, np.: ● být hez chuti a (bez) zápachu * ● být (někomu) po chuti [przypaść komuś do gustu 

/ być w guście], ● být při chuti [mieć apetyt / być przy apetycie], ● dát/nechat si zajít chuť (na 

něco)[stracić chęć/ochotę do czegość/ na coś], ● dělá mu všechno po chuti // dělat někomu po 

chuti [postępuje według jego upodobań // postępować po czyjejś myśli], ● dělat něco s chutí, 

[robić coś ze smakiem / robić coś chętnie], ● dělat někomu chutě [robić komuś ślinkę (smaka) 

na coś], ● dělat si chutě na něco [połykac ślinkę / miec ochotę na coś], ● dobrou chuť! 

[smacznego!], ● dodat někomu chuti k něčemu [dodać komuś chęci, ochoty do czegoś], 

● dráždit chuť někoho [kusić smakiem // drażnić/nękać/pobudzać], ● mít divné chutě [mieć 

dziwne zachcianki/fanaberie], ● mít chuť k jídlu [miec chęć do jedzenia / mieć ochotę coś 

zjeść], ● mít sto/tisíc chutí (to) udělat [miec wielka ochotę (to) zrobić // palić się do czegoś], 

● nic mu není po chuti [nic mu się nie podoba/pasuje], ● ostřit si něčím chuť [ostrzyć sobie na 

coś apetyt], ● příjit něčemu na chuť [poznać smak czegoś // zasmakować w czymś], ● příjit 

někomu na chuť [przypaść komuś do gustu/smaku], ● zahnat někomu všechnu chuť na něco 

[odebrać komuś na coś apetyt] oraz 1 przysłowie: S jídlem roste chuť. [Apetyt rośnie w miarę 

jedzenia.], natomiast wyraz jazyk [język]5 występuję w nich aż 77 razy, np.: ● bát se lidských 

jazyků [bać się ludzkich języków], ● brousit/otírat si o někoho/na někom jazyk/jazýček 

[ostrzyć/strzępić sobie na kimś język],  ● dát si pozor na jazyk [ważyć słowa // liczyč się 

ze słowami], ● (dělat něco) s vyplazeným jazykem [(robić coś) z wywieszonym językiem], 

                                                 
5 Leksem ten wraz z tworzonymi z jego udziałem frazeologizami i przysłowiami został rzerzej przedsta-

wiony w  moim artykule  pt. Leksem język/jazyk w polskich i czeskich frazeologizmach występujących w przysło-

wiach i sentencjach. [Tkaczewski, 2014] 
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● držet jazyk na uzdě // dát (si) jazyk na zámek (na řetěz/petlici) [trzymać język na wodzy 

(na smyczy/uździe)], ● držet jazyk za zuby [trzymać język za zębami], ● jazyk mu utíká 

před rozumem [plecie/gada, co mu na język padnie/popadnie/  przyjdzie // plecie trzy po 

trzy], ● jazyk jako žihadlo [język (ostry) jak żądło], ● s jen si jazyk omočit/svlažit [tylko 

zamoczyć usta (wypić niewielką ilość napoju)], ● jezdit po někom jazykem [ostrzyć/ 

strzepić/wecować) sobie na kimś język], ● jí, div si jazyk neukousne [je, aż mu się uszy 

trzęsą], ● kousnout se do jazyka [ugryźć się w język // powstrzymać się od mówienia // 

w porę zamilknać], ● letět s vyplazeným jazykem [biec/gnać/lecieć z wywieszonym języ-

kiem], ● má chlupy (nárosty mu chloupky ) na jazyku [lubi smacznie jadać // jest wybred-

ny], ● mám to (plete se mi to) na jazyku [mam to na końcu języka], ● mateřský/rodný jazyk 

[język ojczysty], ● mít dar jazyka // mít jazyk na pravém místě [mieč obrotny język // być 

cięty w języku], ● mít dřevěný jazyk [mieć język jak kołek / zdrętwiały język], ● mít duši 

(dušičku/smrt) na jazyku [stać nad grobem // być o krok od śmierci] itp., itd. , tworząc 

jednocześnie 4 przysłowia, np.: ● Co na srdcí, to na jazyku. [(Ew. św. Łukasza:) Co w sercu, to 

na języku.], ● Jaké srdce, takový jazyk. [jaki człowiek ma charakter, taka jego mowa], ● Víno 

rozvazuje jazyk. [Wino rozwiązuje języki.], ● Zlý jazyk mnoho zlého natropí. [oszczerstwa po-

wodują dużo nieprzyjemności, kłótni]. 

Leksem sluch [słuch] występuje tylko w 7 czeskich frazeologizmach, np.: ● donést se 

k sluchu někoho [dojść do czyichś uszu / doszły słuchy], ● hrát podle sluchu [grać coś ze słu-

chu/bez nut, z pamięci], ● mít dubový sluch [mieć drewniane/dębowe ucho / nie mieć słuchu], 

● nemohu uvěřit svému sluchu [nie mogę uwierzyć własnym uszom], ● nenalézt/nedojit nikde 

sluchu [nie znaleźć nigdzie pomocnej dłoni / nie znaleźć u nikogo zrozumienia], ● popřát/ 

dopřát sluchu někomu [wysłuchać kogoś], ● zbystřit sluch [wytężyć słuch], zaś ucho w 54, np.: 

● být jedno ucho [zmieniać/zamieniać się w ucho/słuch // wytężyć uszy/ucho // słuchać 
czegoś z ciekawością], ● být mokrý za ušima [mieć mleko pod nosem], ● být podělaný/posraný 

za ušima [bardzo się bać], ● být (vězet/ koupat se) v něčem až po uši [zabrnąć w coś aż po 
same uszy / utonać w czymś], ● dát někomu za uši  // dát někomu přes uši [dać komuś po 
nosie // dać komuś po uszach / uderzyć kogoś], ● dostalo se (mu) k uším, že... [doszło do 
(jego) uszu, że...], ● dostat po uších [dostać po łapach / zostać upokorzonym], 
● drbat/podrbat/škrábat/poškrábat se (v rozpacích) za uchem/za ušima [drapać się (skrobać) 
po głowie / nie wiedzieć, co począć / być zakłopotanym], ● je to ještě ucho [o kimś bardzo 
młodym, niedoświadczonym (ktoś ma jeszcze mleko pod nosem)], ● jedl, až se mu dělaly 

boule za ušima // jedl, až mu za ušima lupalo/vrzalo/praskalo) [jadł, aż mu się uszy trzęsły 
(żarłocznie, z apetytem)], ● hučet někomu do uší [świdrować/wiercić komuś w uszach // 
namawiać kogoś długo do czegoś], ● lahodí to uším někoho [coś jest muzyką dla czyichś 
uszu // coś głaska/ pieści czyjeś uszy], ● mít černé za ušima [być głupim/niedoświadczonym], 
● mít dobré ucho (pro hudbu) [mieć (dobre) ucho], ● mít tenké (zaječí) uši [mieć czujne ucho // 

mieć nastawione/otwarte uszy], ● mít oslí uši [mieć ośle uszy (o człowieku/książce)] itd., itp. 

oraz uczestnicząc w 5 przysłowiach, np.: ●  (I)stěny/zdi mívají/mají uši. [Ściany mają uszy.], 

● Moudré ucho nedbá na hloupé řeči. [Tylko głupiec słucha oszczerstw, mądry człowiek wyra-

bia sobie własne zdanie.], ● Než se oženíš, posli uši mezi lidi. [wybierajac małżonkę, należy 

zwrócić uwagę na to, co mówią o niej inni], ● Oči jsou k vidění a uší k slyšení. [(Ew. Św. Ma-

teusza:) Człowiek ma oczy i uszy, żeby patrzył i słuchał.], ● Poslouchej uchem, ne břichem. 

[Słuchaj uchem, a nie brzuchem.].  

Frazeologizmy z  leksemem zrak [wzrok] występują w 20 czeskich frazeologizmach, np.: 

● bystrý zrak [bystry wzrok/spojrzenie], ● klopit (sklopit) zrak/oči [spuścić oczy/wzrok (na 

znak zakłopotania)], ● leskne se to /svití/září to až zrak/oči/ přechází/přecházejí [coś bardzo 

lśni], ● napnout/napínat zrak (oči) [wytężać wzrok / intensywnie sie wpatrywać], ● nemohl 
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(u)věřit svému zraku [nie wierzył własnym oczom], ● obracet zraky k něčemu [zwracać spoj-

rzenie, oczy na coś /zwracaż wzrok ku czemuś], ● orlí/ostříží zrak [orli/sokoli/jastrzębi wzrok 

(oczy)], ● pozvednout zraky/oči k něčemu [podnieść/skierować wzrok na coś], ● protřít (vytřít) 

někomu zrak [otworzyć komuś oczy], ● přešel ho/mu zrak i sluch [zaparło mu to dech w pier-

siach], ● před zraky někoho/všech něco udělat [robić coś na czyichś oczach (publicznie coś 

robić)], ● před zraky veřejnosti [na oczach publiczności / publicznie], ● příjit o zrak [stracić 

wzrok], ● ten mu vytřel zrak // vytřít někomu zrak [ten mu dał po nosie / zmył mu głowę // wy-

strychnać na dudka, przechytrzyć kogoś / nabić w butelkę], ● upírat/upřít zrak na někoho/něco 

[wbić w coś wzrok], ● vpichnout někam zrak [utkwić wzrok w kimś/czymś / wlepić oczy 

w kogoś/coś / patrzeć się na kogoś/coś, nie mogąc oderwaé oczu], ● zabodnout se zrakem do 

někoho/něčeho [wbić w kogoś/coś swój wzrok],  ● zbystřit zrak [wytężyć wzrok], ● zrak 

někomu padl na něco [wzrok czyjś padł na coś / ktoś nagle coś zobaczył], ● zrak nikomu 

přechází nad něčím [ktoś jest zaskoczony/zdziwiony na widok czegoś] itp., itd., z kolei wyraz 

oko pojawia się aż w 193 frazeologizmach, np.: ● (ani) oka nezavřel/nezamhouřil [(nawet) 
oka nie zmrużył / nie mógł zmrużyć oka], ● (ani) okem nemrknout / bez mrknuti oka [bez 
mrugnięcia okiem / bez zmrużenia oka], ● ani okem o někoho/něco nezavadit [nie zauwa-
żyć kogoś/czegoś], ● bát se/ nenetroufat si přijít někomu na oči [bać się pokazać komuś na 

oczy (bać się zbliżyć do kogoś), ● bit do oči [rzucać się / uderzać / razić w oczy (coś łatwo 

zauważalne)], ● bloudit očima po něčem [patrzeć dookoła / wodzić spojrzeniem dookoła], ● 

blýskat/zablýskat očima [błyskawice strzelają komuś z oczu (wyrażać gniew, groźbę spojrze-

niem)], ● budeš otvírat oči [zrobisz wielkie oczy], ● být na jedno oko slepý a na druhé 

nevidět // mít oči jako z Kašparovy krávy [być ślepym na oba oczy (ktoś nie zwracający uwagi 

na otoczenie)], ● být (někomu) stále na očích [być ciągle na czyichś oczach], ● být pastva pro 

oči [być przyjemnym dla oka], ● být pouhým okem viditelný/rozeznatelný [być widocznym 

gołym okiem / łatwy do zauważenia], ● být (stát se) někomu soli (trnem/jako sůl) v očích [być 

komuś cierniem/solą w oku], ● čarovat někomu vidiny před očima [czarować kogoś // mydlić 

komuś oczy], ● číst z oči / na očích [czytać z oczu / w oczach], ● dát někomu klapky na oči 

[sypnąć komuś w oczy piaskiem], ● dělat (na někoho) zamilované oči [robić słodkie oczy / 

strzelač (stodkimi) oczami], ● dělat na někoho psí oči [robić posłuszą/pokorná minę], ● div 

někomu oči nevylezly/nevypadly z důlků [osłupieć ze zdziwienia / wybałuszać gały] itp., itd. 

oraz uczestniczy aż w 13 przysłowiach: ● Co oko / oči nevidí, to srdce nebolí. [Czego oczy nie 

widzą, tego sercu nie żal.], ● Čtyři oči více vidí (nežli dvě) / Víc oči víc vidí. [Co dwie głowy, 

to nie jedna.], ● Do oči med, za zády jed. [o fałszywym człowieku, który prawi komplementy, 

a potem obmawia za plecami], ● Mrvu z cizího oka vyvrhuješ a ve svém břevna nevidíš. [(Ew. 

św. Mateusza:) Widzisz drzazgę w oku swojego brata, a belki w swoim nie dostrzegasz.], 

● Nežeň se očím, ale ušima. [wybierając malżonkę, nie patrz na wygląd, ale na to co mówią 

i sądzą o niej inni], ● Oči by jedli, ale břicho nemůže. [Oczy chcą, ale nie brzuch. / Oczy by 

jadły, a brzuch nie.], ● Oči jsou k vidění a uši k slyšení. [(Ew. Šw. Mateusza:) Człowiek ma 

oczy i uszy, żeby patrzył i słyszał.], ● Milující oko je shovívavým soudcem. [nie widzimy wad 

człowieka, którego kochamy; sądzimy go inną miarą], ● Oko do srdce okno. [Oko pokazuje, co 

w duszy panuje. / Oczy zwierciadłem duszy.], ● Oko za oko, zub za zub. [(St. Testament, Ks. 

Mojžeszowa 2..3..5:) Oko za oko, ząb za ząb.], ● Sejde z očí, sejde z mysli. / Co z oči to s mysli. 

[Co z oczu, to i z serca.], ● Strach má/mívá velké oči. [Strach ma wielkie oczy.]. 

Jak wspomniano wcześniej, ciekawie przedstawiają się proporcje statystyczne 476 zba-

danych frazeologizmów somatycznych oraz 24 przysłów związanych z nimi, a także ranking 

ilościowy tychże, co ilustruje poniższy wykres/graf nr 1. 
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Źródło: opracowanie własne      Wykres nr 1 

Ranking ilościowy leksemów (zmysły i narządy zmysłów) w czeskich frazeologizmach i przysłowiach 

 

* * * 

Ciekawym problemem związanym z badanym zagadnieniem wydaje się problematyka 

ekwiwalentności czeskich i polskich frazeologizmów, o których mowa. Według Haliny Pie-

trak-Meiser za ekwiwalent uważane są dwa frazeologizmy, które odznaczają się identycznym 

znaczeniem a także zabarwieniem stylistycznym. Istnieje duże zróżnicowanie od ekwiwalentów 

identycznych poprzez podobne aż po nieprzekładalne. Trzy podstawowe grupy tworzą 1. ekwi-

walenty w pełni adekwatne, 2. ekwiwalenty częściowo adekwatne oraz 3. ekwiwalenty nieade-

kwatne. [Pietrak-Meiser, 1985, 189–190] 

Pierwszy typ frazeologizmów w dwóch językach – ekwiwalenty w pełni adekwatne 

charakteryzują się pełną tożsamością znaczeniową oraz identycznym zabarwieniem stylistycz-

nym, tak więc frazeologizmowi czeskiemu odpowiada w polszczyźnie frazeologizm o struktu-

rze identycznej; w tym zbiorze frazeologizmów stosowany jest również kolejny podział na 

grupy (podtypy) jednostek frazeologicznych: 1) identyczne, 2) podobne i 3) zróżnicowane. 

Grupa identycznych jednostek frazeologicznych obejmuje takie frazeologizmy, które w obu 

językach posiadają taki sam układ leksykalny i taką samą budowę gramatyczną, jednak należy 

przy tym zaznaczyć, że tolerowane są w tym wypadku oczywiste w obu językach różnice fone-

tyczne oraz niezgodności brzmieniowe, gdy mamy do czynienia z wyrazami różnymi gene-

tycznie. Do identycznych jednostek frazeologicznych – wzorcowych czy też idealnych typów 

ekwiwalentnych – zaliczymy więc frazeologizmy odpowiednie formalnie (typ: zwrot=zwrot, 

wyrażenie=wyrażenie) oraz oparte jednocześnie na identycznych modelach gramatycznych. 

Tego typu jednostki frazeologiczne powstały na przestrzeni wieków w obu językach zazwyczaj 

jednocześnie, na co wpływ miały wspólny rodowód, bliskie pokrewieństwo naszych języków 

(grupa zachodniosłowiańska) oraz ich przynależność do łacińskiej, środkowoeuropejskiej 

wspólnoty słowiańskiej oraz bliskie związki polityczne, gospodarcze i kulturowe ukształtowa-

nych później państw.6 Wszystko to pozostawiło swoje ślady także w języku, w tym podobień-

stwie analizowanych frazeologizmów, by przytoczyć przykłady: mít oslí uši [mieć ośle uszy 

(o człowieku/książce)], bystrý zrak [bystry wzrok/spojrzenie], mít ostrý jazyk [mieć ostry ję-

                                                 
6 Problem ten interesujaco opisał Stanisław Skorupka, który wymienił 2 typy rzeczonych frazeologizmów, 

nazywając je związkami frazeologicznymi naturalnymi i konwencjonalnymi – pierwsze odnoszą się do otacza-

jącego świata przyrody, cech fizycznych i psychicznych człowieka, jak również części ciała; drugi typ dotyczy 

frazeologizmów odnoszących do działań i pracy człowieka oraz jego wierzeń religijnych. [Skorupka, 1949, 1/ 5–14, 

2/ 5–11.] 
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zyk]. Należy w tym wypadku wymienić także internacjonalizmy, a właściwie europeizmy – 

specyficzny zbiór identycznych frazeologizmów, wyrażeń i zwrotów wywodzonych z mitolo-

gii, dziejów antycznych czy biblii (tzw. biblizmy), czyli „skrzydlatych słów“, które spotkać 

można także w pozostałych językach europejskich, np.: římský nos [rzymski nos], cyranovský 

nos [cyranowski nos] czy biblizmy: Co na srdci, to na jazyku. [Co na sercu, to na języku.], být 

někomu trnem v oku [być komuś cierniem w oku]. Grupa druga – podobne jednostki frazeolo-

giczne obejmuje wyrażenia i zwroty mające identyczne znaczenie, z tym że podobieństwo 

struktury i obrazowości jest również zachowane, jednak widoczne są pewne różnice w struktu-

rze (składzie) leksykalnym i budowie gramatycznej. Różnice leksykalne w tych związkach 

polegają na częściowej identyczności i częściowej niezgodności ich składu; różnica spoczywa 

zazwyczaj w odmienności jednego komponentu, jednak różniące się między sobą komponenty 

(którymi mogą być wszystkie części mowy[tamże]) są praktycznie synonimami w rozumieniu 

szeroko rozumianej synonimii frazeologicznej. Szczególny typ stanowią takie frazemy, w któ-

rych istnieje swoista „niesymetria“, gdy jednemu z komponentów w czeskich związkach fraze-

ologicznych odpowiadają w dwa komponenty w języku polskim, będące dokładnym synoni-

mem czeskiego komponentu, gdyż utworzone są na bazie identycznego rdzenia. Wymieńmy 

kilka przykładów takich podobnych jednostek frazeologicznych: mít nos jako okurku [mieć nos 

jak kartofel], nemohl (u)věřit svému zraku [nie mógł uwierzyć własnym oczom], mít očko na 

někoho [mieć na kogoś oko / mieć kogoś na oku (’pilnować kogoś‘)], mít oči jako gazela [mieć 

oczy jak sarna], slyšet na půl ucha [słuchać półuchem/jednym uchem]. Dodatkowo można 

wspomnieć tu o frazeologizmach posiadających w czeszczyźnie wiele wariantów, zaś w polsz-

czyźnie tylko jeden, mimo identycznego lub też podobnego składu leksykalnego i podobnej 

struktury/budowy gramatycznej, jak np.: zavřít/zamhrouřit/přimhouřit jedno oko/obě oči na 

něco [zamykać/przymykać oczy na coś], czy też o związkach frazeologicznych posiadających 

w obu językach identyczny skład leksykalny, lecz odmienną budowę gramatyczną; w tym wy-

padku są to zwykle niewielkie różnice dotyczące zazwyczaj jednego komponentu (niezgodność 

rodzaju gramatycznego lub liczby), np.: být jazýčkem na vahách [być języczkiem u wagi]. Na-

leży także zauważyć, że różnice formalne mogą polegać na użyciu w jednym z języków: 

1) formy zdrobniałej, np. husí kůže [gęsia skórka]; 2) nadaniu innego szyku wyrazów danego 

frazeologizmu, np. kost a kůže [skóra i kości]; 3) stosowaniu innej składni rządu (obligatoryj-

nie inne przyimki), np.; mezi čtyřma očima [w cztery oczy], dát někomu za uši [dać komuś po 

uchu/uszach], krčit nosem nad něčim [kręcić nosem na coś]; 4) użyciu innych powiązań syn-

taktycznych komponentów leksykalnych, np. drát/stahovat někomu kůží z těla [drzeč, obdzie-

rač kogo ze skóry], vrátit se s celou kůží [wyniešč calo skóre]; 5) wykorzystaniu konstrukcji 

porównawczej w jednym z języków (w odpowiedniku z drugiego języka wyrażenie czy zwrot 

nie ma formy porównania), np. mít oči jak Argus [argusowe oczy] czy 6) zastosowaniu przy-

dawki innego typu, np. jama lvova [jaskinia lwa]. Trzecia grupa opisywanych frazeologizmów 

to zróżnicowane jednostki frazeologiczne, które posiadają tożsamość znaczeniową oraz od-

powiedniość struktury wyrażenia lub zwrotu, jednak określony sens takiego frazeologizmu 

zostaje wyrażony poprzez różne składniki leksykalne lub poprzez odmienną konstrukcję gra-

matyczną. Do zbioru tego zaliczymy czeskie idiomy posiadające ekwiwalentne polskie odpo-

wiedniki w postaci frazeologizmu, jednak nieadekwatna jest ich obrazowość, np.: čtyři oči více 

vidí (nežli dvě) [co dwie głowy, to nie jedna], mít mlsný jazyk [mieć delikatne podniebienie], 

smát se pod kůží [śmiač się w duszy (potajemnie)], promoknout (až) na kůží [przemoknąć do 

suchej nitki] itp. 

Typ drugi – ekwiwalenty częściowo adekwatne obejmuje takie wyrażenia i zwroty fra-

zeologiczne w czeszczyźnie, dla których w polszczyźnie nie istnieją dokładne odpowiedniki 

frazeologiczne. Ich częściowa adekwatność rozumiana jest głównie jako brak pełnej tożsamo-
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ści znaczeniowej między czeskim frazeologizmem a jego polskim odpowiednikiem, a także 

jako brak analogii formalnej w podstawowych typach: zwrot=zwrot i wyrażenie=wyrażenie. 

Wyróżnić możemy w tym wypadku jednostki frazeologiczne charakteryzujące się: 1) brakiem 

pełnej tożsamości semantycznej i 2) brakiem pełnej adekwatności w budowie gramatycznej. 

Do grupy ekwiwalentów z brakiem pełnej tożsamości semantycznej zaliczymy: 1) frazeolo-

gizmy w których polski ekwiwalent nie oddaje dokładnie znaczenia czeskiego frazemu, ale jest 

mu pokrewny (wyraźne są jego motywacje znaczeniowe) i w przybliżeniu oddaje jego treść 

(z tym, że niejednokrotnie polskim ekwiwalentem są dwie lub trzy jednostki bliskie znacze-

niowo, które traktowane łącznie powinny stać się możliwie najpełniejszym odpowiednikiem 

frazeologizmu czeskiego), np. dát někomu jednu do nosu [dać komuś / trzasnąć kogoś w zęby, 

uderzyć pięścią w twarz]; 2) frazeologizmy, w których czeska jednostka posiada mniej lub bar-

dziej adekwatny polski odpowiednik w postaci frazemu lub jedynie dosłownego tłumaczenie, 

ale nigdy związku identycznego, np. dělat tanec [pójść w taniec / robić awanturę/zamieszanie]. 

Częściowa adekwatność obecna jest również w sytuacji, gdy w czeszczyźnie napotkamy dwa 

lub kilka synonimicznych związków frazeologicznych, jednak w polszczyźnie brak jest takich 

synonimów, np.: mít uši všude / mít tenké uši /mít zaječí uši [mieć otwarte uszy], mluvit spo-

lečným/ stejným/jedním jazykem [mówić wspólnym językiem]. Z podobną sytuacją mamy do 

czynienia, gdy napotkamy frazeologizmy porównawcze, gdzie część porównywana jest iden-

tyczna w obu językach, zaś cześć porównującą tworzą różne człony bez zachowania wzajem-

nych paralel, np. mít oči jako jestřáb/kočka/orel/luňák ostříž [mieć jastrzębie/sokole oczy / 

wzrok]. W grupie ekwiwalentów o braku pełnej adekwatności w budowie gramatycznej 

zachodzi naruszenie paraleli typologicznej: wyrażenie=wyrażenie i zwrot=zwrot, czyli czeski 

zwrot zostaje oddany w języku polskim poprzez ten sam obraz (skojarzenie), jednak w postaci 

frazy lub wyrażenia. Taka nieadekwatność pojawia się w obrębie identycznych komponentów 

leksykalnych i może powodować niewielką odmienność składników, jednak – co warto pod-

kreślić – motywacja semantyczna pozostaje nadal wyraźna i odczuwalna. Wyróżnić w tym 

wypadku następujące typy ekwiwalencji: 1) czeskiemu zwrotowi  odpowiada polska fraza; 

2) czeskiemu zwrotowi odpowiada polskie wyrażenie frazeologiczne lub też 3) czeskiemu wy-

rażeniu odpowiada polski zwrot frazeologiczny. 

Ostatni, typ trzeci frazeologizmów w dwóch językach – ekwiwalenty nieadekwatne to 

sytuacja, gdy czeski związek nie posiada w polszczyźnie żadnego odpowiednika frazeologicz-

nego, identycznego czy podobnego. W tym wypadku stosuje się zabieg zastępczy, taki wyj-

ściowy czeskie wyrażenie musi być w miarę ekwiwalentnie przetłumaczone na język polski, 

omówione, sparafrazowane opisowo lub też wyjaśnione znaczenie owego frazeologizmu, co 

czynią często tłumacze w swoich przypisach. Jednak takie komentarze w postaci opisu, luźne-

go związku wyrazowego lub pojedynczego wyrazu są bardzo niedoskonałe, nie mogą być 

uznane za ekwiwalenty, nie są bowiem jednostkami frazeologicznymi – podając (tłumacząc) 

jedynie sens, nie niosą pełnego znaczenia wyjściowego, obcojęzycznego frazeologizmu, gdyż 

nie uwzględniają obrazowości i ekspresji, podstawowych i najbardziej charakterystycznych 

cech, a nawet zadań frazeologii. Podajmy przykłady wyjaśnianych przez komentarz ekwiwa-

lentów nieadekwatnych: zapsat si něco do uši [(opis:) zapisać coś sobie bardzo dokładnie], 

zavádět nos mezi očima [(luźny związek wyrazowy:) zazdrościć komuś wszystkiego], leskne to 

až zrak přechází [coś bardzo lśni], být líná kůže [o kimś bardzo leniwym]. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie szczególne grupy ekwiwalentów nieade-

kwatnych, tj. 1) idiomy semantyczne oraz 2) idiomy gramatyczne. Nieekwiwalentne idiomy 

semantyczne (w naszym wypadku te wyjściowe czeskie, tłumaczone na język polski) powstają 

zazwyczaj wtedy, gdy punktem wyjścia są idiomy oparte na realiach danego kraju, nazwach 

własnych, a czasami gier słownych w języku wyjściowym; stają się one specyficzną grupą 
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idiomów o ograniczonym uzusie, dotyczą one bowiem sytuacji i zjawisk, które znają jedynie  

członkowie danej społeczności. Przytoczmy dwa przykłady takich jednostek: *dívat se jedním 

okem do Brna, druhým do Husovic ['mieć zeza/zezować'], *mít oči jako z Kašparovy krávy ['o 

kimś, kto nie zwraca uwagi na otoczenie' / 'określenie dla złego strzelca']7. Nieadekwatne (cze-

skie) idiomy gramatyczne są jednostkami, które posiadają – oprócz cech właściwych dla fra-

zeologizmów – struktury gramatyczne charakterystyczne tylko dla danego języka (w naszym 

wypadku czeskiego). Jest ich niewiele, zaś ich (polskimi) odpowiednikami mogą być zwykle 

przybliżone ekwiwalenty, tłumaczenia lub komentarze. W ich budowie wewnętrznej pojawiają 

się wyrazy należące także do kategorii obecnych w języku polskim, jednak ich inne wzajemne 

połączenia wywołują idiomatyczność. Takimi czesko-polskimi różnicami mogą być połączenia 

czasownika z przymiotnikiem (nie występuje to w polskich związkach), użycie konstrukcji 

bezprzyimkowej z narzędnikiem (w polszczyźnie odpowiada to konstrukcji z przyimkiem), 

liczne czeskie konstrukcje typu czasownik+imiesłów itp. Do idiomów takich należą np.: přijít 

o zrak [stracić wzrok], mít nabroušeno [mieć ostry język]. Różnice szczególnie widoczne są 

w związkach częściowo adekwatnych, charakteryzujących się przybliżona postacią semantycz-

ną, jednak odmienną budową. Odpowiedniki frazeologiczne w praktycznie nie istnieją w gru-

pach określanych jako nieadekwatne, co spowodowane jest idiomatycznością związków dane-

go języka, w tym wypadku czeskiego lub polskiego. 

Innego charakteru od opisywanych powyżej trzech typów ekwiwalencji z analizowanymi 

kostrukcjami wyrazowymi (frazeologizmami) związane są homonimia frazeologiczna i ho-

monimy językowe realizujące czesko-polską pozorną ekwiwalencję językową. W językach 

bliskopokrewnych istnieje niebezpieczeństwo złudności ekwiwalentów leksykalnych, gdyż 

identyczne lub bardzo podobne wyrazy w obu językach mogą się różnić pod względem seman-

tycznym czy stylistycznym. Wyróżniamy w zbiorze tego typu homonimów frazeologicznych 

zwroty – związki werbalne i wyrażenia – związki nominalne, jak również porównania notowa-

ne w obu grupach [Orłoś, 2005, 114]. Przykłady frazeologizmów powyższego charakteru [Or-

łoś, 2006]: svítit očima ['być radosnym, być w dobrym humorze po spożyciu alkoholu'] ≠ świe-

cić oczyma ['tłumaczyć się zamiast kogoś innego, musieć ukrywać czyjeś przewinienie']; 

volská oka ['jajka sadzone'] ≠ wole oczy ['archit. kimation, ornament ze stylizowanych liści']; 

dělal něco na oko ['udawać, robić coś na pozór] ≠ robić coś na oko ['robić coś niedokładnie, 

bez sprawdzenia'];  mít na něco oko ['potrafić coś trafnie odgadnać'] ≠ mieč na coś oko ['nadzo-

rowač / pilnować czegoś, kogoś']; kuří oko ['nagniotek, odcisk'] ≠ kurze oko ['oko kury']; chytit 

se/chytnout se za nos ['uświadomić sobie swój błąd, pomyłkę i zmartwić się z tego powodu] ≠ 

chwycić się za nos ['dotknąć nosa' (to nie frazeologizm!)] [Orłoś, 2006]. 

Jak widać z powyższych analiz i przytoczonych przykładów frazeologizmy somatyczne 

z udziałem nazw zmysłów i narządów zmysłów to zjawisko ciekawe i barwne, ale jednocześnie 

niejednoznaczne semantycznie, do czego przyczynia się niepełna, bardziej domyślna, a więc 

„kontrowersyjna” ekwiwalentność takich konstrukcji leksykalnych. 

 

                                                 
7 Według legendy w XVIII w. żył skąpy chłop Kašpar, który dla oszczędności nauczył swoją krowę cho-

dzić paść się na inne pastwiska do sąsiadów. Gdy krowa się do tego przyzwyczaiła, już nigdy nie chciała się paść 

na łące Kašpara i uciekała z niej. 
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SENSES AND SENSE ORGANS IN POLISH AND CZECH PHRASEMES 

AND THEIR EQUIVALENCE 

Summary 

The use of names of senses and sense organs as a basic component of the so-called soma-

tisms, i.e. phraseological units referring to human (animal) body/organism and its functions has 

a long history which goes back to ancient times. As a linguist and a Slavic studies specialist, 

the author of this article examines the fact that such phraseological expressions exist in closely 

related languages and investigates the issue of their equivalence – their mutual translatability. 

Phraseological expressions play an essential role in the teaching of Czech or Polish and in the 

work of translators of these languages since learning, active knowledge and awareness of the 

content of rich phraseology, which has great semantic significance, are equally important as the 

knowledge of the vocabulary. In the course of the investigation, the author of this article ex-

cerpts 476 Czech and Polish phrasemes and 24 proverbs from available ‘classic’ dictionaries in 

which the particular senses and sense organs (nos and čich/węch [smell], kůže/skóra [skin] and 

hmat/dotyk [touch], jazyk/język [tongue] and chuť/smak [taste], ucho [ear] and sluch/słuch 

[hearing] or oko [eye and zrak/wzrok [sight]) make the main entry, orders and compares them 

in terms of equivalence and presents the quantitative statistical data by means of one graph. 
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Zasób jednostek frazeologicznych tworzy specyfikację każdego języka. Frazeologizmy 

kierują się bowiem innymi zasadami niż zwykłe połączenia wyrazów, a ich znaczenie często 

różni się od znaczenia poszczególnych komponentów. Frazeologizmy są bardzo częstym zja-

wiskiem nie tylko w językach słowiańskich, choć można zauważyć, że to właśnie Słowianie 

bardzo często posługują się związkami frazeologicznymi w życiu codziennym.  

Frazeologia jest stosunkowo młodą ale niezwykle szeroką dziedziną naukową interesują-

cą językoznawców niemal wszystkich krajów. Ogromne osiągnięcie w interesującej nas frazeo-

logii zachodnio- i wschodniosłowiańskiej stanowi dorobek naukowy lingwistów słowiańskich, 

np. Stanisława Bąby, Stanisława Skorupki, Andrzeja Marii Lewickiego, Michaila Mokijenka, 

Jozefa Mlacka, Františka Čermáka i innych lingwistów, zajmujących się tą właśnie tematyką. 

Ostatnimi laty oprócz licznych badań nad frazeologią swojego kraju, zaczęło powstawać wiele 

prac komparatystycznych, porównujących systemy frazeologiczne dwóch narodów.  

W dalej przedstawionych badaniach frazeologia występuje jako nieodłączny element 

ludzkiego języka. Pomaga nie tylko opisywać przedmiot, ale charakteryzuje też wykonywane 

czynności, stan emocjonalny i psychiczny człowieka. Somatyzmy, na których opierać się będą 

zawarte w pracy frazeologizmy, pełnią również jedną z funkcji wiodących w wypowiedzi 

człowieka. Owa grupa leksemów, która powstała jako jedna z pierwszych, występuje zarówno 

w znaczeniu dosłownym jak i przenośnym. Somatyzmy są używane w życiu codziennym, są 

leksemami o bardzo wysokim stopniu frekwencji. 

Dzisiaj możemy być świadkami użycia frazeologizmów w niemalże każdej dziedzinie 

życia codziennego. Po wielokrotnym zastosowaniu w mowie tego czy innego ustalonego zwro-

tu, użytkownik języka niekiedy już nie jest w stanie samodzielnie ocenić czy używane przez 

niego wyrażenia są frazeologizmami. Nie należy zapominać o tym, że obecnie z frazeologi-

zmami możemy się spotkać nie tylko w odmianie mówionej języka. Są bowiem połączeniami, 

które utrwaliły się w systemie leksykalnym języka na tyle, że są rozpoznawalne nawet mimo 

ich modyfikacji i wprowadzonych zmian. Widzimy owe zwroty w telewizji, nagłówkach gazet 

czy we współczesnych dziełach literackich. Są również punktem wyjścia do tworzenia gier 

językowych i dowcipów poprzez innowacje frazeologiczne (np.: Kto rano wstaje, ten leje jak 

z cebra; Gość w dom, cukier do szafy i inne). 
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Teoria powstania frazeologizmów sięga dalekiej przeszłości. Część związków frazeolo-

gicznych powstała podczas obserwacji sił przyrody, życia roślin, zwierząt ale również 

w trakcie obserwacji człowieka, jego wyglądu, gestów i zachowania w ogóle. Kolebką frazeo-

logii wielu języków jest antyczna kultura grecko-rzymska. Mitologia, historia i literatura staro-

żytna miały wielki wpływ na kształtowanie zasobu frazeologii, dając początek takim zwrotom, 

jak: syzyfowa praca; przekroczyć Rubikon; łabędzia pieśń; pięta Achillesa; drakońskie prawa 

i inne. Kolejnym czynnikiem oddziaływającym na frazeologię wielu narodów są teksty biblij-

ne, z których pochodzi wiele wyrażeń i zwrotów używanych dzisiaj na co dzień. 

Sam termin frazeologia w dużym uproszczeniu oznacza naukę o zwrotach językowych 

(od grec. phrasis – zwrot, wyraz; logos – nauka). Z upływem czasu owe zapożyczenie nabyło 

jeszcze szereg znaczeń na gruncie języka ojczystego. Jest używane również dla oznaczenia 

całości wszystkich zwrotów stałych systemu językowego [Skrypnyk, 1973, 5]. 

Stanisław Bąba w swojej pracy naukowej pod tytułem Twardy orzech do zgryzienia, czyli 

o poprawności frazeologicznej twierdzi, iż wyraz frazeologia w języku ogólnym jest stosowa-

ny jako: ...oznaczenie wypowiedzi o treści nie mającej pokrycia w rzeczywistości, czczej gada-

niny, pięknych słów i haseł bez większej treści, natomiast w terminologii naukowej określa się 

nim zarówno dział nauki o języku zajmujący się analizą i opisem ustalonych połączeń wyrazo-

wych, jak i sam zasób tych połączeń właściwy danemu językowi [Bąba, 1986, 8]. 

Bardziej obszerną definicję możemy znaleźć w monografii Larysy Skrypnyk, gdzie au-

torka zaznacza, iż przedmiotem nauki o frazeologii są stałe połączenia dwóch albo więcej 

słów, które tworzą całość semantyczną i są używane w procesie mówienia jako gotowe formu-

ły słowne. L. Skrypnyk zwraca uwagę na to, że oprócz aspektów wspólnych z leksykologią, 

frazeologia ma swoje charakterystyczne funkcje. Są to między innymi: nauka o właściwościach 

struktury jednostek frazeologicznych oraz zasad tworzenia integralności semantycznej w połą-

czeniach wyrazów, uzasadnienie przyczyn ich frazeologizacji; badanie związków zwrotów 

frazeologicznych z innymi jednostkami lingwistycznymi – słowem, frazą, zdaniem; sprecyzo-

wanie osnowy historyczno-etnograficznej zwrotów frazeologicznych, których podstawowe 

znaczenie jest zatarte; nauka o zasadach rozwoju zwrotu frazeologicznego; ukształtowanie na-

ukowego systemu opracowań różnego typu struktur frazeologicznych w słownikach ogólnoję-

zykowych oraz specjalnych słownikach frazeologicznych itd. Frazeologia bada frazeologiczny 

system językowy, tak w jego stanie współczesnym, jak i z perspektywy rozwoju historycznego 

[Skrypnyk, 1973, 7]. 

Żeby zrozumieć sens oraz znaczenie poszczególnych związków frazeologicznych, odnie-

śmy się do kilku definicji słownikowych. Według Stanisława Skorupki frazeologizmy to: 

…zdania/ wyrażenia, które mają charakter mniej lub bardziej utarty, są często powtarzane 

w tej samej formie i w tym samym porządku wyrazowym, […] znaczenia tych związków nie są 

sumą znaczeń ich składników. [Skorupka, 1985, 9] Wynika z tego, że związek frazeologiczny 

zazwyczaj nie będzie miał żadnego sensu przy próbie dosłownego zrozumienia poszczegól-

nych części zwrotu (np.: Mieć twarde/ miękkie/ złote serce; Robić coś z ciężkim sercem). 

Natomiast Andrzej Maria Lewicki nie zgadza się z definicją S. Skorupki i twierdzi od-

wrotnie: Frazeologizmy jako jednostki języka mają znaczenie leksykalne i wymagają definicji. 

Nie do przyjęcia jest więc stwierdzenie S. Skorupki, że „w słowniku frazeologicznym nie ma 

potrzeby definiowania wszystkich połączeń wyrazowych”. Każda jednostka słownika wymaga 

opisu jej znaczenia [Lewicki, 2009, 103]. 

Jeżeli chodzi o frazeologizmy somatyczne, to oprócz cech wymienionych w powyższych 

definicjach charakteryzują się zawartymi w nich nazwami części ciała (od grec. soma = ‘cia-

ło’). Somatyzmem lub frazeologizmem somatycznym nazywamy frazeologizm, jednym z czło-

nów którego jest leksem oznaczający część ciała człowieka. Frazeologia somatyczna dosyć 
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szybko stała się popularną dziedziną wśród badaczy. Jedną z przyczyn może być fakt, iż łatwo 

jest wyodrębnić te związki na tle całego zasobu frazeologicznego. Ponadto somatyzmy charak-

teryzują się częstym występowaniem w języku również w znaczeniu przenośnym oraz niezwy-

kłą produktywnością słowotwórczą. 

Nazwy części ciała ludzkiego oprócz swojej funkcji tradycyjnej, która wynika z nazwy, 

stają się również nazwami przedmiotów albo ich części (np.: rączka jako, uchwyt od czegoś; 

noga stołu; szyjka butelki). Somatyzmy służą również do określenia pojęć abstrakcyjnych 

(np.: ramię sprawiedliwości; ręka pomocy; głowa miasta). Dana Baláková zaznacza, że …do 

somatického fondu začleňujeme aj malopočetnú skupinu frazém, v ktorých sice pomenovanie 

časti ľudského tela figuruje s konceptom človek, nejde však o jeho priamy nominativný význam 

(napr. FJ hlava štátu, postaviť sa na čelo, trafiť klinec po hlavičke, na tvári miesta, merať 

všetko jedným lakťom a pod.)… [Baláková, 2011, 38]. 

O tym, iż somatyzmy różnią się od innych leksemów wysoką frekwencją świadczą ko-

lejne badania językoznawcze. Według lingwistki Emy Smieškovej, najczęściej występującymi 

somatyzmami w obrębie jednostek frazeologicznych w języku słowackim są leksemy hlava 

(75 jednostek frazeologicznych) oraz leksem oko (123 jednostki frazeologiczne). Ogólnie 

D. Balakovej udało się naliczyć 2660 jednostek frazeologicznych, których jednym z kompo-

nentów jest nazwa części ciała ludzkiego. Wyniki badań autorki znajdziemy w monografii do-

tyczącej słowackiej frazeologii somatycznej z roku 2011 pt. Dynamika súčasnej slovenskej 

frazeológie (fond somatických frazém). Podobną ilość jednostek frazeologicznych tego typu 

podaje M. Hordy, z czego 1521 są to frazeologizmy rosyjskie a 2089 frazeologizmy polskie 

[Baláková, 2011, 36]. 

Opracowując badania lingwistów rosyjskich i bułgarskich, jak również opierając się na 

badaniach językoznawców słowackich, czeskich i polskich, D. Baláková stwierdza, 

iż najliczniejszą grupą wśród somatycznych jednostek frazeologicznych są jednostki 

z komponentem hlava, oko, ruka, noha, srdce i jazyk. Uwzględnia też wyniki badań M. Sotáka 

przedstawionych w pracy pt. Slovný fond slovenských a ruských frazém (1989), który to na 

podstawie 7789 słowackich jednostek frazeologicznych oraz 5392 rosyjskich frazem metodą 

statystyki udowodnił, że tak w pierwszym, jak i w drugim języku słowiańskim z 14 grup se-

mantycznych substantywy określające nazwy części ciała ludzkiego są leksemami 

o najwyższym stopniu frekwencji [Baláková, 2011, 39]. Kolejność najczęściej występujących 

somatyzmów we frazeologii nieznacznie różni się od przedstawionej przez Balákovą. Wygląda 

następująco: oko, hlava, ruka, jazyk, srdce, noha. Ilość jednostek z semem hlava i oko jest 

względnie wyrównana (Baláková: hlava 317, oko 315; Soták: oko 183, hlava 182) [Baláková, 

2011, 39]. 

Zatem widzimy, że lista wyrazów somatycznych może zawierać o wiele więcej niż jedy-

nie nazwy części ciała człowieka, którymi posługujemy się na co dzień. Oprócz części ze-

wnętrznych, typu ręka, noga, głowa somatyzmami są również narządy ludzkie, rozmaite sub-

stancje cielesne (Anna Wierzbicka w artykule naukowym pt. Rozważania o częściach ciała do 

substancji tego typu zalicza leksemy krew, mleko, żółć, łzy, pot mocz oraz kał) [Wierzbicka, 

1975, 92]. 

Na potrzeby niniejszej pracy zostały wybrane frazeologizmy somatyczne, których zna-

czenie dotyczy przeżywania emocji człowieka, jego stanu psychicznego związanego z uczu-

ciem miłości. Wybrane są zatem jednostki frazeologiczne, których komponentem jest sem ser-

ce/srdce/сердце/серце oraz dusza/duše/duša/душа. 

Serce we frazeologii języka uchodzi za siedlisko wszelkich uczuć i afektów, i nawet 

wprost oznacza uczucie, litość, miłość itp. Uczucia i afekty, jak wszystkie objawy psychiczne, 

mają swe siedlisko w mózgu. Ale i serce bierze w nich pewien udział, jako regulator krążenia 
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krwi – twierdzi Antoni Krasnowolski [Krawczyk-Tyrpa, 1987, 38]. A. Wierzbicka przypisuje 

sercu decydującą rolę w życiu uczuciowym. W stwierdzeniu tym jednak pomija frazeologizmy 

rejestrujące takie fizyczne objawy uczuć jak bicie czy trzepotanie serca. Skupia się wyłącznie 

na zwrotach frazeologicznych, noszących znaczenia dotyczące uczuć człowieka, które powsta-

ły w oparciu o przekonanie, iż uczucia oprócz tego, że w sercu powstają, są też przez nie od-

czuwane i od niego zależą [Wierzbicka, 1971, 102]. 

Jak już wspominano wcześniej, leksem serce w użyciu frazeologicznym znajduje się 

w pierwszej piątce najczęściej wykorzystywanych semów. Nie jest to jednak stwierdzenie za-

skakujące, gdyż w definicji słownikowej ów sem oznacza jeden z niezbędnych dla życia narzą-

dów ludzkiego ciała.  

Do dalszej analizy zostało wybranych pięć następujących frazeologizmów z komponen-

tem serce/srdce/сердце/серце w językach polskim, czeskim, słowackim oraz rosyjskim i ukraińskim: 

 Leżeć komuś na sercu – Ležet někomu na srdci – Ležať niekomu na srdci – 

Лежать на сердце – Лежати на серці; 

 Nosić kogoś/coś w sercu – Nosit někoho v srdcu – Mať/nosiť niekoho v srdci – Носить 

кого-то в сердце – Носити когось в серці; 

 Mieć zajęte serce – Mít srdce (už) zadané – Mať srdce zadané / mať srdce sľúbené – 

Отдать серце – Мати зайняте серце; 

 Złamać komuś serce – Zlomit někomu srdce – Zraniť/zlomiť srdce niekomu – Разбить 

сердце – Розбити комусь серце; 

 Przypaść komuś do serca – Přirůst někomu k srdci – Prirásť nekomu k srdcu – 

Приходиться, прийтись по душе – Припада́ти комусь до се́рця (до душі́); 

Na podstawie powyższych przykładów możemy zauważyć, iż somatyzmy z leksemem 

serce mówią najczęściej o uczuciach w ogóle lub o emocjach pozytywnych, na przykład 

o sympatii, miłości i innych przyjemnych przeżyciach człowieka. 

Leksem dusza nie zawsze jest określany jako somatyzm, ponieważ nie oznacza konkret-

nej części ciała ludzkiego. Jego znaczenie jest dość abstrakcyjne, aczkolwiek w niniejszej pra-

cy zostanie potraktowany jako całokształt dyspozycji psychicznych i uczuciowych człowieka, 

bez których życie ludzkie nie byłoby możliwe. Z tego powodu zostały wybrane następujące  

jednostki frazeologiczne z semem dusza/ duše/ duša/ душа: 

 Lubić/kochać kogoś z całej duszy / z głębi duszy / z całego serca – Mít někoho z duše rád – 

Milovať niekoho z hĺbky duše – Любить всем сердцем / всем существом / всей душой – 

Кохати всім серцем / всією душею; 

 Dwie dusze w jednym ciele – Být jedna duše – Byť jedno telo a jedna duša – Все как одна 

душа – Душа в душу; 

 Włożyć do czegoś całą duszę/serce – Vložit (celou) duši – Vliať/dať svoju dušu do niečoho 

– Вкладывать/вложить душу – Вклада́ти/вклас́ти (всю) ду́шу в що; 

 Otworzyć komuś swoją duszę – Otevřít někomu svou duše – Vyložiť dušu na dlaň – 

Выкладывать/выложить (всю) душу – Відкривати/відкрити душу кому/перед ким.  

 Być dobrą duszą – Dobrá duše – Dobrá duša – Добрая душа – Добра душа; 

Na podstawie powyższych przykładów, można łatwo stwierdzić, że większość frazeolo-

gizmów zawierających leksem dusza/duše/duša/душа dotyczyć będą wyrażania emocji oraz 

życia uczuciowego człowieka. Oprócz tego możemy zauważyć, że w niektórych jednostkach 

frazeologicznych leksem serce/srdce/сердце/серце możemy zastąpić leksemem dusza/duše/ 

duša/душа nie zmieniając przy tym znaczenia końcowego. 

Wybrane przykłady frazeologizmów często charakteryzują się wspólnym znaczeniem 

w językach zachodnio- oraz wschodniosłowiańskich. Prawie wszystkie komponenty poszcze-

gólnych jednostek frazeologicznych są identyczne lub zbliżone znaczeniowo w każdym 
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z omawianych języków. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniom badanych frazeologizmów, które 

zostały opracowane głównie na podstawie definicji z Wielkiego czesko-polskiego słownika fra-

zeologiczneho [Kraków 2009], Podręcznego słownika frazeologicznego języka polskiego [War-

szawa 1995], Słownika frazeologicznego języka polskiego [Skorupka, Warszawa 1985], Słow-

nika frazeologicznego czesko-polskiego [Pietrak-Meiser, Lublin 1993], Українсько-

російського і російсько-українського фразеологічного словника [Olijnyk, Sydorenko, 

Kyjiw 1978] oraz kilku internetowych słowników frazeologicznych w różnych językach: 

Leżeć komuś na sercu – Ležet někomu na srdci – Ležať niekomu na srdci – Ле-

жать на сердце у кого – Лежати на душі (на серці) – frazeologizm, który w użyciu neu-

tralnym oznacza ‘wzbudzać czyjeś zainteresowanie, troskę; niepokoić kogoś’. Natomiast cze-

ski frazeologizm mít něco na srdci w interpretacji autora Wielkiego czesko-polskiego słownika 

frazeologicznego oznacza ‘coś kogoś gnębi, niepokoi’. W Podręcznym słowniku frazeologicz-

nym języka polskiego podano podobną definicję: Ktoś bardzo czymś się przejmuje, o coś trosz-

czy się serdecznie; zależy mu na czymś bardzo. Za wersją E. Mrhačovej frazeologizm ten 

w ogóle nie dotyczy miłości: Někdo má velkou starost, problém, na který musí neustále myslet. 

To samo dotyczy definicji rosyjskiej: yстар. o том, что является причиной постоянных 

забот oraz ukraińskiej: бути предметом тяжких роздумів, переживань; турбувати, 

гнітити когось. 

Nosić kogoś/coś w sercu – Nosit někoho v srdcu – Mať/nosiť niekoho v srdci – Носить 

(кого) в сердце – Носи́ти в (на) се́рці кого, що = pl ‘kochać, podziwiać kogoś potajemnie’, 

cz  ‘někoho milovat, obdivovat a často na něj myslet’. W definicji słowackiej nie mówi się 

o potajemnej miłości. Brzmi ona następująco: Mať rád, milovať niekoho. Definicje wschodnio-

słowiańskie nie dotyczą uczucia miłości w ogóle: ru ‘хранить, лелеять, помнить’, ua ‘завжди 

зберігати в пам'яті когось, щось’, co w uproszczeniu znaczy: ‘pamiętać o kimś/ czymś’. 

Mieć zajęte serce – Mít srdce (už) zadané – Mať srdce zadané / mať srdce sľúbené – 

Отдать сердце – Мати зайняте серце = pl ‘być już zakochanym w kim innym‘, cz, sk ‘být 

už zadaný, milovat někoho jiného‘, ru ‘любить кого-либо глубоко и постоянно’, ua ‘вже 

когось кохати’. Z bardziej obszernej definicji rosyjskiego frazeologizmu dowiemy się, że 

chodzi o bardzo silne uczucie miłości: влюбиться до безумия, увлечься, полюбить безумно, 

полюбить до безумия, влюбиться без памяти, влюбиться безумно. 

Złamać komuś serce – Zlomit někomu srdce  – Zraniť/ zlomiť srdce niekomu – Разбить 

сердце – Розбити комусь серце = pl ‘zawieść kogoś w uczuciach’, cz ‘vyvolat v někom hlu-

bokou lásku a neopětovat ji‘, sk ‘spôsobiť žiaľ’, ru ‘повергать кого-л. в отчаяние, 

безнадёжность’, ua ‘завдавати кому-небудь душевного болю, страждань і т ін.‘. Znacze-

nia wszystkich pięciu definicji różnią się nieznacznie. Polska wersja nie wskazuje na jakieś 

konkretne uczucia, czeska ogranicza się wyłącznie do uczucia miłości, słowacka natomiast jest 

najbardziej uogólniona – informuje jedynie o urażeniu kogoś. Wersja rosyjska podkreśla siłę 

wywołanego uczucia, mówi o uczuciu beznadziejności i rozpaczy, jak również ukraińska, 

gdzie przeczytamy o  bólu emocjonalnym i cierpieniach. 

Przypaść komuś do serca – Přirůst někomu k srdci – Prirásť nekomu k srdcu – 

Приходиться, прийтись по душе – Припада́ти комусь до се́рця (до душі́) = pl ‘zdobyć 

czyjeś uczucie, stać się kimś ważnym dla kogoś’, cz ‘mít někoho rád’, sk ‘stáť sa niekomu 

milým, blízkym, obľúbeným‘, ru ‘понравиться‘, ua ‘видатися приємним, сподобатися‘. 

Wszystkie definicje, jak również poszczególne komponenty frazeologizmów mają podobne 

znaczenie. 

Lubić/kochać kogoś z całej duszy / z głębi duszy / z całego serca – Mít někoho z duše rád 

– Milovať niekoho z hĺbky duše – Любить всем сердцем / всем существом / всей душой – 

Кохати всім серцем / всією душею = pl ‘bardzo kogoś lubić, z całych sił, bardzo; szczerze’, 
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cz ‘opravdově, horoučně‘, sk ‘milovať oduševnene, úprimne, s oduševnením’, ru ‘искренне, 

безгранично, горячо’, ua ‘сильно когось кохати’. Słowacka i rosyjska definicje stawiają 

akcent na szczerości okazywanej miłości. 

Dwie dusze w jednym ciele – Být jedna duše – Byť jedno telo a jedna duša – Все как 

одна душа – Душа в душу = pl ‘żyć w zgodzie, harmonii (na ogół o małżeństwie)’, sk ‘úplne 

sa zhodovať, žiť v zhode, v láske‘, ru ‘все, как один человек‘, ua ‘жити дружно’. 

We frazeologicznym słowniku czesko-polskim = ‘być z kim za pan brat; być czyją bratnią du-

szą‘. Ciekawa jest rosyjska definicja – żyć jak jeden człowiek – co nie wątpliwie również ozna-

cza harmonię i zgodę. 

Włożyć do czegoś całą duszę/serce – Vložit (celou) duši – Vliať/dať svoju dušu do niečo-

ho – Вкладывать/вложить душу – Вклада́ти/вкла́сти (всю) ду́шу в що = pl/cz ‘robić coś 

z dużym zaangażowaniem‘, sk ‘vložiť do nejakej práce všetky osobné kvality‘, ru ‘отдаваться 

чему либо целиком, полностью, делать что либо увлеченно, с любовью‘, ua ‘робити, 

виконувати, здійснювати і т. ін. що-небудь з великою любов'ю, старанністю, 

натхненням‘. Na identyczność znaczeń polskiej oraz czeskiej wersji frazeologizmu wskazuje 

Słownik frazeologiczny czesko-polski Haliny Pietrak-Meiser. Rosyjska a ukraińska wersje 

traktują o robieniu czegoś z miłością, czego nie znajdziemy w definicjach zachodniosłowiań-

skich. 

Otworzyć komuś swoją duszę – Otevřít někomu svou duše – Vyložiť dušu na dlaň – 

Выкладывать/выложить (всю) душу – Відкривати/ відкрити душу кому / перед ким = pl/ 

cz ‘szczerze opowiadać o sobie, o sprawach osobistych‘, sk ‘byť celkom úprimný‘, ru 

‘рассказывать все о себе с полной искренностью, откровенностью’, ua ‘ділитися з ким-

небудь своїми переживаннями, думками, таємницями’.  

Być dobrą duszą – Dobrá duše – Dobrá duša – Добрая душа – Добра душа = dusza/ 

duše/duša/душа w znaczeniu człowiek/člověk/človek/человек/людина (po zestawieniu kilku 

definicji z różnych słowników polskich, czeskich, słowackich, rosyjskich i ukraińskich). 

 

* * * 

 

Opracowane wyżej przykłady potwierdzają wcześniej przedstawione stwierdzenie – de-

finicje wybranych jednostek frazeologicznych w trzech językach zachodniosłowiańskich oraz 

dwóch wschodniosłowiańskich są zbliżone lub identyczne. W wielu przypadkach możemy 

zastąpić leksem serce/srdce/сердце/серце leksemem dusza/duše/duša/душа nie zmieniając 

znaczenia frazeologizmu. 

Konfrontacja zasobu frazeologicznego języka polskiego, czeskiego, słowackiego oraz ro-

syjskiego i ukraińskiego umożliwia sformułowanie kilku podstawowych wniosków: 

1) wszystkie wybrane języki  zachodnio- oraz wschodniosłowiańskie charakteryzują się 

licznymi zbieżnościami zarówno formalnymi, jak i znaczeniowymi poszczególnych 

zwrotów frazeologicznych; 

2) większość frazeologizmów somatycznych zawierających leksem serce/ srdce/ сердце/ 

серце albo leksem dusza/duše/duša/душа dotyczyć będą życia emocjonalnego człowieka 

oraz jego uczuć; 

3) pomimo abstrakcyjności znaczenia leksemu dusza możemy zaliczyć go do somatyzmów, 

gdyż jest traktowany jako nieodłączny komponent życia ludzkiego. 

Po ogólnym opracowaniu słowników frazeologicznych oraz źródeł internetowych mo-

żemy również stwierdzić, że: 

1) frazeologizmy somatyczne są jednymi z najczęściej używanych jednostek frazeologicz-

nych w językach zachodnio- oraz wschodniosłowiańskich; 
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2) większość polskich frazeologizmów somatycznych mają ekwiwalenty w innych językach 

słowiańskich; 

3) badając zasoby frazeologiczne języków słowiańskich łatwiej jest dostrzec podobieństwa 

niż różnicy, co świadczy o tym, że języki pokrewne są zbliżone do siebie na różnych 

płaszczyznach leksykalnych. 

THE ANALYSIS OF SELECTED SOMATIC IDIOMS IN THE WEST AND THE EAST 

SLAVIC LANGUAGES 

Summary 

Recently, research on phraseology is receiving increasing attention. Phraseology is 

a relatively young, but a broad field of study, attracting the interest of linguists all over the 

world. Research on phraseology has its application in the field of translation as well since, as it 

is known, various set phrases, proverbs and idioms often pose great problems to translators.  

The subject of this research is The Analysis of selected somatic idioms in the West and 

the East Slavic languages. The object of the study is Slavonic somatic phraseology. In the pa-

per were introduced selected phrasemes in Polish, Czech, Slovak, Russian and Ukrainian lan-

guages, which consist at least one lexeme, which means heart or soul in each language. The 

main part of the paper is the research of the phrasemes, which meaning concerns people’s feel-

ing and emotions, most of all the feeling of love. The fundamental objective of the research 

was to create a list of selected somatic phrasemes from one of selected language’s phraseology 

resource and match them with its equivalents in the four another languages. The meaning of 

each phrasem was described and compared to each other. 

The completed list of somatic idioms will have a great impact on further development of 

research on phraseology in the five Slavic countries. It will provide a starting point for further 

comparative linguistic research in the field of phraseology, but will also indicate cultural dif-

ferences between Western and Eastern Slavic nations. 
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Frazeologie je poměrně nová vědecká oblast, jejíž začátky sahají do první poloviny 

20. století1, i když lze tvrdit, že ustálená slovní spojení existovala již mnohem dříve, možná 

dokonce vždycky. S touto oblastí jsou úzce spojeny lexikální jednotky zvané frazeologismy. 

Jedním z nejcharakterističtějších rysů je jejich přenesená popř. metaforická povaha [Čermák, 

2009, 7], která je poněkud přibližuje k metaforám. Herta Müllerová ve svém románu nazvaném 

Herztier, a v českém překladu Srdce bestie, využívá právě metafory (přičemž metaforičnost lze 

pokládat za základ mnoha frazeologismů) jakožto hlavní významotvorný prostředek. Hned po 

přečtení několika prvních stran tohoto románu se přesvědčujeme o tom, že základním povaho-

vým rysem je symboličnost jazyka, která vzniká následkem používání zdánlivě obvyklých slov 

v úplně novém, neobvyklém prostředí, a tedy i významu. Právě překlad, v našem případě Srdce 

bestie, bude vynikajícím materiálem pro ukázání složitosti, která doprovází překládání frazeo-

logických jednotek z němčiny do češtiny. Překladatel – a v tomto případě překladatelka Radka 

Denemarková – je totiž vystaven „nebezpečí“ tvoření jazykových kalků. Přitom je však třeba 

zdůraznit, že takovéto kalky vznikly prokazatelně již v rámci Národního obrození, kdy němči-

na byla dokonce mateřštinou mnoha českých jazykovědců (jako mimo jiné i Josefa Jungman-

na). Srozumitelně využívali němčinu i při vytvoření nové slovní zásoby (čeština ve svém teh-

dějším stavu totiž už nebyla schopna se vypořádat s terminologickými výzvami současné 

vědy), což vedlo nevyhnutelně k přejímání cizích vzorů, mezi nimi i frazeologických schémat. 

Abychom si ujasnili význam frazeologismu v rámci jazykového systému, prohlédněme si 

nejdříve dvě příznačné definice, a to definice pocházející ze zdrojů obou dotyčných jazyků. 

Slovník české frazeologie a idiomatiky frazeologickou jednotku vymezuje jakožto každou 

ustálenou a anomální kombinaci aspoň dvou slovních tvarů, pro kterou je příznačné to, že 

aspoň jeden z nich se v daném významu a dané funkci nekombinuje s dalším (jiným) tvarem 

nebo jenom s několika málo jinými. Další důležitou vlastností každé frazeologické jednotky je 

podle téhož slovníku její (už zmíněná) přenesená popř. metaforická povaha [Čermák, 2009, 7]. 

Frazeologickou jednotkou je tedy jak idiom, tak i frazém, přísloví, rčení nebo pořekadlo. Re-

spektovaný slovník spisovné němčiny Duden (který lze považovat za autoritu mezi slovníky 

spisovné němčiny) dále uvádí, že frazeologismus je zvláštní slovní ráz, slovní nebo skladební 

spojení, jehož celkový význam nelze vyvodit z významů jednotlivých slov (np. strašpytel = velmi 

                                                 
1 Třeba Ewa Łabno-Falęcka upozorňuje na to, že frazeologie jakožto dílčí disciplína jazykovědy zabývající 

se bádáním frazeologismů existuje již od roku 1947 [Łabno-Falęcka, 1995, 147]. 
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bojácný člověk)2. Pozoruhodně význam frazeologismu je podle tohoto slovníka zároveň 

druhým významem idiomu, jehož první význam je zvláštní jazyk, způsob vyjadřování re-

gionálně nebo sociálně vymezené skupiny. Němčina zná nadto ještě další název pro frazeolo-

gickou jednotku, a to Phraseolexem, který nám ukazuje vlastně její jádro, může to být totiž 

každý sebemenší lexém3 vynikající idiomatičností, stabilitou a lexikalizací4. 

Další významná vlastnost každé frazeologické jednotky je její „kumulativní funkce“, 

která se projevuje v odrazu a fixování zkušeností a výsledků sociální praxe přítomné v langue 

a parole. Základem kumulativní funkce je předpoklad, že základem každého frazeologismu je 

jakési svobodné syntaktické slovní spojení, které přejde časem z parole v langue, neboť 

výstižně a přesvědčivě zachycuje sociolingvistický soubor lidských zkušeností. V této funkci 

se tedy skrývá kulturní rozsah frazeologie, což v procesu překládání musí být zase 

zohledňováno [Földes, 1996, 86]. 

Celkem, frazém je ustálené spojení, jehož jednotlivé lexikální jednotky nenosí tentýž 

význam jako celý frazém, tedy význam frazeologismu lze určit jenom na základě jeho rozboru 

jako celku. Například přísloví jablko nepadá daleko od stromu znázorňuje, že se lidé uvnitř 

jedné rodiny chovají podobně, týká se to zvláště dětí vzhledem k jejich rodičům. Kdybychom 

však vycházeli od významu jakési jednotlivé lexikální jednotky z tohoto přísloví jako třeba od 

jablko, nenakládali bychom s žádnými pokyny ohledně celkového významu tohoto frazeologi-

smu. Takováto vlastnost jednotlivého prvku uvnitř frazeologické jednotky vyplývá tedy z její 

(už citované) přenesené popř. metaforické povahy. Kdybychom třeba výraz jablko spojili 

s jiným slovesem než padat, neměli bychom už co do činění s tímtéž příslovím, jelikož by-

chom porušili pravidlo, že se frazeologická jednotka nekombinuje s dalším (jiným) tvarem. 

Podle názorů významných jazykovědců v pobělohorském období došlo k úpadku češtiny 

jakožto literárního a plnohodnotného jazyka, který již nebyl schopen sloužit jako vhodný 

nástroj vyjadřování v nejrůznějších situacích [Dittmann, Uličný, 2013, 66]. Jejím následkem 

byla v podstatě ztráta státnosti, práv a náboženské svobody [Nekula, Rogall, Koschmal, 2001, 

57]. Autoři knihy s názvem Deutsche und Tschechen: Geschichte, Kultur, Politik uvádějí v této 

souvislosti velmi přiléhavou citaci: Každý určitě zná z dějin onen osudný den, tj. 8. listopadu 

1620, kdy na Bílé hoře byla pohřbena náboženská svoboda, lid byl podmaněn císařskou 

armádou a svoboda národa byla potlačena [Nekula, Rogall, Koschmal, 2001, 57]. Vůči tak 

složité situaci češtiny (přinejmenším tak to vyplývá z výpovědí mnoha historiků) vznikla 

potřeba obohatit její slovní zásobu tak, aby čeština terminologicky zase držela krok se souča-

snou vědou. Onen proces obohacení byl jednoznačný s procesem eliminování zdánlivě cizích 

jazykových prvků, tedy puristickými zákroky. Vedlo to však k něčemu opačnému: jelikož byly 

přejaty cizí vzory, vznikly jazykové kalky. Výstižně tuto otázku uchopil jazykovědec a pole-

mik Václav Ertl: Člověk (…) jedním jazykem myslí a slovy druhého jazyka svou myšlenku vy-

jadřuje [Ertl, 1929, 27]. Není divu, že vedle lexikální a mluvnické úrovně i frazeologická rovi-

na českého jazyka byla dotknuta vlnami přejímek z němčiny. Frazeologické germanismy 

vznikly obzvlášť následkem přejímání německých frazeologických schémat, ale i kalkováním 

existujících německých frazémů nebo různých ustálených slovních spojení. 

Přejímáme-li frazeologickou jednotku z cizího jazyka (v našem případě z němčiny do 

češtiny), je to samozřejmě viditelné už na první pohled, neboť kromě lexikálních jednotek 

přítomných v této jednotce, přejímáme rovněž celou její jedinečnou strukturu. Nadto se ve 

frazémech odráží ve větší míře než v ostatních oblastech jazykového systému mimojazyková 

                                                 
2 http://www.duden.de/rechtschreibung/Phraseologismus; překlad pochází od autora článku. 
3 Veškerá podtržení pocházejí od autora tohoto článku. 
4 http://www.duden.de/rechtschreibung/Phraseolexem; překlad pochází od autora článku. 
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skutečnost, což přispívá k tomu, že se frazém stává jakoby ztělesněním „kulturní paměti“ 

daného společenství [Földes, 2010, 91].  

Vliv německých frazeologických schémat – frazémy 

Českou frazeologii ovlivnila poměrně silně německá frazeologická schémata5, je to 

obzvlášť příznačné v případě doslovně přejatých frazémů. Takovéto frazémy vynikají 

v cílovém jazyce (tedy v češtině) totiž jistou nepřirozeností, která vyplývá hlavně z toho, že 

byly přejaty z úplně odlišného jazykového systému (germánského). Tato nepřirozenost je tím 

zřetelnější, že ostatní – s češtinou geneticky spřízněné – slovanské jazyky převážně nenakládají 

s takovýmito konstrukcemi, nýbrž vytvořily v průběhu svého jazykového vývoje vlastní, 

domácí ekvivalenty. Kalky vzniklé tímto vlivem budou viditelné v několika následujících 

příkladech pocházejících hlavně z Německo-českého slovníku frazeologismů a ustálených spo-

jení [Heřman, Blažejová, Goldhahn, 2010]: 

Prvním pozoruhodným příkladem je nenápadná a velmi frekventovaná příslovcová 

předložka během (něčeho), jež vznikla vytvořením instrumentálu od podstatného jména běh po 

vzoru něm. im Laufe von. V paralelnosti mezi němčinou a češtinou zvláštní je shoda jednak 

mezi slovesy běhat popř. laufen a jednak mezi odvozenými podstatnými jmény běh popř. 

Lauf(e), přičemž podobnou paralelnost najdeme jenom ještě ve fr. dans le courant de a slove-

sem courir. Další zřejmou přejímkou z němčiny je frazém být (opravdová) pastva pro oči, 

který vznikl na základě něm. eine wahre Augenweide sein, přičemž pozoruhodná je zvlášť sho-

da mezi výrazy pastva popř. Weide, které v obou jazycích fungují jako pojem označující místo, 

kde se dobytek může pást, tak i jako metafora pro něco překrásného v předmětném frazému. 

Podobnou analogii nenajdeme v žádném dalším indoevropském jazyce. Další populární rčení 

být v obraze vzniklo pravděpodobně na základě něm. im Bilde sein, které se zase poprvé vy-

skytovalo ve vojenských kruzích na přelomu 19. a 20. století a týkalo se znalosti vojenské tak-

tiky6. Německému původu nasvědčuje geopolitická – a tedy i jazyková – situace v oněch letech 

(Česko patřilo k Rakousku-Uhersku). Je třeba přitom podotknout, že vedle němčiny a češtiny 

s tímtéž rčením nakládá pouze angličtina (to be in the picture). Ustálené slovní spojení (toto 

pojmenování vyplývá z krátkosti tohoto vyjádření) neboli kolokace pocházející z právního ja-

zyka kavalírský delikt je bezpochyby multiverbizační spojení přejaté z něm. složeniny Kava-

liersdelikt. Takovémuto původu nasvědčuje totiž skutečnost, že ostatní indoevropské jazyky 

používají v tomto případě odlišné odborné názvy (srov. špan. pecadillo, ang. trivial offence, fr. 

peccadille, rus. простительный проступок, pol. drobne przewinienie/przestępstwo), které 

neobsahují podstatné jméno Kavalier.  

Frazém vyskytující se současně především v beletrii muset (jít) na pány/dámy7 může mít 

svůj původ v něm. für kleine Jungs/Mädchen müssen jakožto synonymum pro mít potřebu jít 

na záchod. Tento frazém zase není přítomný v žádném dalším indoevropském jazyce, což vede 

                                                 
5 Srov. Křížová K.: Substantivní frezeologismy – evropeismy, germanismy i frazémy typicky české. Raci-

bórz 2008, In: Balowski, M., Svoboda, J. Język i Literatura Czeska w Europejskim Kontekście Kulturowym. Raci-

bórz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. 
6 Srov. http://www.redensarten-index.de/suche.php?suchbegriff=~~im%20Bilde%20sein&suchspalte 

%5B%5D=rart_ou [citováno dne 29.07.2016]. 
7 Stačí se podívat do Českého národního korpusu, abychom se o tom přesvědčili, np. pod heslem „na dámy“: 

https://kontext.korpus.cz/view?q=~lSZXCUiB&attr_allpos=kw&attrs=word&corpname=omezeni%2Fsyn2015&c

txattrs=word&pagesize=40&refs=%3Ddoc.title&structs=p%2Cg%2Cerr%2Ccorr&viewmode=kwic& [citováno dne 

29.07.2016]. 
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nás k přesvědčení o nesporně německé předloze. Dalším nápadným vyjádřením je slovesné 

kolokační spojení nadhodit otázku, nepopíratelně vytvořené po vzoru něm. eine Frage aufwer-

fen. Klíčové je zde v češtině nepříliš frekventované sloveso nadhodit, které v tomto kontextu je 

typické jen pro němčinu, a nikoliv pro češtinu. Ostatní indoevropské jazyky z téhož důvodu 

používají úplně odlišná slovesa (srov. rus. поднять вопрос, pol. poruszyć kwestię, špan. plan-

tear una cuestión, fr. soulever une question, ang. to pose a question). Další vyjádření obratem 

ruky, vyskytující se ve funkci příslovce, může pocházet od něm. im Handumdrehen (srov. čes. 

obrat – něm. Wendung, což je synonymem Umdrehen, čes. ruka – něm. Hand), přestože i fran-

couzština nakládá s tímtéž frazémem (en un tour de main). Velmi obrazné slovesné vyjádření 

pověsit se někomu na paty byl pravděpodobně odvozen od něm. sich an jmds. Fersen hef-

ten/hängen (srov. čes. pověsit se – něm. sich auf-/hängen, čes. pata – něm. Ferse), i když i an-

gličtina nakládá s podobným vyjádřením to be on so.’s heels. Avšak je třeba přiznat, že toto 

vyjádření není doslovným ekvivalentem německé předlohy, neboť to be samozřejmě není 

protějškem něm. sich heften/hängen. Další vyjádření přicházet do let je frazém, jehož původ je 

třebat hledat v něm. in die Jahre kommen. Nápadné a rovněž překvapující je přitom zvlášť 

sloveso přicházet, které bylo doslova takto přejato do češtiny. Srovnáme-li tuto slovesnou ko-

lokaci s ostatními indoevropskými jazyky, nenajdeme žádné další příklady téže konstrukce. 

Slovesná vyjádření přijít něčemu na kloub/stopu (ve významu objevit něco) a přijít něčemu 

na chuť (ve významu něco někomu začíná chutnat nebo se líbit) nebo vůbec slovnesná vazba 

přijít něčemu na něco jsou zřejmými přejímkami po vzoru německých vyjádření etw./einer 

Sache auf die Spur kommen a auf den Geschmack von etw. kommen, nenajdeme totiž 

v ostatních indoevropských jazycích podobné frazémy, které by obsahovaly tytéž prvky. 

Rovněž jazykovědkyně Kateřina Křížová si ve své korpusové analýze všimla analogií 

mezi německými a českými frazémy a rozdělila je následně do několika skupin [Křížová, 2008, 

139–142]. Zohlednila takováto vyjádření jako krkavčí matka podle něm. Rabenmutter 

(německý původ je nesporný vůči chybějícím ekvivalentům v ostatních indoevropských 

jazycích) nebo přátelství na život a na smrt podle něm. Freundschaft auf Leben und Tod 

(německý původ není jistý: srov. třeba ang. fight on life and death nebo špan. amistad a vida y 

muerte), a také křížem krážem podle něm. kreuz und quer (máme zde co do činění se zřejmým 

napodobováním zvukové stránky německého frazému, tedy jeho zvukomalebného charakteru). 

Jakožto metaforické vyjádření označila třeba i frazém jazýček na vahách podle něm. das Zü-

nglein an der Waage (podobného frazému si můžeme ještě všimnout třeba ve švéd. tungan på 

vågen). Uvedla i hybridní frazém, a to špinavý kšeft podle něm. schmutziges Geschäft 

(německý původ je zřejmý, neboť kšeft je výraz přímo přejatý z němčiny, tj. bez jeho překladu 

do češtiny, a přesněji z bavorského nářečí, srov. proto něm. Geschäft a bav. Gschäft). 

Přejatá přísloví 

Nyní si prohlédněme jinou oblast patřící ke frazeologii, tedy vybraná česká přísloví, která 

se s největší pravděpodobností nechala inspirovat německými předlohami. Maďarský jazy-

kovědec Csaba Földes si všiml, že středoevropské jazyky – k nimž připočítá hlavně němčinu, 

češtinu, slovenštinu a maďarštinu8 – vykazují nápadné shody mezi četnými popularními 

příslovími [Földes, 2010, 93], zmiňuje se mimo jiné o následujících příslovích: 

                                                 
8 Vzhledem ke geografické poloze bylo by možno přidat třeba i polštinu ke středoevropským jazykům. 

Z jazykovědného hlediska polština však zaujímá zvláštní místo (vykazuje větší závislost na francouzštině). 
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• jablko nepadá daleko od stromu se sice podobá něm. der Apfel fällt nicht weit vom 

Stamm, na základě porovnání lze však považovat toto přísloví spíše za společné 

dědictví indoevropských jazyků než jenom středoevropských jazyků9; 

• kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe podle něm. wer zuletzt lacht, lacht am 

besten; zde skutečně můžeme mít co do činění s příslovím vytvořeným po vzoru 

němčiny, neboť ostatní indoevropské jazyky sice používají podobné konstrukce, ale 

doslova tytéž najdeme jen ještě v: iberských jazycích, tedy ve špan. quien ríe el último, 

ríe mejor, port. quem ri por último ri melhor a kat. riu bé qui riu el darrer, nadto v blh. 

който се смее последен се смее най-добре nebo i v nizoz. wie het laatst lacht, lacht 

het best. Není však pravděpodobné, aby čeština napodobovala kterýsi z uvedených 

jazyků; 

• zdání klame podle něm. der Schein trügt je skutečně přísloví neboli frazém vytvořený 

podle němčiny, neboť ostatní indoevropské jazyky sice používají skoro totéž přísloví, 

ale podstatné jméno zdání je bezvýjimečně pokaždé v množném čísle na rozdíl od jed-

notného čísla v němčině a češtině. 

 

Záměrně neuvádím Földesem zmíněné frazémy dobrou noc a dobrou chuť, neboť se po-

dle mého názoru výskyt těchto konstrukcí neomezuje jenom na středoevropské jazyky, nýbrž 

můžeme si všimnout podobných konstrukcí i v několika dalších indoevropských jazycích 

(srov. fr. bon apétit a bonne nuit, it. buon appetito a buona notte). Nadto Földesem uvedené 

frazeologismy jsou jen částečně německojazyčným dědictvím, převážná většina je totiž 

společným dědictvím většiny nebo alespoň relevantních pro naše srovnání indoevropských 

jazyků. 

Několik dalších českých přísloví mohla také být ovlivněna němčinou. Uvedena budou 

přitom jenom taková, která se jeví nesporně jako frazeologické germanismy: 

Lidově zakořeněné přísloví jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá bylo podle mých poz-

natků přejato po vzoru něm. wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Mezi sedmi 

významnými indoevropskými jazyky10 žádný totiž nepoužívá tytéž obrazy v tomto přísloví. 

Frekventované konec dobrý, všechno dobrý může rovněž pocházet od něm. přísloví Ende gut, 

alles gut. Obzvlášť rozdělení tohoto přísloví na dva frazémy pomocí čárky je příznačné pro 

češtinu a němčinu (výskytuje se ale ještě třeba ve švéd. slutet gott, allting gott a nizoz. eind 

goed, al goed11). Rovněž malovat čerta na zeď nebo v imperativní verzi nemaluj čerta na zeď 

jsou přísloví, která mohou pocházet od něm. přísloví den Teufel an die Wand malen. 

V ostatních indoevropských jazycích sice existují přísloví s tímtéž významem, obrazy v nich 

jsou ale většinou úplně odlišné (np. pl. wywołać wilka z lasu). Nechval dne před večerem 

v ostatních indoevropských jazycích má sice mnoho podobných ekvivalentů, neodpovídají 

však německé předloze (man soll) den Tag nicht vor dem Abend loben doslova12. Přísloví 

žádný učený z nebe nespadl by mělo pocházet od něm. es ist noch kein Meister vom Himmel 

gefallen, neboť většina indoevropských jazyků používá v tomto případě vyjádření podobající 

se jinému přísloví Cvik dělá mistra13. 

                                                 
9 Srov. tudíž http://de.wiktionary.org/wiki/der_Apfel_fällt_nicht_weit_vom_Stamm [citováno dne 23.04.2015]. 

10 Srov. http://de.wiktionary.org/wiki/wie_man_in_den_Wald_hineinruft,_so_schallt_es_heraus [citováno 

dne 23.04.2015]. 
11 Srov. http://de.wiktionary.org/wiki/Ende_gut,_alles_gut [citováno dne 23.04.2015]. 
12 Srov. http://pl.wiktionary.org/wiki/nie_chwal_dnia_przed_zachodem_słońca#pl [citováno dne 23.04.2015]. 
13 Srov. tudíž http://de.wiktionary.org/wiki/Übung_macht_den_Meister [citováno dne 23.04.2015]. 
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Srdce bestie 

Vedle uvedených příkladů i román Herty Müllerové Herztier, který byl přeložen do 

češtiny jako Srdce bestie, a to známou českou spisovatelkou, dramaturgyní a především 

překladatelkou německého jazyka Radkou Denemarkovou, může být velmi přínosný. Je to 

román, který odráží dusnou atmosféru strachu za Ceauşescova režimu, ve které jsou nuceni žít 

čtyři mladí lidé, kteří se seznámí za vysokoškolských studií. Jelikož jsou politicky nepohodlní, 

jsou sledováni a týráni státní bezpečností Securitate. Kvůli represím se většina z nich rozhodu-

je postupně pro emigraci do Německa, obě řešení se ale jeví jako bezvýchodná. Tento frag-

mentárně líčený příběh […] uhrane nekompromisním svědectvím i naléhavostí sugestivních 

obrazů a metafor14. Vzhledem k odůvodněným vlivům německých frazeologických schémat na 

českou frazeologii, stalo by za to zjistit, jak ty sugestivní obrazy (úzce spojené s frazeologií) 

byly přeloženy do češtiny. Sugestivní  znamená v tomto kontextu totiž rovněž charakteri-

stické pro autorčin jazyk a styl. Existuje sice přesvědčení o tom, že idiomy představují speci-

fické pro národ jednotky jazyka, není ale možno vymezit jasné hranice, v nichž frazeologismus 

může být pokládán za odraz příslušné kultury [Dobrovoľskij, 1999, 41–58]. Prohlédněme si 

nyní příklady z románu, které nám znázorní složitost překládání frazeologických jednotek. 

Ukáže se, zda tato složitost vyplývá z toho, že frazeologismy obsahují mnohdy přímé nebo 

nepřímé odkazy do kulturních reálií, jazykových zvláštností aj. a tímto způsobem zdánlivý 

protějšek v cílovém jazyce nenosí tentýž význam, nebo zda nalezené idiomy je třeba považovat 

spíše za odraz autorčina stylu. 

Klíčové pro celý román je vysoce obrazné vyjádření Friedhöfe machen, přeložené do 

češtiny pomocí slovní vazby plodit hřbitovy, které se vztahuje k tomu, co mají otec hlavní 

hrdinky (bývalý esesman) a diktátor komunistického Rumunska Nicolae Ceaușescu společné: 

roznášejí smrt. Odhlédnuto od pravděpodobně německého původu čes. slova hřbitov (je 

nasnadě, že máme co do činění se zvukovým napodobováním něm. Friedhof), základní je 

v tomto případě úloha slovesa. Jednak je použito sloveso machen, které má jasné tendence 

k hovorovosti a přímo do triviality, a jednak sloveso plodit, jehož první slovníkový význam 

nést plody může být i přenesený. Na první pohled došlo tady k omylu jazykového rejstříku, 

podíváme-li se však na další úrývek, v němž bylo použito totéž sloveso, situace se nám ujasňu-

je: Er hatte Friedhöfe gemacht und machte der Frau schnell ein Kind [Müller, 2007, 21], a 

v překladu Plodil hřbitovy a ženě rychle zplodil dítě [Müller, 2011, 21]. Oběma, jak hrdinčinu 

otcovi tak i Ceaușescovi, je jedno, zda „plodí“ hřbitovy nebo děti, což konečně nasvědčuje 

tomu, že jim chybí pocit viny. Jinou příčinou překladatelčina řešení může být rozdílný 

významotvorný potenciál něm. machen a čes. dělat. Německé sloveso může nahrazovat skoro 

každé sloveso (i když většinou výpověď stává se kvůli tomu hovorová), kdežto jeho český 

protějšek se vztahuje hlavně k vykonávání různých – duševních a fyzických – činností15. 

Složitost překládání některých frazeologických spojení může nám zobrazit následující 

vyjádření hlavní hrdinky: Der Tod pfiff mir von weitem, ich musste Anlauf nehmen zu ihm. Ich 

hatte mich fast in der Hand, nur ein winziges Teil machte nicht mit. Vielleicht war es das Herz-

tier [Müller, 2007, 111]. Tento úrývek do češtiny byl přeložen takto: Smrt mi odkudsi zdáli 

hrála na píšťalku, chystala jsem si řádný rozběh. Opanovala jsem se a držela se zkrátka, jen 

titěrná část mě samé nespolupracovala, nechtěla zmizet [Müller, 2011, 93]. V originálu autor-

ka použila srozumitelný pro každého německojazyčného příjemce textu slovní obrat sich/etwas 

in der Hand haben, jehož (teoretický) doslovný český protějšek pro příjemce překladu ve tvaru 

                                                 
14 Na základě záložkového textu na obálce románu. 
15 Takovýto závěr lze vyvodit po analýze slovníkových významů slovesa dělat. 
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mít se/něco v ruce by nebyl pochopitelný. Jelikož čeština nenakládá s podobnou konstrukcí, 

překladatelka musela projevit kreativitu a najít funkční ekvivalent originálního obratu. Použila 

za tímto účelem spojení dvou vyjádření, pomocí slovesa opanovat se dokázala vyjádřit význa-

mový aspekt sebekontroly a pomocí frazému držet zkrátka zohlednila významový aspekt ome-

zovat se v jednání16. 

V dalším úrývku originálnímu rčení Das Glück hängt mir zum Hals heraus [Müller, 

2007, 146] v českém překladu odpovídá narážka na smrt, a to Štěstí, které hrozí oprátkou ko-

lem krku [Müller, 2011, 121]. Zatímco v originálu byl použit velmi frekventovaný frazém zum 

Hals (he)raushängen, v překladu použité vyjádření je narážka na smrt. O možností spáchání 

sebevraždy pomocí oprátky se hlavní hrdinka zmiňuje právě na počátku románu. V obou 

případech byly sice použity frazémy, avšak mají téměř opačné významy a výrazně se líší 

stupněm idiomatičnosti. Nic by nehovořilo proti použití podobného českého frazému rovněž 

obsahujícího krk, to je lézt komu krkem. Objevuje se zde tedy otázka, do jaké míry překladatel 

má právo interpretovat místo překládat. Podle Edwarda Balcerzana existují alespoň dvě etapy 

překládání, a to základní překládání a interpretace originálu. Na rozdíl od předmětného úrývku 

se interpretace však nikdy nemůže vyskytovat v „čistém“ stavu [Balcerzan, 1998, 26]. Narážka 

na smrt je totiž výraznou (nad)interpretací hrdinčiny výpovědi, která chce prostě dát najevo, že 

jí „štěstí leze krkem“. Je zřejmé, že neustálé trápení výslechy, chybějící občanské svobody a 

pronásledování tajnou službou Securitate odebírá hlavní hrdince vůli života, její přání zemřít je 

ale pouze logickým následkem této situace a není vysloveno přímo. 

Celkem lze říct, že sice při některých domnívaných přejímkách z němčiny není 

vyloučeno, že dané české vyjádření vzniklo paralelně k německému bez přímého ovlivňování 

z jedné nebo druhé strany. Ani sebepodobnější vyjádření nemusí nutně být výsledkem 

přejímání cizího prvku, může to totiž být pouhá náhoda. Omezuje se však pravděpodobnost 

paralelního vzniku, vyskytuje-li se jakési vyjádření jen v těchto dvou předmětných jazycích 

(týkalo by se to třeba frazému nadhodit otázku, použité jsou v něm samozřejmě čistě české 

lexémy, ale nepřirozenost jeho znění nás vede k přesvědčení, že máme co do činění s výrazem 

vztahujícím se k něm. eine Frage aufwerfen). Dále, aby bylo možno rozhodnout o tom, zda 

dané vyjádření potenciálně pochází z jiného jazyka, je třeba mít jistotu, že neexistuje jakýsi 

společný jmenovatel (jako například bible). Autorka rozsáhlé studie na téma Phraseologie und 

Übersetzen Ewa Łabno-Falęcka se v tomto kontextu zmiňuje o biblickém rčení hory přenášet, 

které z angl. […] moves mountains bylo přeloženo doslova […] Berge bewegt, místo aby si 

překladatel vypomohl existujícím funkčním ekvivalentem […] Berge versetzt [Łabno-Falęcka, 

1995, 214–215]. 

Konečně dospíváme k závěru, že se češtině, i když určitě převzala nemálo prvků z 

němčiny, přesto daří procházet svým vývojem. Tato nepřímá a v této vědecké práci 

opodstatněná příbuznost češtiny s němčinou staví ji do výjimečné pozice na pozadí ostatních 

indoevropských a především slovanských jazyků. Nejen jazykové aspekty, ale i historicko-

politické aspekty způsobují, že mezi Evropany Češi možná nejlépe rozumějí Němcům a 

naopak. Po době pobělohorské češtině bylo těžce se vzpamatovat, aby ve všech vědeckých 

oborech mohla dosáhnout vysoké jazykové úrovně srovnatelné s rozvinutými evropskými 

zeměmi. Aby pobělohorská čeština obohatila svoji slovní zásobu, musela si vypomoci 

přejímáním prvků z ostatních (indo)evropských jazyků. Z kulturně-historických důvodů 

nejdůležitější jazykovou autoritou byla pro Čechy v oněch časech němčina. Při tvoření nových 

odborných termínů se čeština tedy opírala především o slovotvorné vzory přítomné v němčině. 

                                                 
16 http://bara.ujc.cas.cz/ssjc/search.php?hledej=Hledat&heslo=držeti&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no 

[citováno dne 01. 08. 2016]. 
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GERMAN ELEMENTS IN THE CONTEMPORARY CZECH PHRASEOLOGY 

Summary 

This article deals with the modern estate of Czech phraseology and the reasons of his no-

ticeable similarity with the German one. Thereby the Německo-český slovník frazeologismů a 

ustálených spojení and Herta Müller’s novel “Herztier” [“The Land of Green Plums”] and his 

translation to Czech language “Srdce bestie” serves as examples, which difficulties we have to 

go on with, by translating phraseological units between these two languages. 

Furthermore, this survey acts on the assumption that, beginning with the 19th century, pu-

ristic tendencies of Czech linguists led to the elimination of a considerable number of foreign 

linguistic elements, replacing them with many constructions – i.a. of obviously German origin 

– very untypical of the former Czech language and Slavonic languages in general. At the focal 

point are put especially the seemingly insignificant phrases which are used in everyday com-

munication, such as obratem ruky, whose origin should be searched in the German im Han-

dumdrehen. Moreover, the translation of Herta Müller’s novel proposes a quite different ap-

proach to the complex process of translation. In this regard, analyzing the translation of 

phraseologically and culturally marked word units, we can state that oftentimes one expression 

has had to be modified in the target language, so that she becomes natural for the linguistic 

custom and system. 

All in all, it can be noticed that Czech phraseology abounds with constructions of obvi-

ously German origin, which each time can be proved by the comparison of representative Indo-

European languages. Although it bespeaks the closeness of both languages and hence cultures, 

we have to acknowledge that relating to the grammar and vocabulary Czech was and is an 

Slavic language, merely inspired by the German language. 
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Przyjmując klasyczną koncepcję podziału jednostek frazeologicznych zaproponowaną 

przez S. Skorupkę, uznaję, że przysłowia, czyli „krótkie zdania pochodzące ze źródeł ludo-

wych lub literatury, wyrażające jakąś myśl ogólną, sentencję, wskazówkę, przestrogę” [Dereń, 

Polański, 2008, 685], mieszczą się w obrębie frazeologii jako przykłady fraz, obok innych ana-

logicznych strukturalnie tworów typu maksymy, powiedzenia i porzekadła [Skorupka 1989, 6]. 

Podobnie jak inne rodzaje jednostek frazeologicznych, choć może w mniejszym nieco stopniu 

niż wyrażenia i zwroty, przysłowia stanowią dynamiczną warstwę języka. Można wśród nich 

wskazać jednostki recesywne, stabilne oraz ekspansywne [Bąba, 1989, 21–22]. Te ostatnie, 

czyli pojawiające się w języku nowe przysłowia mają różną genezę. S. Bąba i J. Liberek, anali-

zując sposoby pomnażania zasobów frazeologicznych współczesnej polszczyzny, jako repre-

zentatywny mechanizm wskazali m.in. zapożyczanie z języków obcych, a zwłaszcza zapoży-

czanie z języka angielskiego [Bąba, Liberek, 2011, 76]. Również inni językoznawcy odnotowują 

wzmożony wpływ angielszczyzny na język polski, w tym A. Witalisz, która w opracowaniu 

Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem wśród wielu przykładów współczesnych 

zapożyczeń angielskich w polszczyźnie wymienia repliki frazeologiczne przysłów angielskich 

[Witalisz, 2007, 315]. Trzy z nich staną się przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu, 

którego celem jest analiza funkcjonowania tych jednostek zarówno we współczesnej leksyko-

grafii, jak i w zwyczaju mówiących. Obserwacja tego zwyczaju jest możliwa dzięki analizie 

kontekstów zamieszczonych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego IPI PAN (dalej: 

NKJP).   

Rozważania rozpocznijmy od zarejestrowanego w monografii A. Witalisz przysłowia 

angielskiego My home is my castle [Witalisz 2007, 315]. W dość podobnej wersji odnajduje-

my je również w opracowaniu H. Markiewicza i A. Romanowskiego Skrzydlate słowa. Powią-

zano je tam z postacią angielskiego polityka i prawnika E. Coke’a, który miał się posłużyć fra-

zą For a man’s house is his castle (dosł. Ponieważ dom człowieka jest jego twierdzą). 

Zaznaczono również, że konstrukcja „Mój dom jest moją twierdzą pochodzi prawdopodobnie 

sprzed XVI w.” [Markiewicz, Romanowski, 2005, 94]. Analizowane przysłowie zostało po-

nadto odnotowane w Wielkim słowniku frazeologicznym PWN z przysłowiami [Kłosińska, So-

bol, Stankiewicz, 2005, 802] i Słowniku zapożyczeń angielskich w polszczyźnie w postaci My 

house is my castle [Mańczak-Wohlfeld, 2010, 238]. W uzusie funkcjonuje ono zarówno 

w formie cytatu, jak i kalki. Dla formy cytatowej wyszukiwarka pelcra do NKJP pokazuje 

łącznie 38 kontekstów, przy czym odmianka  My home is my castle  poświadczona jest 37 cy-
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tatami, odmianka My house is my castle  – tylko jednym przykładem. Konteksty, w których 

oba warianty cytatowe się pojawiają, pochodzą z różnych źródeł. Najwięcej z nich wywodzi 

się z Internetu (19), nieco mniej z publicystyki (12), pojedynczymi kontekstami poświadczone 

jest użycie w tekstach z zakresu literatury faktu (3), w źródłach naukowo-dydaktycznych (2), 

poradnikowo-dydaktycznych (1) i literackich (1). Przykłady kilku reprezentatywnych użyć 

zawierają poniższe cytaty:  

Kelnerzy rzecz jasna, niektórzy (nawet w Polsce) trzymają dwururki na zapleczu lub w koszu na brudną 

bieliznę tak na wszelki wypadek. Tak to już z tymi prywatnymi własnościami bywa, my home is my ca-

stle jak mawiają Anglicy. (2007-12-01); My stosujemy zasadę „My home is my castle” – jest to gwarancja 

stabilnosci1 i spokoju. (Usenet – pl.sci.psychologia, 2009-12-28); Boć przecie my home is my castle , mó-

wią Anglicy, mój dom jest moją twierdzą, więc biada temu, kto nieproszony jej progi przekroczy. Prze-

ciwnie „brama na wciąż otwarta wszem wobec ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zapra-

sza”.  („Dziennik Polski” 1999-10-09);  Weekendy spędzam tak, że wyłączam telefon, komórkę, zamykam 

drzwi i wtedy „my home is my castle” (mój dom jest moją twierdzą). („Gazeta Krakowska”  2004-09-25); 

Aby uchronić swoją pozycję i mieszkanie (które ma z łaski państwa), intelektualista jest gotów na wszelkie 

ofiary i wszelkie podstępy, bo wartość odosobnienia w społeczeństwie, gdzie poza tym nie ma możności 

odosobnienia, jest większa, niż mogłoby to wyrazić zdanie „my home is my castle”. (Cz. Miłosz, Zniewo-

lony umysł, 1951); W każdym związku szukać będziemy dwóch nurtów. Jeden wpływa na stałość powią-

zań, na uczucie bezpieczeństwa, gdzie dom zapewnia schronienie, „my house, my castle ;” występuje tu 

także naturalny dobór gatunkowy. To wszystko jest zawarte w sferze układów i powiązań emocjonalnych 

(korespondujących z instynktem). (J. Sar Skąpski, Śladami Wenus : astrologia życia intymnego, 1998).  

Z podanych przykładów wyraźnie wynika, że użytkownicy języka, posługując się formą 

cytatową, często dodatkowo zaznaczają jej obcość za pomocą cudzysłowu lub operatora: jak 

mawiają Anglicy, mówią Anglicy. Z rzadka forma angielska bywa opatrywana polskim tłuma-

czeniem. 

W wersji skalkowanej przysłowie angielskie funkcjonuje w polszczyźnie w formach wa-

riantywnych jako: Mój dom jest moją twierdzą (28 poświadczeń pochodzących z różnych źró-

deł: 20 – publicystyka, internetowe strony interaktywne – 5, literatura faktu – 1, literatura 

piękna – 1, źródła informacyjno-poradnikowe – 1):  

Mój dom jest moją twierdzą , mawiają Anglicy. My także coraz częściej traktujemy dom jak azyl. I dobrze. 

Po męczącym dniu, wypełnionym obowiązkami musimy mieć miejsce, w którym się ukryjemy, zagłębimy 

w ulubiony fotel, postawimy przed sobą kawę w ulubionej filiżance, puścimy muzykę i będziemy ma-

rzyć… Och, w domu można robić wszystko!  („Trybuna Śląska” 2002-03-08); Amerykanie nad wyraz ce-

nią sobie tą właśnie wolność i to, że państwo nie wpieprza się im do domu. „Mój dom jest moją twierdzą .” 

I to jest różnica pomiędzy naszymi społeczeństwami, oni nie mają dowodów osobistych.  (Usenet – 

pl.soc.polityka, 2002-05-09);  

Mój dom, moja twierdza // Mój dom moja twierdza // Mój dom – moja twierdza (19 po-

świadczeń, w tym 11 publicystycznych, 7 pochodzących z interaktywnych stron internetowych 

i jeden z literatury): 

Mój dom, moja twierdza – mogli kiedyś mówić o swoim trudnym do zdobycia stadionie piłka-

rze Cracovii. Niektórzy nadal wierzą w moc tego hasła, ale zdecydowanym faworytem dzisiej-

szego meczu będzie Legia (początek godz. 20).  („Gazeta Krakowska” 2008-09-19); Od tamtej 

pory za trzema strzałami wszystkie tulejki strącam. Mój dom moja twierdza , każdej rodzinie 

przyznać kałasznikowa i rozwiązać wojsko, do takiego kraju żaden okupant nie odważy się 

wejść. (Usenet – pl.soc.polityka, 2008-09-26); Normalny świat jest niebezpieczny – ale dla ko-

                                                 
1 Zachowuję pisownię oryginalną.  
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biet i dzieci tworzy się nisze bezpieczeństwa: „mój dom – moja twierdza”, do kobiet się nie 

strzela i ich nie bije, a każdy mężczyzna swojej kobiecie (czy kobietom) stara się zapewnić bez-

pieczeństwo. W jaskini jest bezpiecznie, ale mężczyzna musi wychodzić na zewnątrz, by polo-

wać i tylko wtedy dobrze się czuje!  („Dziennik Polski” 2001-11-23); 

i Mój dom, moją twierdzą // Mój dom moją twierdzą (19 poświadczeń, w tym 15 z pu-

blicystyki, 3 z interaktywnych stron internetowych i 1 ze źródeł o charakterze informacyjno-

poradnikowym): 

A co mówi nasze prawo? Anglosaska zasada „ mój dom moją twierdzą ”, która usprawiedliwia nawet dra-

styczną obronę przed napastnikami, u nas raczej nie jest honorowana. W myśl polskiego prawa tak zwana 

obrona konieczna musi być odpowiednia do stopnia zagrożenia.  („Trybuna Śląska”, 2003-01-10); Amery-

kanie mówią „ mój dom moją twierdzą ”.  („Słowo Polskie. Gazeta Wrocławska”, 2005-09-06); A teraz 

poważnie – to ma być argument pozytywny???? Gdybym miał dziecko i gdyby to dziecko będąc U MNIE 

w gościnie wymagało ODE MNIE wegetarianizmu nie licząc się z moimi upodobaniami kulinarnymi, to 

bym się nie zastanawiał nad jego wiekiem, tylko przez kolano przełożył (to już nie do końca poważnie – 

ale awanturę to bym zrobił na 14 fajerek i dobitnie wyjaśnił tej młodzieży, że mój dom moją twierdzą a co 

ja jem, to im nic do tego). (Usenet – pl.soc.wegetarianizm, 1999-08-25). 

Warto również dodać, że przysłowie to bywa podstawą zabiegów modyfikacyjnych, cze-

go przykładem są następujące cytaty: 

Chyba najbardziej błyskotliwy sukces odniósł [,Poradnik Domowy’]. Proponuje formułę: mój dom mo-

ją sympatyczną twierdzą. Bo i rzeczywiście – jedyna siła zewnętrzna, która ma wpływ na życie domowe, 

to pora roku.  („Gazeta Wyborcza”, 1993-05-08); Mój dom moją wizytówką  Demografowie przypisują to 

odwrócenie migracji dwóm czynnikom. Po pierwsze – na wieś ciągną bogaci, którzy chcą znaleźć tam nie 

tylko czyste powietrze i zieloną zieleń, ale również tworzyć rodowe posiadłości.  („Gazeta Poznańska” 

2003-07-05); Mój komputer moją twierdzą/ Większość osób korzystających z Internetu w domu nie zdaje 

sobie sprawy z konsekwencji połączenia komputera z globalną siecią. Efekty potencjalnych ataków hac-

kerskich są zazwyczaj lekceważone. Niefrasobliwość wynika najczęściej z przekonania, że agresor atakuje, 

żeby zniszczyć dane.  („Polityka”, 2002-06-29); Moje mieszkanie jest moją twierdzą /Nieudana eksmisja 

w Sosnowcu („Trybuna Śląska”,  2000-10-24); Mój Sejm moją twierdzą Były antyterrorysta szefem Straży 

Marszałkowskiej („Gazeta Krakowska”, 2006-08-07); Mój pokój moją twierdzą Pokój, szczególnie nasto-

latka, powinien być jego własnością. Jeżeli chce, by na ścianie wisiały plakaty muzyków rockowych, nale-

ży mu na to pozwolić. On dobrze czuje się w takim otoczeniu. Jest to dla niego wnętrze przyjazne, gdzie 

znacznie łatwiej się skupia i uczy. („Gazeta Poznańska”, 2001-08-11); Mój ogród moją twierdzą , czyli 

prawie wszystko o żywopłotach W kolejnym odcinku naszego poradnika dla miłośników ogrodów piszemy 

o tym, jak osłonić się przed wścibskim wzrokiem sąsiadów i ulicznych przechodniów. Najprostszym i naj-

bardziej naturalnym sposobem zapewnienia sobie w ogrodzie intymności jest stworzenie zasłony z roślin. 

Dziś prawie wszystko o żywopłotach.  („Dziennik Łódzki”, 2005-05-06).  

Dominują w nich innowacje wymieniające, w których wymieniany jest komponent no-

minalny dom na inne rzeczowniki pasujące do opisywanej w tekście sytuacji, a mianowicie:  

komputer, sejm, mieszkanie, pokój, ogród2. Wyjątkowe w zebranym materiale są dwie inne 

modyfikacje. Pierwsza z nich to innowacja rozwijająca mój dom moją sympatyczną twierdzą, 

w której komponent nominalny twierdza rozwinięto przydawką przymiotną w składni zgody 

sympatyczną. Zabieg rozwinięcia – w  intencji autora innowacji – miał zapewne złagodzić mi-

litarne konotacje drzemiące w komponencie rzeczownikowym. Drugi okazjonalny typ innowa-

                                                 
2 Ciekawym przykładem innowacji wymieniającej dotyczącej tego przysłowia jest hasło niesione na trans-

parentach podczas tzw. czarnego protestu, w którym Polki demonstrowały swoje niezadowolenie z poczynań 

polityków zmierzających do zaostrzenia ustawy aborcyjnej: Moje ciało moją twierdzą (1.10.2016 r.). 
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cji to innowacja wymieniająca mój dom moją wizytówką, w której wymieniony został kompo-

nent rzeczownikowy twierdzą na wizytówką, uzasadniony treściami poruszanymi w tekście.   

Kolejne przysłowie angielskie You can’t sweep sth under the carpet (dosł. Nie da się 

brudów zamieść pod dywan) [Witalisz 2007, 315] funkcjonuje w polszczyźnie w postaci zwro-

tu, odnotowanego już w kilku współczesnych zbiorach leksykograficznych jako związek dwu-

aspektowy: zamiatać/zamieść coś pod dywan ‘starać się ukryć, zataić przed kimś, zatuszować 

jakąś sprawę [Fliciński, 2012, 327], ktoś zamiata pod dywan coś / ktoś zamiótł pod dywan coś 

‘ktoś stara się ukryć (ukrył) lub zatuszować (zatuszował) kłopotliwą lub wstydliwą sprawę’ 

(http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26860&ind=0&w_szukaj=dywan, data dostępu: 2.10.2016). 

Omawianemu zwrotowi poświęcony jest również artykuł S. Bąby i P. Flicińskiego [Bąba, Fli-

ciński, 2013, 47–50], przy czym poznańscy językoznawcy wiążą go nie z podanym wyżej 

przysłowiem, lecz z idiomem sweep something under the carpet [Bąba, Fliciński, 2013, 47]. 

Nie rozstrzygając trudnej kwestii pochodzenia frazeologizmu, zauważmy, że liczne przykłady 

jego aktualizacji odnajdujemy w NKJP w kontekstach pochodzących z różnych źródeł, głównie 

jednak z interaktywnych i nieinteraktywnych stron internetowych oraz tekstów publicystycz-

nych. Wymieńmy kilka reprezentatywnych przykładów: 

Wcale nie mieli racji. Sprawe kozacką nie można było ciągle zamiatać pod dywan. Potrzebne był reformy, 

jakas zmiana, nadanie pewnych praw na Ukrainie a nie podporządokowywanie się magnatom kresowym. 

Z Chmielnickim się nie dogadano co spowodowało dogadanie się ich z Rosją. Dalsze skutki poszły już la-

winowo. (forum.historia.org.pl, 2005-06-25), – Uważali, że jeśli prokuratura jest nasza, to powinna takie 

sprawy jak afera starachowicka zamiatać pod dywan , powinna chronić kolegów. Jedni mówili to głośno, 

inni dawali mi to odczuć znaczącym milczeniem, gestem, spojrzeniem – opowiada Kurczuk.  („Polityka”, 

2005-01-15), O co poszło? – Podłoże konfliktu wiąże się z ośmieszaniem pokrzywdzonego – twierdzi dy-

rektor Jolanta Kruszyńska. Jak się dowiedzieliśmy, najpierw doszło do nieporozumień w szatni. Jakie kon-

sekwencja zamierza wyciągnąć szkoła? – Sprawy nie zamietliśmy pod dywan , została zgłoszona policji – 

odpowiada dyrektor. – Obecnie trwają przesłuchania.  („Gazeta Pomorska”, 2010-03-16). 

Dodajmy jednak, że w uzusie zwrot podlega wariantywności: komponent werbalny bywa 

zastępowany innymi czasownikami typu chować, podmiatać, zgarniać, zagrzebywać, zakopywać: 

Nadszedł bowiem dobry moment, aby uczciwie porozmawiać o podstawach finansowych medialnego im-

perium ojca Rydzyka, ale i przy okazji wyjaśnić problemy, które podnoszą jego publicyści. Myślę choćby 

o kwestii ewentualnych roszczeń finansowych ze strony środowisk żydowskich. Nie chodzi mi o straszenie 

ludzi i chowanie pytań pod dywan, ale o obalanie mitów, które zwykle są podstawą niechęci między naro-

dami. („Głos Pomorza” 2006); Pani poseł Marianowska pytała xxdash ta kwestia się przewinęła przy pani 

poseł Skowrońskiej xxdash czy my nie podmiatamy pod dywan , dlatego że z jednej strony operujemy ka-

tegorią deficytu finansów centralnych, czyli budżetu państwa, a z drugiej strony całego sektora finansów 

publicznych. (Sprawozdania stenograficzne Sejmu RP; 2004-07-20); Łatwiej jest kontrolować jedną, cen-

tralną władzę niż tysiące lokalnych urzędników – z reguły gorzej wykształconych. Już widać, że władze 

lokalne naruszają prawa człowieka, choćby przez radzenie sobie z problemami metodą zgarniania pod dy-

wan: jak zła gospodyni zamiata pod dywan śmieci, tak władze lokalne „sprzątają” z ulic narkomanów albo 

rumuńskich żebraków. („Gazeta Wyborcza”, 1998-12-10); – Teraz nagle uznano, że sprawę trzeba pu-

blicznie nagłośnić, Szczygło tłumaczył to tym, że MON swoich brudów nie zagrzebuje pod dywan, a jesz-

cze jakiś czas temu pytania i rozmowy odnośnie Afganistanu uważano „za niezgodne z polską racją stanu”. 

A teraz nagle trzeba to wyjaśnić? Dziwna sprawa.  (forum.historia.org.pl; 2007-11-14); Niemniej pozostaje 

faktem, na co zwraca uwagę Ingrid Lomfors, że rząd szwedzki próbował sprzątnąć pod dywan niewygod-

ne fakty, które kładą się cieniem na propagowanym w ostatnich latach obrazie Szwecji jako ratowniczki 

ofiar żydowskiej zagłady. („Polityka” 2005-04-26); To także ciekawe doświadczenie dla osoby, która za-

ryzykowała i zamiast miętosić miękki, cieplutki temat werandy i herbaty na werandzie opowiedziała się 

w sprawie, którą powszechnie zakopuje się pod dywan . Jak Monika Sawicka w „Kruchości porcelany” 

czy Kasia Grochola w "Trzepocie skrzydeł", książkach poruszających problem społeczny.  („Dziennik Za-

chodni”, 2010-12-10) 
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Może to świadczyć, że związek jest wciąż na etapie frazeologizacji i jego ostateczna po-

stać w polszczyźnie nie jest w pełni ukształtowana [Lewicki 2003, 165-167]. 

Warto też przypomnieć, że zgodnie z obecną normą zwrot należy do związków dwumiej-

scowych, przy czym w pozycji otwieranej dla podmiotu powinien znaleźć się rzeczownik oso-

bowy, w pozycji przeznaczonej dla dopełnienia – rzeczownik nieosobowy, będący synonimem 

kłopotów, zmartwień, spraw trudnych. Tych ostatnich wymogów nie spełnia rzeczownik opo-

zycja, a zatem poniższą aktualizację należy potraktować jako przykład innowacji rozszerzają-

cej, funkcjonalnie nieuzasadnionej: 

No wybacz, ale nie podejrzewam gienierałów w uczestniczeniu tajnym spisku „żydowskim” mającym 

prowadzić do upadku PRL. Po prostu gienierały rządzili niezwykle nieudolnie, a kiedy puste półki w skle-

pach oznaczały koniec ich rządów poszli na układ z opozycją, którą wcześniej zamietli pod dywan w 1981 

roku. (Usenet – pl.soc.polityka, 2009-11-30). 

Trzecie zapożyczone przysłowie angielskie, It’s no use crying over spilt milk, stało się 

podstawą do powstania na gruncie języka polskiego całej rodziny frazeologicznej [Lewicki, 

Rejakowa 2003, 232], której niektóre składniki zostały już odnotowane w najnowszych zbio-

rach leksykograficznych. Po pierwsze, w uzusie przysłowie to funkcjonuje w postaci skalko-

wanej frazy Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Zbiory słownikowe jej nie notują, ale 

jej użycia potwierdza NKJP 58 cytatami pochodzącymi ze źródeł publicystycznych i interne-

towych: 

Cóż, stało się i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem … Ma rację Ewa Milewicz, pisząc: „Po co lu-

dziom konstytucja?”, („Gazeta” z 3 kwietnia), że w obecnym układzie politycznym ten kompromis był je-

dynym możliwym.  („Gazeta Wyborcza”, 1997-04-10); Świnoujście i Gdańsk miały więcej szczęścia niż 

inne kąpieliska. Może sanepid na ich terenie był bardziej zdyscyplinowany. A może rękę na pulsie trzymali 

administratorzy kąpielisk. Tak czy owak nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Trzeba się jak najszyb-

ciej dostosować.  („Polityka”, 2006-07-22); Trudno, stało się i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, 

chociaż aż żal było patrzeć na pseudopopisy gospodarzy na torze. Czas na wyciągnięcie wniosków, bo-

wiem niedzielny przeciwnik musi punkty zostawić w Rzeszowie. („Dziennik Polski”, 2008-04-16);  Nie 

ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Z przegranej PiS wtedy i z obnażenia się nieudolności MG oraz 

agentury giertychowej, mogą być dobre owoce. Oczywiście, szkoda 2 zmarnowanych lat, w gospodarce 

i polityce zewnętrznej, ale mówię jeszcze raz – być może była to szansa na dojrzewanie Narodu. (Forum 

Stanisława Michalkiewicza, 2010-01-13). 

Po drugie, w uzusie funkcjonuje też pochodna od analizowanego przysłowia, wariantyw-

na fraza Mleko się rozlało // mleko się wylało. Zbiory leksykograficzne jej nie notują, ale jej 

użycie dokumentuje NKJP 116 kontekstami dla postaci Mleko się rozlało i 51 – dla formy 

Mleko się wylało. Konteksty, o których mowa, pochodzą głównie z tekstów publicystycznych, 

internetowych i quasi-mówionych: 

Trzeba było przetrzymać ten trudny rok, bo reformy w końcu zaczną przynosić owoce i koniunktura ruszy. 

Za rok szanse na wygraną byłyby większe – twierdzi po cichu nawet Joschka Fischer. Ale mleko się rozla-

ło.  („Polityka” 2005); Ale mleko się rozlało. Teraz już mamy sytuację strajkową. Czy pan proponuje 

ustępstwa wobec strajkujących?  („Gazeta Wyborcza”, 1992-07-25); Nikt najpierw tej rewelacji nie chciał 

potwierdzić. Wszyscy nabrali wody w usta. W końcu jednak mleko się wylało. Niemal za pięć dwunasta 

przed rozpoczęciem ligi działacze z Poronina zgłosili w Podhalańskim Podokręgu Piłki Nożnej wspomnia-

nego zawodnika.  („Gazeta Krakowska”, 2007-05-31); Wygląda na to, że faktycznie dochodzimy do szczę-

śliwego finału. Przewrotnego zakończenia, w którym nagonka na jednego uczestnika grupy kończy się jej 

opuszczeniem przez innego. Być może nie da się już nic tutaj naprawić. Mleko się wylało. (Usenet – 

pl.sci.psychologia, 2003-05-12). 

Po trzecie, w najnowszych zbiorach leksykograficznych zarejestrowane są wariantywne 

wyrażenie płacz (żal) nad (za) rozlanym mlekiem pot. ‘zamartwianie się czymś, co się już sta-

ło, czego nie można naprawić) [Smółkowa, 2013, 419] oraz zwrot płakać nad rozlanym mle-

kiem [Kłosińska, Sobol, Stankiewicz, 2005, 363; Fliciński, 2012, 191; Müldner-Nieckowski, 
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2003, 403] w znaczeniu ‘zamartwiać się czymś, co się stało, czego nie można naprawić’. Uży-

cie wielokształtnego wyrażenia dokumentuje NKJP 31 cytatami, przy czym najbardziej rozpo-

wszechniona jest jednak forma płacz nad rozlanym mlekiem, podczas gdy pozostałe mają po-

jedyncze poświadczenia: 

Usprawiedliwione są oczywiście obawy, czy te obłędne pieniądze nie prowadzą do zakwestionowania war-

tości czysto sportowych. Jest to płacz nad rozlanym mlekiem, zresztą płacz nie do końca usprawiedliwio-

ny.  („Gazeta Wyborcza”, 1994-06-01); We wrześniu ubiegłego roku uczestniczyłem na Zjeździe Fizyków 

Polskich w dyskusji na temat energetyki jądrowej: „ płacz za rozlanym mlekiem“. Szacowni profesorowie 

przywiązani do starych idei. („Dziennik Bałtycki”, 2000-06-23); Ale szkolna kaligrafia uczyła czegoś wię-

cej: staranności, porządkowania chaosu wokół siebie i w sobie. Podawała pewne zasady, ale nie zniewalała 

charakteru. Ubolewanie nad tym, że nie ma już w szkołach nauki kaligrafii, może przypominać żal nad 

rozlanym mlekiem.  („Gazeta Krakowska”, 2001-11-30); Dzisiejsze narzekanie na trudności z uzyskaniem 

wyroków skazujących przypomina mi żal za rozlanym mlekiem - argumentuje prof. Roszkowski. („Dzien-

nik Polski”, 2005-02-22). 

Dodajmy, że ten ostatni związek, rejestrowany przez większość zbiorów frazeograficz-

nych jako zwrot jednokształtny, w uzusie występuje jako jednostka wariantywna. Zauważył to 

i odnotował Wielki słownik języka polskiego P. Żmigrodzkiego, w którym odnajdujemy połą-

czenia ktoś płacze nad rozlanym mlekiem, ktoś rozpacza nad rozlanym mlekiem. Zakres wa-

riancji uzualnej jest jednak szerszy: komponent werbalny zastępowany jest również innymi 

czasownikami typu: biadać, ronić łzy, lamentować, wylewać łzy, np.: 

Poprzestańmy na tym, że odeszła i rzuciła się w ramiona, no, w końcu nie byle kogo, bo samego carewicza 

Dymitra, którego… o ironio!… uratował pan podczas wojny z wrażych łap Sybirian. Może nie było warto. 

Nie ma jednak sensu biadać nad rozlanym mlekiem ani tym bardziej nad wypitą wódką. (Witold Jabłoń-

ski, dzieci Nocy, 2001); Nie reformuje się rzeczy niereformowalnych, nie roni się łez nad rozlanym mle-

kiem. Czas jest wektorem i jego strzałka zawsze wskazuje przyszłość. („Gazeta Wyborcza”, 1996-05-15);  

Coraz mniej dla nich miejsca na biurkach i stołach zajętych przez komputery, kasety wideo i płyty CD, 

DVD i inne „gadżety nowoczesności”. Przesadzam? Lamentuję nad rozlanym mlekiem? „Staję w poprzek 

nowoczesności”, która biec musi swoim torem i „zmiecie stare rupiecie”, jak mi w odpowiedzi na mój pro-

test i żal zrymował niechcący pewien młody człowiek.  („Dziennik Łódzki”, 2001-05-28); Że nie wylewają 

łez nad rozlanym mlekiem? Polskie mleko sie rozlało równie szeroką strugą i nie o ilość idzie ale o fakt iż 

śmierć każdego jednego człowieka jest ogromem straty. (Usenet – pl.soc.religia, 2004-04-17).  

Podsumowując przeprowadzone w niniejszym artykule rozważania, należy zauważyć, że 

wpływy języka angielskiego na współczesną polszczyznę obserwowalne są na różnych płasz-

czyznach języka, również na poziomie frazeologicznym. Przysłowia angielskie, przenikając do 

polszczyzny, funkcjonują w niej w różnej postaci: w postaci nieprzyswojonej (cytatowej), 

w formie kalk frazeologicznych oraz w postaci derywowanych od angielskich fraz przysło-

wiowych jednostek – wyrażeń i zwrotów.  

ENGLISH PROVERBS IN THE POLISH LANGUAGE  

(SELECTED EXAMPLES) 

Summary 

Increased influence of the English language on contemporary Polish can be observed in 

many areas of the language, phraseology being one of them. These influences express them-

selves, among others, in the borrowing of proverbs from the English language, which function 

in our language in various forms. They can operate as a non-integrated (cited) form, as a phra-

seological calque or as proverbial units (phrases and expressions) derived from English 

phrases. 



 219 

Bibliografia 

 1. BĄBA, S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań: Wydawnictwo Na-

ukowe UAM, 1989, 214 s. 

 2. BĄBA, S. LIBEREK, J. O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej 

polszczyzny. In: Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego. Red. 

S. Bąba, J. Liberek. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011, s. 75–84. 

 3. BĄBA, S., FLICIŃSKI, P. Zamiatać coś pod dywan. In: Szkice frazeologiczne. Red. 

S. Bąba, P. Fliciński, J. Liberek, K. Skibski. Poznań: Wydawnictwo Rys, 2013, s. 47–50. 

 4. DEREŃ, E., POLAŃSKI, E. Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Krakowskie Wy-

dawnictwo Naukowe, 2008, 994 s. 

 5. FLICIŃSKI, P. Wielki słownik frazeologiczny. Poznań: Wydawnictwo IBIS, 2012, 512 s. 

 6. KALINKOWSKI, S. Aurea dicta. Złote słowa. Słynne łacińskie sentencje, przysłowia 

i powiedzenia. Warszawa: Wydawnictwo VEDA, 1997, 333 s. 

 7. KŁOSIŃSKA, A., SOBOL, E., STANKIEWICZ, A. (oprac.). Wielki słownik frazeolo-

giczny PWN z przysłowiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, 840 s. 

 8. LEWICKI, A. M. Zakres frazeologii. In: Studia z teorii frazeologii. Red. A. M. Lewicki. 

Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2003, s. 155–167. 

 9. LEWICKI, A. M., REJAKOWA, B. Pojęcie rodziny frazeologicznej. In: Studia z teorii 

frazeologii. Red. A. M. Lewicki. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2003, 232–249. 

10. MAŃCZAK-WOHLFELD, E. (red.). Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, 239 s. 

11. MARKIEWICZ, H., ROMANOWSKI, A. Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów pol-

skich i obcych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005, 1216 s. 

12. MÜLDNER-NIECKOWSKI, P. Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. War-

szawa: Świat Książki, 2003, 1088 s. 

13. SKORUPKA, S. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna, 

1989, t. I, s. 788, t. II, 905. 

14. SMÓŁKOWA, T. Słowa, słowa… Czy je znasz? (red.). Kraków: Instytut Języka Polskiego 

PAN, 2013, 606 s. 

15. WITALISZ, A. Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Kraków: Tertium, 

2007, 342 s. 

16. ŻMIGRODZKI, P. (red.). Wielki słownik języka polskiego, http://wsjp.pl/  

 

 

 





 221 

МОДИФИКАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПОСЛОВИЦЫ  

(НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ПОЛЬСКОЙ  

ПАРЫ ЭКВИВАЛЕНТОВ) 

Эва Стрась 

Modification Possibilities of the Proverb  

(Based on the Russian-Polish Equivalent Pair) 

Keywords: Modification, proverb, Russian, Polish, wolf, gypsy 

Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; ewa.stras@us.edu.pl 

 

Паремии, наряду с тем, что являются малыми жанрами фольклора, вместе с тем, 

а также и как следствие, представляют собой относительно неизменяемый пласт словар-

ного запаса языка, позволяющий лучше понять характер и особенности восприятия 

окружающей действительности его носителями, давая одновременно представление об 

их обычаях, моральных ценностях, нравственных критериях. Считаясь выражением че-

ловеческой мысли, соотнесенной с определенным этносом – носителем языка, они до-

вольно часто находят свое отражение в публикуемых более или менее регулярно сбор-

никах пословиц, поговорок, загадок, прибауток, народных примет, скороговорок и т.п. 

Сопоставляясь с представлениями и наблюдениями носителей другого языка в таких же 

минитекстах, они дают возможность для сравнения упоминаемого подхода к окружаю-

щей действительности, а также взгляда на обычаи, критерии и ценности, позволяя лучше 

видеть и описывать национально-культурную специфику каждого из сопоставляемых 

языков. По этим причинам чаще можно встретить разработки, предполагающие сравне-

ние паремиологических составов двух изучаемых языков. Подобные исследования про-

водятся, в частности, Е. Мрхачовой, которая в соавторстве со своими коллегами уже 

много лет работает над польско-чешскими и чешско-польскими паремиями, собираемы-

ми в словари и издаваемыми в Остраве. Существуют и другие двуязычные словарные 

источники, например, русско-польские и польско-русские, известные и близкие кругу 

русистов. Среди них стоит упомянуть словарь Ю. Люкшина (RPSP), а также один из бо-

лее ранних – словарь Р. Стыпулы (SP). Именно этот последний послужил основой мате-

риала для настоящего исследования. 

Паремии, как единицы устойчивые, воспроизводятся в тексте в готовом виде, от-

носительно редко поддаваясь изменениям. Однако, следует учитывать, что «пословицы 

обладают лишь относительно замкнутой формой клише» [Жигарина, 2006], поэтому не-

которые из них, предполагая возможные варианты, даются в словарных статьях не 

в единственно допустимой форме. Наличие нескольких вариантов, обладающих общим 

для них значением, называясь вариативностью, явление для паремий характерное. Осно-

вывается оно на возможной замене или пропуске некоторых компонентов в составе опи-

сываемой паремиологической единицы. При этом, если вариативность фиксируется сло-

варем, то другие какие-то наблюдаемые изменения, замены, добавки и опущения, 



222   

следовало бы считать уже модификацией, означающей ‘видоизменение, перемену’ 

(СИС). О терминологии в этом вопросе можно узнать из статьи [Абуханова, Зубкова, 

2014, 97–103]. Если вариативность – явление системное и языковое, то модификация, 

соответственно, функциональное и речевое. Она и будет предметом настоящего рас-

смотрения, в котором мы постараемся: 1) сгруппировать варианты эквивалентных паре-

мий, фиксируемые словарями; 2) проследить их употребление в материалах обоих наци-

ональных языковых корпусов; 3) определить возможности и позиции внутри состава 

пословиц, в которых заметной становится модификация; 4) проверить их воспроизводи-

мость в тексте в готовом виде. 

Для представленного анализа были отобраны две пословицы, составляемые в экви-

валентную пару Р. Стыпулой (SP). Русской пословицей названной пары, с нее мы начнем, 

будет На волка <только> слава, а овец-то ест Савва. Польская, не совпадающая с ней 

по составу, но близкая по семантике, что требовало бы объяснений и комментария, бу-

дет по этой причине представлена позже.  

Волк в пословицах любого народа, в том числе и русского, занимает особое место. 

Славяне считали его существом сверхъестественным, посредником между этим и поту-

сторонним миром, «причем, отношение к нему было неоднозначное» [Миронова, 2013, 

75]. В народных русских поверьях закрепилось отрицательное к нему отношение, имев-

шее свое бытовое житейское обоснование в том, что голодный волк нападал на домаш-

ний скот и людей. По этим причинам он стал символом жестокости и кровожадности, 

превратившись в «эталон злости и коварства» [Миронова, 2013, 72].  

Анализ рассматриваемой пословицы не позволяет углубиться в изучение представ-

лений о волке, к тому же она имеет литературное, а не фольклорное происхождение, 

являясь так называемым крылатым выражением и будучи заключительной строчкой из 

басни И. А. Крылова. Савва в ней – пастух барских овец, обвиняющий волка в их похи-

щении, в то время как вором, падким на мясо, является сам. Пословица в упомянутом 

словаре дается в следующем виде, сохраняющем имя Савва: На волка <только> слава, 

а овец таскает (ест) Савва. Значительно бóльшее количество вариантов содержится 

в большом словаре русских пословиц (БСРП). Если учесть, что рассматриваемая посло-

вица, выраженная расчлененной синтаксической структурой, состоит из темы и ремы, то 

первая выражается тремя способами:  

1. Начинающийся словами На волка <только> слава… встречается в следующих 

иллюстрируемых формах: На волка <только> слава, а овец таскает (ест) Савва; На 

волка токмо слава, а овец таскает Сава; Про путейского волка только слава, а ест 

овец-то Савва с примером из диалектов: На волка слава, а овцы ест Сава (пск). Пред-

ставленные здесь варианты, учитывая историю возникновения паремии, можно считать 

исходными.  

2. Первая часть пословицы, начинающаяся со слов На волка помолвка… (т.е. наго-

вор, подозрение – Э. С.), получает такое развитие: …а заяц кобылу съел;… а пастух 

(солдат) теленка украл; …, а пастухи овцу съели; …, а пастухи шалят; …а виноваты 

пастухи; …, а татарин съел; …, а цыган (татарин) кобылу украл (съел). В диалектных 

вариантах пословиц в этой части появляются Егорка и Миколка, а также медведь1.  

3. Третий вариант начинается словами На волка поклеп, с продолжением а зайцы 

кобылу съели. В еще одном вариантном случае мы имеем дело с инверсией, когда тема 

и рема меняются местами, хотя функции их сохраняются: Пастухи воруют, а на волка 

поклеп.  

                                                 
1 https://books.google.ru/books?isbn=5457041115 (Дата обращения: 11.08. 2016) 
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Несмотря на богатство и разнообразие вариантов, можно сказать, что пословица 

представляет собой единицу застывшую в форме и способе выражения. Фиксируясь сло-

варями пословиц как единица, свидетельствующая о богатстве запаса любого, в разбира-

емом случае русского, языка, она не слишком часто, но все же способна к модификации 

и подвергается ей. Об этом свидетельствует, к слову сказать, незначительное количество 

примеров ее употребления в национальном корпусе русского языка: Обруселые немцы 

часто думают русскими пословицами, пастухи воруют, подумал Германн, а на волка 

поклёп; Это что ж выходит: на волка поклеп, а зайцы кобылу съели?..; – Ой, бедовый – 

тоже грешен! – Черт овец давит – на волка слава идет, на Андрюшку; Каждому, ко-

нечно, известна пословица: «На волка слава, а овец таскает Савва»…. Как можно за-

метить, модификации здесь практически не наблюдается. Единственный ее пример – это 

черт овец давит. Кроме того, все варианты сохраняют свою структуру, осознаются 

и воспроизводятся именно как пословицы, о чем свидетельствуют оговорки, а также ка-

вычки в тексте.  

Структура пословицы основана на смысловом стереотипе, о котором говорилось 

ранее, сочетаясь в представленных вариантах, с учетом контекста, с проявлениями пре-

небрежительно-неуважительного отношения к представителям другой национальности, 

в данном случае немцам. В приводившихся ранее вариантах пословицы (см. 2) появля-

ются также татарин, цыган, не пользовавшиеся в сознании говорящих особой симпати-

ей, что находит свое отражение в языке, подтверждаясь и в приведенной цитате, хотя бы 

и в несколько ином отношении, с мыслью о непонимании немцем русскоязычного спо-

соба выражения. Этностереотипы, упоминаемые В. М. Мокиенко (БСРП), фиксирова-

лись в XIX веке В. Далем [Прокоп, 2014, 94–104], с течением времени не находя своего 

столь последовательного отражения в издававшихся словарях. В настоящее время вари-

анты рассматриваемой пословицы с названиями национальностей в модифицированном 

виде не наблюдаются, встречаясь, однако, в имеющихся словарных материалах (БСРП) 

и (ПРН). И именно эти, содержащие этнические стереотипы, варианты будут иметь зна-

чение с сопоставительной точки зрения, поскольку они соотносятся с польским эквива-

лентом рассматриваемой пословицы, имеющей вид Kowal zawinił – Cygana powiesili 

(SP), о чем и пойдет теперь речь. 

 Если присмотреться ближе к ее структуре, то окажется, что это только один из ва-

риантов пословицы Kowal zawinił, a ślusarza powieszono/ powiesili (NKPP). Следует ска-

зать, что пословица в приводимом прототипическом (системном) виде в материалах 

корпуса не наблюдается, хотя встречается в Интернете. Прежде всего, в группе польских 

цитат2, связываемых с происшествием, случившимся в городке Осек, легшим в основу 

пословицы (NKPP). Кроме этого, также в качестве одного из заданий в составе теста по 

польскому языку3 и как анекдот, использовавшийся в тексте газетной статьи4. Из чего 

можно сделать вывод о том, что это единица, отраженная, в первую очередь, в сборнике 

пословиц и с этим сборником, так или иначе, связываемая.  

1) Вариант, допускающий инверсию субъекта с объектом, т.е. замену местами ви-

новного и обвиняемого: Ślusarz zawinił, a kowala powiesili (NKJP), приводимый также 

словарем пословиц (SP), в материалах корпуса встретился только 2 раза, что может сви-

детельствовать о малой употребительности данного варианта, не всем носителям поль-

ского языка по этой причине известного.      

                                                 
2 http://cytaty.y0.pl/index.php?show=7520 (Дата обращения: 11.08. 2016) 
3 http://wyborcza.pl/1,75248,3943671.html (Дата обращения: 11.08. 2016) 
4 http://www.glos-tn.krakow.pl/readarticle.php?article_id=451  (Дата обращения: 11.08. 2016) 



224   

Пословица Kowal zawinił, a ślusarza powieszono имеет довольно большое количе-

ство вариантов, немалая часть которых содержит названия различных профессий, 

и только два из них лексему Cygan. Интересным был бы вопрос, почему именно этот 

вариант пословицы стал основным для польского языка, превысив частотностью упо-

требления все остальные.  

2) В расширенном варианте корпуса (NKJP) пословица Kowal zawinił – Cygana 

powiesili подтверждена 103 примерами употребления, что позволяет поставить ее на 

первое место среди вариантов прототипической единицы (Kowal zawinił, a ślusarza 

powiesili). Опорным словом в данной пословице оказался этноним, о семантике и конно-

тации которого существует в польском языкознании довольно обширная литература, 

а несомненные заслуги в этой области принадлежат Р. Дзьвигол [Dźwigoł, 2007, 9–23; 

Dźwigoł, 2013, 279–282]. В работах, посвященных этностереотипам, подтверждается от-

ражаемая в языке чуждость цыган с одновременным приписыванием им негативных 

черт. Таких, как лживость, мошенничество, непорядочность, хитрость, склонность к во-

ровству [Zambrzycka, 2012].  

С учетом подобного рода оценки наказание цыгана как обвиняемого не за свою 

вину становится вполне очевидным следствием. Количество встретившихся употребле-

ний позволяет считать вариант пословицы Kowal zawinił – Cygana powiesili равным 

с указанным как основной (прототипический). Характеризуемый вариант, вместе с тем, 

не имеет своих вариантов, фиксируемых словарем, поэтому всякие изменения в его со-

ставе можно рассматривать как модификации. Среди них можно встретить и незначи-

тельные инновации, например: Rozumujesz „kowal zawinił – Cygana powiesić”, где вместо 

личной формы глагола дается инфинитив. В еще одном случае пословица передается как 

бы в описательном варианте: Komentarz do kwestii z wieszaniem Cygana bo kowal zawinił 

sobie daruję; Wygląda w tym wszystkim tak, jak w obiegowym powiedzeniu Cygan, którego 

powiesili, a nie kowal, który naprawdę zawinił (NKJP). Актуальное членение предложения 

может предполагать инверсию, при сохранении функций у темы и ремы: „Kto wrobił 

Endrju El” masz na ekranie. Cygana powiesili a kowal zawinił (NKJP). В еще одном случае 

необходимо отметить иной характер наказания цыгана за не свою вину: „kowal zawinił, 

a cygana na pal nawłóczyli” (что можно связывать с казнью Азии, сына Тугай-бея, в ро-

мане Сенкевича и затем в фильме «Пан Володыевски»). Как нам кажется, цыган и тата-

рин отчасти сопоставляются (помимо чуждости, дикой нецивилизованности и басурман-

ства) также и по своему внешнему не европейскому облику, включая сюда и цвет кожи.  

Пословица, сохраняя свою структуру, подвергается также дальнейшим модифика-

циям с заменой объекта, т.е. того, кого вешают: kowal zawinił, a żyda powiesili; kowal 

zawinił, a plebana powiesili; kowal zawinił, powieszono stolarza; kowal zawinił, powiesili 

kogo innego (NKJP). Интересна и несколько неожиданна модификация, встретившаяся 

в материалах корпуса Kowal zawinił, koniа powiesili, обращающая внимание на связь 

между представителем профессии и объектом, связанным с производимой им деятель-

ностью. Еще более значительное изменение, предполагающее изменение семантики вы-

ражения, обнаруженного в текстах корпуса, можно увидеть в примере kowal zawinił, 

a cyganowi dali medal, где пословица, выступающая в заголовке, затрагивает переносное 

значение у слова cygan ‘обманщик’. В еще одном случае наблюдается игра слов, исполь-

зуется фамилия депутата – Павла Коваля: Kowal zawinił, powieś Bronisława (NKJP). Не-

которое сходство можно усматривать в таком примере модифицированной в заголовке 

пословицы: Kowal zawinił, ale to radną powiesili (In). Изменения значения при этом не 

происходит: наказан не тот, кто виновен / провинился, но кто-то другой. Интересно так-

же включение в рассматриваемую пословицу, но не элемента, а ситуативного положения 



 225 

другой, что по этой причине можно воспринимать не столько как контаминацию, сколь-

ко, скорее, аллюзию, или аллюзионное подключение, не находящее своего отражения 

в компонентом составе: Kowal zawinił, ale powiesili i Cygana dla towarzystwa  (NKJP). 

Подключаемой в этом случае была бы пословица, также с цыганом, Dla kompanii dał się 

Cygan powiesić. При этом полученный вид модифицированной единицы, не изменяя об-

щего смысла определяемой пословицы, вместе с тем расширяет его, в связи с чем можно 

было бы говорить отчасти и об изменении исходной семантики паремии. По этой при-

чине было бы небезосновательным говорить также и о трансформации модифицируе-

мой единицы, поскольку, согласно словарю, слово это обозначает ‘перемену вида, фор-

мы чего-н., преобразование, превращение’ (СИС), а значит, об изменениях более 

глубокого характера, ведущих к образованию «антипословиц», о чем пишет, в частно-

сти, и Е. Мрхачова [Mrhačová, 2012, 61–70].  

3) Еще один вариант разбираемой пословицы в виде Кowal ukradł, (a) Сygana 

powiesili, зафиксированный толковым словарем польского языка (WSJP), в корпусе 

встретился в 5 своих употреблениях. Вариативность по отношению к перед этим рас-

смотренному, назовем его «прототипическим» видом, состоит в замене глагола, опреде-

ляющего характер вины кузнеца. Помимо этой особенности, данный вариант сохраняет 

как структурный состав, так и семантику единицы.   

4) В незафиксированном словарями модифицированном виде Cygan zawinił, a ko-

wala powiesili, по отношению к исходному и основному, наблюдается перестановка 

субъекта с объектом. Вместо цыгана вешают кузнеца, при этом вина цыгана, опирающа-

яся в немалой степени на известном этническом стереотипе, становится явной, а распла-

та ждет, по иронии справедливости, ни в чем не повинного кузнеца. Данный вид и фор-

му пословицы можно было бы определять как новообразование, опирающееся на 

бытующее в разговорной речи употребление, не случайно поэтому в материалах корпуса 

оно встретилось 47 раз. Приведу лишь некоторые примеры: Rozbiórka domów przy 

Buczackiej byłaby jednak sprawiedliwością z gatunku: Cygan zawinił, a kowala powiesili, 

с противительным союзом «а». Cygan zawinił, kowala powiesili – zaczął First. – Zrobiono 

ze mnie kozła ofiarnego – без союза. С нововведением во второй части: To prymitywna ze-

msta dyrektora w stylu „cygan zawinił, kowala trzeba powiesić” – żalił się ojciec jednego 

z pechowych trzecioklasistów. В еще одном случае наблюдается контекстуальное расши-

рение текста при сохранении общего смысла: Z całej debaty wynika jasno, że postępuje się 

tu według zasady: Cygan zawinił – Cygan po jednej i po drugiej stronie, a wieszają kowala 

siedzącego po środku (NKJP). 

Еще одна разновидность модификации основывается на сохранении первой части 

рассмотренного вида пословицы при существенном изменении второй. При этом мысль 

о предании смерти невинного заменяется на угрозу его ожидающих неудобств, с игрой 

на все тех же этнических стереотипах: Cygan zawinił, a Polaka… Brytyjczycy straszą 

wprowadzeniem wiz (NKJP). Знание пословицы, особенно второй ее части, предполагая 

нагнетение атмосферы угрозы с ожиданием самого страшного, в полученном виде обо-

рачивается эффектом полученной несообразности и, в конечном, итоге, насмешкой. 

В другом месте этническое соотношение субъекта вины с объектом полученного за нее 

наказания переходит в разряд социального соотношения: Cygan zawinił, a chłopa powie-

sili (NKJP). При условии, если понимать под словом chłop мужика, т.е. крестьянина, а не, 

как в разговорной речи, любого мужчину, ибо тогда социальное опять заменяется на 

этническое, что, впрочем, и следует из употребления, поскольку текст касается обста-

новки дебатов в Сейме. Еще одна модификация предполагает обыгрывание клички бок-

сера Д. Костецкого (Cygan), осужденного и заключенного в 2012 году. Пословица ис-
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пользуется в заголовке статьи о нем: Cygan zawinił, Cygana powiesili / posadzili (In)5. При 

том, что, как можно было заметить, в текстах нередки варианты, включающие дополни-

тельные слова, в некоторой степени изменяющие исходный структурный вид паремии, 

общий смысл ее остается без существенных изменений. 

В последнее время на волне борьбы с ксенофобией и связанным с этим стремлени-

ем избегать этнических стереотипов своеобразное разрешение этого вопроса примени-

тельно к разбираемой пословице можно увидеть в таком ее изменении: kowal zawinił, 

Roma powiesili (NKJP). При внешней политкорректности, с заменой коннотативно заря-

женного этнонима на не заряженный, активно используемый поэтому в последнее время 

в средствах массовой информации, пословица в таком виде выглядит странно, а отсылая 

к исходной форме, что неизбежно, содержит также и насмешливо-иронический, как 

следствие, опять же коннотативный, оттенок. Модификации подобного рода с заменой 

устойчивых, в принципе, компонентов на политически либо общественно актуальные, 

следует определять как окказиональные и индивидуально-авторские, представляющие 

интерес как явления газетно-публицистического стиля с характерными для него функци-

ями и набором средств. Единицы подобного рода войти в обиход и стать общеупотреби-

тельными тенденции, как и, впрочем, задачи такой, не имеют.    

Проведенный анализ позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Рассмотренную русскую пословицу и ее польское соответствие можно считать 

эквивалентными, хотя они обладают не совпадающей образностью и разной частотно-

стью употребления. Можно предположить, что при общей понятности единица русского 

языка, относясь к пассиву, вышла из активного обихода. 

2. Достаточную активность этнонима Cygan в польской пословице можно объяс-

нять как его переносным значением, так и употреблением в качестве фамилии или псев-

донима (клички), что способствует и поддерживает существование подобного варианта 

пословицы. В свою очередь, в русской пословице встречающееся в ее составе слово по-

молвка в значении ‘наговор’, равно как и имя Савва, уже устарели, что лишает послови-

цу возможности актуальной и современной, ассоциативно поддерживаемой, модифика-

ции.  

3. Сравнение модификационных ресурсов двух бывших предметом нашего рас-

смотрения эквивалентных пословиц показало, что в русском употреблении в речи они по 

указанным в предыдущем пункте причинам выглядят ограниченно. Относительная 

и в целом бо́льшая активность в этом отношении польского языкового употребления 

может быть связана с содержащимся в пословичном прототипе этнонимом, продолжа-

ющим быть живым и активным как в семантическом, так и в ассоциативном и коннота-

тивном своем проявлении. 

4. Употребление этнонима Cygan способствует эмфазе пословичного утверждения, 

при котором наказание за чужую вину подчеркивается с большей силой. То же касается, 

сохраняясь, и в случае модификационных нововведений. 

5. Вместе с тем и что отнюдь не случайно, в связи с отмеченным в предыдущем 

пункте, варианты данной пословицы с кузнецом и слесарем практически не модифици-

руются. Они, так же как и сами подобные варианты, встречаются крайне редко. 

6. В конечном итоге, в польском современном употреблении как наиболее частот-

ный закрепился вариант пословицы, содержащий этноним Cygan (Kowal zawinił – Cygana 

powiesili) вместо представленного в словаре-сборнике пословиц (NKPP) прототипа (Kowal 

zawinił, a ślusarza powieszono). О его ведущей позиции дополнительно свидетельствует 

                                                 
5 audioteka.com/pl/audiobook/newsweek-do-sluchania-nr-29-12 (Дата обращения: 11.08. 2016) 
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расположение вариантных слов в двуязычном словаре начала ХХI: Kowal zawinił 

<ukradł; zgrzeszył>, a Cygana <ślusarza> powiesili (powieszono) (RPSP), который ставит 

цыгана на первое перед слесарем место. 

7. Небезразличным в указанном отношении представляется также вопрос о време-

ни появления пословицы в языке, во многом существенным образом сказывающийся на 

ее модификационных возможностях. Рассматривавшаяся нами русская единица появи-

лась в XIX веке, к тому же в виде крылатого выражения из басни Крылова. В то время 

как польский ее эквивалент существует, по крайней мере, с XVII столетия, впрочем, 

в виде, не содержащем цыгана. Два рассмотренных варианта с этим этнонимом относят-

ся, один, к концу XIX (фиксация 1896 г.), другой, к началу ХХ века (1901 г.). В связи 

с анализировавшимися вариантами русской пословицы, использующими тот же этно-

ним, имеет смысл говорить о культурном влиянии, обусловленном исторически. Соглас-

но российским источникам, цыгане пришли в Россию с Запада через территорию Поль-

ши [Черных, 2003]. Тем самым, будучи в Польше, они поддавались оценке и стереотипизации 

в польской ментальной культуре, что нашло свое отражение в пословицах, а впослед-

ствии и, как можно предположить с учетом контактов, для русского языкового сознания, 

а с этим также и в составе русских пословиц и поговорок. Сохраняя польский менталь-

ный компонент, цыган начинает использоваться наряду с типичным для русского пред-

ставления татарином. К этому стоит добавить, что этнические стереотипы русского 

восприятия цыган в целом не совпадают с польскими. Цыган не столько и далеко не 

в первую очередь вор и обманщик, хотя конокрад, сколько вольнолюбив, независим, не 

связан условностями и близок к природе. С цыганщиной связываются такие мотивы, 

а с этим и ассоциации, в том числе и ментально-культурные, как ветер, ночь, табор, ко-

стер, простор, свобода перемещений и проявлений, страстная любовь, пение под гитару, 

карточные гадания, гуляние, бесшабашность и ресторан. Воровство и обман в этом ряду 

становятся следствием пренебрежения условностями, проявлением независимости и во-

ли. Паремии с этнонимами (цыган, татарин) зафиксированы у В. Даля (ПРН), т.е. во 

второй половине XIX века, а затем у В. М. Мокиенко (БСРП), в начале XXI века. В пе-

риод существования СССР как многонационального государства использование в языке, 

а тем самым, фиксация в словарях единиц, содержащих коннотативно окрашенные эт-

нонимы, не поощрялось, что в немалой степени способствовало их вытеснению из ак-

тивного употребления в пассив. Для польского языка такие тенденции не были столь 

характерны. Возможно, это также было причиной того, что в польском активном и со-

временном употреблении можно встретить значительно большее количество соответ-

ствующим образом модифицированных паремий.  

MODIFICATION POSSIBILITIES OF THE PROVERB  

(BASED ON THE RUSSIAN-POLISH EQUIVALENT PAIR) 

Summary 

The article investigates the nature and kind of modification changes in the Polish and 

Russian proverb respectively. They are juxtaposed in an equivalent pair by R. Stypuła, the au-

thor of the Polish-Russian and Russian-Polish paremiology dictionary. The article analyses two 

following proverbs: На волка слава, а овец-то ест Савва / Kowal zawinił, Cygana powiesili. 

The article does not focus on the changes entered in the dictionaries but the ones existing in 

everyday speech, internet texts and in opinion journalism Polish and Russian native speakers 

introduce various innovations into the structure of proverbs by using the familiar the source 
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model. Proverbs are characterised by reproducibility i.e. they are used in an unchanged form 

because they belong to fixed units which do not change their structure. At the same time in 

speech in many cases of their usage there are changes both in the grammar form of particular 

words and exchange of components as well as their different ordering within a given linguistic 

unit. Modification is sometimes accompanied by the semantic change. The analysed linguistic 

material comes from the national corpora of Russian and Polish.                                                               
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Úvod 

O komplikovanosti vymezení pojmu pravda, rozmanitostech jejích podob, proměnách 

vnímání pravdy v různých etapách vývoje lidské společnosti pojednává rozsáhle literatura 

filozofická, teologická, psychologická a také literatura umělecká. Filozofický termín pravda 

(řec. alétheia, lat. veritas) označuje základní hodnotu poznání závislou na postoji mluvčího“ 

(Filosofický slovník, 1995, 329). Svá pojetí pravdy vyjádřila v uplynulých dobách celá řada 

významných osobností filozofie, teologie, vědy, kultury a dalších společenských věd u nás i ve 

světě. Pravda je častým tématem běžné mezilidské komunikace, při níž je obvykle posuzována 

pravdivost výroků veřejně známých osob, kolegů na pracovišti a členů rodiny. V neposlední 

řadě je pravda předmětem našich vlastních úvah, kdy hodnotíme své chování a postoje 

v různých situacích a mnohdy řešíme, zda bude v určité chvíli vhodné říct pravdu, či ji raději 

neuvést, anebo se uchýlit k „nemorální lži“. Pravda a lež jsou odjakživa vnímány ve společnos-

ti ve vztahu binární opozice. 

Osobitými formami verbálního vyjádření úvah a úsudků o pravdě a lži vyslovené 

anonymními jedinci v různých společenstvích a dobách jsou parémie (pořekadla, přísloví, 

rčení). 

Problematikou verbalizace konceptu „lež“ v českých a ruských parémiích jsme se 

zabývali v článku Lingvokulturologicheskaja specifika poslovic s komponentom „lež“ v russ-

kom i cheskom jazykach. [Mrověcová, L. In: Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slo-

vanskou filologii. 2014, roč. 53, s. 57–71]. Tentokrát se zaměříme na komparaci sémantických 

zvláštností českých a ruských parémií reprezentujících koncept „pravda“ a na jejich variabilitu 

v diskurzu obou národních kultur a mentalit. 

Parémie jako objekt zkoumání kognitivní lingvistiky a lingvokulturologie 

Parémie jsou v odborných publikacích tradičně označovány za významnou součást kul-

tury každého národa, zdroj poznání jeho zvyků, tradic, morálky, uznávaných životních hodnot 

a jeho mentality. Zachycují pragmatismus všedních dnů a lidovou moudrost ověřenou 

pokoleními, často s různou mírou emocí a humoru. V české lingvistice je v souvislosti 
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s problematikou parémií nejčastěji citována výstižná definice F. Čermáka, který považuje 

přísloví „za ustálený větný výraz, někdy metaforický, který vyjadřuje pravdu založenou na 

tradované skutečnosti a zdravém rozumu.“ [Čermák, 2013, 5]. V ruské lingvistice se 

v definicích parémií navíc podtrhává jejich výchovný charakter, např. L. B. Savenkova uvádí: 

„пословицы – устойчивые в языке и воспроизводимые в речи анонимные изречения, об-

ладающие переносным смыслом по сравнению с деривационной базой и пригодные для 

употребления в дидактических целях.“ [Savenkova, 2005, 101]. Ruský paremiolog 

a orientalista G. L. Permjakov charakterizuje přísloví jako jinotajnou větu, která formuluje 

uzavřenou myšlenku. Přísloví můžeme zkoumat, jako větné klišé, to jest takové, které se skládá 

jen ze stejných stálých členů, a proto se v mluvě nemění a ani se nedoplňuje.  

Parémie byly dlouhodobě předmětem studia folkloristiky, etnografie, kulturologie 

a v neposlední řadě tradiční lingvistiky. Významný obrat v metodologii studia parémií nastal 

na sklonku minulého století v souvislosti s rozvojem nových interdisciplinárních směrů, 

zejména kognitivní lingvistiky, lingvokulturologie, antropologické lingvistiky, psycholingvis-

tiky, pragmatické lingvistiky ad. Ústředním objektem výzkumu těchto vědních disciplín se stal 

člověk, jedinec určitého společenství a kultury, který verbálně vyjadřuje své vnímání světa, 

v němž žije. Parémie se v současné době studují převážně v rámci kognitivní lingvistiky, která 

zkoumá jazyk jako součást lidského kognitivního systému, a v rámci lingvokulturologie, která 

sleduje, jak se promítá národní kultura do mentality lidí daného národa a do jeho jazyka. 

Současná evropská kognitivní lingvistika studuje jazyk nezávisle na kognitivní 

lingvistice americké1, a to v kontextu národních kultur a v nich zakódovaných hodnot (tento 

trend převažuje v polské2 a ruské lingvistice3). Ruská a polská kognitivní lingvistika 

(lingvokulturologie) pracuje s pojmy „koncept“, „konceptosféra“, „verbalizace“, „jazykový 

obraz světa“, „naivní obraz světa“ ad., zabývá se otázkami pochopení a zachování identičnosti 

národních kultur a specifiky konceptualizace světa v různých národních jazycích. U nás není 

bádání v oblasti kognitivní lingvistiky a lingvokulturologie zdaleka tak populární jako v Rusku, 

Polsku, Anglii, Německu, Holandsku a dalších zemích. Nejdéle se jí věnuje Irena Vaňková.4 

Ve spolupráci s L. Nebeskou, L. Saicovou Římalovou a J. Šlédrovou vytvořily kolektivní pub-

likaci s názvem: Co na srdci, to na jazyku. Kapitoly z kognitivní lingvistiky (Praha, 2005), kte-

rou lze označit za průkopnickou práci v oblasti kognitivní lingvistiky v českém prostředí 

a která zprostředkovává českému čtenáři základní terminologickou bázi a zároveň prezentuje 

možnosti, jak využít teoretická a metodologická východiska kognitivní lingvistiky a lingvokul-

turologie při studiu slovní zásoby češtiny. V současné ruské lingvistice je počet publikací 

o kognitivní lingvistice a lingvokulturologii, stejně tak počet odborných článků, v nichž je 

                                                 
1Američtí lingvisté, George Lakoff  a Mark Johnson, zakladatelé kognitivní lingvistiky, autoři knihy 

Metafors we live by (1980), která je označována za jedno ze základních děl kognitivní lingvistiky, vytvořili tzv. 

teorii pojmové metafory (konceptuální metafory), která je založena na předpokladu, že jazyk koexistuje 

s myšlením člověka, jeho prožitky a činy; pomocí metafor člověk myslí, chápe souvislosti okolního světa a je 

schopen kategorizovat realitu světa [Lakoff, Johnson, 2014, 15–18]. 
2 Lublinská etnolingvistická škola: např. Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata: In: 

J. Bartmiński; (eds.) Językowy obraz świata. Lublin: 1991, 1999, 2004, s. 103–120, Anna Wierzbicka, W. Chlebda ad. 
3 V současné ruské kognitivní lingvistice se zformovalo několik kognitivních škol: v Moskvě: Je. S. Ku-

brjakova, V. Z. Děmjankov ad., ve Voroněži: Z. D. Popova, I. A. Sternin, A. P. Babuškin,v Kazani: G. G. Slyškin, 

V. I. Karasik, ve Volgogradě: S. G. Vorkačev ad., v Irkutsku: A. V. Kravčenko, V. A. Stěpaněnko ad. 
4 Irena Vaňková se zabývá zejména kognitivní lingvistikou a filozofií jazyka. Působí na Ústavu českého 

jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je mj. autorkou práce Mlčení a řeč v komuni-

kaci, jazyce a kultuře. 
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kognitivní a kulturní přístup uplatňován při analýze a komparaci parémií v porovnání 

s českými, výrazně vyšší. Problematice kognitivní lingvistiky se nejdéle a nejrozsáhleji věnuje 

Je. S. Kubrjakova, N. N. Boldyrev, Z. D. Popova, I. A. Sternin, V. A. Jefremov a řada dalších., 

výzkumy v oblasti lingvokulturologie se zabývají např. D. S. Lichačev, N. D. Arutjunova, Ju. 

S. Stepanov, N. F. Alefirenko, V. N. Telija, S. G. Vorkačev, V. I. Karasik ad. 

V následující teoretické části budou vymezeny pojmy koncept a varibilita, které jsou klí-

čovými termíny tohoto článku a kterým česká lingvistika nevěnuje zdaleka tolik pozornosti 

jako lingvistika ruská. Považujeme proto za přínosné prezentovat interpretace obou pojmů 

uvedených v publikacích předních současných ruských lingvistů zabývajících se touto proble-

matikou. 

Koncept jako základní termín kognitivní lingvistiky a lingvokulturologie 

Termín koncept je v současné ruské lingvistice označován za jeden ze základních termínů 

kognitivní lingvistiky a lingvokulturologie, avšak jeho interpretace není v odborných publika-

cích jednoznačná, liší se v závislosti na koncepcích jednotlivých vědeckých směrů a samotných 

vědců. Existence celé řady definic a klasifikací tohoto termínu svědčí o komplikovanosti jeho 

významu a vysoké míře abstraktnosti, což dává pochopitelně velký prostor pro jeho různé vý-

klady. 

Lexém koncept má svůj původ v lat. conceptus, čes. co je pojato, sepsáno5 [Rejzek, 200, 

291], česká synonyma pojem, pojetí, představa [http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ 

koncept], v ruš. поятие, зачатие; od lat. concipiō, concipere, čes. sebrat, pojmout, vyjadřovat 

[Rejzek, 200, 291], synonyma pojímat, koncipovat co jak chápat, brát; kniž. brát za ženu; odb. 

pářit se [Pala, Všianský, 2000, 252], rus. пояти, зачинать. V ruské lingvistice se lexém popr-

vé objevil v roce 1928 v článku Slovo a koncept6 autora S. A. Askoldova-Aleksejeva7, který byl 

otištěnv časopise Russkaja reč, Novaja serija, Vyp. 2, L. 1928, 28–44 s. [Lichačev, 1993, 147]. Po 

celé období tzv. sovětské lingvistiky až do počátku 90. let minulého století byl termín výhradně 

součástí odborného slovníku filozofie a logiky, zatímco v lingvistice se v podobném významu 

užíval jen jeho domácí ekvivalent понятие (stejně jako v české lingvistice lexém pojem), který 

měl ve staroruštině význam „схватить, взять в собственность“, „взять женщину в жены“.8 

V publikacích českých lingvistů se objevuje termín koncept dodnes ojediněle, ve stejném vý-

znamu se stále běžně používá lexém pojem.9 

                                                 
5 Pozn. autora článku: V povědomí většiny české populace je nejčastěji pojem koncept vnímán v jednom 

z jeho významů: jako první předběžné zpracování, návrh či náčrt. 
6 Za specifickou funkci konceptu považoval Aleksejev „заместительствo“ (zastoupení): «Концепт есть 

мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода». Cit. podle: Lichačev D. S. Konceptosféra russkogo jazyka. Мoskva: Izvestija RAN. 

Serija literatury i jazyka. 1993. Т. 52, č. 1. 3–9 s. Dostupné z: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/ocherk_po_philos/ 

13.pdf. 
7 Алексеев, Сергей Алексеевич (1871-1945), также Аскольдов, ruský filozof, idealista, kulturolog. 

Dostupné z:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/Alekseev_Serge_Alekseevich.html 
8 Cit. podle: Ангелова М. М. «Концепт» в современной лингвокультурологии / М. М. Ангелова // 

Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактики. Сборник научных трудов. Выпуск 3. – 

М., 2004. 3–10 s. Dostupné z: http://www.os.x-pdf.ru/20kulturologiya/708637-1-angelova-koncept-sovremennoy-

lingvokulturologii-angelova-akt.php. 
9 Zobrazení skutečnosti v myšlení resp. smysl jazykového výrazu, tj. mentální prostředník mezi jazy-

kovým výrazem a jeho denotátem. [Filosofický slovník, 1995, 322]. 
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Z výše uvedeného je patrné, že lexémy koncept a pojem (rus. понятие) jsou sice etymo-

logicky příbuzné, vyjadřují myšlenku „získání“, avšak za absolutní synonyma je považovat 

nelze. Problematika diference a kongruence termínů koncept a rus. понятие patří v současné 

ruské kognitivní lingvistice stále k aktuálním tématům. Většina lingvistů chápe koncept široce, 

jako pojem označující nejen univerzálie, určité denotáty, ale také jejich konotativní významy, 

tj. širokou škálu asociací, které se k nim váží a které zahrnují významy mnoha lexikálních jed-

notek (slov, slovních spojení a výpovědí). V konceptech se odráží jak kulturní úroveň, sociální 

postavení, zkušenosti a znalosti každého jedince, tak mentální a kulturní úroveň a specifika 

každého národa. Pro koncepty jsou příznačné národní specifika obsahu a struktury. 

Představitelé ruské kognitivní lingvistiky (viz výše a další) zdůrazňují především mentál-

ní podstatu konceptu, jeho sounáležitost s vědomím lidského jedince, kompaktní a operativní 

reflexi reálného okolního světa. Např. Je. S. Kubrjakova ve Stručném slovníku kognitivních 

termínů (1997) uvádí: „Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания. Самые 

важные концепты выражены в языке.“ (Kratkij slovar’ kognitivnych terminov, 1997, 90–

92).10 

Lingvokulturologové (viz výše a další) považují za základní znak konceptu jeho etnickou 

a kulturní determinaci a za základní jednotku tzv. kulturní koncept, tj. „vícerozměrný význa-

mový útvar obsahující hodnotovou, názorovou a pojmovou stránku“11 [Karasik, 2002: 91]. 

Zabývají se studiem a popisem vzájemného vztahu jazyka a kultury, jazyka a etnika, jazyka 

a národní mentality [Маслова, 2001, 28]. Pro komplex konceptů příznačných pro člověka 

i jednotlivé národní kultury se vžil v ruské lingvokulturologii pojem „konceptosféra“, který 

poprvé použil D. S. Lichačev. [Lichačev, 1993, 153]. Lingvokulturologové klasifikují koncep-

ty podle příslušnosti ke konceptosférám jednotlivých kultur a rozlišují koncepty univerzální, 

národní a sociální [Karasik, 2002, 91]. N. D. Arutjunova považuje kulturní koncept za výsle-

dek vzájemného působení několika faktorů: národních tradic, folklóru, náboženství, ideologie, 

umění, životních zkušeností a uznávaných hodnot. [Аrutjunova, 1999, 37]. Uvedené poznatky 

využijeme v dalších částech článku, v němž budeme sledovat, jak je vnímán a hodnocen jeden 

fragment obrazu světa (konceptosféry), a to koncept pravda, v českých a ruských parémiích, 

které tvoří významnou součást kultur obou národů. 

Variabilita parémií 

Ačkoliv parémie jsou nejčastěji definovány jako ustálená rčení, v jistém smyslu klišé, pa-

ralelně se v paremiologické a lexikografické literatuře diskutuje jejich další specifický znak, tj. 

variabilita12. Obvykle jsou zdůvodňovány projevy variability parémií faktory lingvistickými 

a extralingvistickými, např. evolucí jazykových prostředků, které označují podobné nebo iden-

tické jevy, vlivem internacionalizace a neologizace jazyků, tradičně pak typickými znaky 

folkólrních žánrů, k nimž patří anonymita autora, ústní tradování, absence kodifikace13 v raném 

údobí jejich existence, ale také politickými a sociálními změnami, k nimž došlo v posledních 

                                                 
10 Cit. podle: Popova Z. D., Sternin, I. A. Kognitivnaja lingvistika. Мoskva: 2007, АST: Vostok – Zapad. 

314 s. Dostupné z: http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Kognitivnaja_lingvistika/  

Kognitivnaja_lingvistika_2007.pdf. 
11 [vlastní překlad autorky této práce]. 
12 Varianta (z lat. variâre = proměňovat, zpestřovat; proměnlivost některých prvků v textu při zachování 

prvků jiných neproměnných  invariant. [Vlašín Š. a kol. Slovník literární teorie. Praha. ČSAV, 1984, 398]. 
13 Variabilita přísloví pak souvisí se skutečností, že tento útvar (na rozdíl od zbytku lexikonu) nepodléhá 

kodifikaci [ČERMÁK, 2004, 99–109]. 
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dvou desetiletích. F. Čermák uvádí, že „varianty paradigmatické spočívají zpravidla v různých 

substitucích jednoho či více komponentů …“ [Čermák, 2004, 99–109]. V ruské paremiologii je 

v souvislosti s variabilitou parémií často citován slovník přísloví a pořekadel V. P. Žukova14 

Словарь русских пословиц и поговорок (poprvé 1966), v němž vymezil typy variant (lexi-

kální, formálně-slovotvorné, lexikálně-gramatické a strukturní) a specifikoval rozdíl mezi vari-

abilitou a synonymií parémií. [Žukov, 2000, 16–17]. N. F. Alefirenko a N. N. Semenenko na-

vrhují vymezení dvou typů variant parémií: textová variantní paradigmata (lexikální, lexikálně-

strukturní, lexikálně-gramatická) a sémantická variantní paradigmata. [Alefirenko, Semenenko, 

2009, 286].  

Nejrozšířenějším typem jsou varianty lexikální (substituce, explikace, eliminace), kdy 

dochází k záměně některých komponentů, aniž by došlo k narušení obsahu parémií [Alefiren-

ko, Semenenko, 2009, 287]. 

Lexikálně-strukturní varianty se objevují především ve druhé části dvojčlenných parémií, 

avšak ani tento typ neovlivňuje významovou stránku parémií. Příčinou této záměny je séman-

tická kondenzace, první část přísloví se nemění, stává se sémanticky dominantní a často fungu-

je jako samostatný idiom [Alefirenko, Semenenko, 2009, 288].  

U lexikálně-gramatických variant dochází u některých lexémů jen k záměně gramatické 

formy, někdy také k záměně slovního druhu, změně předložek a spojek, paralelně se tedy na-

hrazuje syntaktická konstrukce a lexikální stavba, ale nedochází ke změně obsahu přísloví. 

[Alefirenko, Semenenko, 2009, 291].  

Pro tzv. strukturní varianty je typická jen změna syntaktické konstrukce, nikoliv původ-

ního smyslu a lexikální stavby přísloví. [Žukov 2007, 15]. V některých příslovích je zachována 

metaforičnost přísloví, někdy dochází k výrazné změně struktury a metaforiky. 

Projev variability parémií neznamená narušení smyslu parémií, čímž se variabilita liší od 

synonymie, při níž dochází k podstatným významovám posunům. O konkrétních variantách 

konceptu pravda v českých a ruských parémií ve srovnávacím aspektu pojednáme dále. 

Sémanticko-kognitivní analýza konceptu pravda v českých a ruských parémiích 

Parémie každého národa tvoří fragment jazykového obrazu světa, tu část národní koncep-

tosféry, v níž jsou uchovány tradice a základní hodnoty kultury každého národa [Alefirenko, 

Semenenko, 2009, 312]. 

V následující části článku se zaměříme na analýzu sémanticko-kognitivních struktur kon-

ceptu pravda v českých a ruských parémiích a na popis shodných a odlišných charakteristik 

tohoto fragmentu obou kultur.  

Materiálovou bázi potřebnou pro realizaci našeho záměru jsme získali excerpcí dvou 

zdrojů: česká přísloví s konceptem pravda byla excerpována z publikace Česká přísloví. Sou-

dobý stav konce 20. století [D. Bittnerová, F. Schindler, 2003]; ruská přísloví s ekvivalentním 

konceptem правда ze souboru V. I. Dala: Пословицы русского народа, 1984), konkrétně 

z oddílů nazvaných: Суд-правда (s. 129–131), Правда-Кривда (s. 144–152), Правда-Неправда-

Ложь (s. 153–154). Excerpcí uvedených publikací byl získán soubor obsahující 72 českých 

parémií a 122 ruských parémií. Volba zdrojového materiálu byla omezena pouze na dvě publi-

kace záměrně. Jedním z důvodů bylo zachování stejné koncepce jako v článku o verbalizaci lži 

(viz název článku v úvodu) a dále fakt, že obě lexikografické práce představují v obou kul-

turách v jistém smyslu díla průkopnická. Autoři českého sborníku uvádějí, že shromáždili: 

„přísloví, která jsou v českém společenství všeobecně známá“ [D. Bittnerová, F. Schindler, 

2003, 275]. Přísloví V. I. Dala v uvedeném souboru jsou v ruské (ale i mimoruské) etnografii, 

                                                 
14 Profesor Vlas Platonovič Žukov (1921–1991). 



236   

kulturologii, též ruskou populací vnímána jako „pokladnice“ ruského folklóru. Ačkoliv jde o 

početně nerovnoměrně zastoupené soubory, domníváme se, že i tento vzorek je dostačující pro 

vymezení specifik konceptu pravda v českém a ruském prostředí. 

Původ lexémů pravda/правда v českých a ruských etymologických slovnících je vy-

světlován shodně. V. Machek pod heslem pravý15 uvádí:„U všech Slovanů: stsl. правъ přímý, 

rovný…pravostь slušnost, spravedlivost, mírnost, pravьda, spravedlnost… psl. deriváty 

правъ, pravo, pravьda, praviti. Pravь pravděpodobný vznik *proă- ´vpředu, kupředu´ = 

přímost: „pravá cesta“ je asi „přímo vpřed jdoucí“, nikoli „křivá“, s „oklikami“ [Machek, 1972, 

481]. Obdobně J. Rejzek označuje lexém pravda za jeden z derivátů adjektiva „pravý“ 

a potvrzuje jeho všesl. původ. Oba etymologové vymezili shodně pravděpodobný původní 

význam jako: „vpředu (dopředu) jdoucí, …, tedy přímý, „odtud pak v mravním smyslu 

´správný, spravedlivý´ a konečně ´opačný než levý´ (v jsl. chybí) podle toho, že většina lidí 

používá pravou ruku k hlavní činnosti, tato strana je tedy ´správná´ [Machek, 1972, 481; Rej-

zek, 2001, 497].  

M. Vasmer (Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka, 1987) ztotožňuje původ lexému 

правда s adjektivem *рrаvъ (см. пра́вый). Правда и проч. др. прав, прямой, правильный, 

истинный; нарч. право, правь; Относят к пра- (лат. pro,…, инде.*prö);…пра-в (инде.*prö-

uo-s)…, avšak ve smyslu: зна~чительный, видный…какой должень быть, srovnávaný 

s významem lat.pro-bus= добрый, честный, прекрасный (такой, каким должен быть) 

[Vasmer, 121 Dostupné z:121http://etymolog.ruslang.ru/doc/preobrazhenskijP-S.pdf]. 

V obou českých slovnících je invariantem konceptu pravda = přímost: „pravá cesta“, 

„přímo vpřed jdoucí“, nikoli „křivá“, s „oklikami“ (křivá = lze považovat za synonymum pro 

lexém lež), zatímco ve slovníku Vasmera je pravda spojena s pozitivními lidskými mravními 

hodnotami, jako je dobrota a poctivost. 

Za dobu užívání lexému pravda v obou jazycích se rozrostla řada jejich synonym. 

V českých slovnících jsou běžná synonyma: pravdivé tvrzení, skutečnost, fakt, pravdivý názor, 

správné mínění, kniž. právo, spravedlnost [Pala, Všianský, 2000, 269], zatímco počet synonym 

uváděných v ruských slovnících se pohybuje v rozmezí 30–50, což svědčí o výrazně rozsáhlejší 

sémantické struktuře lexému правда. Mezi ruskými synonymy lexému правда má z hlediska 

jeho lingvistické a religiózní historie zvláštní postavení lexém истина. O koleraci obou 

lexémů existuje v ruštině bohatá literatura, v níž jsou analyzována sémantická pole těchto slov 

v diachronním plánu. Většina výkladů týkajících se kulturologických rozdílů obou pojmů na-

vazuje a rozvíjí názory V. I. Dala, který usoudil, že: „…вернее будет понимать под словом 

правда: правдивость, справедливость, правота. Правда – истина на деле, истина во благе; 

… Истина от земли, а правда с небес. [V. I. Dal. Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskogo 

jazyka, 1978]. N. D. Arutjunova vnímá pojem истина jako výraz „правильного, понимания 

человеческого бытия“ a „…правда je „идея исконного, идущего от предков устройства 

человеческого общежития, отражающего божественные порядок и справедливость“ 

[Арутюнова Н. Д., 1992]. Podle S. A. Lišajeva je: „Правда замкнута на субъекта речи; 

истина отсылает к чему-то внеположному человеку, — к реальности.… „истина от 

истый – тот же самый, это научное понятие, а правда– нравственное, а все праведное 

есть истинное“ [Лишаев С. А. «Правда» и «Истина» (языковая концептуализация мира 

и тематическое своеобразие русской философии), 2006, www.phil63.ru/files/2vЛишаев.doc]. 

Autoři tedy vidí zásadní rozdíl mezi oběma lexémy ve způsobu reflexe pojmenovávaného 

(правда = abstraktní, subjektivní kategorie; истина= reálná, objektivní kategorie (navrhujeme 

překlad pravdivost, tj. hodnota výroku). Český lexém pravda nemá podobný koleranční vztah 

                                                 
15 Pozn. autora: Pravda jako samostatný lexém ve slovníku absentuje. 
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s některým ze svých synonym, jediný lexém se používá jak v subjektivním, tak v objektivním 

kontextu. 

 Analýza sémantiky českých parémií nám pomohla vymezit pět základních koncepčních 

příznaků pravdy, typických pro české kulturní prostředí a českou mentalitu. 

1. Pravda je mravní hodnota. 

V křesťanském (pravoslavném) pojetí je pravda spojována s Bohem a jeho vlivem na 

život člověka v kladném i záporném smyslu: Pravda jest dítě boží. (Čelakovský, 102), Co jest 

pravda, není hřích. (Čelakovský, 102), Bůh pravdu vidí,ale ne hned poví. (Čelakovský, 124), 

S pravdou nám před Boha jíti. (Čelakovský, 130), Pravdu mluv před Bohem a před králem. 

(Čelakovský, 130), V pravdě Bůh pomáhá, a v nepravdě nohy podráží. (Čelakovský, 130). 

V jiných příslovích je pravda posuzována z hlediska obecné morálky s akcentem na její potře-

bu a pozitiva: Mluv, co mluv, a bez pravdy nelze. (Čelakovský, 102), Chléb – sůl jez, pravdu 

řež. (Čelakovský, 130). Nejšlechetnější pravda, pravdu si říci. (Čelakovský, 102), Kdo pravdu 

zastává, vítězem ostává. (Čelakovský, 102), Pravdu kaž, spravedlivě važ. (Čelakovský, 102). 

S pravdou žíti, nikomu nelstíti. (Čelakovský, 130), Peníze mohou mnoho, ale pravda kraluje. 

(Čelakovský, 130).  

2. Pravda je skutečná, věčná, silná a nezdolná. 

V příslovích je síla a nezdolnost pravdy vyjádřena častěji metaforickými přirovnáními 

jejího vítězství nad živly a přírodou: Pravda ve vodě neutone, a v ohni neshoří. (Čelakovský, 

74), Vítr neudusíš, oheň nespálíš a pravda nezahyne. (Spilka, 61), Ohně nelze upáliti, vody 

utopiti, větru udusiti a pravdě zahynouti. (Čelakovský, 102), anebo jen konstatováním: Vše 

pomine, jenom pravda nezahyne. (Čelakovský, 58). Pravda se nedá navždy utajit, vždy se ča-

sem dostane na povrch: Pravdu těžko utajiti. (Čelakovský, 40), Vyjdeť pravda-navrch, jak olej 

nad vodu. (Čelakovský, 38), Abychom pravdu pochovali, musíme mnoho lopat míti. (Spilka, 

155), Tam, kde je pravda, nepomůže ani lest ani váda. (Spilka, 163), Pravda na světlo vychází, 

lež do tmy zachází. (Čelakovský, 79), Pravda se nezapomíná. (Spilka, 116). 

3. Pravda je spojována s pokrytectvím, ale také s bezelstností. 

V českém souboru jsou zastoupena přísloví vyjadřující pesimistické pocity plynoucí 

z nejistoty pravdy a farizejství ve vztahu k pravdě: Není všechno pravda, co se pěkně mluví. 

(Spilka, 63), Není všechno zlato, co se blýská, není všechno pravda, co se pleská. (Spilka, 28). 

Ne vše krása, co se líčí; ne vše pravda, co se pěkně mluví (Čelakovský, 86), Huba se zavře po 

pravdě jako po lži. (Spilka, 94). Pravdu každý chválí, ale ne každý ji brání.(Čelakovský, 130), 

Král daleko, Bůh vysoko, pravdy a spravedlnosti v světě málo. (Čelakovský, 67). Naopak jen 

bezelstní mluví pravdu: Nejspíš blázen a děti mluví pravdu. (Čelakovský, 44), Staří nejspíš 

moudrost, děti nejspíš pravdu povědí. (Čelakovský, 66). Chceš-li tajnou věc aneb pravdu vy-

zvěděti, blázen, dítě, opilý o tom umějí pověděti. (Čelakovský, 102). 

4. Pravda vyvolává obavy z následků. 

V povědomí českého národa je pravda často spojována s obavou z možných negativních 

dopadů na mluvčího: Pravdu mluvíš, mrzutost si způsobíš. (Čelakovský, 66), Těžko pravdu 

mluviti a neuraziti. (Čelakovský, 86), Pro pravdu se lidé rádi hněvají. (Čelakovský, 18). 

Některá přísloví komentují dopad, jaký může mít vyslovení pravdy buď neutrální formou: Ne 

vždy se pravda hodí. (Čelakovský, 66), Nesnadná věc pánům pravdu mluviti. (Čelakovský, 74), 

Pravdu mluviti, přízeň ztratiti. (Čelakovský, 58), Povolnost přátely rodí, a pravda nenávist 



238   

plodí. (Čelakovský, 86), anebo formou metafory: Pravda nehladí. (Čelakovský, 86), Pravda 

oči kole. (Čelakovský, 130). 

5. Pravda ovlivňuje přátelské vztahy. 

V přátelských vztazích sehrává pravda významnou úlohu. V přísloví Pravdu si mluvme, 

přátelé buďme. (Spilka, 45), které je zjevným invariantem dalších dvou lexikálně-strukturních 

variant: Dobří spolu buďme, pravdu sobě mluvme. (Spilka, 42), Pravdu sobě huďme, spolu 

dobří buďme. (Čelakovský, 53), je pravda vnímána jako záruka přátelství. Přísloví Příteli kvůli 

pravdy neodstupuj. (Čelakovský, 130) má jasný didaktický účinek a nabádá k zásadovosti 

v přátelských vztazích. 

 

V podstatně rozsáhlejším souboru ruských parémií jsme vymezili osm konceptuálních 

příznaků pravdy. V porovnání s českými parémiemi je v ruských parémiích mimo jiné ob-

sažena vyšší míra religiozity, což ukazuje první konotace pravdy. 

1. Pravda je Bůh 

V ruských parémiích je pravda významným a frekventovaným pojmem náboženského 

diskurzu. Pravda je všechno, co odpovídá náboženským normám, považuje se za nejvyšší 

Božskou hodnotu. Pravda, o níž se mluví v Bibli, je Bůh. Bůh je v příslovích ztotožňován 

s pravdou: Правда живет у Бога. У Бога правда одна. Бог на правду призрит. Молвя 

правду, правди чини. Хороша правда-матка, да не перед людьми, а перед богом. Правда 

у бога, а кривда на земле. Pravda a Bůh jsou symbolem spolehlivosti a dobroty: За правду 

бог и добрые люди. Bůh odměňuje a pomáhá věřícím (Bůh = víra): Кто правду хранит, то-

го Бог наградит. Бог тому даст, кто правдой живет. Кто правды желает, тому Бог 

помогает. Кто правды ищет, того бог сыщет. За правду бог лица набавляет (т.е. дает 

старость и лисину). Naopak nevěřící Bůh kárá: В правде Бог помогает, в неправде – запи-

нает (карает), dokonce v jednom přísloví graduje trest: Кто неправдою живет, того бог 

убьет, což se neslučuje s křesťanskou mírumilovností. 

Pravda pozemská je vnímána v ruském kulturním prostředí výrazně „barevněji“ než 

v prostředí českém, je zobrazována pomocí různých druhů a typů metafor a historizmů: 

2. Pravda je mravní hodnota, je skutečná, věčná a nezničitelná. 

Pravda reprezentuje v mnoha ruských příslovích věčnost: Все минется, одна правда 

останется. Правда есть, так правда и будет. Síla a nezdolnost pravdy je v některých 

případech vyjádřena identickými parémiemi jako v češtině, ale s větším počtem variant: 

Правда в огне не горит и в воде не тонет. Правда на огне не горит, на воде не тонет. 

Правда тяжеле золота, а на воде всплывает. Правда со дна моря выносит. Правда из 

воды, из огня спасает. Правда – елей, везде наверх вспылвает. Правда, что масло. 

Правду не ситом сеять (или: не в сито сеять, не в сито бить, т.е. подавай всю, какова 

ни есть). Правды не молотить, не веять. Pravda vždycky zvítězí: Правда всегда переве-

сит. Правда всегда перетянет. Правда своё возьмет. Pravda reprezentuje život: Без прав-

ды жить – с бела света бежать. Без правды жить – избожиться, а не поверять – уда-

виться. Без правды веку не изживешь. Před pravdou člověk neuteče: От правды не 

спрячешься. От правды некуда деваться (деться). 

3. Pravda to je pravdomluvnost. 

Mravní zásadou člověka v různých životních situacích by měla být pravdomluvnost. 

Pro ruská přísloví s touto konotací je charakteristická metaforika a variabilita: Хлеб-соль ешь, 
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а правду режь. (или: а правду-матку режь). Хлеб-соль кушай, а правду слушай! Царев 

хлеб ешь, а правду режь! Пей, ешь, а правду режь. Дело знай, а правду помни. Дело де-

лай, а правды не забывай! Доброе дело – правду говорит смело. Кто за правду горой, 

тот истый герой.Сказать правду-матку – так и так.Честный правды не боится. 

4. Pravda asociuje obavy z následků. 

Poslouchat pravdu je často a mnohým nepříjemné. V tomto významu se objevuje konota-

ce bolesti vyvolané řezáním, píchnutím, bodnutím (vosy): Правда всем глаза режет. Правда 

глаза колет. Правда как оса: лезет в глаза. Pravda může narušit vztahy mezi lidmi: Правда 

ненависть родит. Не всякому правду сказывай. Правду говорить – многим досадить. 

Правду говорить – себе досадить. Правду говорить – никому не угодить. Правду гово-

ришь – многим (всем) досадишь. Pravda ovlivňuje přátelské vztahy: Не говори правды – не 

теряй дружбы. Не говорить было правды – не потерять было дружбы. Правда друже-

ство портит. 

5. Pravda je vnímána pozitivně, pokud se nás netýká. 

Ve společnosti je pravda zakódována jako vysoce mravní kategorie, které si každý cení, 

verbálně ji chválí, ale ne vždy sám „mravnost“ pravdy dodržuje. Всяк правду любит, да не 

всяк ее скажет. Всяк про правду трубит, да не всяк правду любит. Pokud očekáváš od 

druhých pravdu, musíš být sám pravdomluvný: Не ищи в других правды, если в тебе ее нет. 

Не ищи в другом правды, когда нет ее в тебе. Не ищи правды в другом, коль в тебе ее 

нет. Не ищи правды в селе, ищи в себе. 

6. Pravdy je na zemi málo. 

Pocity, že pravdy je mezi lidmi málo, jsou v ruských příslovích vyjádřeny prostřed-

nictvím historizmů (viz pozn.): Правда у Петра и Павла (где в Москве был застенок)16. 

Пришла правда не от Петра и Павла, а от Воскресения в Кадашах (намек на моск. го-

лову Шестова, 184517). Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла.  

7. Pravda je spravedlivost, dá se s ní ale manipulovat, je třeba o ni bojovat. 

Pravda je spravedlivá, nepotřebuje obhajobu: Правда суда не боится. Правда бессудна 

(или: несудима). На правду нет суда. За правду не судись: скинь шапку, да поклонись! 

Правда сама себя очистит. Правда сама себя хвалит и величает (или: честит). Naopak 

v některých příslovích je vyjádřena nedůvěra v rozhodnutí soudu, pravda je prodejná. Kdo má 

peníze, může si pravdu koupit. Судью подаришь, все победишь, Всяк подьячий любит ка-

лач горячий. За правду плати и за неправду плати. 

8. Pravda je subjektivní. 

И наша правда, и ваша правда, а кто же Богу ответ даст? У всякого Павла своя 

правда. 

 

                                                 
16 Historický komentář: u kostela sv. apoštolů Petra a Pavla v Moskvě existovala mučírna pro mučení. 

[online]. Dostupné z: http://www.xliby.ru/kulturologija/krylatye_slova/p30.php. [cit. 12. 7. 2016]. 
17 Шестов Андрей Петрович: Московский городской голова с 1843 по 1845 г. … он разбирал спо-

ры мещан и ремесленников, иногда одним только словом прекращая тяжбу. [online]. Dostupné z: 

http://prorossiu.ru/?page_id=1792. [cit. 12. 7. 2016]. 
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Variabilita parémií konceptu pravda v českých a ruských parémiích 

Při analýze kognitivních a kulturologických příznaků parémii jsme v obou souborech 

zjistili přítomnost variant některých přísloví. Jednoznačně se ukázalo, že tvořivost, vynaléza-

vost, jazyková kreativita ruského folkóru je při konceptualizaci pravdy v porovnání s českou 

o poznání větší. V ruském souboru jsou zastoupeny všechny typy variant, o kterých je po-

jednáno výše. Nejčastější jsou varianty lexikální, např. Pravdu mluvíš, mrzutost si způsobíš. 

Pravdu mluviti, přízeň ztratiti. / Правду говорить – многим досадить. Правду говорить – 

себе досадить.; lexikálně-gramatické, např. Pravdu si mluvme, přátelé buďme. Pravdu sobě 

huďme, spolu dobří buďme. Dobří spolu buďme, pravdu sobě mluvme./ Правда в огне не 

горит и в воде не тонет. Правда на огне не горит, на воде не тонет. Всяк правду лю-

бит, да не всяк ее скажет. Всяк проправду трубит, да не всяк правду любит.; 

lexikálně-strukturní, např. Není přísloví bez pravdy. Není takové přísloví, aby v něm zrnka 

pravdy nebylo. Varianty přísloví tvoří obsahově jednotnou skupinu, změna probíhá pouze 

v rovině lexikální, gramatické a strukturní.  

Závěr 

Pomocí sémantické analýzy českých a ruských parémií s konceptem pravda byly zjištěny 

kognitivní příznaky jedné z nejvýznamnější kulturních a etických hodnot jazykového obrazu 

světa Čechů a Rusů. V obou konceptosférách je pravda koncipována jako skutečná, věčná, 

důležitá v životě člověka, ale zároveň velmi komplikovaná mentální struktura. V českých pa-

rémiích je pravda vnímána pragmatičtěji, méně obrazně, v příslovích se paralelně vyslovuje 

úcta k pravdě a pravdomluvným lidem a obava z neblahých následků, které mohou po jejím 

vyřčení následovat. Pro ruské vnímání pravdy je specifická diferenciace pravdy Boží a pravdy 

pozemské. Pravda je v ruských parémiích častěji vnímána jako spravedlivost (včetně Boží). 

Propojenost pravdy s vírou v Boha se objevuje v mnohem větším počtu ruských parémií 

v porovnání s českými, což poukazuje na českou sekularitu. Nedůvěra a záporný vztah 

k pravdě se v ruských parémiích projevuje méně než v českých. 

Analýza a komparace českých a ruských parémií potvrdila, že český a ruský paremiolog-

ický obraz světa obsahuje jak identické vnímání pravdy, tak jisté odlišnosti, což lze vysvětlit 

existencí obecně lidských zákonů na jedné straně a historickými a sociálními zákonitostmi 

vývoje jednotlivých národů na straně druhé. Nehledě na jisté rozdíly v počtu analyzovaných 

parémií a pojímání pravdy jsou v obou souborech zastoupeny ve větší či menší míře všechny 

jmenované konceptuální příznaky. 

SEMANTIC SPECIFICS AND VARIABILITY OF CONCEPT “PRAVDA/TRUTH”  

IN CZECH AND RUSSIAN PROVERBS 

Summary 

Characteristic forms of verbal expressions of thoughts and opinions about the truth 

voiced by anonymous individuals in different societies and ages are known as proverbs. In this 

article we focus on the comparison of semantic peculiarities found in Czech and Russian prov-

erbs representing the concept “Pravda/Правда/Truth” and on their variability in both cultures 

and national mentalities. In the theoretical part, we first define the terms “concept” and “varia-

bility” that are crucial for the analysis, yet often rather overlooked, especially in the Czech lin-

guistics. During analysis of the semantic-cognitive structures associated with the concept 

“Pravda” in the Czech and Russian proverbs we employ cognitive and linguistic-cultural ap-
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proaches with the aim to determine common as well as distinct characteristics of this important 

intangible fragment in both cultures. 
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Отличительной особенностью паремий является их семантическое и структурное 

разнообразие, что обусловлено необходимостью отобразить в лаконичной, чёткой, а по-

тому легко запоминающейся форме всю многоплановость существующей картины мира 

с её многочисленными причинно-следственными и временны́ми связями. Чтобы познать 

сложное явление, как известно, необходимо произвести его разносторонний анализ. 

Тенденция синергетического подхода к изучению языковых явлений, наметившаяся 

в современной лингвистике, может быть продуктивно использована, по нашему мнению, 

и при синтаксическом анализе народных примет календарного цикла. В основе синерге-

тической1 парадигмы в языкознании (от гр. synergеіа – сотрудничество, совместное 

действие, взаимодействие, соучастие) лежит квалификация языковой системы как слож-

ной, открытой, нелинейной, эволюционной, которая функционирует вследствие взаимо-

действия собственных подсистем и взаимной детерминированности других внешних 

систем среды (этноса, его культуры, сознания, социума).  

Современным синтаксическим исследованиям присуще многообразие интересов: 

наряду с традиционным структурно-статическим синтаксисом, продуктивным направле-

нием является семантический, или функционально-семантический синтаксис, многих 

лингвистов интересуют также генеративный [Хомский, Н., 1972], коммуникативный 

[Крылова, О. А., 2009; Распопов, И. П., 1973, 2009: Всеволодова, М. В., 2000; Золотова, 

Г. А., 2001], стилистический [Розенталь, Д. Э., 2008], когнитивный синтаксис [Шахма-

тов, А. А., 1941; Золотова, Г. А., 2009]. 

                                                 
1 Термин «синергетика», обозначающий изучение сложных систем, был использован в XIX веке ан-

глийским физиологом Шеррингтоном при анализе управления мышечными системами со стороны спин-

ного мозга. Повторно был введён немецким физиком Г. Хаккеном в 70-е годы ХХ века и теперь употреб-

ляется в значении междисциплинарного направления науки, изучающего общие закономерности явлений 

и процессов в сложных системах на основе присущих им принципов самоорганизации. См. подробнее: 

ХАКЕН, Г.: Синергетика. Москва: Мир, 1980. 388 с. 
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Поскольку материалом нашего исследования являются паремии, в частности − 

народные приметы календарного цикла, целью анализа является определение лингво-

культурологической специфики этих языковых единиц в русском, украинском 

и чешском языках. Исходя из этого, наиболее продуктивным для исследования собран-

ного материала в данной статье считаем использование синергетического подхода, ос-

новываясь на положениях структурно-статического и функционально-семантического 

синтаксиса.  

Из всего массива анализируемого материала нами были отобраны наиболее ча-

стотные и типичные для каждого из языков конструкции, позволяющие сделать выводы 

относительно распространённых моделей построения примет о погоде в русском, укра-

инском и чешском языках, а также выявить сходные и отличительные черты форм 

и способов их выражения. В нашей статье мы остановимся на одной из моделей, а имен-

но на выражении обусловленности способа действия или отношения к действию.  

Структура паремий как синтаксических единиц обусловливается, в первую оче-

редь, их коммуникативными задачами: констатировать наличие / отсутствие какого-либо 

факта, действия, состояния при определённых условиях или зафиксировать смену собы-

тий относительно момента времени, дать установку к действиям или наложить запрет на 

их выполнение, установить причинно-следственную связь между явлениями, событиями 

и действиями.  

Синтаксический уровень, занимая самую высокую ступень в иерархии языковой 

системы и, синтезируя возможности языковых единиц предыдущих уровней, предостав-

ляет широкий инструментарий для выражения особенностей логической структуры раз-

личных картин мира и отображения их в языке.  

 

Наше обращение к народным приметам о погоде не случайно. Это исключитель-

ный жанр устного народного поэтического творчества, где удивительно сжато и в то же 

время ёмко и убедительно фиксируется и передаётся из поколения в поколение накоп-

ленный веками опыт наших предков, его история, мировоззрения, духовные ценности 

глубинные свойства и особенности каждого народа. Материалом для нашей статьи по-

служили русские, украинские и чешские народные приметы о погоде календарного цик-

ла. Нами было отобрано около 200 народных примет в трёх языках, в которых прояви-

лась обусловленность способа действия или отношения к действию посредством 

модальных конструкций. 

Как замечает Д. А. Парамонов, «Модальность – явление многоаспектное, и поэто-

му в лингвистической литературе высказываются различные мнения по поводу сущно-

сти данного феномена. Как известно, уже стало традиционным разделение модальности 

на два типа: объективную и субъективную. Первая понимается как отношение высказы-

вания к внеязыковой действительности, оформленное грамматически, второе – как вы-

ражение отношения говорящего (пишущего) к тому, что он сообщает. Исследователи 

отмечают, что объективная модальность обязательна для любого высказывания, субъек-

тивная же факультативна» [Парамонов, 1998, 76–79].  

Любое модальное значение во всех трёх языках может передаваться лексически – 

при помощи специальной лексики, морфологически – при помощи особых модальных 

слов, и синтаксически – при помощи определенных конструкций. 

В рамках нашей статьи мы остановимся на конструкциях, представляющих собой 

сочетание модального глагола и инфинитива.  

В микротекстах характера народных примет о погоде (НПП) нередко встречаются 

конструкции со значением модальности, которые выражают отношение содержания 
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речи к действительности и выражаются соответствующими формами наклонения глаго-

ла, интонацией или вводными словами.  

Модальность (от ср.лат. modalis – модальный, лат. modus – мера, способ) – семан-

тическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказыва-

ния, целевую установку речи, отношение содержания высказывания к действительности. 

Модальность является языковой универсалией, принадлежит к числу основных катего-

рий естественного языка. Понятие модальность пришло из классической формальной 

логики, откуда лингвистика заимствовала и другие понятия [Зайнуллин, 1986, 23]. 

Чаще всего в анализируемых текстах встречаются выражения долженствования, 

необходимости, возможности, невозможности, запрета, обычая и т. д. В нашей статье 

к таким модальным компонентам относятся следующие: должен / не должен, можно, 

нельзя, надо / не надо, нужно / не нужно, необходимо, следует / не следует, положено, 

полагается. Чаще всего в микротекстах характера народных примет о погоде (НПП) 

выражается отношение говорящего к сообщаемому. Предложения имеют форму слож-

ноподчинённых предложений, как правило, с придаточным условия, или простых пред-

ложений, что встречается гораздо реже. 

Модель 
Характеристика 

предложения 
Примеры 

М
о
д

ел
ь
 

1 

… (не) должен  

(-а, -о, -ы) + ин-

финитив 

 

Сложноподчинён-

ные предложения, 

как правило с при-

даточным условия, 

реже простые пред-

ложения 

а) Если этот день светел и ясен, 

то лето должно быть хорошим.  

б) Якщо вода стікає шумливо, то 

повинні бути густі трави, а ти-

хо – кволі.  

в) Na svatého Havla má být všecko 

ovoce v komoře.  

2 

… можно + ин-

финитив  

 

Сложноподчинён-

ные предложения, 

как правило с при-

даточным условия, 

реже простые без-

личные предложе-

ния  

а) В этот день можно ожидать 

град или снежную крупу.  

б) З дня Сили можна було почи-

нати сіяти озимину. 

в) Slavíka a kukačku je možno 

slyšet pouze do Petrova dne. 

3 

… нельзя + ин-

финитив  

 

- « - 

а) Если еловые почки распуска-

ются рано и споро, то медлить 

с посевом нельзя.  

б) Після Івана Богослова не мож-

на сіяти озимини, бо пізнувато 

вже і врожай буде мізерний.  

в) Na svatého Jana stětí se nesmí 

řezat zelné hlávky. 

4 

… надо / не 

надо, нужно / не 

нужно, необхо-

димо, следует / 

не следует + ин-

финитив 

 

- « - 

а) В полночь нужно стряхивать 

яблони: для урожая. 

б) На Євдохи гарний день, то 

треба сіяти льон.  

в) Je-li pěkně na svatého Vincence, 

je třeba se starat o sudy na víno 

a k žitu o žence.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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5 

… положено, 

полагается + 

инфинитив 

 

Чаще всего не-

определённо-

личные предложе-

ния или предложе-

ния с пассивными 

конструкциями 

(страдательным 

залогом и возврат-

ной формой глаго-

лов) 

а) На Луку высаживают лук на 

грядки. 

б) На Благовіщення виносять ву-

лики з бджолами. 

в) Na svatého Martina se poprvé 

pije víno sklizené při posledním 

vinobraní.  

 

 

МОДЕЛЬ 1: 

… (не) должен (-а, -о, -ы) + инфинитив 

… (не) повинен (-а, -о, -і) + инфинитив 

… (ne)má (se) / (ne)musí (se) + инфинитив 

 

Выражение долженствования. Если выполнение действия или обладание призна-

ком чем-либо предписывается (в нашем случае это общественные традиции), то для вы-

ражения этого значения употребляются конструкции со словами должен (-а,-о, -ы) + 

инфинитив. В украинском языке – это конструкции со словами повинен (-а, -о, -і) + ин-

финитив, а в чешском – конструкции со словами má (se) / musí (se) + инфинитив. Больше 

всего предложений такого типа оказалось среди чешских примет. Следующие микротек-

сты являются иллюстрациями названной конструкции: 

Русские:  Если этот день светел и ясен, то лето должно быть хорошим.  

Если в этот день птица дружно в отлёт пошла, то зима должна 

быть суровой.  

С солнцеворота метели должны брать разворот.  

Украинские:  Якщо вода стікає шумливо, то повинні бути густі трави, а тихо – 

кволі.  

Якщо зранку хмарно, то сівба повинна бути рання і можна чекати 

доброго врожаю: якщо хмарно опівдні – середня сівба, а якщо вве-

чері – сівба пізня і врожай поганий.  

Чешские:  Na den svaté Hedviky, ve sklepě mají být brambory i dumlíky. 

     Na Hromnice musí skřivan na pole, budiž mu milo nebo ne.  

     Na svatého Havla musí každé jablíčko již do pytle.  

     Svatá Magdaléna musí oplakávat své hříchy.  

     Na svatého Havla má být všecko ovoce v komoře.  
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МОДЕЛЬ 2: 

… можно + инфинитив 

… можна + инфинитив 

… možna / lze / smí se + инфинитив 

 

Выражение возможности. Если возможность осуществления действия не зависит 

от способностей и свойств субъекта, она выражается или сочетаниями есть (имеется, 

существует) + инфинитив, или конструкцией можно + инфинитив. В украинском языке – 

это конструкции со словами можна + инфинитив, а в чешском – конструкции со слова-

ми má / možna / lze / smi se + инфинитив.  

Объективный характер возможности с модификатором можно в народных приме-

тах чаще всего выступает в безличных предложениях, где наблюдается вербальная не-

выраженность субъекта предметной ситуации и действие изображено как независимое 

от деятеля. В этих предложениях деятель как бы помещён «за кадром», поэтому значе-

ние возможности в безличном предложении даётся в обобщённом виде. 

Примет, построенных по такой модели, приблизительно одинаковое количество во 

всех трёх корпусах собранных нами примет. Приведём несколько примеров:  

Русские:  Крапива подросла – можно и щи сварить.  

Если грачи сели на гнёзда, то через три недели можно выходить на 

посев.  

Если в это время стоят пасмурные и прохладные дни, то дождя 

можно не опасаться, если же душно и жарко, тягостно, мухи стер-

венеют, то будет дождь.  

В этот день можно ожидать град или снежную крупу.  

Украинские: З дня Сили можна було починати сіяти озимину. 

     Зазеленіла береза – можна садити дерева.  

     Коли хмарно і мороз, то скоро буде тепло і можна сіяти.  

     Якщо на Іпата на ріг місяця можна повісити цеберку –  

     два тижні буде суха погода, якщо цеберка падає – на дощ. 

Чешские:  Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno se těšit na deště. 

     Slavíka a kukačku je možno slyšet pouze do Petrova dne.  

     Na Petra Celestina se mohou již vysazovat ven okurky.  

     Slunce-li na Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnosti vína se nadíti.  

     Připadne-li nový rok na neděli, lze očekávat mírnou zimu,  

     úrodné jaro a větrné léto.  

 

 

МОДЕЛЬ 3: 

… нельзя + инфинитив 

… не можно (не дволяється) + инфинитив 

… nesmí se / nelze / není možno + инфинитив 

 

Выражение невозможности. Если невозможность осуществления действия обу-

словлена объективными обстоятельствами, то она выражается чаще всего конструкцией 

нельзя (не положено, не полагается) + инфинитив глагола. В украинском языке – это 

конструкции со словами не можна (не дволяється) + инфинитив, а в чешском – кон-

струкции со словами nesmí se / nelze / není možno + инфинитив.  
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Объективированный характер невозможности в приметах передаётся антонимич-

ным безлично-предикативному наречию можно модальным наречием нельзя. Здесь от-

рицанию подвергается сама возможность реализации ситуации. А. М. Пешковский гово-

рит, что «не будучи наречием, то есть, не обозначая признака, употребляется тем не 

менее только при глаголах» [Пешковский, 2001, 8]. Чаше всего при модификаторе нельзя 

употребляется глагол несовершенного вида.  

Интересным является взгляд И. Г. Осетрова на сочетание модального наречия 

нельзя с инфинитивом несовершенного вида. Он считает, что такие высказывания имеют 

значения долженствования [Осетров, 1984, 36]. Например: Если еловые почки распуска-

ются рано и споро, то медлить с посевом нельзя. Иначе говоря, все должны начать 

посев, когда весенние почки быстро распускаются. Действительно, наряду с модально-

стью невозможности в приведённых ниже примерах можно рассмотреть и модальность 

долженствования. Такие предложения могут также означать запрет и тогда они соотно-

сятся с предложениями с факультативным отрицанием не разрешается или запрещается. 

Интересно, что конструкций, выражающих запрет (невозможность), во всех трёх 

языках оказалось минимальное количество, меньше всего среди русских примет – всего 

одна. Для иллюстрации вышесказанного приведём несколько примеров: 

Русские: Если еловые почки распускаются рано и споро, то медлить с посе-

вом нельзя.  

Украинские: Після Івана Богослова не можна сіяти озимини, бо пізнувато вже 

і врожай буде мізерний.  

Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, бо пізно 

і майже нічого не вродить, малий врожай буде.  

Після Миколи не можна садити бахчу, бо зав'язі не буде.  

Чешские: Na svatého Jana stětí nesmí se ovoce česati, ořechy klátiti a větve řezati, 

neboť nevydaly by potom dlouho úrody.  

Na svatého Jana stětí se nesmí řezat zelné hlávky.  

V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 

 

 

МОДЕЛЬ 4: 

…  надо / не надо, нужно / не нужно, необходимо, следует / 

 не следует + инфинитив 

…  треба / не треба + инфинитив 

…  je třeba / není třeba + инфинитив 

 

Выражение необходимости. Необходимость в лингвистике определяется как обу-

словленность ситуации теми или иными обстоятельствами, которые с точки зрения 

субъекта модальной оценки требуют «непременного превращения потенциального в ак-

туальное» [Цейтлин, 1990: 142].  

Категория необходимости обычно рассматривается в связи с категорией должен-

ствования. Соотношение этих двух категорий по-разному характеризуется в современ-

ной литературе. Одни ученые не дифференцируют их, рассматривая одну категорию 

долженствования [Кобозева, 1990; Вольмут 1996; Булыгина, 1991, Лариохина, 2003]. 

Другие анализируют категорию необходимости, не выделяя категорию долженствования 

[Крючкова, 1986]. Третьи рассматривают долженствование как самостоятельную кате-

горию в ряду с категорией необходимости [Туровская, 1990].  
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И, наконец, большая группа учёных, не дифференцируя категорию долженствова-

ния и необходимости, рассматривает одно поле необходимости, где анализируются 

и явления, относимые к категории долженствования [Цейтлин, 1990; Шатуновский, 

1996; Милославский, 2010; Чвани, 1985]. 

И. В. Одинцова в своей работе «Употребление слов должен и / или надо как сред-

ство выражения категорий необходимости и предположительности в практике препода-

вания РКИ» пишет: «Значение необходимости шире, чем значение долженствования. 

Долженствование относится к необходимости как частное к общему.» [Одинцова, 2010, 

42]. И далее: «Жизнь человека и мир вокруг него контролируются как обществом, поня-

тиями долга и нормы, так и собственными интересами человека, его внутренними по-

требностями и желаниями, поэтому в сфере деонтической необходимости выделяется 

необходимость-долженствование, предписательная необходимость и необходимость-

надобность, необходимость-потребность, утилитарная необходимость. Специализиро-

ванное средство выражения необходимости-долженствования – слово должен, необхо-

димости-надобности – слово надо». [Одинцова, 2010, 42]. 

Если выполнение действия или обладание признаком определяется интересами са-

мого объекта, то для передачи этого значения используются конструкции со словами 

надо / не надо, нужно / не нужно, необходимо + инфинитив. В украинском языке – это 

конструкции со словами треба / не треба + инфинитив, а в чешском – конструкции со 

словами je třeba / není třeba + инфинитив. Больше всего таких конструкций оказалось 

среди русских примет. Проиллюстрируем сказанное следующими примерами: 

Русские: Если на Фаддея стоит ясный день, то надобно ожидать, что такая 

погода сохранится ещё 4 недели.  

В полночь нужно стряхивать яблони: для урожая.  

Если верба, ветла, ива распускается сначала на макушке, то первый 

посев будет хороший, сеять нужно пораньше.  

Если куропатки прячутся в лесную чащу, то нужно вскоре ожидать 

большого бурана.  

Украинские: На Євдохи гарний день, то треба сіяти льон.  

Треба добре дбати, аби не купувати: сіна до Юрка, хліба до Ілька.  

Часник треба садити до Дмитра – от тоді він і виросте гарний, 

дорідний. Якщо вдень випав іній, то у відповідний день весни треба 

сіяти пшеницю.  

Чешские:  Víno svěcené v den svátku svatého Jana Evangelisty je třeba uchovat ja-

ko prostředek proti hadímu uštknutí. 

Je-li pěkně na svatého Vincence, je třeba se starat o sudy na víno 

a k žitu o žence.  

Když je na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo, když je déšť, je 

třeba za pec vlézt.  

 

 

МОДЕЛЬ 5: 

… положено, полагается + инфинитив 

… належить, покладається, слід + инфинитив 

… má (se) / nemá (se) + инфинитив 

 

Выражение обычая. «Обычай – это устоявшаяся практика, фактические отноше-

ния, сложившиеся в обществе, в определённом круге субъектов. Обычай означает некое 

типичное поведение, типичные, повторяющиеся отношения, ставшие нормой. Обычные 
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нормы не устанавливаются каким-либо авторитетным социальным институтом, органом 

власти, хотя они непременно поддерживаются неким социальным авторитетом (хотя бы 

мнением большинства членов сообщества). Нормы обычаев вырабатываются в практике 

тех же субъектов, отношения которых регулируются этими нормами»2.  

Это хорошо видно на примере народных примет о погоде. 

Если выполнение действия связано с определёнными традициями, обычаями, то 

для выражения этого значения в русском языке возможно употребление слов положено, 

полагается + инфинитив, а если высказывание выражает совет или рекомендацию, упо-

требляется конструкция со словом следует + инфинитив. В украинском языке такие 

конструкции соответственно выражаются посредством конструкций належить, покла-

дається, слід + инфинитив, а в чешском – конструкциями со словами má (se) / nemá (se) 

+ инфинитив. Однако, значение обычая чаще всего передаётся неопределённо-личными 

предложениями или предложениями с пассивными конструкциями (страдательным за-

логом и возвратной формой глаголов): 

Русские:   На Луку высаживают лук на грядки.  

На первый Спас лошадей (весь скот) купают.  

В день Ирины высаживают на огороде капустную рассаду.  

На апостола Симона копают коренья на зелье (южн.).  

На второй Спас освящают плоды и мед.  

Украинские: На Благовіщення виносять вулики з бджолами.  

На Олену висаджують огірки, сіють льон. 

На Лаврентія дивляться опівдні на воду: коли тиха, то й осінь буде 

тихою, а зима без завірюх.  

На Юрія ходять слухати воду в колодязях. 

Чешские:  Na den svatého Sebalda vybírají včelaři med.  

Na svatého Longina v polích práce začíná.  

Na svatého Martina se poprvé pije víno sklizené při posledním vinobraní.  

Na svatého Maurice se nemá sít pšenice, sice budou klasy černé, opálené. 

Na svatého Severina věší se maso do komína.  

Na svatou Olivu se má sít len.  

 

В заключение скажем, что обусловленность способа действия или отношения 

к действию в народных приметах передаётся с помощью конструкций со значением мо-

дальности, которые могут выражать рекомендацию, запрет, возможность, невозмож-

ность, обычай, долженствование и т. д. Народные приметы о погоде, обусловливающие 

способ действия или отношения к действию, представлены в общей сложности пятью 

разновидностями моделей. Здесь используются конструкции со значением модальности 

(долженствования, возможности, невозможности, необходимости, обычая, запрета, сове-

та, рекомендации и т. д.) и с употреблением модальных слов. Предложения имеют фор-

му простых или сложносочинённых двусоставных предложений с составным глаголь-

ным сказуемым, выраженным сочетанием модального слова и инфинитива. Также 

употребляются неопределённо-личные предложения или предложения с пассивными 

конструкциями (страдательным залогом и возвратной формой глаголов). 

                                                 
2 Сool4student.ru. Электронный ресурс. Режим доступа: http://cool4student.ru/node/4644 (Цит. 31.08.2016 г.). 
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THE EXPRESSION OF THE CONDITIONALITY OF MODE OF ACTION 

OR ATTITUDE TOWARDS AN ACTION IN RUSSIAN, UKRAINIAN  

AND CZECH WEATHER LORE OF THE CALENDAR CYCLE 

Summary 

The conditionality of the action mode or the attitude towards an action in weather lore is 

transmitted by means of structures expressing modality: a recommendation, a ban, a possibil-

ity, an impossibility, a tradition, a custom, etc. Weather lore that stipulates the mode of action 

or the attitude to an action is represented by a total of five different models. It uses the con-

structions expressing modality (obligation, possibility, impossibility, necessity, custom, ban, 

advice, recommendations, etc.), and those involving modal words. Sentences have a   simple or 

compound form, with compound verbal predicate expressed by a combination of modal words 

and infinitives. Indefinite-personal sentences or sentences with passive structures (passive and 

reflexive forms of verbs) are also used. 
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W moich niedawnych rozważaniach nad obecnością przysłów w naszej dobie [Szpila 

2016a], zwracałem uwagę na relatywnie dużą aktywność paremiczną w Internecie. W moim 

artykule poświęconym proverbiom w sieci wyróżniłem trzy zasadnicze grupy: paremiografię 

sieciową, paremiologię sieciową i działanie paremiczne w sieci. Poniższe uwagi dotyczyć będą 

tylko tej ostatniej grupy. Sieciowe działanie paremiczne rozumiem jako użycie paremii 

w przestrzeni www., w sytuacjach i kontekstach wykształconych w cyberprzestrzeni  i  typo-

wych dla tego środowiska lub przez nie wyzyskiwane w szczególny sposób. Do takich działań 

można zaliczyć, na przykład, filmiki na Youtube, paremiczne komentarze internautów, korzy-

stanie z przysłów w komunikacji na portalach społecznościowych itp. Pośród wielu gatunków 

komunikatów internetowych na uwagę zasługują także oczywiście wymienione w tytule memy 

internetowe, a wśród nich paremiczne demotywatory, o których traktuje ten krótki artykuł. 

Z wielu definicji memów na potrzeby niniejszej pracy wybrałem definicję Shifmana 

z roku 2014, która opisuje to zjawisko jako „grupę jednostek znaczeniowych posiadających 

wspólne cechy [takie jak] treść, formę i postawę“ [Shifman, 2014, 53]. Do tej klasy obiektów 

można według mnie zaklasyfikować internetowe demotywatory, w tym i interesujące mnie 

tutaj paremiczne demotywatory, które traktuję jako reprezentantów internetowych memów 

sensu largo. Demotywatory to specyficzny gatunek o polimodalnej formie łączący element 

wizualny i werbalny. Zazwyczaj składa się z obrazu, którym może być fotografią własną, cu-

dzą lub zaczerpnięta z Internetu, filmik, element komiksowy lub nawet, nierzadko, element 

werbalny w miejscu obrazu (czasem z nim połaczony). Tej składowej towarzyszy część wer-

balna stanowiąca komentarz do elementu obrazkowego, filmowego lub werbalnego najczęściej 

ulokowana poza głównym elementem obrazkowym. Zwyczajowo komponenty te umieszczane 

są na czarnym tle, które stanowi cechę charakterystyczną demotywatorów. Poniższe przykłady 

ilustrują ten typ memów (rys.1 i rys. 2). 
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Rys. 1 

 

 

Rys. 2 

Z historycznego punktu widzenia demotywatory są odpowiedzią nad tzw. plakaty moty-

wujące (motivational posters), których celem jest zachęcania do pracy, nauki, właściwego za-

chowania i postaw (pojawiają się one w szkołach, miejscach pracy, instytucjach edukacyjnych, 

szpitalach itp) [Block, 2010, 60; Tyler, 2011, 275]. Formy tego rodzaju wpisują się w długą już 

historię plakatu. A te z kolei sięgają do znanej nam tradycji makatkowej [Karpowicz, 2014, 

345]. Najczęściej twierdzi się, że demotywatory mają na celu deprecjację uwidocznionych 

zjawisk, negację obiegowych prawd, ośmieszanie zachowań, jednakże ostatnio zwraca się 
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uwagę przed wszystkim na ich ludyczną funkcję [Piekot, 2012; Ozga 2014]. Niewątpliwie łą-

czy je charakterystyczna forma, przedstawienie jakiejś sytuacji, która ma być skomentowana 

oraz właśnie postawa twórcy demotywatora wyrażona doborem materiału podstawowego oraz 

komentarzem językowym. Różne aspekty demotywatorów, zwłaszcza w odniesieniu do me-

mów, były omawiane na polskim gruncie [Juza, 2013; Kozioł-Chrzanowska, 2014; Moroz, 

2012; Ozga, 2010, 2014; Walkiewicz, 2012; Zaremba, 2012]. Na polskim gruncie demotywa-

tory były omawiane w odniesieniu do frazeologii [Kozioł-Chrzanowska, 2014; Piekot, 2012] 

oraz paremiologii [Szpila, 2016a; Szpila, 2016b, w druku).  

Pośród demotywatorów można wyróżnić grupę, którą nazwałem paremicznymi demoty-

watorami. Są to te demotywatory, których składowym elementem zwerbalizowanym lub alu-

zyjnym jest, umieszczone w którymkolwiek miejscu demotywatora, przysłowie (polskie, obce, 

tłumaczone lub w wersji oryginalnej). Moje obserwacje serwisu demotywatory.pl. (z którego, 

oprócz strony demoty.pl pochodzą memowe ilustracje) pozwalają stwierdzić, że paremie są 

nierzadkim środkiem językowym i kulturowym wykorzystywanym w komunikacji memowej. 

W badaniach paremicznych memów można dostrzec dużą różnorodność wyzyskania prover-

biów przede wszystkim w komentarzu memowym. Pozostawiając na boku funkcje, jakie przy-

słowia pełnią w demotywatorach, zwróćmy na początku uwagę na ich formę. I tak jak to często 

bywa we współczesnym użyciu paremii, przysłowia pojawiają się w formach kanonicznych 

i przekształconych, na zasadzie modyfikacji kontekstowych lub transformacji antyprzysłowio-

wych. Poza komentarzem przysłowia mogą i pojawiają się w innym miejscu, czyli w elemen-

cie wizualnym (także w formie niezmienionej lub na różne sposoby zmienionej), co często 

prowadzi do powstawania tzw. komentarzy metafolklorystycznych, dotyczących sensu paremii 

i ich zastosowania we współczesnym świecie. Poniższe demotywatory ukazują zarówno formy 

kanoniczne przysłów (rys. 3 i 4), jak i zjawiska modyfikacji (rys. 5 i 6). 

 

 

Rys. 3 



256   

 

Rys. 4 

 

 

Rys. 5 
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Rys. 6 

 

Przysłowia mogą także pojawiać się w formie zamaskowanej, tj. w formie aluzji pare-

micznej. Rysunek 7 jest aluzją oczywiście do paremii Mowa jest srebrem, a milczenie złotem, 

a kolejny przykład (rys. 8) nawiązuje do przysłowia Kiedy się jaskółka zniża, deszcz się do nas 

zbliża. 

 

 

Rys. 7 
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Rys. 8 

 

Jak można analizować demotywatory paremiczne z perspektywy performatywno -

kontekstualno-funkcjonalnej, jaką przyjmuję w moich badaniach przysłów i która jest szeroką 

płaszczyzną analiz zjawisk językowych i folklorystycznych? W przyjętej tu metodologii, na-

dawca komunikatu paremicznego, internauta tworzący demotywatory, wybiera dany fragment 

rzeczywistości, z którego tworzy sytuację paremiczną, czyli taką, którą można skomentować 

proverbialnie. Sytuacja ta jest czytelna poprzez swoje umocowanie w przestrzeni publicznej, 

dzięki przejrzystości przekazu wizualnego oraz werbalnego; także w przypadku demotywato-

rów metafolklorystycznych/metaparemicznych użyte wyrażenia należą najczęściej do optimum 

paremicznego. Zauważyć można, że gros jednostek paremicznych to przysłowia najbardziej 

znane wśród badanych Polaków [por. Szpila, 2002, 2014]. Odbiorcą przekazu paremicznego są 

internauci, aktywni lub bierni, w zależności od stopnia ich zaangażowania w system komento-

wania demotywatorów oraz tworzenie nowych demotywatorów z tymi samymi elementami 

wizualnymi lub tymi samymi przysłowiami. Odbiorca może pokrywać się z bohaterami prze-

kazu wizualnego i werbalnego demotywatorów, czyli w licznych przypadkach tworzy się triada 

uczestników wydarzenia paremicznego (nadawca, adresat, obserwator). Trzecim ważnym ele-

ment wydarzenia paremicznego jest sama sytuacja wywołująca komentarz, która wybierana 

jest przez nadawcę komunikatu. Ten ostatni ma więc największy wpływ na tworzenie połączeń 

paremicznych, jednakowoż należy pamiętać, że jego wybory ograniczone są wieloma zmien-

nymi, decydującymi o adekwatności zastosowania paremii w kontekście. Najbardziej widoczne 

jest to w interesującym nas przypadku: sytuacje tworzone obrazkowo, filmowo lub werbalnie 

są rozpoznawalne, ich sens w lot rozumiany, ich relewantność w komunikacji w mig odczyty-

wana, ich ważkość polityczna, społeczna, kulturowa w miarę szeroko akceptowana. W takiej 

konstelacji elementów tworzy się kontekst paremiczny, który odzwierciedla inne sytuacje pa-

remiczne w rzeczywistości sieciowej, ale także nawiązuje do innych rodzajów kontekstów, 

w których mamy do czynienia z działaniem paremicznym. Kontekst demotywatorów nie ogra-
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nicza się jedynie do kontekstu minimalnego (czyli składowym elementów samego memu), ale 

jest o wiele szerszy i w analizie ich znaczeń należy wziąć pod uwagę zarówno kontekst naj-

bliższy, także kontekst samych stron memowych z całym ich bogatym inwentarzem, jak i sze-

roko rozumianą przestrzeń memetyczną. Odniesienia demotywatorów sięgają o wiele dalej niż 

cyberprzestrzeń – kontekst więc automatycznie rozszerza się na przestrzeń publiczną, kulturę, 

literaturę, media itp., w których ukryte są niejednokrotnie wskazówki do pogłębionej interpre-

tacji demotywatorów, w tym ich paremicznych odmian. W swoistym memowym układzie ele-

mentów paremie mogą spełniać swoje funkcje, których różnorodność także odzwierciedla 

mnogość ról, które nadają komunikatom paremicznych nadawcy poza środowiskiem Internetu, 

zanurzając je w różnych kontekstach, komunikując się z różnymi odbiorcami (zbiorowymi lub 

indywidualnymi) oraz realizując rozmaite cele illokucyjne.  

W niniejszej pracy z uwagi na dużą różnorodność form i treści przekazów paremicznych 

demotywatorów internetowych muszę ograniczyć się tylko do jednego aspektu, mianowicie do 

połączenia paremii z komunikatem wizualnym. Nie można oczywiście pominąć aspektu for-

malnego, który wpływa w dużej mierze na interpretacje demotywatorów [zob. Szpila, 2016b], 

jednakowoż chciałbym wskazać w pierwszej kolejności na wykorzystanie memów paremicz-

nych w komentowaniu bieżących wydarzeń w Polsce oraz pokazać najciekawsze obszary rze-

czywistości komentowanej przez internautów. Wiele demotywatorów ma charakter uniwersal-

ny, tj. nie odnoszą się do sytuacji bieżącej, ale do zjawisk ogólnych ilustrowanych przez 

użytkowników sieci coraz to nowymi przykładami. Inne z kolei to demotywatory powstające 

jako reakcja na bieżące wydarzenia polityczne, zjawiska socjologiczne, kulturowe czy sporto-

we tu i teraz. W nich odbijają się problemy nurtujące internautów, skłaniające ich do refleksji 

lub prowokujące dowcipne lub mocno zgryźliwe komentarze. Jak w innych formach komuni-

kacji także w demotywatorach dostrzegamy to, co w jakimś sposób zajmuje społeczeństwo lub 

jego część, to, na co chcą zwrócić uwagę internauci, to, co im się podoba lub, częściej być mo-

że, to, co ich martwi, niepokoi, denerwuje. Przysłowia służą do wyrażenia własnej, ale równo-

cześnie zbiorowej opinii na przedstawiane tematy, do skomentowania w skróconej formie wła-

snych i zarazem ogólnych obserwacji, regulowania rzeczywistości za pomocą kodu 

paremicznego i w końcu do wywołania efektu humorystycznego. Przysłowia pełnią więc wiele 

funkcji, z których wyróżniłbym trzy, podstawowe dla przysłów: konstatującą, regulującą 

i w końcu nie tak nieistotną funkcję ludyczną. Oczywiście funkcje te wzajemnie się nie wyklu-

czają, często paremiczne demotywatory wypełniają wszystkie role naraz. 

Poniższe demotywatory paremiczne uwypuklają konstatującą funkcję, funkcję podsu-

mowującą. Wpisują one przedstawione sytuacje do polireferencyjności paremicznej, przedsta-

wiają je jako egzemplifikacje paremicznych znaczeń globalnych; są więc typowym przykładem 

metonimicznej referencyjności znaczenia aktualnego proverbium. Nawet jeśli przysłowie jest 

modyfikowane, transformowane lub użyte ironicznie czy sarkastycznie, znaczenie paremii 

oryginalnej nie ulega zmianie, aczkolwiek, jak przypadku rysunku 13, transformacja doprowa-

dza do powstania antyprzysłowia, czyli powstawania nowego znaczenia, w tym wypadku jed-

nak trudno odmówić temu demotywatorowi Janusowego oblicza: z jednej strony „nowe przy-

słowie”, z drugiej zaś dychotomia „szczęście- nieszczęście” wyprowadzana jest z oryginalnego 

proverbium. Poniższe demotywatory wyraźnie ujawniają tematy, który przykuwają uwagę in-

ternatów i – co ważniejsze – prowokują paremiczne komentarze. Wybrane paremiczne demo-

tywatory pokazują rzeczywistość polskiej służby zdrowia (rys. 9), polską scenę polityczną (rys. 

10, 11, 12, 13), celebrytów religijnych i świeckich (rys. 14 i 15), kwestię emigrantów (rys. 16) 

oraz stan polskich dróg (rys. 17). 
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Rys. 9 

 

 

Rys. 10 
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Rys. 11 

 

 

Rys. 12 

 

http://demotywatory.pl/4120725/Gdzie-kucharek-460
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Rys. 13 

 

 

Rys. 14 
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Rys. 15 

 

 

Rys. 16 
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Rys. 17 

Do regulujących paremicznych demotywatorów zaliczam takie, których nadrzędnym ce-

lem  wydaję się być zmiana postaw, zachowań, poglądów itp. Poniższy przykład (rys. 18) do-

brze ilustruje tę funkcję: ostrzega przed pochopnym wyciąganiem wniosków oraz ferowaniem 

przedwczesnych i niesprawiedliwych wyroków.  

 

 

Rys. 18 
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Funkcję ludyczną spełniają te demotywatory, które wykorzystują paremie w żartobliwy 

sposób, których użycie w zestawieniu z kontekstem (często śmiesznym samym w sobie) ma 

w pierwszej kolejności wywołać uśmiech odbiorców, a w mniejszym stopniu pogłębioną za-

dumę nad zaprezentowanym „problemem”. Poniższy demotywatory (rys. 19) w części obraz-

kowej zawiera zdjęcie towarzyszące artykułowi w Gazecie Wyborczej traktującemu o pikant-

nych z nazwy polskich potrawach. W paremicznym komentarzu sprytnie dobrane przysłowie 

w połączeniu z nazwami dań wywołuje efekt komiczny dzięki grze słownej, polisemii wyra-

zowej oraz przewrotnej deparemiologizacji. 

 

 

Rys. 19 

 

Załączone powyżej przykłady pokazują mały jedynie wycinek obszarów, które internauci 

komentują wyzyskując proverbia (polityka, kościół katolicki, kultura, zjawiska społeczne). 

Oczywiste jest, że te same obszary mogą być komentowane nieparemicznie i że paremie użyte 

w zaprezentowanych demotywatorach mogą być wykorzystane w innych kontekstach. Mno-

gość kontekstów demonstruje realne wykorzystanie paremii w komunikacji demotywatorowej 

z punktu widzenia zarówno formy, jak i treści. Internauci pokazują znajomość przysłów, tego 

oczekują od odbiorcy i liczą na właściwą interpretację sytuacji paremicznej, odczytanie illoku-

cji i ewentualne reakcje perlokucyjne. Paremiczne demotywatory nie są całkowicie nowym 

zjawiskiem, czerpią wzorce i inspiracje z innych form przekazu (z plakatu, z makatek, karyka-

tur itp.) oraz korzystają z polifunkcyjności przysłów w taki sam sposób jak inni użytkownicy 

języka używający proverbiów w komunikacji pozasieciowej. Demotywatory paremiczne są 

cennym źródłem wiedzy paremiologicznej, bowiem dostarczają informacji o współczesnych 

kontekstach zanurzania przysłów, nawiązują do innych, pozasieciowych, kontekstów, demon-

strują rzeczywiste działanie paremiczne, ujawniają współczesne różnorodne zabiegi na kształ-

cie, znaczeniu, pragmatyce proverbiów, pozwalają badać aktywną kompetencję paremiczną 

Polaków oraz ich zdolności metaparemiczne, oraz – co najważniejsze – tworzenie żywego 

dyskursu paremicznego w kontaktowaniu się z innymi uczestnikami komunikacji w sieci. Mo-
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im celem było zwrócenie kolejny raz uwagi na obecność działania paremicznego w sieci, na 

tworzenie nowych połączeń paremicznych w nowym rodzaju komunikatów internetowych. 

Badanie demotywatorów pozwala ocenić żywotność przysłów w cyberprzestrzeni oraz odkryć 

współczesne sposoby ich wyzyskania: semantycznego, pragmatycznego i formalnego. 

PAREMIC MEMES AND POLISH REALIA 

Summary 

The paper discusses a type of Internet memes, namely demotivators. The article talks 

about paremic demotivators which are treated as an Internet memetic genre. First the author 

introduces the concepts of memes and demotivators and, then, focuses on the use of paremias 

in the latter. The papers shows the deployment of proverbs in Polish demotivators which refer 

to Polish realia, such as politics, religion, health system, celebrities, sports and others. The ex-

amination of Polish paremic demotivators demonstrates the vitality of proverbs in Polish cy-

berspace as well as their usefulness in describing, critiquing and making fun of  Polish reality. 
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W NAZEWNICTWIE UŻYTKOWYM 
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connotations, words and phrases expressing feelings and emotions 
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Chcąc sprawdzić, które frazemy1 są obecne w codziennym języku współczesnych użyt-

kowników, poddaje się badaniom różne sfery ich funkcjonowania: memy internetowe, demo-

tywatory, antyprzysłowia, żarty słowne, nagłówki prasowe czy dłuższe teksty medialne [zob. 

m.in. Szpila 2000; Sieńko 2009; Kozioł-Chrzanowska 2014; 2015]. Sferą rzadko eksplorowaną 

w takich badaniach jest obszar nazw własnych, szczególnie zaś dynamicznie rozwijające się 

nazewnictwo firmowe, wpisane w szersze ramy chrematonimii marketingowej będącej częścią 

chrematonimii użytkowej [Gałkowski 2011, 52]. W wyniku rosnącej konkurencyjności dąży 

się do nieustannego odświeżania struktury onimicznej firmonimów, sięgając po różnego typu 

gry komunikacyjno-językowe, w których wykorzystuje się przede wszystkim wszelkie zjawi-

ska semantyczne (zwłaszcza homonimię i polisemię), utrwalone konotacje semantyczne oraz 

odwołania intertekstualne. Atrakcyjnym materiałem językowym wykorzystywanym 

w chrematonimii firmowej są również ustabilizowane połączenia słowne, przenoszone 

w postaci kanonicznej lub w różny sposób modyfikowane albo przywoływane w postaci roz-

maitych odwołań lub aluzji (np. Pod Nosem – nazwa klubu, Słoń Torbalski – nazwa sklepu 

z torebkami; Aronia Losu – nazwa soku) itp. Przykłady te pośród wielu innych przytacza Ali-

cja Nowakowska w artykule Chrematonimiczny potencjał frazeologii [Nowakowska 2011]. 

Autorka podjęła próbę wskazania, które z właściwości utrwalonych połączeń słownych sprzy-

jają wykorzystywaniu ich jako nazw własnych firm, produktów czy innych obiektów rzeczywi-

stości społecznej. Według A. Nowakowskiej w chrematonimii marketingowej częściej wyko-

rzystywane są frazeologizmy dwuczłonowe niż te z większą liczbą komponentów, choć i takie 

się zdarzają, np. Trzy po Trzy, Cztery Pory Roku2. Niewątpliwą zaletą multiwerbizmów jako 

materiału nazwotwórczego jest ich powszechna znajomość wśród potencjalnych klientów 

oraz głębokie zakotwiczenie w kulturze. O potencjale onimicznym frazeologizmów decyduje 

też niewątpliwie ekspresywność, która – jak podkreśla A. Nowakowska – w niektórych przy-

padkach „staje się elementem dominującym nazwy, jej jedynym uzasadnieniem”, np. nazwa 

wina Full Wypas [Nowakowska 2011, 344]. 

                                                 
1 Terminem frazem posługuję się w rozumieniu W. Chlebdy, który tym mianem obejmuje wszystkie jed-

nostki multiwerbalne odtwarzalne „w danej sytuacji pragmatycznej“ bez względu na ich status formalny i stopień 

nieregularności semantycznej [Chlebda 1993, 328].  
2 Przykłady podaję za A. Nowakowską [2011]. 
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Powstawaniu chrematonimów odfrazeologicznych służy niewątpliwie podstawowa (a dla 

W. Chlebdy jedyna) właściwość multiwerbalnych jednostek języka – odtwarzalność, choć przy 

niektórych jednostkach może prowadzić do powtarzalności nazwy, a to stoi w sprzeczności 

z podstawowym wymogiem marketingu – wyróżnieniem się spośród innych. Atrakcyjne wyda-

ją się przy tym te, których „budulcem są wyrażenia pragmatyczne, niemające cech tradycyj-

nych frazeologizmów, lecz dobrze znane z różnych sytuacji życiowych, w których używa się 

ich automatycznie, odtwarzając konstrukcje zarejestrowane w pamięci mówiących [Nowakow-

ska 2011, 342]. 

W niniejszym referacie chciałabym zająć się zjawiskiem kreowania nazw firmowych 

na podstawie frazemów posiadających walor silnej ekspresywności – potocznych powiedzeń, 

które najczęściej są eufemistycznymi odpowiednikami wulgarnych przekleństw. Są to jednost-

ki nie zawsze rejestrowane w słownikach, jednak silnie osadzone w języku potocznym, 

w pamięci mówiących, cechuje je łatwa odtwarzalność w określonych sytuacjach pragmatycz-

nych związanych z silną ekspresją – zaskoczenia, wzburzenia, złości, czasem rozbawienia. 

Każde z nich niesie swoiste konotacje, które w akcie nazewniczym ulegają przełamaniu 

i odwróceniu.  

Do podjęcia tego tematu i poszukiwań materiałowych skłonił mnie firmonim o postaci 

Kurna Chata, nazwa kilku obiektów gastronomicznych na terenie całej Polski (m.in. 

we Wrocławiu, Krakowie, Tarnowskich Górach, Świnoujściu). Nie znalazłam informacji, 

z której wynikałoby, że są to obiekty należące do jednej sieci, można zatem przypuszczać, że 

akty nazwotwórcze w przypadku każdej z firm dokonały się niezależnie od siebie, co świadczy 

o szczególnej atrakcyjności wyrażenia w chrematonimii marketingowej.  

Na pewno utworzeniu takiej nazwy sprzyjały konotacje związane z wyrazem chata, sy-

nonimem domu, wyzwalającego pozytywne skojarzenia z miejscem zamieszkania i rodziną 

oraz – dodatkowo – z wolną chatą. Znaczenie genetyczne tego wyrażenia – ‘chata bez komina, 

w której dym z palącego się ogniska uchodzi przez otwór w powale na strych (…)’ [SWJP] 

wiązało je z ubóstwem, prymitywnym budownictwem i brakiem podstawowych wygód, nie 

stało się zapewne podstawą odpowiedniej nazwy dla zadbanej i nowoczesnej restauracji. 

Współcześnie jednak frazeologizm ten zyskał już inne konotacje oraz dodatkowe znaczenie, 

kurna chata jest bowiem symbolem wiejskiej sielanki w oddalonym od wielkomiejskiego 

zgiełku domu. Do zmiany tej przyczyniła się w dużym stopniu popularna w latach 70-tych pio-

senka autorstwa Jana Kaczmarka, członka kabaretu Elita, w której mieszkanie w prymityw-

nych warunkach zostało przedstawione jako idylliczne życie bliskie natury z dala od cywiliza-

cji i miejskiego życia w pośpiechu. Charakter całości oddaje pierwsza zwrotka piosenki:  

A mnie się marzy kurna chata, 

Zwyczajna izba zbita z prostych desek, 

Żeby się odbić od całego świata, 

Od paragonów, paragrafów i wywieszek. 

Zaszyć się w kącie, w kupie liści, 

Tak żeby tylko czubek nosa było widać, 

Nic nie zamiatać, nic nie czyścić, 

Nie kombinować, co się jeszcze może przydać (Tekstowo). 

O popularności piosenki świadczy fakt, że incipit piosenki a mnie się marzy kurna chata 

stał się popularnym powiedzeniem, o czym świadczą przykłady użycia modyfikujące postać 

kanoniczną: 

A mu się marzy kurna chata, ta rurarura … [NKJP]. 

A im się marzy Kurna Chata [Ustronie]. 
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Wyrażenie kurna chata zyskało również nowe znaczenie związane z fonetyczną postacią 

pierwszego komponentu, które – jak inne wyrazy rozpoczynające się sylabą kur- (np. kurczę, 

kurcze blade, pieczone, kurka wodna itp.) stało się eufemizmem popularnego polskiego prze-

kleństwa. O zjawisku tym w odniesieniu do pierwotnego biblizmu kur zapiał pisał Stanisław 

Koziara [Koziara 2015].  

W funkcji łagodnego przekleństwa – jako jedynej – omawiane wyrażenie jest rejestrowa-

ne w SFzP i poświadczone w tekstach współczesnej polszczyzny: 

I dodaję na potwierdzenie: – kurna chata, cholera, psiakrew – popluwam na polsatowskie dywany, 

a może i niepolsatowskie [NKJP] 

Babcie przegrupowały się, podeszły do drzwi, stanęły murem przy staruszce, znów zakasały rękawy 

i spojrzały tak, że kurna chata! [NKJP].  

Należy dodać, że w funkcji eufemistycznego przekleństwa występuje również sam kom-

ponent kurna, w którym celom eufemistycznym służy zamiana tylko jednej głoski. Takim uży-

ciom sprzyja archaiczny charakter tego przymiotnika, którego łączliwość jest współcześnie 

ograniczona do wyrażenia kurna chata, a znaczenie podstawowe (’dymny, dymiony lub zady-

miony’, od czasownika kurzyć ‘dymić’) mało znane lub w ogóle nieznane przeciętnemu użyt-

kownikowi polszczyzny.  

Wobec tych możliwości odwołań nie dziwi szczególna popularność omawianego wyra-

żenia wśród twórców nazw firmowych. Dokonując wyboru, nie liczą oni raczej na wywołanie 

skojarzeń z prymitywizmem i biedą, do czego skłania znaczenie genetyczne, ale z sielankowo 

rozumianą tradycją: prostotą pożywienia i dawnym wystrojem wnętrz, co podkreślane jest w 

tekstach promocyjnych tych lokali3. Do atrakcyjności nazwy przyczynia się jednak w dużym 

stopniu odwołanie do powiedzenia należącego do nieoficjalnego rejestru polszczyzny potocz-

nej, zawierającego jednostki kolokwialne, silnie nacechowane ekspresywnością. 

Sięganie do takich właśnie zasobów frazeologii nie jest zjawiskiem odosobnionym 

we współczesnej firmonimii. Ekscerpcja materiału za pomocą zwykłej wyszukiwarki interne-

towej pozwoliła znaleźć przykłady nazw firmowych utworzone na bazie kolokwialnych po-

wiedzeń służących w codziennej komunikacji wyrażeniu silnej ekspresji. Połączenia wyrazowe 

występujące w tej funkcji są niejako odsemantyzowane, choć poszczególne komponenty lub 

cała jednostka multiwerbalna w innym kontekście ma określone znaczenie przedmiotowe (de-

notacyjne)4. W procesie nazwotwórczym ulega ono zazwyczaj swoistej aktualizacji lub rein-

terpretacji.  

W wielu nazwach wykorzystuje się mniej lub bardziej wyrazisty (lub tylko sugerowany) 

związek między obiektem działalności firmy a desygnatem nazywanym (w znaczeniu podsta-

wowym) przez cały frazem lub jego poszczególne komponenty. 

Tak dzieje się m.in. w przypadku frazemów, które na podobnej zasadzie jak kurna (cha-

ta), czyli podobieństwa brzmieniowego pierwszej sylaby, są eufemizmem najpopularniejszego 

polskiego przekleństwa. Kurcze Pieczone to nazwa sieci restauracji i małej gastronomii oferu-

jących potrawy z kurczaka, Kurka Wodna – to nazwa kompleksu domków wypoczynkowych 

na Mazurach, a więc miejsca nad jeziorem, po którym często pływa ptactwo wodne, Kurza 

Stopa – agroturystyki kojarzonej z wiejskim gospodarstwem.  

                                                 
3 Jeden z lokali tak nazwanych jest urządzony w stylu dawnego polskiego domu . W tekście promocyjnym 

zawarto zapewnienie: „Po przejściu przez drzwi przeniesiesz się do staropolskiej,wiejskiej chaty. Jesli masz ocho-

tę skosztować tradycyjnej polskiej kuchni – trafiłeś we właściwe miejsce [Kurna chata]. 
4 Na zjawisko szczególnej derywacji semantycznej w stosunku do pierwotnych formuł religijnych używa-

nych jako swoistych przekleństw wskazywała Anna Wierzbicka [Wierzbicka 1996]. 
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Firmonim Kurdemol, (wykorzystujący również jeden z eufemizmów) jest przykładem 

gry językowej opartej na homonimii tekstowej, tak został bowiem nazwany sklep, w którym 

sprzedaje się garderobę z nadrukami w postaci tytułów książek. Jak piszą właściciele sklepu:  

Marka Kurdemol powstała z pasji do literatury i mody. Do tej pory zaprojektowaliśmy ponad osiemdziesiąt 

tytułów polskich i zagranicznych klasyków i bestsellerów. Naszym marzeniem jest ubranie każdego czyta-

jącego Polaka w jego ulubiony tytuł książki [Kurdemol]. 

W logo sklepu znalazło się hasło moda na czytanie. Nazwa z dużą literą M narysowaną 

z małymi skrzydełkami sugeruje, że ostatnią sylabę można odczytać jako mol / mól, sugerujący 

związek z frazeologizmem mól książkowy.  

Motywacja nazwy poprzez nawiązanie do typu działalności firmy jest czytelna 

w przypadku firmonimów powstałych na bazie rzeczownika pies. Jest to jedna z większych 

rodzin frazemów używanych w funkcji przekleństw: psiakrew, psiajucha, psiakość, psiamać 

itp. W zebranym materiale znalazły się nazwy firm, których działalność dotyczy psów: Psia-

krew – nazwa sklepu specjalizującego się w sprzedaży przedmiotów i ubrań z motywami na-

wiązującymi do psów, Psia Kość – nazwa kilku różnych firm, m.in. hotelu dla psów i kotów, 

sklepu z karmą dla psów, firmy szkoleniowej dla psów, stowarzyszenia pomocy dla zwierząt. 

Powiedzenie związane z magiczną funkcją języka Na psa urok, posłużyło natomiast do utwo-

rzenia nazwy centrum terapii psów oraz – w formie zmodyfikowanej – nazwy zakładu fryzjer-

skiego dla psów – Psa Urok. 

Motywacja nazwy poprzez sugerowny związek znaczenia jednego z komponentu 

z rodzajem działalności legła u podstaw firmonimu Jasny Gwint – Technika Zamocowań, 

w której wykorzystano znaczenie rzeczownika gwint ‘nacięcie w kształcie spirali na przedmio-

cie o kształcie walca, np. na śrubie, lub w cylindrycznym otworze, np. na wewnętrznych ścian-

kach nakrętki‘ [SWJP]. Firma wykonuje zamocowania, używając różnego typu śrub, nakrętek 

i wkrętów, ich hasłem promocyjnym jest deklaracja Wkręcimy się wszędzie. Nazwa niesie do-

datkowo konotacje socjologiczne – jest to powiedzenie kojarzone głównie z pracownikami 

fizycznymi, rzemieślnikami wykonującymi tego typu prace. 

Socjolektalne konotacje zawiera również nazwa firmy Kruca Fuks. Domy z Bali prowa-

dzona przez rzemieślników parających się ciesielstwem i snycerką, podkreślających w tekstach 

promocyjnych nawiązanie do góralskiej tradycji budowania drewnianych domów. Wykorzy-

stanie w nazwie firmy powiedzenia, kojarzonego głównie z terytorialną odmianą polszczyzny – 

góralszczyzną – jest zatem uzasadnionym zabiegiem marketingowym5.  

W niektórych przypadkach w wyniku procesów nazwotwórczych następuje aktualizacja 

zupełnie innego niż pierwotne znaczenie.  

Wyrazistym przykładem jest nazwa sportowej imprezy turystycznej – Bieg Szlak Trafi, 

której kolejne edycje są organizowane w województwie lubuskim [Bieg]. Nazwa nawiązuje 

do silnie nacechowanego ekspresywnością zwrotów coś szlag trafił; szlag kogoś trafił [SFzP], 

którego geneza wiąże się z ciężką dolegliwością – apopleksją, kojarzoną z nagłym i bardzo 

znaczącym pogorszeniem stanu zdrowia. W przywołanej nazwie biegu wykorzystano homofo-

nię archaicznej już dzisiaj nazwy choroby z rzeczownikiem szlak ‘wyznaczona trasa’, dzięki 

czemu zaktualizowano również znaczenie czasownika trafić, który zyskuje wartość ‘dotrzeć 

gdzieś’ – zamiast ‘dosięgnąć’. Tym samym cały zwrot szlak trafi wykazuje ścisły związek 

z biegiem jako sportową imprezą, w czasie której zawodnicy muszą dotrzeć do mety, kierując 

się wyznaczonym szlakiem. 

 

                                                 
5 Świadczy o tym m.in. tytuł słownika góralskiego Kruca fuks. Alfabet góralski B. Kurasia i P. Smoleń-

skiego [Kuraś, Smoleński 2013].  
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Niektóre nazwy zasadzają się na wielowymiarowych odwołaniach intertekstualnych. Tak 

jest z firmonimem – Koniec Świata, nazwą kilku (niezależnych od siebie) restauracji. Wyraże-

nie koniec świata! należy również do zbioru znanych potocznych powiedzeń o funkcji ekspre-

sywnej, niewywołujących jednak skojarzeń z wulgarnym przekleństwem.  

Wyrażenie to ma również znaczenie temporalne ‘koniec istnienia globu ziemskiego’ rea-

lizowane we frazemie do końca świata i lokatywne – ‘bardzo daleko, też: nie wiadomo gdzie, 

ale daleko od miejsca zamieszkania’, np. iść, uciec itp. na koniec świata; ktoś poszedłby, pój-

dzie za kimś na koniec świata [SFzP]. Wydaje się, że właściciele restauracji Koniec Świata 

odwołują się przede wszystkim do znaczenia lokatywnego, nazywając tak – na zasadzie pew-

nej prowokacji – obiekty położone zazwyczaj w centrum miast. Wykorzystują jednak konota-

cje związane z idealizacją miejsc nieznanych, odległych od miejsca zamieszkania, ale też 

z dawnymi realiami, gdy karczmy, obsługujące osoby odbywające długą podróż, były położone 

z dala od dużych siedzib ludzkich, „na rozstajach dróg”. Na takie skojarzenia naprowadzają 

teksty promocyjne, celowo „archaizowane”: 

W naszej Karczmie na każdego wędrowca czeka jadło wyśmienite  z pieca ceglanego, napitki zimne i go-

rące, drinki w ustach płonące. (…) I z właściwą naszej ziemii polską gościnnością, wypełnimy Wam  czas 

wolny z olbrzymią radością.  Zapraszamy na KONIEC ŚWIATA [Karczma]. 

W przypadku omawianej nazwy mamy zatem wielopoziomowe odwołania: w funkcji 

aluzyjnej (żartobliwie) do znaczenia lokatywnego realizowanego we frazeologizmach potocz-

nych oraz w funkcji komunikatywnej do znanego powiedzenia. Nie bez znaczenia, przynajm-

niej dla części użytkowników języka, jest fakt, iż kolokwializm ten został spopularyzowany 

w często powtarzanym w polskiej telewizji serialu Dom, w którym (nad)używał go sympatycz-

ny dozorca Popiołek, jedna z ważniejszych postaci tego filmu. O tym, że medialne odniesienia 

są ważne dla właścicieli firm, świadczy fakt, że mogą one stanowić podstawową motywację 

nazwy. Tak było w przypadku restauracji Kurka Wodna, której właściciele na firmowej stronie 

internetowej wyjaśniają, że nazwą uczynili powiedzenie z ich ulubionej komedii (Nie lubię 

poniedziałku), której tytułu celowo nie podają, prowadząc swoistą grę z odbiorcami – poten-

cjalnymi klientami [Kurka Wodna]. 

Użycie kolokwialnego powiedzenia w funkcji nazwotwórczej często poza funkcją wy-

różniającą (może zabawową) nie ma konkretnej rozpoznawalnej dla odbiorcy motywacji. Pod-

stawą procesu nazwotwórczego są wyłącznie konotacje potoczności i ekspresywności niesione 

przez dane powiedzenia, np. NASER – MATER Transport Drogowy lub Kur Zapiał jako nazwa 

sklepu wielobranżowego zarejestrowanego w Warszawie. 

Przedstawione przykłady pokazują pewne zjawisko we współczesnej chrematonimii – 

wykorzystywanie kolokwialnych frazemów używanych w funkcji ekspresywnej. Atrakcyjność 

tych połączeń bierze się przede wszystkim z mocnego osadzenia w języku potocznym, w jego 

niższym rejestrze, do którego należą kolokwialne powiedzonka lub przekleństwa, również te 

o charakterze eufemistycznym. Twórcy tych nazw bazują niejako na komunikatywności tej 

warstwy frazeologicznej. Posługując się „bezpiecznymi”, bo eufemistycznymi, przekleństwa-

mi, dobrze znanymi przeciętnemu użytkownikowi polszczyzny, uruchamiają konotacje blisko-

ści i swojskości wpisane w codzienną komunikację międzyludzką. W procesie onimizacji ko-

rzysta się z rozmaitych, związanych z nimi konotacji, równocześnie prowadząc grę poprzez 

defrazeologizację, homonimię lub polisemię. Istotnym składnikiem ich sfery konotacyjnej są 

rozmaite odwołania intertekstualne oraz możliwość żartobliwego użycia każdej z nich. 

  Nie bez znaczenia jest zapewne łatwość pozycjonowania strony internetowej wynika-

jąca z faktu, iż są to frazemy rzadko obecne w polszczyźnie pisanej.  
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Chrematonimia ujawnia potencjał komunikacyjny frazemów, pokazuje warstwę czasem 

spychaną na margines korpusów językowych czy zbiorów frazeograficznych, ale obecną 

w żywym języku użytkowników polszczyzny. 

COLLOQUIAL SAYING AND CURSES IN THE CONTEMPORARY  

NON-LITERARY NAMING 

Summary 

The subject of the research paper is the phenomenon of the use in chrematonymy the set 

phrases used in everyday language in situations of strong expression – set phrase sayings and 

curses of a euphemistic character. The developers of the names of companies mostly rely on 

the communicativeness of that phraseological layer. Using well-known set phrases, they launch 

connotations of intimacy and familiarity inherent to everyday interpersonal communication. In 

the process of transition of a common name into a proper name, they benefit from those conno-

tations, since they are playing language games with the receiver through the phenomena of 

using dichotomous idioms, homonymy or polysemy.  

The examples discussed in the article, show the way that chrematonymy reveals the 

communication potential of phrasemes and uses the units which are sometimes marginalized, 

but present in living language of the users of Polish. 
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Wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe stanowią bardzo ważny element asorty-

mentu księgarskiego od lat. Dzieje leksykografii każdego języka znaczone są setkami i tysią-

cami słowników najrozmaitszego rodzaju. Znajdziemy wśród  nich i takie, które – wielokrotnie 

wydawane – towarzyszyły kilku pokoleniom (np. Thesaurus Grzegorz Knapskiego (Knapiu-

sza)1). Zawsze cieszyły się one powodzeniem wśród klientów, a w latach jeszcze nam tak nie 

odległych, były często towarem deficytowym, po którym ustawiano się w kolejkach, który 

„załatwiano”, którym wreszcie spekulowano (znane są to sprawy zarówno Czechom, jak i Po-

lakom) [Trávníček, 2014, 360; Nieć, 2016, 98]. Niedobory na rynku księgarskim w minionym 

okresie wynikały z dwóch zasadniczych przyczyn – niesprawności państwowej, centralnie za-

rządzanej struktury wydawniczej i księgarskiej (szwankowała także dystrybucja), jak i z przy-

czyn politycznych i obyczajowych. Cenzura nie tylko wpływała na kształt publikacji, ale i po-

trafiła zablokować niektóre inicjatywy całkowicie. Tak się na przykład stało ze Słownikiem 

gwary studenckiej Leona Kaczmarka, Teresy Skubalanki i Stanisława Grabiasa [Kaczmarek, 

1994, V]. Osobną sprawą była też, dominująca praktycznie przez cały ten czas, mocno pury-

styczna tendencja polskiej leksykografii zdominowanej przez szkołę Witolda Doroszewskiego, 

która w istotny sposób ograniczała penetrację obszernych rejestrów potocznej polszczyzny 

oraz ograniczenia polityczne minionej epoki [Żmigrodzki, 2009, 116–123]. 

Uwolniony po 1989 roku rynek książki bardzo szybko zaspokoił potrzeby, nie tylko 

zresztą w tym obszarze. Drukowano znane i popularne słowniki, wznawiano (często jako re-

printy) dawne, przyrządzano suplementy (słynny suplement do Słownika Mieczysława Szym-

czaka2), wreszcie zaczęły powstawać nowe. Ofertę uzupełniono ilościowo i jakościowo, nie 

tylko o zakazane dotąd treści. Swobodny, liberalny rynek otworzył się na rozmaite inicjatywy, 

wyszedł też naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom klientów ze wszystkimi tego konsekwencja-

mi. Na półkach księgarskich dominować zaczęła literatura popularna, pojawiły się również 

liczne przekłady obcych wydawnictw popularnonaukowych i własna, nie zawsze najwyższych 

lotów produkcja. Ożywił się również segment wydawnictw akademickich. W miejsce – cha-

                                                 

1  16 wydań wersji łacińsko-polskiej do 1626 i 37 do użytku szkolnego [Żmigrodzki, 2009, 130]. 

2  Słownik języka polskiego. Suplement. Red. M. Bańko, M. Krajewska, E. Sobol. Warszawa: Wydawnic-

two Naukowe PWN 1999 (Wydanie drugie poprawione), 124 s. ISBN 83-01-11214-X. 
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rakterystycznych dla dawnego ustroju – problemów (niedobory, cenzura) pojawiły się nowe 

mankamenty, patologie, które nasiliły się (szczególnie w początku lat 90.) obniżeniem pozio-

mu merytorycznego, redakcyjnego i estetycznego publikacji. Dotknęło to również  interesujące 

nas ich rodzaje [Siekierski, 2006; Trávníček, 2014, 419–420]. 

Przypomnijmy pokrótce – scentralizowany system rynku książki w PRL i CSSR, a tak 

w innych krajach bloku, opierał się na sieci wyspecjalizowanych oficyn, które posiadały roz-

budowane i profesjonalne zespoły redaktorów i korektorów (słowniki PWN, PIW). Oficyny te 

nawet jeśli przetrwały okres transformacji, to w znacznym stopniu ich restrukturyzacja i trans-

formacja spowodowały znaczne odchudzenie tych zespołów, a czasem wręcz ich likwidację. 

Nowe wydawnictwa zaś zdobywały rynek przebojem, działając szybko, z reguły kosztem jako-

ści. Obecnie, choć sytuacja jest bez wątpienia o wiele lepsza niż przed dwudziestu laty, typowe 

wydawnictwo opiera swoją działalność na niezwiązanych ze sobą etatowo współpracownikach, 

wykonujących konkretne zlecenia. Na realizację przemyślanej strategii, objawiającej się cho-

ciażby w szeroko zakrojonych seriach wydawniczych o wysokim standardzie merytorycznym 

i edytorskim, mogą sobie pozwolić nieliczni. We wszystkich dziedzinach przeważają raczej 

działania doraźne, przypadkowe o bardzo zróżnicowanym poziomie. Sprzyja temu także sys-

tem finansowania publikacji naukowych, w którym pieniądze podążają często za autorem, pro-

jektem. Taka sytuacja sprawia sporo kłopotu badaczowi, z jednej bowiem strony niezwykle 

trudno uchwycić wymiar ilościowy zjawiska (luki w bibliografii), z drugiej niełatwym zada-

niem jest analiza jakościowa z uwagi na wspomniany wyżej bardzo zróżnicowany poziom. 

Trudne, albo wręcz niemożliwe, jest również określenie zasięgu konkretnych publikacji, albo-

wiem już od dłuższego czasu nie podaje się wysokości nakładów, dystrybucja zaś rządzi się 

swoimi, często nieodgadnionymi prawami. Niektóre projekty wydawnicze, bywa, praktycznie 

nie pojawiają się na rynku. Książki – nawet nieraz bardzo ważne i wartościowe – nie mają 

szans zagrzać miejsca na (i tak już przecież nielicznych) wystawach księgarń; a jeśli już, to 

dość szybko trafiają do tanich „jatek”. 

Powszechny przesyt wszelkich dóbr konsumpcyjnych, w tym książki, jest przytłaczają-

cy3. Tytuł ostatniego raportu o stanie czytelnictwa w Republice Czeskiej, autorstwa Jiřího 

Trávníčka brzmi: Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013). Owa „překnížkovanost” pro-

wadzi do pewnej dezorientacji klienta księgarni, który nie może się zdecydować na zakup.  

„A protože je novinek tolik, nezbývá místa na knihy starší, které se už za několik týdnů po 

svém vydání stěhují do zadních traktů knihkupectví, ne-li do skladů. Za velmi krátkou dobu se 

ta kniha stává neprodejná” (Nowości jest tyle, że nie pozostaje [w regałach] miejsca na starsze 

książki, które już kilka tygodni po swym wydaniu przesuwa się do tylnego skrzydła księgarni 

lub nawet do magazynu [Trávníček, 2014, 414]). 

Sprawa druga to rozwój i zasięg Internetu oraz publikacji elektronicznych. Choć książka 

papierowa ma się jak na razie dobrze, a rynek e-booków w naszej części Europy rozwija się 

bardzo powoli [Kostecki, 2015, 52], to właśnie segment wydawnictw informacyjnych, ency-

klopedycznych i słownikowych przeniósł się w bardzo poważnym wymiarze do Sieci4. 

 

W niniejszym opracowaniu pragniemy przedstawić pewien szczególny i dość zróżnico-

wany pod względem treści, formy, objętości i wreszcie jakości typ publikacji słownikowych, 

który proponujemy określić mianem – paremiologicznych lub szerzej – paremiologiczno-

aforystycznych. Przy całej świadomości, że w odniesieniu do wielu będzie to zapewne termin 

                                                 
3  Trávníček, J. Překnížkováno. Co čteme a kupujeme (2013), Brno 2014 
4  Dobrym przykładem jest tutaj Wielki słownik języka polskiego, powstający w Instytucie Języka Polskie-

go PAN i dostępny w Sieci –  http://wsjp.pl/.  
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wysoce umowny. Jest to jednak – zaznaczmy – ujęcie bibliologiczne, księgoznawcze, którego 

celem jest, przede wszystkim, wyodrębnienie pewnej części repertuaru wydawniczego, powsta-

łego głównie w oparciu o istniejące już zasoby, zbiory i edycje minitekstów – przysłów i wyra-

żeń przysłowiowych i ich „dalszych krewnych”, czasami bardzo przecież dalekich [Szpila, 

2003, 87]. Rzecz jasna, pomijamy liczne ogólne słowniki języka polskiego oraz frazeologicz-

ne, które przecież zawierają w sobie materiał paremiologiczny, czasami bardzo obszerny.  

Podstawowym kryterium jest zatem wykorzystany materiał, jego opracowanie i w końcu 

tytuł. Jak już zaznaczyliśmy, mamy do czynienia z publikacjami o bardzo zróżnicowanym po-

ziomie, często skierowanymi do masowego, popularnego odbiorcy. Często też również sami 

inicjatorzy i wykonawcy tego rodzaju przedsięwzięć – autorzy, redaktorzy i wydawcy nie są do 

końca świadomi skomplikowanych kwestii językoznawczych, bądź są wobec nich obojętni. 

Osobną sprawą jest też zapewne kwestia prawna, bo przecież korzystają oni z innych, zebra-

nych wcześniej przez kogoś źródeł, chociaż jak do tej pory najgłośniejszą była sprawa słowni-

ka, nieistniejącego już, wydawnictwa Kurpisz [Żmigrodzki, 2009, 164]. Niewątpliwie pogłę-

biona analiza już ściśle językoznawcza, której się nie podejmujemy, pozwoli właściwie ocenić 

jakość tych książek, przydatność, jak i ich oryginalność. 

Wydawnictw tego rodzaju było wiele. Oprócz twardego kanonu zbiorów przysłów i opra-

cowań naukowych ukazało się mnóstwo, nieraz ciekawych i wartościowych, popularnych wy-

borów, z reguły jednak wtórnych, bazujących na opublikowanym już materiale. Znajdują się 

wśród nich również druki bibliofilskie miniaturki itp. Wszystkie one pojawiają się w obiegu 

wtórnym, w antykwariatach. Rzeczy najważniejsze bywają wznawiane jako reprinty lub nowe 

edycje. Ukazały się m.in. Księgi przysłów polskich Samuela Adalberga (1994); w tymże też 

roku PIW przypomniał po raz trzeci Mądrej głowie dość dwie słowie Juliana Krzyżanowskiego 

i inne. 

Celem znakomitej większości publikacji, ukazujących się na rynku, jest oczywiście 

przyniesienie określonego zysku wydawcy, aczkolwiek nie brak i innych pobudek, o których 

szerzej  w dalszej części. Można także wskazać funkcje konkretnych grup publikacji. Wśród 

zebranego i poddanego analizie materiału da się wyróżnić – informacyjne, dydaktyczne, mora-

lizatorskie (np. Złote myśli przydatne w działaniu – Warszawska Szkoła Zarządzania 2012) 

i rozrywkowe, a także terapeutyczne, konsolacyjne. Funkcje te mogą i z reguły występują łącznie. 

 

Niewątpliwie pierwszym, jaki należy zastosować, jest podział ze względu na potrakto-

wanie materiału. Są to samoistne – zawierające wyłącznie przysłowia i niesamoistne, stowa-

rzyszone, czyli takie, które oprócz przysłów zawierają formy im bliskie – sentencje, aforyzmy, 

porzekadła, maksymy, cytaty, złote myśli, skrzydlate słowa. Musimy jednak pamiętać o pew-

nej, czasami nawet znacznej dowolności nazewniczej autorów i wydawców oraz swego rodzaju 

„ludowym” ich rozumieniu. Oprócz tego swoją drogą kształtowane są tytuły, które mają z jed-

nej strony oddać intencję autorów, poinformować o zawartości tomu, ale także przyciągnąć 

uwagę potencjalnego nabywcy, stąd też również wynika takie bogactwo i różnorodność. 

W zebranym materiale odnotowaliśmy następujące elementy tytułów, charakteryzujące zawar-

tość poszczególnych tomów, odwołujące się do tradycji badawczej i uznanej, ogólnie przyjętej 

terminologii (np. zwroty przysłowiowe), tradycji historycznej (np. mowy potoczne), czy regio-

nalistycznej (pogworki). Przedstawiamy je w porządku alfabetycznym: aforyzmy, anegdoty, 

cytaty, dowcipy, idiomy, legendy, mądrości, mowy potoczne, myśli, obyczaje, okresy wróżeb-

ne, opowiadania, paradoksy, pieśni, pieśni biesiadne, pogworki, porzekadła (porzykadła), po-

wiedzenia obiegowe, powiedzonka, prawdy, prognostyki, prognozy pogody, przepowiednie, 

przesądy, przestrogi, prześmiewki, przypowieści, przysięgi, przysłowia ludowe, rady, rymo-
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wanki, sentencje, skrzydlate słowa, teatrzyki, toasty, tradycje, wierzenia, wieści pogodowe, 

zagadki, złote myśli, zwroty przysłowiowe, zwyczaje, życzenia. 

Drugi podział powinien uwzględnić kryterium językowe – polskie i obce. Większość pu-

blikacji dotyczy oczywiście wyłącznie języka polskiego; spora jest jednak grupa dwujęzycz-

nych i wielojęzycznych słowników idiomów, przysłów (np. Słownik przysłów w ośmiu języ-

kach, Dobrosławy i Andrzeja Świerczyńskich z 2001, wydawnictwa PWN), z łacińskimi na 

czele. 

 

Da się również wyodrębnić grupy publikacji ze względu na adresata, choć największą 

stanowią tu opracowania o charakterze uniwersalnym. Biorąc jednak pod uwagę tematykę, jak 

również w niektórych wypadkach tytuły i ewentualne anonse wydawnicze, możemy także 

wskazać publikacje przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Angielskie idiomy i przysłowia dla 

dzieci, B. Loranc-Paszyk (2015); A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz…Wiersze, opowia-

dania, teatrzyki, przysłowia i zagadki dla przedszkoli (WSiP 2001) i dorosłych. W tym ostat-

nim przypadku chodzi przede wszystkim, nieco może tradycyjnie, o tematykę erotyczną. Trze-

ba jednak zwrócić uwagę, że zwłaszcza w warunkach wolnego rynku pojawia się mnóstwo 

pozycji z tego zakresu, bywa, obliczonych na wywołanie sensacji, przyciągniecie uwagi czy-

telnika. Zdarza się, że właśnie adnotacja w rodzaju „tylko dla dorosłych” nie tyle ma ostrzegać, 

ale przeciwnie zachęcać nieletnich do zainteresowania się nią.  

Osobną grupę stanowią tu zbiory przysłów i wyrażeń przysłowiowych adresowane do 

konkretnych środowisk, głównie zawodowych, ale nie tylko. Tradycyjnie najbardziej bogaty 

jest zbiór sentencji prawniczych, ale też odnotowaliśmy zbiory przygotowane dla lekarzy, 

pszczelarzy, uczniów. Swego rodzaju autonomiczny zbiór mogą tutaj tworzyć także druki bi-

bliofilskie, choć jest to kategoria z jednej strony trudno uchwytna, z drugiej mocno nieraz na-

ciągana. Spojrzeć jednak w ten sposób należy sporą liczbę miniaturowych książeczek z przy-

słowiami i wyrażenia przysłowiowymi, jak również serie wydawnicze, czy wreszcie druki 

o podwyższonym standardzie edytorskim. Są one zwykle adresowane do bibliofilów i kolek-

cjonerów. 

Najciekawszy wydaje się jednak podział ze względu na zawartość. Tutaj oczywiście wy-

łaniają się dwie zasadnicze grupy – ogólna (po prostu przysłowia, złote myśli) i tematyczna. 

W obu można dokonać podziałów według kilku kryteriów:  

 

OGÓLNE 

1. chronologicznych: 

 

Mądrości starożytności i nie tylko / zebr. i wydał Henryk Atemborski. Łąka: AWR Atrium, 

2009. 56 s. ISBN 9788362032006  

 

 Przysłowia staropolskie = Old Polish proverbs / [wybór i il. Roman Szałas]. Bydgoszcz:  

 Prasowe Zakłady Graficzne; [Kraków: „Krokodyl”], cop. 1995. 32 s. ISBN 8390104830 

 

 Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia : staropolska mądrość w sentencjach, przysłowiach i cyta

 tach: od Bogurodzicy do Kochanowskiego / zebrał i oprac. Roman Mazurkiewicz ; rys. ochędo-

żył  Witold Turdza. Kraków: „Księgarnia Akademicka”, 2004. 293 s. ISBN 8371887663 

 

 Z „Przypowieści polskich” Salomona Rysińskiego / Anna Bochnakowa oprac. Kraków: C&D, 

 1997. 59 s. ISBN 8390755718  
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2. Zasięgu terytorialnego 

 Globalne, z całego świata  

 

2725 myśli różnych narodów / Józef Adamski. Żyrowa: „Ergonomia Projekt” Jerzy Szołtysek. 

Wydaw., cop. 1998. 304 s. ISBN 8390736403 

  

Mądrości narodów: przysłowia / Róża Maria Pałubicka. Koszalin: „Miscellanea”, 1998. 99 s. 

ISBN 8386670606 

 

Mądrości narodów wszystkich kontynentów: przysłowia i wyrażenia przysłowiowe / zebrała  

i oprac. Magdalena Glensk-Prądzyńska. Poznań: „Lektikon”, 1996. 287 s. ISBN 8390706601 

 

Przygody słów i przysłów: leksykon / Władysław Kopaliński. Warszawa: Oficyna Wydawni-

cza Rytm, cop. 2007. 218 s. ISBN 9788373992023  

 

Przysłowia świata / zebrali i oprac. Danuta i Włodzimierz Masłowscy. Kęty: „Antyk”, 1998.  

503 s. ISBN 8390804778 

 

Są na świecie porzekadła / Mariusz Niemycki. Płock: „Iwanowski”, 1998. 96 s. ISBN 

8386478462 

 

Skrzydlate słowa: wielki słownik cytatów polskich i obcych / Henryk Markiewicz, Andrzej 

Romanowski. Kraków: Wydaw. Literackie, 2007. 1215 s. (Wyd. nowe, popr. i znacznie 

rozsz.)5 

 

Skrzydlate słowa: wielki słownik cytatów polskich i obcych. 2 / oprac. Henryk Markiewicz; 

przy współudz. Marii Kotowskiej-Kachel i Andrzeja Romanowskiego. Kraków: Wydawnic-

two Literackie, 2012. 320 s. 

 

Wielka księga przysłów / [oprac. red. Katarzyna Nowakowska]. Warszawa: Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Wydawnicze Arystoteles Marek Matusiak, 2011. 403 s. 

 

Określonego kręgu kulturowego, cywilizacyjnego   

 

Aurea dicta – Złote słowa: słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia / Stanisław 

Kalinkowski. Warszawa: „Veda”, 1997. 333 s. ISBN 8385584498 (wyd. 2 1997) 

 

Aurea dicta = Złote słowa: słynne łacińskie i greckie sentencje, przysłowia oraz powiedzenia. 

2 / Stanisław Kalinkowski. Warszawa: „Veda”, 2001. 303 s. ISBN 8385584803 

 

Aurea dicta II = Złote słowa: słynne łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia / Stanisław 

Kalinkowski. Warszawa: „Veda”, cop. 1994. 245 s. ISBN 8385584277 

Burdubasta albo Skapcaniały osioł, czyli Łacina dla snobów: 139 sentencji i powiedzeń łaciń-

skich w sposób jak najprostszy wyłożonych, z pretensjonalnymi cokolwiek przypisami filologiczno- 

                                                 
5  Pierwsze wydanie ukazało się w roku 1990: Skrzydlate słowa / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanow-

ski. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1990. 1208 s. w o połowę mniejszym formacie; Skrzydlate słowa: 

seria druga / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski. Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1998. 1460 s. 
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-kulturowymi / Stanisław Tekieli; oprac. graf. Agnieszka Żelewska. Warszawa: Poradnia K, 2015. 72 s. 

ISBN 9788363960070  

 

Burdubasta bis czyli Kolejna porcja łacińskich sentencji objaśnionych przez skapcaniałego 

osła / Stanisław Tekieli; oprac. graf. Agniesz Żelewska. Warszawa: Poradnia K, 2016. 94 s. 

ISBN 9788363960513 

 

Dicta: zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tema-

tycznym / zebrał, oprac. i zredagował Czesław Michalunio. Kraków: „Ignatianum”: Wydaw. 

WAM, 2004. 745 s. ISBN 8389631156 

 

Księga sentencji i przysłów łacińskich / wybór i oprac. Leopold Czapiński, Bogusław Skowron. 

Warszawa: Twoje Wydawnictwo, 2011. 222 s. ISBN 9788362792153  

 

Księga sentencji łacińskich: (wybór) / [wybór i red. Jolanta Muras]. Warszawa: Bauer-Weltbild 

Media, cop. 2005. 320 s. ISBN 8374042079 

 

Łacina na co dzień / Czesław Jędraszko ; oprac. graf. Andrzej Strumiłło. Warszawa: „Nasza 

Księgarnia”, 1990. [Wyd. 6]. 331 s. ISBN 8310077319 (kilkanaście wydań przed po tej dacie) 

 

Przysłowia i cytaty łacińskie / [zebrał Ryszard Ruszel]. Gliwice: „Pagina”, 1991. 22 s. 

 

Przysłowia łacińskie / [wybór przysłów i sentencji dokonany przez Agatona Toczyłowskiego; 

przy udziale Jana Kulasińskiego]. [Szczecin]: „Znicz”, 1997. 78 s. ISBN 8390734400 

 

Sentencje, cytaty, zwroty i przysłowia łacińskie / [oprac.] Wiktoria Melech. Warszawa: „Alfa-

Wero”, 1999. 687 s. ISBN 837179164X 

 

Sentencje łacińskie / wybór i oprac. Jerzy Syjud. Katowice: „Videograf II”, 2003. 205 s. ISBN 

8371832885 (równolegle tekst polski i łaciński) 

 

Sentencje łacińskie / w oprac. Marka Dubińskiego. Wrocław: „Astrum”, cop. 2004. Wyd. 2. 

567 s. ISBN 8372771464 

 

Sentencje łacińskie / w oprac. Anny Tkaczyk. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, cop. 2002. 141 

s. ISBN 9788372771193 

 

Słownik cytatów łacińskich: wyrażenia, sentencje, przysłowia / Zbigniew Landowski, Krystyna 

Woś. Kraków: Wydaw. Literackie, 2002. 754 s. ISBN 8308028667  

 

Thesaurus albo Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej / Mi-

rosław Korolko. Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 2004. Wyd. 2 popr. i uzup. / red. nauk. 

tekstów łac. Jarosław Jakielaszek. 1030 s. ISBN 8321413048 (Tekst część. równol. łac., pol.) 

 

Mądrości Salomona i innych mędrców izraelskich / wyb. A. Polkowski. Wydawnictwo Peli-

kan,  1990. 132 s. 
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Księga mądrości Wschodu / wybór Danuta i Włodzimierz Masłowscy. Warszawa: Klub dla 

Ciebie – Bauer-Weltbild Media, 2007. 448 s. ISBN 9788374046114 

 

Sentencje Bliskiego i Dalekiego Wschodu na trzecie tysiąclecie / w oprac. Marka Dubińskiego. 

Wrocław: „Astrum”, 2000. 515 s. ISBN 8372770077 

 

Sentencje orientalne / Marek Dubiński. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, cop. 2000. 382 s. 

ISBN 8372771502  

 

Ucieknie mnich, lecz nie umknie świątynia: przysłowia i mądrości chińskie / wyboru dokonał  

i przeł. z chiń. Marcin Łochowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2010. 78 s. 

ISBN 9788361203551 

 

Ahalja i księżyc: opowieści i przysłowia pendżabskie / Hardew Singh; przeł. [z ang.] Andrzej 

Turczyński; [wstęp Anna Sieklucka; il. H. Singh]. Szczecin: „Glob”, 1989. 131 s. ISBN 

8370071635  

 

Narodowe  

 

Słownik przysłów czyli 330 przysłów i powiedzeń w ośmiu językach – polskim, angielskim, 

francuskim, hiszpańskim, łacińskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim z ilustracjami / wybór 

przysłów Mirosława Słobodska [et al.]; il. Elżbieta Szymanel-Krawczyńska, Lilianna Bogu-

sławska. Warszawa: „Harald G”, cop. 2000. Wyd. 2 popr. 755 s. ISBN 8386773499  

 

Słownik przysłów w ośmiu językach = Dictionary of proverbs in eight languages / Dobrosława  

i Andrzej Świerczyńscy. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. Wyd. 2. 436 s. ISBN 

8301125578  

 

Aforyzmy Greków / Nikos Chadzinikolau wybrał i przeł. [z grec.]; Józef Petruk oprac. graf. Po-

znań: Wydaw. Poznańskie, 1989. 130 s. ISBN 83210084456 

 

Aforyzmy Greków / [red. i oprac. edytorskie Magdalena Żmuda]. Warszawa: Twoje Wydawnic-

two, 2011. 110 s. ISBN 9788362792078 

 

Azerbejdżańskie mądrości ludowe: przysłowia, życzenia, wierzenia, przysięgi, baśnie i legendy 

/ [przeł. Joanna Przyłucka]. Warszawa: Oficyna Olszynka, 2013. 112 s. ISBN 9788393664917 

 

Kobieta: matka, córka, panna, żona, teściowa, synowa i wdowa w przysłowiach polskich i wło-

skich / Sylwia Skuza. – Brzezia Łąka, cop. 2010. 124 s. ISBN 978-83-88330-05-6  

 

Leksykon przysłów angielskich / Piotr Domański. Warszawa: „Petra”, 1993. 117 s. ISBN 

8385526099 (World English Series ; 2) 

 

Mały niemiecko-polski słownik przysłów / Stanisław Prędota. Warszawa: Wydaw. Naukowe 

PWN, 1995. 259 s. ISBN 8301104422 

 

Polak potrafi: przysłowia, hasła i inne polskie zdania osobne / Jerzy Bralczyk. Warszawa: 

                                                 
6 Potem jeszcze dwie edycje – 1991 i 1998. 
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Świat Książki – Bertelsmann Media, 2006. 349 s. ISBN 8324702318 

 

 

Przysłowia polskie / wybór Danuta i Włodzimierz Masłowscy. Katowice: „Videograf II”, 1997.  

361 s. ISBN 8371830319 

 

Przysłowia polskie / [wybór przysłów i wyrażeń przysłowiowych dokonany przez Agatona 

Toczyłowskiego; przy udziale Jana Kulasińskiego]. [Szczecin]: „Znicz”, 2003. Wyd. 2. 119 s. 

ISBN 8390734443 (Wg Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa 

1970) 

 

Przysłowia polskie / wybór i wstęp Agata Hącia. Warszawa: „Świat Książki”, 2004. 125 s. 

ISBN 8373912584  

 

Przysłowia polskie / [wybór i oprac. Katarzyna Stefańska-Jokiel]. Wrocław: Wydawnictwo 

Europa, cop. 2005. 198 s. ISBN 8374070684 

 

Księga przysłów polskich / zebrali i oprac. Danuta i Włodzimierz Masłowscy. Kęty: „Antyk”, 

2000. 601 s. ISBN 8391175057 

 

Księga przysłów polskich: (wybór) / [wybór i red. Jolanta Muras ; il. Andrzej Smak]. Warsza-

wa: „Klub dla Ciebie”, 2004. 320 s. ISBN 8374041692 

 

Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich / zebrał i oprac. Samuel Ad-

alberg. [s.l.]: „Exbud-Orion”, [1994]. XVIII+805 s. Przedr. fotooffs., oryg.: Warszawa: Druk. 

Emila Skiwskiego, 1889–1894.  

 

Słownik przysłów i powiedzeń francusko-polski, polsko-francuski / Krystyna Stawińska. War-

szawa: „Wiedza Powszechna”, 2004. 350 s. ISBN 8321413102 

 

Słownik przysłów polskich = Dictionnaire des proverbes français = Diccionario de los prover-

bios españoles: polsko-francusko-hiszpański / Krystyna Stawińska. [Warszawa]: Mada, cop. 

2010. 328 s. ISBN 9788389624710 

 

Słownik przysłów angielskich = Dictionary of English proverbs / Czesław Pająk. Poznań: Wy-

daw. Poznańskie, 1998. 461 s. ISBN 8386138459 

 

Wielka księga przysłów polskich / Danuta i Włodzimierz Masłowscy. Warszawa: Klub dla Cie-

bie – Bauer-Weltbild Media, cop. 2008. 631 s. ISBN 788374047685 

 

Regionalne i ludowe 

Doroczne przysłowia: (zebrane w Jodłowej i Dębowej) / Julian Kapłon. Jodłowa: [Mała Poli-

grafia Redemptorystów w Tuchowie] 2007. 150 s. ISBN 978-83-61035-41-1  

 

Mądrość ludowa w pieśniach, zagadkach i przysłowiach zebranych w Janowie i okolicy : ma-

teriały pomocnicze do realizacji programu „Dziedzictwo kulturowe w regionie” / oprac. Maria 

Słoma; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Białystok: Wydaw. 

ZPDN, 1997. 25 s. 83-60621-00-4 
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Na zdrowy rozum: zbiór przysłów ludowych i powiedzeń obiegowych używanych na Lubelsz-

czyźnie / Wacław Daruk; wybór, oprac. i posł. Donat Niewiadomski. Lublin: na zlec. STL, 

2003. 92 s. ISBN 8389638150 

Przysłowia i mowy potoczne ludu polskiego w Szląsku / zebr. Józef Lompa. [Opole: Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna, 1997]. 36 s. (reprint wydania z roku 1853) 

 

Przysłowia ludowe mądrością polskiej wsi / Barbara Ścigalska. Kraków: Wydawnictwo Uni-

wersytetu Rolniczego, 2011. 174 s. ISBN 9788360633489  

 

Powiedzonka lwowskie / zebr. Czesław Adam Stronczak. Będzin: Komandoria Zagłębiowsko-

Śląska, [ca 1999]. 99 s. 

 

Prześmiewki Kundzi Jojko / Władysława Szproch; [oprac. graf. W. Szproch]. Kielce : „U Poe-

ty”, 1996. 95 s. ISBN 8390555905 

 

Przësłowié samò sǎ rodzy w głowie: kaszubskie przysłowia z polskimi odpowiednikami / Ju-

styna Pomierska; [rys. Agnieszka Wesołowska]. Gdańsk: „Czec”, 2002. 164 s. ISBN 

8387408522 

 

Słowem i pieśnią: zbiór regionalnych przysłów, rymowanek, pieśni, zwyczajów, wierzeń i le-

gend Zabełkowa i okolic / zebr. i oprac. Agnieszka Drobna. Krzyżanowice: Oficyna Wydaw-

niczo-Poligraficzna Halegg, 2013. ISBN 9788364191022 

 

Tablice pamiątkowe w kościołach warszawskich; Kresy wschodnie w przysłowiach / Agniesz-

ka Latała. Warszawa: Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. 69 s. 

 

TEMATYCZNE 

 

Meteorologia (Kalendarz, imiona, pory roku) 

 

A jak będzie słońce… A jak będzie deszcz…: wiersze, opowiadania, teatrzyki, przysłowia  

i zagadki dla przedszkoli: wypisy / Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. 

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. 291 s. (2 wyd.) ISBN 8302062197 

 

„a jak będzie słońce i pogoda…” czyli Ludowe przysłowia, przepowiednie, przesądy i przy-

powieści związane z pogodą / [zebrała i oprac. Agata Skrukwa]. Poznań: Wydaw. Instytutu 

im. Oskara Kolberga, cop. 2000. 114 s. ISBN 839101102X  

 

Imię tobie wybrane: przysłowia i zwroty przysłowiowe / oprac. Anna Ligacz. Racibórz: Wyd. 

RAF-SCRIBA , 1994. 142 s. ISBN 83-85578-56-0 

 

Jak samemu przepowiadać pogodę? [Cz.] 3, Przysłowia, przepowiednie ludowe i okresy wró-

żebne / Zbigniew Przybylak. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników: „Gaj”, 1998. 88 

s. ISBN 8387684813 

 

Kalendarz z przysłowiami: prognozy pogody, przepowiednie, obyczaje, tradycje i obrzędy 

polskie / zebrała Janina Stefaniak. Kalisz: „Kropka”, 2003. 175 s. 8391565602 
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Malowana skrzynia przysłów o pogodzie / [wybór] Mieczysław A. Rybicki. [Sochaczew: 

Mieczysław Andrzej Rybicki], 2007. 119 s. ISBN 9788392602309 

 

Miesiące: etymologia, przysłowia, święta / oprac. Józefa Drozdowska.  Augustów: Stowarzy-

szenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta, 2001. 33 s. ISBN 

8390795388 

 

Pogoda w przysłowiach i przepowiedniach polskich / zebrała i wstępem opatrzyła Joanna Sa-

dowska. Łódź: „Archeum”. Ośrodek Dystrybucji Wydawnictw Archeologicznych, cop. 1996.  

32 s. ISBN 839055240X 

 

Przepowiednie i przysłowia ludowe: o pogodzie i nie tylko / zebrał i oprac. Henryk Bichta;  

[il. Elżbieta Ejchler]. Lublin: Wydaw. Akademii Rolniczej, 1996. 178 s. ISBN 8386761199 

 

Rok w przysłowiach polskich / [oprac. Zdzisław Świerk, Elżbieta Horecka, Marcel Horecki;  

il. Florian Kohut]. Bielsko-Biała: „Świerk”, [1997]. 236 s. ISBN 8390886804 

 

Rok płaci – rok traci: kalendarz przysłów i prognostyków rolniczych / Stanisław Świrko;  

[il. Stefan Sławiński]. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1990. 222 s. ISBN 8321008755  

 

Wieści pogodowe według meteorologii ludowej / Bożena Błaszczyńska. Minikowo: Kujawsko- 

-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2010. 32 s. ISBN 9788361862109 

 

Biblia i religia 

 

100 haseł: przysłowia i powiedzenia z Pisma Świętego / Stanisław Sierla; [rys. i oprac. graf. 

Adam Markowski]. Częstochowa: Kuria Metropolitalna: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, 

2006. Biblioteka „Niedzieli”; 162. 125 s. ISBN 8388389890 

 

Myśli, sentencje, przysłowia w Biblii / wybór Andrzej Sujka. Warszawa: Klub dla Ciebie – 

Bauer-Weltbild Media, cop. 2005. 320 s. ISBN 8374043407 

 

Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek: sprawy boskie i sprawki diabelskie w przysłowiach  

i zwrotach przysłowiowych polskich / zebrali i oprac. Anna Jach, Barbara i Adam Podgórscy. 

Kęty: „Antyk”, 2004. 568 s. ISBN 838963712X  

 

Skrzydlate słowa biblijne: słownik zwrotów biblijnych / Heinrich Krauss; przekł. i oprac. Paweł 

Pachciarek. Warszawa: „Pax”, 2001. 23 s. 164 łamy. ISBN 8321113621  

 

Człowiek i jego egzystencja 

 

Być człowiekiem…: aforyzmy, sentencje, złote myśli, przysłowia o człowieku / wybór i oprac. 

Aldona Różanek. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, [2008]. Wyd. 2. 320 s. ISBN 9788372772800 

(I wyd. 2000) 

 

Jak nas widzą, tak nas piszą czyli Wizerunek przysłowiem malowany / wybrała Jolanta Ostrow-

ska. Białystok: Studio Astropsychologii, 2001. 269 s. ISBN 8388351761 
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Kobieta, miłość, małżeństwo: przysłowia różnych narodów / wybór, przekł. i oprac. Dobro-

sława Świerczyńska. Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1994. 71 s. ISBN 

 

Śmiech i łzy czyli Uczucia i ich przejawy przysłowiem przyłapane / wybrała Jolanta Ostrow-

ska. Białystok: Studio Astropsychologii, 2001. 257 s. ISBN 8388351710 

 

Zbiór prawd: rady i przestrogi na godne i mądre życie. T. 1 / zebr. i oprac. Kazimierz Kozic-

ki. Gdańsk: Kazimierz Kozicki, 1995. 143 s. ISBN 8390470004  

 

Jadło, stół, napitek 

 

Księga przysłów o jadle, stole i napitku / Roman Dawid Tauber. Poznań: Wyższa Szkoła Ho-

telarstwa i Gastronomii, 2001. 77 s. ISBN 8388537083 

 

Ogrody radości: pieśni biesiadne, przysłowia, toasty, cytaty: mała antologia poezji sztambu-

chowej / w oprac. Barbary i Adama Podgórskich. Wrocław: „Astrum”, 1999. 123 s. ISBN 

8387197793 

 

Słowa miodem pisane. Cz. 1, Dobre przysłowie, kiedy miód w głowie: pierwsza polska księga 

przysłów o pszczołach, miodzie i pszczelarzach / wybór, red. i koment. Jerzy Gnerowicz; [il. 

Zbigniew Karaszewski na podst. zdj. Jerzego Żaka]. Stróże: „Sądecki Bartnik” Gospodarstwo 

Pasieczne A. & J. Kasztelewicz, 2009. 263 s. ISBN 9788361904007 

 

Słowa miodem pisane. Cz. 2, Życie jak miód: znane i nieznane: aforyzmy, bajki, fraszki, hu-

mor pszczelarski oraz cytaty z literatury o pszczołach, miodzie i pszczelarzach / wybór, red.  

i koment. Jerzy Gnerowicz; il.: rys. dzieci ze szkół podstawowych w Grybowie, Kąclowej, 

Białej Niżnej, Binczarowej, Ptaszkowej, Siołkowej, Wyskitnej i Stróżach, oprac. graf. Zbi-

gniew Karaszewski. Stróże: „Sądecki Bartnik” Gospodarstwo Pasieczne A. & J. Kasztele-

wicz, 2009. 175 s. ISBN 9788361904007  

 

Erotyka 

 

Miłość niejedno ma imię: myśli i przysłowia o miłości / wybór Bożena Grabowska. Włocła-

wek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. 103 s. ISBN 8388743112 

 

Zażywaj miłości ku zdrowotności czyli Sztuka kochania w polskich przysłowiach i powiedze-

niach ludowych / Henryk Bieniok. Katowice: „Hit-Habe”, 2004. 176 s. ISBN 8392032209  

 

Zbiór prawd. T. 2, Słynne powiedzenia na temat: kobieta, mężczyzna, miłość, małżeństwo, 

seks, rodzina / zebrał i oprac. Kazimierz Kozicki. Gdańsk: Kazimierz Kozicki, 1996. 198 s. 

ISBN 8390470012 

 

Przyjaźń 

 

Jesteś moim przyjacielem: myśli sławnych ludzi o przyjaźni, o przyjaźni w poezji, przysłowia  

o przyjaźni, wpisy do pamiętnika o przyjaźni / wybór Bożena Grabowska. Włocławek: Wy-

daw. Duszpasterstwa Rolników, 2001. 68 s. ISBN 838874321X 
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O przyjaźni…: wiersze, sentencje, aforyzmy / w oprac. Doroty Strukowskiej; [wybór i wstęp 

Dorota Strukowska]. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, cop. 2003. 238 s. Wyd 2. ISBN 

837277143X 

 

Szczęście 

 

Szczęściem mym są…: złote myśli o szczęściu, o szczęściu w poezji, przysłowia o szczęściu, 

wpisy do pamiętnika o szczęściu / wybór Bożena Grabowska. Włocławek : Wydaw. Duszpa-

sterstwa Rolników, 2001. 75 s. ISBN 8388743163  

 

Zdrowie (medycyna) 

 

Na choroby są sposoby: Zbiór aforyzmów, przysłów i cytatów / Zbigniew Bukowski. Wrocław: 

Medpharm, 2012. 138 s. ISBN 9788362283842 

 

Na zdrowie!: przysłowia, aforyzmy, myśli i sentencje o medycynie i medykach, o ludziach 

zdrowych i chorych, o chorobach i o ich leczeniu / skrupulatnie wyszukał, spisał i wstępem 

opatrzył Roman Dzierżanowski. Warszawa: Wydawnictwo Domena, cop. 2008. 144 s. ISBN 

9788391752746 

 

Szlachetne zdrowie…: aforyzmy, myśli, przysłowia, sentencje / wybór tekstów i oprac. Kiejstut 

R. Szymański. Warszawa: „Książka i Wiedza”, cop. 2003. 134 s. ISBN 8305132943 

 

Twoje zdrowie w twoich rękach czyli Medycyna naturalna w polskich mądrościach ludowych / 

Henryk Bieniok. Katowice: „Hit-Habe”, 2005. 176 s. ISBN 8392032217 

 

Zdrowie w aforyzmach / [zebr. i oprac.] Elżbieta Grabosz. Warszawa: Wydawnictwo Komo-

graf, [2013]. 127 s. ISBN 9788362769698 

 

Szkoła 

 

Szkoła na wesoło: dowcipy, anegdoty i przysłowia / zebrał i wstępem opatrzył Józef Bułato-

wicz. Warszawa: „BGW”, 1994. 156 s. ISBN 8370665918  

 

Finanse 

 

Aforystykon finansowy: aforyzmy, sentencje, powiedzenia, przysłowia, „złote” myśli, anegdoty 

o pieniądzu, kapitale, bankach, finansach, budżecie, majątku, bogactwie, sukcesie … dla ban-

kowców, bankierów, biznesmenów, menedżerów, buchalterów, maklerów, inwestorów, drob-

nych ciułaczy, konsultantów, wykładowców i studentów ekonomii, gospodyń domowych … / 

wybór Stanisław Flejterski; rys. Henryk Sawka. Szczecin: „Matz”: przy współpr. Banku Inicja-

tyw Gospodarczych BIG, 1995. 128 s. ISBN 8385934022  

 

Bierz za dobrą monetę: antologia przysłów, aforyzmów i sentencji związanych z jednostkami 

monetarnymi i cyrkulacją pieniądza / Józef Medwid, Grzegorz Mieczyński. Radomsko: Dru-

karnia Braci Kamińskich, 2005. Wyd. 2 popr. i uzup. 295 s. ISBN 839079599X 
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Myśli o biznesie: maksymy, sentencje, aforyzmy, przysłowia, paradoksy / [wybrał i oprac. Ta-

deusz Sztucki]. Warszawa: „Difin”, 2000. 128 s. ISBN 9788372510938 

 

O bogactwie: aforyzmy, wiersze i przysłowia / w oprac. Doroty Strukowskiej. Wrocław: Wy-

dawnictwo Astrum, [2007]. Wyd. 1 przetworzone. 229 s. ISBN 8372772304 (1 wyd. 2001) 

 

Oszczędność – wielki dochód, czyli Ekonomia na co dzień w polskich przysłowiach i powie-

dzeniach ludowych / Henryk Bieniok; [oprac. graficzne Andrzej Pilich]. Warszawa: Państ. 

Wydaw. Ekonomiczne, 1990. 118 s. ISBN 8320807700 

 

Prawo i polityka 

 

505 prawniczych aforyzmów, myśli, maksym, porzekadeł, sentencji i przysłów / zebr. Grzegorz 

Jurkiewicz. Leszno: Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, 2011. 75 s. ISBN 

9788388026416 

 

Aurea dicta – (złote słowa) dla ludzi władzy i polityki / wybrał, oprac. i wstępem poprzedził 

Mirosław Krajewski. Rypin: [Verbum], 2004. 229 s. ISBN 8388701215  

 

Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze / Burczak, Dębiński, Jońca. Warszawa: Wydaw-

nictwo C. H. Beck, 2007. 306 s. ISBN 9788374837958 

 

Regulae iuris: łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej 

/ Agnieszka Kacprzak, Jerzy Krzynówek, Witold Wołodkiewicz; pod red. Witolda Wołod-

kiewicza. Warszawa: C. H. Beck, 2001. 159 s. ISBN 837247060X  

 

Rzymska myśl prawnicza: aforyzmy, przysłowia / Jerzy Pieńkos. Warszawa: „Infor”, cop. 

2001. [wyd. 3]. 111 s. ISBN 8388663097 (wyd. 1 1999) 

 

Zwierzęta 

 

Ile prawdy w powiedzonkach o zwierzątkach? / Małgorzata Połeć-Rozbicka, Agnieszka Pili-

chowska; il. Zbigniew Larwa. Warszawa: Prószyński Media, 2015. 126 s. ISBN 9788380691827 

 

Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich / Władysław Dynak; z prac Instytutu Filo-

logii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki 

Wrocławskiej, 1993. 358 s. ISBN 8370910041 

 

Psim okiem: ilustrowany poradnik dla psów i nie tylko / Ilona Kondra ; fot. Zofia Nasierow-

ska; rys. Zbigniew Lengren; współpr. Mikołaj Kondrat. Warszawa: Dom Wydawniczy Szcze-

pan Szymański, 1993. 99 s. ISBN 8390039095 

 

Analizując materiał pod kątem księgoznawczym należy zwrócić uwagę na kilka kwestii 

rozmaitej natury. Duże zróżnicowanie objętościowe, treściowe i jakościowe. W zaprezentowa-

nym zbiorze, który – jesteśmy tego świadomi – zapewne daleki jest od kompletności, znajdują 

się publikacje kilkudziesięciostronicowe, jak i liczące kilkaset i więcej stron; niewielkie, bywa, 

kieszonkowe edycje oraz opasłe tomy, w dużych nieraz formantach (ostatnia edycja Skrzydla-

tych słów Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego to folio liczące 1215 stronic). 
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Mamy do czynienia, jak chociażby w przywołanym przypadku, ze starannie zredagowanymi 

i wydrukowanymi opracowaniami, jak też wykonanymi w sposób mało profesjonalny, osz-

czędny. Zresztą, zaznaczmy, w ciągu minionego ćwierćwiecza niewątpliwie podniosła się 

w sposób znaczący jakość usług poligraficznych.  

W przeważającej większości wydawnictw ich autorzy nie przywiązują większej wagi do 

trendów i ustaleń współczesnego przysłowioznawstwa, poprzestają na popularnej, mało pogłę-

bionej wiedzy teoretycznej, skupiając się głównie na wyborze interesującego ich materiału. 

Wśród autorów, nawet wysokonakładowych publikacji nie brakuje jednak językoznawców, 

przygotowane przez nich zbiory cechują się zauważalną dbałością i starannością, chociaż – co 

zresztą wynika zapewne z wymagań stawianych przez wydawców – adresowane są one do 

szerokiego odbiorcy (np. tomy przygotowane warszawskich językoznawców – Jerzego Bral-

czyka czy Katarzynę Kłosińską). Ponieważ mamy do czynienia z dość dużą liczbą najrozmait-

szych wydawnictw paremiologiczno-aforystycznych obecnych na rynku powstaje potrzeba ich 

wyróżnienia, zwrócenia uwagi nań potencjalnego nabywcy, stąd tej duża rozmaitość tytułów. 

Oprócz, nazwijmy to, klasycznych ujęć w rodzaju „Przysłowia, sentencje, złote myśli…”, spo-

ro jest tytułów wykorzystujących inne synonimy i znane koncepty, które wymieniliśmy wyżej, 

jak niektóre, co bardziej intrygując fragmenty, w rodzaju „Rok płaci, rok traci” itp. 

Chociaż najbardziej prestiżowe, znane i cenione na rynku są opasłe zbiory przysłów ła-

cińskich, polskich i ogólne, to jednak ilościowo przeważają zbiory o charakterze tematycznym 

i regionalistycznym, gdzie poza tym dominuje wśród autorów i wydawców żywioł społeczny, 

amatorski.  

To zróżnicowanie widać zarówno w wielości miejsc wydania, jak i oficynach. Oprócz 

bowiem największych i tradycyjnie przodujących polskich ośrodków wydawniczych – War-

szawy, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia, Lublina, Łodzi, Katowic, Gdańska, jak i mniej 

znaczące – Kielc, Białegostoku, Szczecina, Bydgoszczy i Opola7, pojawiają się także licznie 

dużo mniejsze – Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice, Kalisz, Koszalin, Płock oraz prawie 

zupełnie nieznane pod tym względem miasta: Augustów, Będzin, Leszno, Nowy Targ, Raci-

bórz, Radomsko, Rypin, Sochaczew, Włocławek i wreszcie całkiem małe i mało znane miej-

scowości: Brzezia Łąka, Jawczyce k. Ożarowa Maz., Jodłowa, Kęty, Łąka, Minikowo, Stróże, 

Zabełków. Podobnie wśród wydawców pojawiają się ogólnopolscy potentaci C. H. Beck, PIW, 

PWE, PWN, WL, WSiP, „Świat Książki”, BGW8; nieco mniejsi – Wydawnictwo Poznańskie, 

Książka i Wiedza; wydawnictwa akademickie, jak i mniejsze i całkiem niewielkie, mało znane, 

efemeryczne oficyny. Wśród tych ostatnich spotkamy także zupełnie przypadkowych, okazjo-

nalnych, bywa, całkowicie spoza branży, jak chociażby: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-

Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie; Duszpasterstwo Rolników 

z Włocławka, Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Minikowa w Kujawsko-Pomorskim, Wyższa 

Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii z Poznania, „Sądecki Bartnik” Gospodarstwo Pasieczne 

A. & J. Kasztelewicz ze Stróż. 

                                                 
7  Według najnowszych danych Biblioteki Narodowej z 32716 tytułów wydanych w roku 2014 w Polsce: 

w 11593 jako miejsce wydawania podano Warszawę, w 3890 – Kraków, 2007 – Poznań, 976 – Wrocław, 950 – 

Lublin, 801 – Łódź, 800 – Katowice, 770 – Gdańsk, 577 – Toruń, 466 – Rzeszów, 427 – Kielce, 406 – Białystok, 

327 – Szczecin, 274 – Bydgoszcz, 246 – Opole, 214 – Olsztyn, 127 – Gorzów Wielkopolski, 87 – Zielona Góra 

[Dawidowicz-Chymkowska, 2016, 28].  
8  Polska Oficyna BGW, wprawdzie już nie istnieje, ale w początku lat 90. ubiegłego stulecia była jednym 

z bardziej spektakularnych przedsięwzięć w branży wydawniczej, wywodzącym się zresztą z byłej nomenklatury 

komunistycznej. Jej nakładem ukazały się m.in. wspomnienia wielu byłych przywódców państwa i partii.   
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Zwłaszcza w przypadku zbiorów tematycznych i regionalnych mamy do czynienia z tego 

rodzaju wydawcami. Zbiory przysłów o pogodzie i rolnictwie, jedzeniu – wydawały oficyny 

uniwersytetów rolniczych i organizacji rolniczych oraz uczelnie zawodowe – Wyższa Szkoła 

Hotelarstwa i Gastronomii z Poznania; prawniczych –  Wydawnictwo C. H. Beck; o pieniądzu 

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, czy Bank Inicjatyw Gospodarczych; pszczelarskie – 

gospodarstwo pasieczne. Osobno warto zwrócić uwagę na wydawnictwa kościelne, które 

z jednej strony realizują tego rodzaju przedsięwzięcia dla osiągnięcia zysku, z drugiej – co wi-

dać – mają na względzie także cele duszpasterskie, poświęcona są takim zagadnieniom jak 

szczęście, miłość, przyjaźń. Służy temu odpowiednio sprofilowany i dobrany materiał, a także 

ilustracje. 

Z kolei analiza tematyczna zebranych publikacji wskazuje na daleką zgodność z dominu-

jącymi w paremiologii zagadnieniami związanymi z kalendarzem, pogodą i ludzką egzystencją 

w ogóle. Inicjatywy wydawnicze podejmowały, jak już wskazaliśmy, oficyny renomowane 

i specjalistyczne, jak też ewidentnie komercyjne (BGW, „Świat Książki”) i należy przypusz-

czać, że w tym przypadku mamy do czynienia z dość dużymi nakładami i sporymi zyskami.  

Wspomniana wyżej wielość inicjatyw wydawniczych, ich często popularny i niejedno-

cześnie użytkowy charakter, a równocześnie mocny akcent regionalny i środowiskowy świad-

czą dobitnie o głębokim zakorzenieniu paremiologii w świadomości społecznej, w kulturze 

i obyczaju.  

COLLECTIONS OF PROVERBS, APHORISMS, MAXIMS AND DICTA  

ON THE CONTEMPORARY POLISH BOOK MARKET 

Summary 

Paremiological and aphoristic publications have elicited a steady interest on the part of 

the readers. Apart from scholarly treatments and critical editions of texts there are works of 

popular nature, intended for a broad audience of varying content-related and editing standards. 

The linguistic material is selected according to various perspectives, various criteria – mainly 

thematic ones; apart from cheap, high-circulation publications there are also bibliophile edi-

tions (e.g. miniature books, reprints). The turning point which occurred on the book market 

after 1989 propelled the Polish publishing movement to completely new areas. Many worth-

while endeavours were interrupted but new opportunities were opened. In the offer of the book 

market there appeared collections of proverbs, aphorisms, maxims and sayings – reissues and 

completely new editions; the books that were circulated in the second-hand bookstores were 

subject to a profound re-evaluation. Apart from the editions released by recognised authors and 

renowned publishers there were many spontaneous initiatives – regional and amateur ones – 

which showcased the linguistic material from a given area.  The aim of the work is to present 

an appraisal of the field and an in-depth bibliological analysis of this fragment of the publish-

ing stock, both from the perspective of the current offer of Polish publishers as well as of that 

of the previous period. 
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MODYFIKACJE ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH 

W MEMACH 

Joanna Kuć 

Modifications of lexical compounds in memes  

Keywords: Internet memes, phrasems, paremic demotivators, proverbs, idioms, innovation, 

aphorism, images, Polish language 

Contact: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; joanna.kuc@post.pl 

 

Ekspansja audiowizualności uruchomiła nowe odsłony komunikacji. Jedną z nich są 

memy – twory obrazowo-słowne, z którymi spotkać się można w Internecie1. Mem2 to ilustra-

cja opatrzona krótkim, pomysłowym tekstem, który jest zarazem bardzo popularnym sposobem 

wyrażania opinii internautów na temat wydarzeń w kraju, na świecie, zachowań określonych 

jednostek czy grup społecznych. Sam obrazek, jak i towarzyszący mu tekst to fenomen kultu-

rowy i semiotyczny, wpisujący się w zagadnienie kultury masowej w sieci oraz w jedno z cen-

tralnych zagadnień dyskusji postmodernistycznych, które szczególnie dziś jest eksponowane 

w rzeczywistości komunikacyjnej, tj. relację słowa i obrazu, dając podstawę do ciekawych 

badań wzajemnych wpływów i interferencji.  

Memy, jako jednostki semiotyczne osadzone w pewnym kontekście kulturowym, ekspo-

nują sensację i niezwykłość wydarzeń, komentują je, stając się interesującym tekstem kultury. 

Nie należy ich rozpatrywać w płaszczyźnie odbioru elitarnego, w każdym razie rzadko taki się 

pojawia się w samym zjawisku. Obraz zaprogramowany jest na lekki, zrozumiały przekaz po 

to, aby każdy mógł go zrozumieć. Nie zawsze jest to możliwe, bowiem odczytanie pewnych 

komentarzy wymaga wielopoziomowego tła i usytuowania ich w szerokiej przestrzeni współ-

czesnego świata3. Chociaż memy nie są wytworem jednej osoby, to jako teksty obrazowo-

językowe określonego nadawcy kierowane do wielu adresatów  mają, w pewnym sensie, struk-

                                                 
1 M.in. na portalach społecznościowych, forach tematycznych czy różnych komunikatorach. 
2 Sam termin mem został ukuty przez nauki biologiczne i obecnie zawężony do przekazu internetowego. 

Kluczowym pojęciem dla idei memu jest naśladownictwo, zresztą jego etymologię tłumaczy się poprzez skoja-

rzenie z gr. mimesis. Memem internetowym możemy zatem nazwać zdigitalizowaną jednostkę informacji (tekst, 

obraz, film, dźwięk), rozpowszechnioną w Internecie, która zostaje skopiowana, przetworzona i w tej przetworzo-

nej formie opublikowana. Tę właśnie szeroką definicję powtórzył Adam Walkiewicz w artykule publikowanym 

w „Tekstach z Ulicy” [www.udyomedia.pl/def-Mem_internetowy.html/dostęp 7.08.2016] i można ją uznać za 

wystarczającą na potrzeby tego opracowania, jednakże kontekst kulturowy i medialny, w których są osadzone, 

wydają się poszerzać granice interpretacyjne tej definicji. 
3 Szczególnie często konfrontowane są w memach tradycyjne tematy: polityka, sport, miłość, życie sław-

nych postaci z show biznesu i historii, ubrane w dosadne stwierdzenia i banały, czasem plotki, zawsze jednak 

informacje cechuje specyficzna autentyczność i natychmiastowość. 
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turę dialogową i związane z tym uwikłania komunikacyjne4. Ten związek łączący strony dialo-

gu, istotny nie tylko ze względu na tematykę i cel przekazu, ujawnia się w spójności/korelacji 

obrazu i wypowiedzi językowej, która poszerza znacznie perspektywę jego odbioru. Spojrzenie 

komunikacyjne na memy uświadamia, że są one rodzajem łańcucha interferencyjnego, który 

skutecznie wywołuje odniesienia translokacyjne do wielu sfer współczesnego świata, ale rów-

nież typem dyskursu psychologiczno-socjologiczno-kulturowo-językowego, który skłania do 

testowania rzeczywistości i zabierania głosu kolejne osoby umieszczające obrazy w sieci5. 

Przekazy nierzadko uatrakcyjnia humor, drwina, sarkazm, a wypowiedzi internautów zadziwia-

ją przenikliwością obserwacji, trafnością opinii, bogactwem i umiejętnością pokazania skom-

plikowanych relacji międzyludzkich i stanów emocjonalnych w zwięzłej formie. Tę wielogło-

sową wieżę Babel, posługując się terminologią Stuarta Allena [2008, 69–71], wspomaga 

społeczna akceptacja niektórych zachowań i inspiruje do powstawania wariantów czy całych 

serii opracowań na dany temat6. Komentarze zawarte w memach pełnią rolę czynnika podmio-

towo-kulturowego, który decyduje o sposobie oglądu świata i „mówienia” o nim.  

Memy, jako klasa tematycznie heterogeniczna, obejmują swym zasięgiem sporą liczbę 

rozmaitych zjawisk cywilizacyjnych. Można w tej koegzystencji obrazu i języka reinterpreto-

wać konteksty i osobliwości współczesnego świata, nade wszystko jednak – zgłębić inwencję 

twórczą kreatorów i innowacje językowe, które pojawiają się w sieci. I właśnie te aspekty re-

fleksji interesują mnie najbardziej w prezentowanych przekazach. Pozostawiając na boku do-

tychczasowe komentarze na temat memów, warto przyjrzeć się związkom wyrazowym w inte-

rakcjach komunikacyjnych, ściślej – ocenić potencjał frazeologiczny znajdujący się w nich, 

a także wskazać cechy znamienne konstrukcji wyrazowych. Jak wiadomo polską frazeologię 

tworzą związki wyrazowe różnego typu, klasyfikowane tradycyjnie ze względu na budowę 

jako zwroty, frazy i wyrażenia [Skorupka, 1967–1968]. W nowszych ujęciach, w których do-

minuje syntaktyczny punkt widzenia, badacze uzupełniają tę grupę o wyrażenia rzeczowniko-

we i określające oraz wskaźniki frazeologiczne [Lewicki, Pajdzińska, 2001, 316–320]. W pro-

pozycjach teoretycznych zwraca się też uwagę na «społecznie utrwalone połączenia wyrazów, 

lokujące się na pograniczu frazeologizmów i grup syntaktycznych, które zachowując swoje 

dosłowne znaczenia, obejmują również takie komponenty, których całe połączenie nabyło 

w procesie używania» [Lewicki, Pajdzińska, 2001, 320–321]. Respektuje się coraz więcej ty-

pów związków wyrazowych w języku, wyróżniających się mniej lub bardziej wyrazistą specy-

fiką kolokacyjną. Istotne jest zatem sprecyzowanie, o jakie połączenia wyrazowe i konstrukcje 

złożone chodzi. Niemożliwe jest zbadanie wszystkich jednostek tego typu w memach ze 

względu na ich liczbę i sieć, w której trzeba byłoby je śledzić. Stąd oczywisty wydaje się fakt 

ograniczenia obszaru badawczego do tych „catchphrase’ów”, w których występują utarte 

związki wyrazowe, składające się z elementów częściowo stałych, a częściowo zmiennych 

                                                 
4 Memy, jak i reklama wykorzystują narzędzia, które zostały wypracowane przez fotografię, malarstwo czy 

film, różnią się jednak od nich, ponieważ dążą do innych celów. Zwracając uwagę na obrazy zawarte w tych for-

mach komunikacji wizualnej, należy zaznaczyć również to, iż poprzez obraz przekazywane są znaczenia niedo-

słowne, które są uwarunkowane kulturowo bądź nawet nieuświadamiane. Ważny jest tu aspekt niewerbalny, który 

pozwala na to, by komunikat dotarł do psychiki odbiorcy. Komunikaty wizualne bez wątpienia mają większy 

wpływ na odbiór przekazywanych treści i przede wszystkim szybciej przyciągają uwagę odbiorców, ukierunko-

wując ich tym samym na sposób i kolejność interpretacji odbieranych danych. Podczas, gdy głównym celem ob-

razu jest zwrócenie uwagi, tekst ma za zadanie pogłębiać zainteresowanie odbiorców treścią komunikatu. 
5 Dyskusja ta jest niekiedy zawoalowana, służy manifestowaniu rozmaitych postaw czy też waloryzacji za-

chowań społecznych, ideologicznych, politycznych. 
6 Por. liczne memy, w których centralną osobą jest Robert Lewandowski i jego działania w Bundeslidze. 
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leksykalnie, które w odróżnieniu od typowych związków frazeologicznych noszą strukturalno-

semantyczne znamiona modyfikacji. Nie są to proweniencyjnie jednorodne struktury, bo po-

chodzą z rozmaitych źródeł: tekstów publicystycznych, artystycznych7, naukowych, ale ich 

zakorzenienie w języku jest bezsprzeczne, jako że występują w rejestrze frazeologicznym pol-

szczyzny8. Innowacyjność frazeologiczna jest ściśle powiązana z ewolucją współczesnego ję-

zyka polskiego, jej obserwacja musi uwzględniać to, w jakim stopniu mieści się ona w nurcie 

tradycji, a w jakim go przekracza, odchodząc od normy. 

Materią artykułu są więc związki frazeologiczne, które dla potrzeb komunikacji interne-

towej i związanej z nią ekspresji słownej zostały w rozmaity sposób przekształcone. Spróbuję 

wskazać i omówić mechanizmy ich modyfikacji, choć już po wstępnej ocenie materiału pod-

danego analizie stwierdzam, że kreacje językowe znanych sentencji, aforyzmów, porzekadeł, 

maksym są nieprzewidywalne, a powtarzalność pewnych schematów strukturalnych i języko-

wych unikatowa, nie należy zatem spodziewać się serii frazeologizmów na dany temat w sieci. 

Niemniej jednak na uwagę zasługuje dostrzeżenie bezsprzecznych relacji pomiędzy „standar-

dową” paremią a jej wtórnymi formami, „spokrewnionymi” strukturalnie i semantycznie. 

Z oglądu tworzywa językowego zawartego w memach wynika, że mamy do czynienia z inno-

wacjami zamierzonymi, wynikającymi z dokładnej znajomości struktury frazeologizmów, ich 

znaczenia i zakresu łączliwości leksykalnej, które bazują na komponentach mniej lub bardziej 

znanych dzisiejszym użytkownikom polszczyzny, także tych charakterystycznych dla literatury 

pięknej, ale obliczone są niejako na osiągnięcie zamierzonych efektów. Badane «teksty» nie są 

w żaden sposób skupione tematycznie, należą do rozmaitych mikropól problematycznych, 

i tak: występują tu nawiązania do polityki, pogody, literatury, pojawiają się odniesienia meta-

foryczne, sportowe, «skrzydlate słowa» z filmów itp. Istotne jest to, że w memach występują 

dwie płaszczyzny odniesienia, zgodnie z teorią znaku językowego9. Pierwsza przywołuje rze-

czywiste zdarzenia, często w postaci obrazu, druga – przekształca je zgodnie z wizją autora, 

który wprowadza rozmaite elementy stylistyczne, takie jak: absurd, ironia, parodia, prowoka-

cja, perswazja. Zderzenie realu z wymienionymi czynnikami wywołuje często efekt humory-

styczny. Temu celowi służy emocjonalizacja wypowiedzi i różnorodne zabiegi stylistyczne, 

których efektem są zmodyfikowane frazeologizmy, będące komentarzami do obrazów, tym 

samym pozostają one w ścisłym związku z realiami pozajęzykowymi. Rozwijając te kwestie 

w kontekście niniejszego opracowania warto zasugerować, że samą naturą frazeologizmy za-

kładają wykorzystanie pewnych technik ich modyfikacji, balansując tym samym na granicy 

innowacji i błędu frazeologicznego. 

Przyjrzyjmy się rozmaitym innowacyjnym tworom, które mają zakotwiczenie struktural-

ne i semantyczne we frazeologizmach znanych przeciętnemu użytkownikowi polszczyzny.  

                                                 
7 Do nich zaliczam też „skrzydlate słowa”, a więc cytaty z filmów. 
8 Koncentrując się zatem na tej problematyce frazeologizmy zarejestrowane w memach konfrontuję z za-

sobem frazeologicznym języka polskiego. 
9 Ferdinand de Saussure wprowadził pojęcie znaku językowego jako składowej dwóch elementów – zna-

czonego i znaczącego, gdzie pierwszy to samo abstrakcyjne pojęcie, a drugi – jego akustyczna reprezentacja.  
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1. Innowacje wymieniające 

Polegają na wymianie jednego z komponentów związku. 

 

http://www.obrazki.jeja.pl/tag,przyslowie,2 [dostęp 07.08.2016] 

 

Struktura wyjściowa to: Jak mówi przysłowie – do trzech razy sztuka. Innowacja wymie-

niająca: Jak mówi przysłowie do 27 razy sztuka powstała w wyniku wymiany komponentu na 

inne wyrażenie, które wydaje się komentującemu atrakcyjniejsze niż to występujące we frazeo-

logizmie. Wypowiedź służy wskazaniu absurdów politycznych, które obserwujemy w wypo-

wiedziach lidera prawicowej partii Janusza Korwin-Mikkego. Zamiana leksykalna rozszerza 

potencjał treściowy frazeologizmu, weryfikuje go, pokazując możliwości jego wielokształtne-

go dopasowania. Jest to przykład multiwerbizmu, komunikującego więcej niż można powie-

dzieć publicznie wprost. 

 

 

http://www.wykop.pl/tag/szogun/ [dostęp 07.08.2016] 
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Druga z innowacji wymieniających bazuje na wyrażeniu: człowiek roku, kobieta roku itp. 

z odpowiednim dopasowaniem lewostronnym. Towarzyszący memowi akt illokucyjny w po-

staci krótkiego, dosadnego wpisu nie wymaga w zasadzie komentarza. Obnaża on zachowanie 

jednego z posłów, który jak wszyscy ludzie podlega normom kulturowym, społecznym i oby-

czajowym. Humor, który przy okazji się pojawia jest wynikiem dysonansu treści językowej 

komunikatu i wizerunku. Przy okazji modyfikacji zestawienia mamy do czynienia z transmisją 

obrazu i języka i translokacją na inne pole odbioru – nie kulinarne, lecz obyczajowo-

polityczne. Prowadzi to do kondensacji może nie samych przekształceń strukturalnych, ale 

towarzyszącego im tła i semantyki, która wyłania się z wtórnego planu ich funkcjonowania. 

Zestawienie neutralnego języka i obrazu, który skupia całą treść wtórnego odczytu komunikatu 

przyczynia się do powstania związku o nowej jakości, a w konsekwencji do defrazeologizacji. 

Ten konkretny przekaz będzie się kojarzył z wizerunkiem dłubiącego w nosie posła Niesiołow-

skiego. Dysonansowe, ale oryginalne „dopasowanie” wynika z czynników zewnątrzjęzyko-

wych, istotnych kontekstowo przy tego typu komunikatach. 

 

 

http://memy.pl/mem_834519_macierewicz_ [dostęp 07.08.2016] 

 

„Skrzydlate słowa” jako cytaty z filmów także ulegają zjawisku modyfikacji. Jednym z 

nich jest fraza, którą przypisuje się Bogusławowi Lindzie (film „Psy II”), tymczasem wygłasza 

ją Cezary Pazura w „Killerze”. W oryginale brzmi ona: Co ty ku**a wiesz o zabijaniu? W no-

wym planie funkcjonowania wspomniane pytanie uwzględnia interakcję językową, będącą 

odbiciem sytuacji pozajęzykowej. Przywołane nazwisko Antoniego Macierewicza ma związek 

z katastrofą smoleńską. Jak wiadomo polityk ten uczestniczył w komisji nieformalnie badającej 

tę tragedię. Wnioski, które wówczas się pojawiły, były odmienne od tych rządowych (katastro-

fa była wynikiem zamachu). 
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http://wiadomosci.onet.pl/kraj/jaroslaw-kaczynski-z-tabletem-reakcja-internautow/lrc5b 

[dostęp 07.08.2016] 

 

Przykład kolejnej modyfikacji, tym razem z języka religijnego: Wiara, nadzieja, miłość 

to trzy cnoty Boskie. Wymienia je św. Paweł w 1 Liście do Koryntian na zakończenie Hymnu 

o miłości. Komponent wymienny to ipad. W zasadzie nie jest to regularna struktura wymienia-

jąca, bo towarzyszy jej komunikat dodatkowy – Polityk przyszłości – już dziś, który uzupełnia 

skład tego wyrażenia (byłaby więc to innowacja wymieniająco-rozwijająca). Kontekst prze-

strzenny omawianego wyrażenia jest więc szerszy, a jego przeformowanie odnosi je do rze-

czywistości nie tylko religijnej, ale politycznej i komunikacyjnej/medialnej. Co stało się z sen-

sem pierwowzoru? Wprowadzenie dodatkowych odniesień/przestrzeni spowodowało nie tylko 

samą modyfikację struktury związku, ale zainicjowało rodzaj dialogu w sieci na rzeczony te-

mat, tym samym możliwość relacji intertekstualnych oraz złożonej problematyki wywołanej 

użyciem innowacji rozwijającej. Poprzez inferencje zmienia się tu charakter związku – drugi 

komunikat funkcjonuje fizycznie i semantycznie w oparciu o pierwszy, powodując jego prze-

formowanie w wielu planach odbioru.  
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2. Innowacje rozwijające  

Powstają w wyniku uzupełnienia składu leksykalnego danej jednostki frazeologicznej 

nowym komponentem. 

 

http://www.wykop.pl/wpis/14903033/heheszki-truestory-takaprawa-oswiadczenie-no-elo-z/ 

[dostęp 07.08.2016] 

 

Zestawienie Święty Antoni, konotujące postać patrona osób i rzeczy zaginionych, pocho-

dzącego z Padwy, opiekuna franciszkanów, antoninek, licznych parafii, kościołów, bractw oraz 

dzieci rozszerzono w memie przedstawiającym Antoniego Macierewicza o przymiotnik od-

miejscowy smoleński. Dodatkowy leksem ma wskazać na związek postaci obecnego ministra 

obrony ze sprawą katastrofy samolotu rządowego na lotnisku w Smoleńsku (zginął wtedy pre-

zydent Lech Kaczyński). Antoni Macierewicz jest osobą odbieraną w sposób ambiwalentny. 

Niektórzy uważają go za osobę kontrowersyjną, manipulującą dowodami w śledztwie smoleń-

skim, wyznawcę teorii „zamachu” na samolot prezydencki. Przeróbka utartego zestawienia 

„święty Antoni” wprowadza dysonans treści obrazu i komunikatu. Przywołanie ramy interpre-

tacyjnej świętości ma na celu reinterpretację przekazu, ma zwrócić uwagę na nieziemskie (po-

zajęzykowe) wątki, zwrócić uwagę na fałsz, jaki implikuje postać Antoniego Macierewicza 

i myśl zawarta w temacie. Oprócz rozwinięcia strukturalnego mamy tu istotną modyfikację 

semantyki. 
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http://demotywatory.pl/747057/A-wiec-jak-mowi-stare-polskie-przyslowie-- 

[dostęp 07.08.2016] 

 

Fraza wprowadzająca w świat paremii: Jak mówi stare polskie przysłowie … została 

w memie, przedstawiającym Marka Horczyczaka – dziennikarza telewizyjnego i radiowego, 

zapowiadającego pogodę w Polsacie, uzupełniona nowymi komponentami wykorzystującymi 

elementy wulgarne i rym, por. Gdy pogoda ci nie sprzyja, to pie***lnij ojca w ryja. To zaska-

kujące dopełnienie, podszyte ironią, wprowadza niespójność tak tematyczną, jak semantyczną 

i składniową. Nie ma takich ordynarnych i prostackich przysłów w polskim zasobie paremicz-

nym. Intencjonalność tego rozwinięcia jest dyskusyjna – autor chciał dać upust swoim my-

ślom, wyżyć się nie bardzo wiadomo na kim, czy na czym, może po prostu na pogodzie? Języ-

kowy profil tej modyfikacji koliduje z kodem semiotycznym spotykanym w typowych 

związkach frazeologicznych, zwraca jednak swą uwagę wykorzystaniem w strukturze frazeo-

logicznej rozmaitych subkodów, języka potocznego i techniki palimpsestowej. Semantykę 

wypowiedzi i ekspresję, zachęcające do wielopoziomowego odczytywania sensu tego komuni-

katu, wzmacnia walor foniczny, z wykorzystaniem rymu dokładnego: sprzyja – ryja, wprowa-

dzając elementy gry językowej. 

 

http://www.xdpedia.com/5229/ten_sie_smieje_ostatni_kto_najwolniej_kojarzy.html  

[dostęp 07.08.2016] 

 

Kolejny mem, o skromnej szacie graficznej, odwołuje się do znanego powiedzenie: Ten 

się śmieje, kto się śmieje ostatni jest w zasadzie innowacją rozwijająco-kontaminującą, bo nie 
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tylko uzupełnia jednostkę frazeologiczną o dodatkowe leksemy, ale też modyfikuje jej znacze-

nie w wyniku skrzyżowania fragmentu przywołanej frazy: kto się śmieje ostatni. Twórca świa-

domie manipuluje językiem, proponuje w zamian zdanie o prawdziwej treści, chociaż – zda-

niem S. Bąby – kontaminacje związków frazeologicznych świadczą o rozregulowanej pamięci 

frazeologicznej mówiących [Bąba, 27].  

 

http://paczaizm.pl/bog-sie-rodzi-moc-truchleje-dajcie-wodki-bo-zemdleje-kwasniewski/ 

[dostęp 07.08.2016] 

 

Innowacja rozwijająca, mająca swoje źródło w pierwszym wersie znanej kolędy Bóg się 

rodzi z postacią prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w tle, niestroniącego od alkoholu 

nawet w czasie oficjalnych wizyt państwowych, tym bardziej w święta. Zmodyfikowaną for-

mułę kolędy dopełnia zaskakująca puenta, szokująca w sensie dopasowania leksykalnego 

i stylistycznego (zderzenie sfery sacrum i profanum). Frazeologizmy, jak widać mogą czerpać 

z rozmaitych dyskursów jako typów ludzkiej działalności komunikacyjnej wraz z bogactwem 

tekstowych realizacji i kontekstów sytuacyjnych. Ujawnia się tu natura pragmatyczna języka, 

w którą wpisuje się modyfikacja kanonów frazeologicznych, a także aplikowanie ich do roz-

maitych celów. Zakres swobody realizacyjnej twórców memów jest tym samym zdecydowanie 

większy niż autorów frazeologizmów wzorcowych.  

 

http://memy.pl/mem_226748_starosc_nie_radosc [dostęp 07.08.2016] 
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Kolejna modyfikacja związku frazeologicznego, rozwinięta w postaci wyrażenia: Starość 

nie radość – młodość nie wieczność. Zawarte w tym wyrażeniu doświadczenie kulturowe 

wpływa na zadumę nad przemijaniem. Pierwowzór ma zwrócić uwagę na uciążliwości związa-

ne ze starością, tymczasem związek powstały w wyniku modyfikacji ma silniejszy wydźwięk 

poprzez zestawienie temporalne młodości ze starością. W tej cennej ripoście można dopatry-

wać się zwielokrotnienia wymowy przekazu poprzez dodanie równoważącego go językowego 

stwierdzenia: młodość nie wieczność. 

3. Innowacje skracające  

Powstają w wyniku uszczuplenia składu leksykalnego danej jednostki frazeologicznej. 

 

http://300polityka.pl/300krotka/2013/03/07/moj-ci-kaczynski-z-ipadem-blyskawicznie- 

stal-sie-wiralny/ [dostęp 07.08.2016] 

 

Przykładem innowacji tego typu jest wpis pod obrazkiem przedstawiającym Jarosława 

Kaczyńskiego, prezesa partii PiS, prezentującego sylwetkę profesora Piotra Glińskiego, wice-

premiera i ministra kultury. Cytat oryginalny z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza: Mój Ci on 

jest! – jest powszechnie znaną kwestią Danusi, która zgodnie ze starym polskim niepisanym 

prawem ratuje ukochanego Zbyszka przed śmiercią poprzez ofiarowanie mu swojej ręki. 

W języku polityki zdanie to brzmi komicznie w sytuacji, gdy mężczyznę anonsuje inny męż-

czyzna. Współbrzmienie z tekstem literackim wpływa na intertekstualny odbiór, głęboko zanu-

rzając komunikat w kulturze i wywołując sądy wartościujące. Modyfikacja skracająca czyni 

perswazję zawartą w memie bardziej wyrafinowaną i interesującą w interpretacji kontekstowej. 

Chwyt nacechowany literackością/nawiązanie intertekstualne współbrzmi z semantyką zawartą 

w środkach pozawerbalnych obrazu. Całość wzmacnia zastosowanie techniki „obrazu w obra-

zie”.  

Wnioski 

Ze względu na bogactwo materiału zestaw związków wyrazowych zarejestrowanych 

w memach potraktowano selektywnie. Na paremię w memach składają się: zwroty, frazy i wy-

rażenia i przysłowia, których autorzy pozostają anonimowi. Tworzą oni jednostki o różnej 

strukturze językowej, pochodzeniu, stopniu łączliwości, o nieprzewidywalnej zmienności mor-

foskładnikowej, które w analizach przedstawiają się interesująco. Zgodnie z oczekiwaniami nie 

spotykamy tu czystych związków frazeologicznych, jedynie ich zmodyfikowane/fakultatywne 

wersje w postaci innowacji rozwijających, wymieniających, rzadziej kontaminujących i skraca-

jących. Powstają w ten sposób nowe frazeologizmy na bazie tradycyjnych związków wyrazo-

wych, choć mechanizmy ich innowacyjności pozostały te same. Jak dalece uzasadniona jest 
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wątpliwość dotycząca oceny charakteru związku, tj. uznawania go za innowację modyfikującą, 

bądź za typ mieszany pokazują konteksty ich użycia w połączeniu z obrazem, który dopełnia 

całości komunikatu. W sensie gramatycznym frazeologizmy zmodyfikowane nie odbiegają od 

standardowych połączeń wyrazowych używanych w języku ogólnopolskim. Modele, które 

tworzą nie są skomplikowane pod względem liczby składników. Na podstawie kryterium for-

malnego można wnosić, że często są to konstrukcje wielokształtne (wariantywne), charaktery-

zujące się wymiennością komponenów, ich form gramatycznych oraz zmiennym schematem 

składniowym, co narusza stabilne znaczenie jednostek frazeologicznych okrzepłych. 

Pojawiają się tu wątpliwości natury metodologicznej – jak interpretować te zamienniki, 

które są dyskusyjne pod wieloma względami. Czy analizowane jednostki są poza kanonem 

frazeologicznym jako formy wariantywne z poziomu kontaktu socjolektalnego i komunikacji 

internetowej? Czy mowa tu o defrazeologizmach czy o poliofrazeologizmach uwarunkowa-

nych obiegiem językowym, tj. odmianą ogólnonarodową i jej wariantem socjolektalnym, ewo-

kujących dwutorowość ich egzystencji? Czy są to tylko zmodyfikowane związki wyrazowe 

powstałe w mniejszym lub większym stopniu na bazie starych połączeń leksykalnych? Na 

pewno różni je status w systemie językowym – frazeologizmy standardowe, ogólne kontra na-

zwy socjolektalne, rozpowszechnione jedynie środowiskowo. Równie interesujące są te jed-

nostki od strony tworzywa językowego. Neofrazeologizmy zaczerpnięte są z konwencjonal-

nych kolokacji lub cytatów, ich źródłem są „skrzydlate słowa”, „Biblia”, język potoczny itp., 

a więc potencjał leksykalny różnych odmian polszczyzny, choć nie ma tworów anachronicz-

nych, dziwnych, przestarzałych. Brak purystycznych skrupułów widać w odważnych intertek-

stualnych nawiązaniach, kolokacjach, przywołaniu związków wyrazowych zawierających 

komponenty wulgarne. 

Kolejna wątpliwość badawcza to, czy neofrazeologizmy memowe traktować jako nieza-

leżne, dosłowne lub częściej przenośne ilustracje kontekstowe użycia frazeologizmów, ich na-

semantyzowane wersje, ukazując je we wtórnej płaszczyźnie odbioru. Plan ich funkcjonowania 

nie jest ograniczony wyłącznie do języka. Łączliwość leksykalna frazeologizmu uwarunkowa-

na jest na ogół jego znaczeniem, ale w dużej mierze ma na nią wpływ również zwyczaj języ-

kowy. Trzeba być zorientowanym w przestrzeni językowej i kulturowej, żeby zinterpretować 

komunikat i odczytać intencję autora memu. Zwykle przekształcona forma związku wyrazo-

wego wprowadza pewien ładunek treści, o podłożu emocjonalnym, wartościując pewne za-

chowania społeczne czy ideologiczne, wprowadzając nas na wyższe piętro dociekań asocjacyj-

nych indywidualną twórczością językową na bazie pierwowzoru czy potencjałem dopasowania 

do już istniejących zasobów frazeologicznych, np. poprzez efekt zabawy słownej w ujęciu 

L. Wittgensteina10. 

Czynniki decydujące o użyciu i modyfikacji strukturalno-semantycznej omawianych fra-

zeologizmów mają naturę pozajęzykową. Sama ich obecność powoduje zwrócenie uwagi na 

zagadnienia pragmatyczne w funkcjonowaniu frazeologizmów, w tym wykorzystanie konwen-

cji karnawału w ujęciu Bachtinowskim, a nade wszystko ważne zagadnienie dotyczące ich eg-

zystencji w komunikacji społecznej i rewizję związków wyrazowych z opisywanej kategorii. 

Warto poruszyć tę kwestię badawczą z kilku względów. Podstawa kategorialna tego typu nazw 

istnieje – kreowane są one na bazie frazeologizmów już istniejących, ale ich obecność w ko-

munikacji i dostosowywanie się do użyć środowiskowych jest interesujące. Proweniencja fra-

zeologizmu nie jest tu istotna, modyfikowane są frazeologizmy o rozmaitym pochodzeniu 

                                                 
10 Częstość zastosowania gry językowej w memach nie dziwi ze względu na specyfikę komunikacji inter-

netowej, ale warto dodać, że większość zabiegów nie dotyczy tylko jednego poziomu języka. Ważnymi składni-

kami i samej gry, i frazeologizmów są też środki fonetyczne, morfologiczne i semantyka. 
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i wyciska się z nich to, co jest najistotniejsze – semantykę, odsłaniając implikacje formalno-

semantyczno-pragmatyczne jednostek prototypowych i ich sekundarnych odpowiedników. 

Memy są tu swoistymi puentami sytuacji pozajęzykowych, trafnymi sformułowaniami, odpo-

wiednio dorobionymi komunikatami w formie paremicznej do obrazów.  

Modyfikacje związków frazeologicznych w memach to wciąż żywy element systemu 

komunikacji internetowej. „Memowa paremia” komunikuje w sposób dobitny, treściowy i ob-

razowy to, co współczesny użytkownik języka ma do powiedzenia w wielu rozmaitych kwe-

stiach. Zmodyfikowane strukturalnie związki wyrazowe są multiwerbizmami, zastępują wielo-

słowie, są zwięzłe, prawdziwe i zdroworozsądkowe, czyli spełniają podobne funkcje jak ich 

pierwotne odpowiedniki. Czy staną się uniwersalne i ponadczasowe? Ich żywotność jest po-

dyktowana realiami, na których bazują i do których się odnoszą. Nie wiadomo, na czym skupi 

się świadomość paremiologiczna kreatorów memów, ile sytuacji są w stanie sparafrazować ich 

twórcy, ale trzeba założyć, że zarówno w warstwie strukturalnej, jak i (głównie) treściowej 

(w tym dydaktycznej) związki wyrazowe będą wciąż ewoluowały, dostarczając badaczom no-

wego, zaskakującego tworzywa i ciekawego materiału językowego w połączeniu z obrazem do 

interpretacji. Czy będą to połączenia trwałe w polskim krajobrazie frazeologicznym pokaże 

czas, ale mechanizmy, które je powołały do życia są obecne w tej przestrzeni od lat.  

MODIFICATIONS OF LEXICAL COMPOUNDS IN MEMES 

Summary 

The matter of the article are lexical compounds, which for Internet communications and 

related verbal expression were transformed in various ways. The text describes the mechanisms 

of their modification, but after a preliminary assessment of the material subjected to analysis to 

certify that creations of aphorisms, proverbs, maxims are unpredictable, and the repetitive na-

ture of certain patterns of structural and language unique, you should not, therefore, expect 

a series of idioms on the topic in network. Nevertheless, noteworthy noticing a secure relation-

ship between “standard” proverbs and its secondary forms, “relatives” structurally and seman-

tically. 

From the elements of language contained in the memes that we are dealing with innova-

tion deliberate, resulting from a thorough knowledge of the structure of idioms, their meaning 

and scope of connectivity lexical, which are based on the components more or less familiar to 

today's users Polish, including those characteristic of literature, but they are calculated in a way 

to achieve the desired effects. 

Memes are the culmination points of specific situation of non-linguistic, right formula-

tions, respectively created messages in the form of proverbs to images. 
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Wariantywność to inaczej wielopostaciowość, która może dotyczyć zarówno kształtu 

formalnego frazeologizmu (czyli składu komponentów oraz ich realizacji tekstowej), jak i la-

bilności znaczeniowej, a także odmienności tzw. odnośności realnej lub też stricte gramatycz-

nej łączliwości frazeologizmu, już to gdy bierze się pod uwagę schematy składniowe frazeolo-

gizmów (chodzi tu o składnię wewnętrzną i zewnętrzną), już to gdy uwzględnia się specyfikę 

skrępowanego użycia wyrazów w kontekście minimalnym, np. sposobu wyrażania osobowości 

i nieosobowości wpisanej w rzeczownik będący podmiotem frazeologizmu: 

 

1.a) Janek zachodzi w głowę, co stało się z pieniędzmi wpłaconymi przez niego na konto. 

1.b) Bank zachodzi w głowę, co stało się z pieniędzmi wpłaconymi przez Janka na konto.  

[zachodzić w głowę ‘zastanawiać się nad czymś, próbować coś zrozumieć’ – USJP1]. 

 

Najpowszechniej przyjmuje się, że wariantywność jest wielokształtnością związku fraze-

ologicznego, który zachowuje przy wszelkich modyfikacjach swoje niezmienne znaczenie oraz 

wspomnianą już wcześniej – odnośność realną (czyli odnosi się do możliwie tożsamej rzeczy-

wistości pozajęzykowej). Powoduje to możliwość realizacji tła leksykalnego wypowiedzi 

trzymającego się ram wymaganego pola wyrazowego (semantycznie, stylistycznie itd.), z wy-

jątkiem uwzględniającym niektóre błędy stylistyczne, takie jak: powtórzenie, eufonia, itp. oraz 

błędy związane z defrazeologizacją przez umieszczenie frazeologizmu (tu przede wszystkim 

chodzi o komponent wymienny idiomu) w niewłaściwym kontekście leksykalnym.  

Bardzo ważnym elementem tak rozumianej wariantywności jest pochodność wariantów, 

a zatem zależność derywacyjna (działają tu mechanizmy znane skądinąd z opisów słowotwór-

czych, a powstają derywaty transpozycyjne (2.a, 2.a’), modyfikacyjne (2.b, 2.b’) i mutacyjne 

(2.c, 2.c’), np.  

 

2.a) nie owijać w bawełnę   → 2.a’) nieowijanie w bawełnę 

[‘mówić o czymś wprost, szczerze, niczego nie ukrywając i nie upiększając’ – USJP]; 

2.b) wydawać coś lekką ręką   → 2.b’) wydawać coś lekką rączką 

                                                 
1 Rozwiązania skrótów daję przy bibliografii na końcu tekstu. 
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[‘być rozrzutnym, wydawać pieniądze bez zastanowienia’ – w USJP kwalifikator ironiczne 

przed wariantem z komponentem rączka]; 

2.c) wieża z kości słoniowej   → 2.c’) zamknąć się w wieży z kości słoniowej 

[wyrażenie: ‘miejsce odosobnienia, odseparowania się od świata dla zajęcia się sprawami 

wznioślejszymi’; zwrot: odizolować się od świata dla zajęcia się innymi, wznioślejszymi spra-

wami’ – SFWP; zob. Bąba 2002, 19]. 

  

Pochodność ta widoczna jest w parze: 

3.a) zabierać się do czegoś jak pies do jeża → 3.a’) podchodzić do czegoś jak pies do jeża  

[‘zaczynać coś, zwykle jakąś pracę, ostrożnie, powoli, w obawie przed trudnościami’ – USJP], 

 

ale brak już tej pochodności, mimo tożsamości semantycznej, w parze: 

 

3.b) zrobić z kogoś balona    ≠ 3.c) zrobić kogoś w konia 

[‘traktować, potraktować kogoś niepoważnie, nieuczciwie, kpić, zakpić z kogoś, narażać, nara-

zić kogoś na drwiny’]. 

 

Jak łatwo zauważyć, znaleźliśmy się w rozważaniach na granicy wariancji i synonimii. 

Zmagał się z tym problemem swego czasu Andrzej Maria Lewicki w studium Problemy meto-

dologiczne wariantywności związków frazeologicznych i do tego tekstu najlepiej się przy tej 

okazji odwołać. Lubelski badacz interpretował odpowiedniość tożsamości przykładowych 

związków frazeologicznych. Doszedł do wniosku, że „pojęcie wariantu jest narzędziem analizy 

językoznawczej, które musi być tym bardziej rygorystycznie ograniczone, im mniej skompli-

kowana jest struktura […] jednostki słownikowej” [Lewicki 2003, 209]. Czy mamy tu do czy-

nienia z labilnością oceny tożsamości frazeologizmów z punktu widzenia językoznawstwa 

synchronicznego? Odpowiedź pozostanie niejednoznaczna, choć z dzisiejszego punktu widze-

nia należy stwierdzić, że jesteśmy bliżej rozumienia pojęcia wariantywności jako inwariantu 

składniowo-semantycznego [Pajdzińska 1982, 67].  Można by rzecz jasna wykorzystać poręcz-

ne narzędzie kategorii przejściowych2 Adama Heinza [Heinz 1967, 45,47], lecz ten dość spryt-

ny zabieg byłby tylko na pozór dobrym rozwiązaniem, i tak bowiem trudno wyznaczyć szero-

kość tego pasa przejściowego, nie mówiąc już o jego granicy tak po stronie wariancji, jak i po 

stronie synonimii. W pełni świadomy tego pozostawiam problem nierozwiązanym, gdyż jedy-

nym eleganckim wyjściem z sytuacji byłoby zastosowanie perspektywy historycznej i próba 

udokumentowania pierwszych kontekstów wszystkich frazeologizmów branych pod uwagę 

w zakresie badań nad wariantywnością, a to znacznie przekracza zarówno możliwości jednego 

człowieka, jak i wykracza poza ramy tego studium.  

Najogólniej rzecz ujmując, można wyznaczyć cztery typy wielokształtności/wielopostaciowości/ 

wariantywności frazeologicznej: 

1. Wielokształtność formalną z tożsamością semantyczną [np. do licha (i trochę) // do diabła 

(i trochę) ‘bardzo dużo, w nadmiarze’ – USJP]; 

                                                 
2 Kategoria przejściowa to „kategoria x zajmująca w systemie pozycję pomiędzy dwoma innymi katego-

riami względem niej skrajnymi A i B w ten sposób, że jej elementy w pewien określony sposób przynależą czę-

ścią do kategorii A, a częścią do B. (…) Istota omawianej przejściowości polega (…) na pewnym częściowym 

zatarciu granicy między dwoma poza tym wyraźnie rozgraniczonymi kategoriami, przez co powstaje kategoria 

nowa, trzecia, zawierająca części elementów lub cech równocześnie kategorii A i B (…) (Heinz, 1967: 45, 47). 

Cytat za: Grochowski 2015. 
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2. Wielokształtność formalną z przesunięciem semantycznym i/lub odnośności realnej [np. 

trafić komuś w smak // trafić komuś do smaku a) ‘sprawić komuś przyjemność przez podanie 

tego, na co ktoś ma ochotę, co lubi, co mu smakuje’ lub b) ‘usatysfakcjonować kogoś zrobie-

niem czegoś, co mu się podoba’ – USJP]; 

3. Równokształtność formalną ze zmianą semantyczną, czyli wieloznaczność frazeologizmów 

[np. wdowi grosz ‘niewielka suma ofiarowana na jakiś cel kosztem wyrzeczeń, lecz z serca, 

przez osobę niezamożną’ – USJP; ale też: 1. ‘niewielka kwota przeznaczona przez osobę nie-

zamożną na szczytny cel, na pomoc innym itp.’, 2. ‘niewielkie środki finansowe przeznaczone 

na coś lub będące w czyimś posiadaniu, zazwyczaj osób starszych, niezamożnych’ – WSF-F 

oraz ‘niewielka suma pieniędzy stanowiąca czyjeś źródło utrzymania’ Ignatowicz-Skowrońska 

2012, 68–70]; 

4. Wielokształtność derywacyjną z tożsamością semantyczną i/lub odnośności realnej lub bra-

kiem tej tożsamości (leżeć martwym bykiem // leżenie martwym bykiem ‘leżąc na posłaniu, 

próżnować, wylegiwać się, byczyć się3’ – USJP]4. 

Zakładając, że badacz wszystkie wnioski dotyczące tych zależności badacz opiera na 

analizie zrealizowanych tekstów (mowa tu o frazeologii wychodzącej od płaszczyzny tekstu, 

nie zaś systemowej/teoretycznej), ni jedna z tych relacji nie jest prosta w badaniu filologicz-

nym, choćby ze względu na istnienie wyróżnionych typach wariantywności komponenty tak 

semantyczne, jak i – odnośności realnej. Analiza frazeologiczna w Polsce czerpie pełnymi gar-

ściami z doświadczeń warsztatu leksykograficznego, o czym świadczą np. prace S. Bąby, 

W. Chlebdy, D. Połowniak-Wawrzonek i innych [m.in. Bąba, 2009; Chlebda, 2005; Połow-

niak-Wawrzonek, 2010]. 

Wydaje się, że komponent semantyczny nie pozwala na przyjęcie perspektywy badaw-

czej innej niż tradycyjnie pojmowana filologiczna analiza tekstów. Pokonanie tych trudności 

jest tylko na poły możliwe przy wykorzystaniu narzędzi korpusowych, dostępnych dziś także 

badaczom frazeologii. Mam tu na myśli przede wszystkim konkordancer i kolokator Narodo-

wego Korpusu Języka Polskiego [dostęp online: nkjp.pl, 28.09.2016; Fliciński, 2013b, 41–43, 

120], wyszukiwarkę Monco [dostęp online: http://monco.frazeo.pl/help, 28.09.2016] oraz na-

rzędzia w ramach projektu CLARIN, zwłaszcza MeWex [dostęp online: http://clarin-

pl.eu/pl/strona-glowna/#home, 28.09.2016]. Nie będzie to jednak procedura w pełni zautoma-

tyzowana, gdyż na początku polega ona na antycypowaniu przez badacza wyznaczonych list 

leksykalnych przyporządkowanych do odpowiednich kręgów semantycznych/tematycznych, 

których opracowanie opiera się na tradycyjnej jakościowej interpretacji konkordancji korpu-

sowych. Zanim przejdziemy do ukazania takiej modelowej procedury, należy wytłumaczyć 

zasadność wprowadzenia płaszczyzny anormatywnej do tych analiz, a co za tym idzie – od-

nieść się do funkcjonującego w literaturze o frazeologii oraz w zakresie teorii kultury języka 

pojęcia normy językowej dotyczącej oceny poprawności odtworzenia wielowyrazowca.  

Normę frazeologiczną pojmuję tak, jak ją zdefiniował Stanisław Bąba, czyli uznaję, że 

jest to „zbiór zaaprobowanych przez polska społeczność językową frazeologizmów oraz reguł 

określających sposób realizacji ich tożsamości w tekstach” [Bąba, 1989, 20]. Poznański badacz 

nie wyznacza w tej definicji ram ograniczających w żaden sposób (polskiej) społeczności języ-

kowej, czyli nie używa określeń takich, jak: ogół wykształconych członków danego społeczeń-

stwa, elita humanistyczna, choć wiadomo skądinąd, że akurat S. Bąba w swych komentarzach 

                                                 
3 W polszczyźnie potocznej czasownik byczyć się znaczy ‘prowadzić próżniaczy tryb życia; wylegiwać 

się, próżnować’ – USJP. 
4 Ten ostatni przykład należy zaliczyć do kategorii derywatów syntaktycznych [Lewicki, 2003, 222–227] 

i zgodnie z poglądem S. Bąby, „nie powinny [one] stanowić haseł w słownikach” [Bąba, 2002, 18]. 
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leksykograficznych sięgał po piśmiennictwo humanistyczne oraz teksty literackie obok przy-

kładów prasowych, nawet z prasy tabloidowej, by uzasadniać własne rozważania na temat 

zmian w uzusie, a także w zasobie frazeologicznym współczesnej polszczyzny. Andrzej Bogu-

sławski twierdzi, że jednym z najważniejszych zadań językoznawcy jest umiejętne wyodręb-

nienie jednostki leksykalnej z tekstu. We frazeologii pokutuje niestety do dziś przekonanie, że 

punktem odniesienia są słowniki językowe, w tym frazeologiczne. Jest to perspektywa ograni-

czająca i wartościująca stylistycznie. Najczęściej nie bierze się pod uwagę choćby tego, że kar-

toteki cytatów są z natury rzeczy oportunistyczne. Nie uwzględnia się np. tego, że objętość 

drukowanej książki odstręcza od ukazywania wielowariantowości idiomów, dając przewagę 

liczbie zanotowanych jednostek leksykalnych. Hipoteza, którą od jakiegoś czasu próbuję udo-

wodnić, jest dość prosta w swym brzmieniu: dotychczas opisywana norma w zakresie fraze-

ologii pomijała wiele przykładów wariacji związków frazeologicznych spotykanych, po-

wtarzanych i odtwarzanych w uzusie. 

Wspomnieć trzeba jeszcze o dwóch cząstkowych hipotezach badawczych, które dopro-

wadziły mnie do głównego problemu, nad którym obecnie pracuję: 

1. Nie jest zachowaniem językowym anormatywnym użytkownika odtworzenie zmodyfikowa-

nego frazeologizmu, jeśli tylko w tekście zostanie spełniony warunek doskonałej komunikacji, 

który doprowadzi do szczęścia komunikacyjnego: rozmówcy rozumieją się i nie mają kłopotu 

z odkodowaniem intencji i treści wypowiedzi. 

2. Wiele frazeologizmów to jednostki nienotowane w słownikach, zwłaszcza ogólnych, ze względu 

na wybiórczość postępowania autora/wydawcy. 

Większość frazeologizmów to domena potoczności, stąd niektóre z nich przekraczają 

granicę, powiedzmy – trudną do wyznaczenia, akceptowalności stylistycznej/kulturowej itp. 

Weźmy pod uwagę np. frazeologizmy, które w swoim składzie mają komponent stygmatyzo-

wany jako wulgarny lub obsceniczny. Choć słowniki skrzętnie notują zwrot (lub wyrażenie) 

mówić/gadać/pleść o dupie Maryni, z kwalifikatorem np. wulgarny, potoczny, pospolity5 (tu: 

USJP, SF-S, SF-BL, WSF, WSFJP-MN, WSF-F itd.), bądź eufemistyczny zwrot robić komuś 

koło pióra/tyłka/dupy, to nie wszystkie zamieszczają potoczny zwrot obrabiać/obrobić komuś 

dupę. Kłopotem w tej sytuacji nie jest subiektywny wybór frazeologizmu ze zbioru idiomów, 

lecz wybór bazy danych, z których korzysta autor. Chodzi tu o znacznie wychylenie w kierun-

ku polszczyzny pisanej, a może lepiej – zapisanej i wydrukowanej, a przecież żaden z wymie-

nionych słowników nie umieścił w tytule bądź podtytule wzmianki o słowniku odmiany pisa-

nej. Nie jest to zarzut skierowany w stronę autorów/wydawców dzieł leksykograficznych, 

a jedynie zwrócenie uwagi na dość trudne warunki pracy nad słownikiem frazeologicznym. 

Przyjęcie perspektywy normatywnej jest z góry skazane na ocenność i oportunistyczność, przy-

jęcie perspektywy anormatywnej ma przewagę w swym postepowaniu niewartościującym 

i skupiającym się na odnotowywaniu wszystkich frazeologizmów. Tu musi paść pytanie o to, 

kiedy jakiś wielowyrazowiec staje się obiektem zainteresowania językoznawcy: wtedy gdy 

przekracza granicę indywidualności, a zatem przy spełnieniu wszystkich kryteriów6 uznania 

jakiegoś związku wyrazowego na frazeologizm liczy się frekwencja większa równa wartości 2 

przy użyciu ponadindywidualnym i w nietożsamej konsytuacji użycia. 

                                                 
5 Nie zajmuję się w tym szkicu nakładaniem się pól odnośności pojęć wulgarny, potoczny, pospolity, któ-

rych wektorem jest kwalifikator w słowniku. 
6 Nie uważam, by, był w stanie zadowolić wszystkich czytelników odpowiednim zestawem cech, więc wo-

lę przyjąć za pewnik sparafrazowane zdanie A. M. Lewickiego, że tylu ilu jest frazeologów, tyle też jest sposobów 

pojmowania i badania frazeologii. 
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Brak wielu frazeologizmów określanych jako wulgarne, pospolite, potoczne, kolokwial-

ne itd. to niejedyne luki w sferze zapisów słownikowych. Sporym kłopotem jest również noto-

wanie wielokształtności idiomów, np. wymienności pozycji czasownika w zwrotach, kompo-

nentów synonimicznych we wszystkich typach wielowyrazowców itp. Luka ta powoduje 

często błędne wnioskowanie dotyczące poprawności językowej tekstu w zakresie frazeologii. 

S. Bąba w przytaczanej wcześniej definicji normy pisze o regułach, które określają spo-

sób realizacji ich kształtu formalnego, znaczenia i umieszczenia w odpowiednim kontekście. 

W skrócie można by rzec, ze frazeologizm nie powinien być modyfikowany formalnie, czyli 

należy odtworzyć idiom w granicach możliwej różnokształtności, w przyjętym znaczeniu 

i określonym kontekście leksykalnym i stylistycznym, trzeba także dostosować użycie ponad-

jednowyrazowych jednostek leksykalnych do gatunku mowy7. Powinnością nadawcy tekstu 

jest dbałość o to, by odbiorca nie miał wrażenia „niedopasowania” do siebie jakichś elementów 

tego komunikatu na wszystkich poziomach tekstu. Frazeologizmy wulgarne, o których wspo-

mniano, notowane wybiórczo, sprawiają wrażenie przynależności do zasobu frazeologicznego 

normatywnego; jedne przechodzą przez filtr normy, inne zaś nie (sic!). W praktyce działalność 

normatywistów przebiega wielonurtowo [NSPP, 1781–1782]. Podstawowymi dwoma kierun-

kami są doradztwo oraz opis naukowy, który niekiedy przybiera formę praktyczną w postaci 

słownika poprawnościowego. Słowniki oraz analizy poprawności i sprawności językowej są 

punktami odniesienia dla redaktorów, autorów, nauczycieli, badaczy itd., stąd też ważny jest 

taki opis frazeologizmów, który byłby możliwie kompletny, zwłaszcza jeśli chodzi o wielo-

kształtność oraz odnośność gatunkową i stylistyczną, odmianę mówioną i pisaną języka. I czas 

zmierzyć się także z dotychczas niepodejmowanym w leksykografii praktycznej zagadnieniem 

możliwych granic modyfikacji frazeologizmów.  

Zainteresowanie badaniem wielokształtności prowokuje do znajdowania rozwiązań prak-

tycznych i nietradycyjnych, a co za tym idzie – bardziej ekonomicznych czasowo. Do pomy-

ślenia jest model narzędzia aplikacji komputerowej, które wykorzystuje zróżnicowany korpus 

tekstów, np. istniejący Narodowy Korpus Języka Polskiego (nebo: Český národní korpus), 

kontekstowe powtarzalne listy leksykalne służące do weryfikacji znaczeń bądź odcieni znacze-

niowych, konkordanser i kolokator oraz bazę danych jako „sygnał” porównawczy. Ten ostatni 

element jest jedynym, obok list leksykalnych, musi być opracowany przez leksykolo-

ga/leksykografa. Dotychczas udało opracować się kilkaset frazeologizmów w tworzonym pro-

jekcie FRAZIR (Frazeologiczny indeks rozgałęziony) [Fliciński 2013a; Fliciński 2014] 

.Wydaje się, że perspektywa normatywna nie będzie miała żadnego bezpośredniego wpływu na 

wyniki opracowań8. Im dalej w język mówiony, tym częściej napotykać będzie można realiza-

cje udane, ale sprzeczne z normą, z modyfikowane do granic możliwości odbioru intencji na-

dawcy tekstu. 

                                                 
7 Np. inne idiomy będą możliwe do użycia przez prezydenta w orędziu do narodu, a inne w korespondencji 

w relacji urząd – obywatel. 
8 Wpływ pośredni jest duży, choćby ze względu na przewagę tekstów pisanych, w większości poddanych 

weryfikacji autora, redaktora bądź korektora, którzy to pracują przy wykorzystaniu wydawnictw poprawnościo-

wych. 
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THE VARIATION OF POLISH PHRASEOLOGY VERSUS  

NONPRESCRIPTIVE PERSPECTIVE 

Summary 

The starting point of the article is a reading of a notion of variation in phraseology and 

classical reading of phraseological norm worded by Stanisław Bąba and being presented espe-

cially by representants of so-called Poznan phraseological school. The author would like to put 

the question important form the point of view of contemporary possibilities of data gathering 

and processing: Is it possible to single out in the Polish communicative community a group 

approving a pattern? In what point does the normative legitimation of multiword lexemes end 

up? Why the multivariation of some idioms is in accordance with norm and others is not. The 

variation (multivariaton, multiformity) of multiword lexical units will be examined from the 

perspective of synonymous components of idiomatic expression and phrasemes extention as 

well as extention or reduction of the form accepted as a model. In the conclusion there was 

presented the brief model of the method to draw up variation in phraseology. 
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Obiektem badań w niniejszym artykule są wielowyrazowe jednostki leksykalne (fraze-

my1, a zgodnie z najnowszą propozycją terminologiczną Wojciecha Chlebdy – wielowyrazowe 

reprodukty językowe2), które są odtwarzalne w szczególnym gatunku języka Internetu, łączą-

cym w sobie obraz i tekst, a mianowicie w memach, głównie w ich charakterystycznej odmia-

nie – demotywatorach.  

Mem internetowy to nazwa „potocznie używana przez  internautów na oznaczenie popu-

larnego semiotycznego kompleksu transmitowanego via ICT, najczęściej w funkcji tak zwane-

go żartu internetowego” [Kamińska, 2011, 61]. Demotywatory natomiast reprezentują typ tzw. 

memów szablonowych, 

składają się z góry ustalonej formy, szablonu, który można uzupełniać własnymi treściami  

o określonym przez dany szablon charakterze. Czasem mają formę identycznego obrazka, który opatrzyć 

można własnym podpisem według mniej lub bardziej określonego wzorca. Czasem jest to  tekst uzupełnia-

ny innymi obrazkami. Strony takie jak memegenerator.net umożliwiają tworzenie memów szablonowych 

bezpośrednio w internecie, bez potrzeby używania programu do edycji grafiki [Kołowiecki, 2012].  

Tę szablonowość demotywatorów dostrzega również Halina Kudlińska, podkreślając, że 

są one zbudowane według określonego, ustalonego formatu. Zazwyczaj składają się z rysunku 

lub fotografii (kolorowych bądź czarno-białych) w czarnej ramce i komentujących je podpisów 

[zob.: Кудлиньска, 2015, 446]. 

                                                 
1 Frazem – zgodnie z intencją autora pojęcia, Wojciecha Chlebdy – „miał być jedyną jednostką frazematy-

ki, ściślej – jedynym pojęciem rodzajowym owej „frazeologii nadawcy” czy,  jak ją nazwałem poźniej, „frazeolo-

gii pragmatycznej”, spełniającym funkcję swojego rodzaju hiperonimu dla całego szeregu pojęć gatunkowych 

(hiponimicznych) – takich jak idiom czy frazeologizm klasyczny, przysłowie, porzekadło, termin złożony, skrzy-

dlate słowo, formuła etykietalna, formuła gatunkowa, wyrażenie funkcyjne, slogan itp.” [Chlebda, 2003, 12]. 
2 Reprodukt – „jednostka języka wyodrębniona z tekstów sformułowanych w tym języku w rezultacie 

stwierdzenia jej regularnej powtarzalności w tych tekstach w funkcji werbalizatora określonego zespołu treścio-

wego (pojęcia, sądu, intencji, emocji itp.). Reprodukt może mieć jednowyrazową bądź wielowyrazową postać 

formalną i metaforyczny bądź niemetaforyczny status znaczeniowy. Termin „reprodukt” używany jest  

w opozycji do terminu „produkt językowy”, oznaczającego proces i efekt konfigurowania reproduktów (jednowy-

razowych i wielowyrazowych) w akcie tworzenia wypowiedzi [Chlebda, 2010, 140]. 
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Demotywatory należą zatem do grupy tzw. graficznych makr, „dzięki którym przez połą-

czenie grafiki z krótkim tekstem możliwe jest wyrażanie treści w sposób bardzo skondensowa-

ny a zarazem kreatywny” [Sieńko, 2009, 127].  

Magdalena Kamińska przypomina natomiast, że 

demotywatory (demotivators) to ogólnointernetowy gatunek „dowcipnego obrazka”, zapoczątkowany 

w anglojęzycznym obszarze Sieci i wywodzący się z zachodniej kultury korporacyjnej. Wyjściowo demo-

tywatory stanowiły parodię motivational posters, czyli kiczowatych „motywacyjnych obrazków”, umiesz-

czanych w charakterystycznych ramach zawierających podnoszące na duchu maksymy w rodzaju: „Kto ra-

no wstaje, temu Pan Bóg daje”. Obrazki te szczególnie popularne były w biurach, gdzie zachęcały 

pracowników do bezkompromisowości w walce o zawodowy sukces” [Kamińska, 2011, 66]. 

Właściwością łączącą je z frazemami jest natomiast replikowalność, czyli charaktery-

styczna dla jednostek leksykalnych odtwarzalność (powtarzalność). Można zatem uznać, że 

demotywator jest jednostką systemu znaków, rodzajem „e-znaku” [por. Kamińska, 2011, 60]. 

To szczególny intertekstualny gatunek komunikacji. Halina Kudlińska uznaje go za  

w pełni ukształtowaną konwencję gatunkową, której można przypisać określony potencjał interakcyjny 

i która charakteryzuje się wyrazistą intencją autora, typową tematyką, a także utrwaloną strukturą tekstową 

o określonych właściwościach semiotycznych i kompozycyjnych, realizującą konkretne wybory stylistycz-

ne [Kudlińska, 2014, 315]. 

Wśród wielowyrazowych odtwarzalnych jednostek języka można wyróżnić frazeologi-

zmy, przysłowia, porzekadła, słowa skrzydlate, slogany itp. Ramy niniejszego artykułu nie 

pozwalają na omówienie wszystkich, dlatego uwaga zostanie w nim skoncentrowana na wy-

branych typach frazemów: przysłowiach, frazeologizmach oraz wszelkich ich transformacjach 

(tzw. antyprzysłowiach).  

Demotywator nazywany jest również tekstem hybrydalnym (polisemiotycznym, poliko-

dowym) [zob. Kudlińska, 2013, 271]. 

Niniejszy artykuł dotyczy zatem również przypadków występowania tekstu w tekście. 

Przysłowia są bowiem uznawane za „teksty minimalne” [por. Bartmiński, Niebrzegowska-

Bartmińska, 2010, 44–47]. 

Materiał egzemplifikacyjny został wyekscerpowany ze stron: demotywatory.pl (1)3, 

Memy.pl (2), kwejk.pl (3), kotburger.pl (4), bebzol.com (5), bibsy.pl (6), smiesz.net (7), arte-

gro.pl (8), demoty.pl (9), fabrykamemow.pl (10), generator.hopaj.pl (11). 

Częsty element omawianych tekstów hybrydalnych stanowią przysłowia. Są one  

zapisem uproszczonej i stereotypowej wizji świata. Można na ich podstawie dociec, jak Polacy widzą sie-

bie; jakim wartościom hołdują, co sądzą o kobietach, o miłości, o pieniądzach; czy wierzą  

w przeznaczenie, w prawdziwą przyjaźń, w sprawiedliwość. Przysłowia mówią więc sporo o naszej men-

talności, o tym, jak postrzegamy świat [Kłosińska, 2011, 9]. 

Ich wykorzystanie w posiadającym tak szeroki zasięg i możliwość rozpowszechnienia 

gatunku, jakim jest demotywator, świadczy o niesłabnącej popularności oraz znajomości tych 

jednostek przez rodzimych użytkowników języka polskiego – również młodego pokolenia.  

Przysłowia i frazeologizmy mogą występować w demotywatorach w swojej oryginalnej 

(niezmienionej) formie, na przykład:  
 

                                                 
3 Takie oznaczenia poszczególnych stron będą znajdowały się przy każdym prezentowanym de motywatorze. 
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                   (1)   

                     (1) 
 

 (4)  (2)  
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 (3)  (3) 

W demotywatorze autor może zamieścić więcej niż jedną jednostkę wielowyrazową, łą-

cząc frazemy tego samego typu lub  czerpiąc z ich różnorodności, na przykład: dwa przysłowia 

(Nadzieja matką głupich + Głupi zawsze ma szczęście) lub przysłowie i dwa frazeologizmy 

(Przeciwieństwa się przyciągają + ósmy cud świata + poddany implikacji frazeologizm Wyglą-

dać jak siedem nieszczęść): 

              (1)  

               (1)                      

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTr535h5nOAhXC_SwKHcrlBEEQjRwIBw&url=http://m.kwejk.pl/obrazek/1231617/jak-kuba-bogu-tak-bog-kubie.html&bvm=bv.128617741,d.bGs&psig=AFQjCNHe_SqPSIGdi66OJfxDdX7KFj5IZg&ust=1469895025786421
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Liczną grupę jednostek wielowyrazowych w demotywatorach stanowią jednak antyprzy-

słowia, czyli modyfikacje klasycznych przysłów, porzekadeł czy frazeologizmów. Stanowią 

one przeciwwagę dla standardowych przysłów, poddają krytyce przekazywane przez nie ste-

reotypy i są nieodłącznym elementem kultury śmiechu wpisanej w teorię karnawalizacji M. M. 

Bachtina. Antyprzysłowie często jest nazywane miniparodią [zob.: np. Токко, Грицкевич, 

2006; Мельник, 2013, 24]. Rosyjska (bardzo bogata) literatura przedmiotu podaje, że celem 

takich transformacji jest 

смеховой эффект или разрушение норм (моральных, утверждаемых традиционными пословицами, 

и языковых – введение в пословицу жаргонизмов, бранной лексики и т. п.), эффективный способ 

высмеивания  опровержения закрепленных в их прототипах общественных стереотипов [Абзулди-

нова, 2011, 5]. 

Wśród wyekscerpowanych na potrzeby niniejszego wystąpienia przykładów zaobserwo-

wano następujące transformacje klasycznych paremii: 

1. Rozszerzenie zestawu komponentów (eksplikacja) 

             (1)                         
 

          (1) 
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                                        (1) 
 
 

     (12) 
 

Szczególnym rodzajem demotywatora jest rozszerzenie tradycyjnej paremii poprzez do-

danie tzw. nowego przysłowia, czyli jednostki wielowyrazowej, utworzonej na wzór klasycz-

nego przysłowia, na przykład Nie każdy chłop z widłami to Posejdon dodane do paremii Nie 

wszystko złoto, co się  świeci: 
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              (1) 
 

2. Zamiana komponentów jednostki wielowyrazowej, na przykład: Kto rano wstaje, 

ten się nie poznaje (zam. temu Pan Bóg daje); Lepszy celulit (zam. wróbel)  

w garści niż silikon w Internecie (zam. kanarek na dachu); Czy się stoi, czy się leży 500 złotych 

się należy (komponentem wymienialnym jest kwota pieniędzy);  Gdzie dwóch się bije, tam 

trzeci obrywa (zam. korzysta): 

    (6)  (7) 
 
 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1ZCPzpjOAhXBiywKHTbFBEsQjRwIBw&url=http://smiesz.net/tag/lepszy&bvm=bv.128617741,d.bGs&psig=AFQjCNEzCXrYUuGCHah8tQQvYxEcukQ4lw&ust=1469879483777975
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                (8) 
   
 

                    (9) 
 

3. Kontaminacja 

a) Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie + Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść: 

                             (10)  

b) Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta + Zgoda buduje, niezgoda rujnuje: 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifv_zm9InOAhVE3CwKHdY_C8cQjRwIBw&url=http://www.demoty.pl/gdzie-dwoch-sie-bije-57097&bvm=bv.127984354,d.bGg&psig=AFQjCNHMDWl5XYJTOB21IUNrq4LqfDYHGg&ust=1469374174211181
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                              (10) 

c) Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść + skrzydlate słowo zero siedem, zgłoś się: 

                             (11) 

W powyższym demotywatorze funkcję obrazu pełni czarne tło nawiązujące do charakterystycznej 

czołówki serialu. 
d) Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie + Jak cię widzą, tak cię piszą: 

                              (2) 

W zaprezentowanych memach występują kontaminacje utworzone według następujących 

wzorów: 

 A(=ab) + B(=cd)→C(=ad), gdzie połączeniu ulega pierwsza część jednego frazemu 

i druga część drugiego zob.: Санников 1999: 164), na przykład Jak Kuba Bogu, tam nie ma co 

jeść, 

 A(=ab) + B(=cd)→C(=ac), gdzie łączą się pierwsze części jednostek wielowyrazowych 

(zob.: ibidem), na przykład Gdzie dwoch się bije, tam zgoda buduje. Zaobserwowano również 

połączenie pierwszej części jednego frazemu (przysłowia) oraz całości drugiego (słowa skrzy-

dlatego): Gdzie kucharek sześć, tam zero zero siedem zgłoś się. 
 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiriq--9YnOAhWHiywKHadfBxAQjRwIBw&url=http://fabrykamemow.pl/memy/233380&bvm=bv.127984354,d.bGg&psig=AFQjCNHMDWl5XYJTOB21IUNrq4LqfDYHGg&ust=1469374174211181
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://i1.memy.pl/obrazki/5399288164_jak_kuba_bogu.jpg&imgrefurl=http://memy.pl/mem_288164_jak_kuba_bogu&docid=Jsn21aKF3xGsiM&tbnid=lKyjKNnplSt6RM:&w=408&h=408&bih=570&biw=1301&ved=0ahUKEwitn4voh5nOAhWFPZoKHSq0BZUQMwg8KBgwGA&iact=mrc&uact=8
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4. Ucięcie zestawu komponentów (implikacja):  

                      (1)   

 

                      (1) 

 

                    (9) 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLu_H6hZnOAhXKiSwKHZbYDxkQjRwIBw&url=http://demotywatory.pl/user/Elfines/glowna/page/70&psig=AFQjCNHWxl_Av0ibtONm4ehor8pJ5YbWiQ&ust=1469894394634901
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJzr6jh5nOAhUmM5oKHUX9DggQjRwIBw&url=http://www.demoty.pl/nosil-wilk-razy-kilka-37222&bvm=bv.128617741,d.bGs&psig=AFQjCNHXuo1dzhHQwp1OEuzH3tcvPeqzjQ&ust=1469894865483736
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Wielowyrazowe reprodukty językowe występują głównie w demotywatorach, których 

część wizualna wzmacnia przekaz tekstu, stanowiąc jego bezpośrednią ilustrację. Mimo że jest 

to pewien rodzaj gry z odbiorcą, to całość takiego e-znaku cechuje dosłowność, która powodu-

je, że jego przekaz nie wymaga specjalnej deszyfracji – jest jasny i zrozumiały. Należy nawet 

uznać, że tego typu połączenie pomaga zapamiętać i zrozumieć sens danego frazemu. W tego 

typu demotywatorach można zatem dostrzec walor edukacyjny. 

 Inny rodzaj stanowią jednak demotywatory, w których jedynym elementem wizualnym 

jest np. powtarzająca się twarz konkretnej osoby. W takich przypadkach do zrozumienia inten-

cji nadawcy (twórcy demotywatora) potrzebna jest już wiedza o rzeczywistości wirtualnej i jej 

bohaterach, jak choćby o „zjaranym Zbyszku”4 – bohaterze demotywatorów, w których tekst 

ma formę kontaminacji frazemów. Dopiero mając świadomość, że Zbyszek symbolizuje osobę 

odurzoną miękkimi narkotykami, można zrozumieć sens łączenia jego postaci z kontaminan-

tami frazematycznymi, które burzą ustalony ład i porządek oraz często są zupełnie przypadko-

we i nie mają na celu przekazania żadnej konkretnej treści. 

Niezależnie jednak od intencji nadawcy, dzisiaj, w dobie ekonomii językowej, SMS-ów, 

komunikatorów, pisma obrazkowego (emotikon) każda próba „przemycenia” tych elementów 

„skarbnicy mądrości narodu” jest cenna i zasługuje na uwagę.  

MULTI-WORD LEXICAL UNITS IN DEMOTIVATORS  

(ON THE BASIS OF THE POLISH LANGUAGE) 

Summary 

The article addresses multi-word lexical units in Polish demotivators.  

Demotivator is a type of creolized text (parody of motivational posters) that has been 

gaining popularity in Polish communication space of the Internet. 

On the basis of the material excerpted from the different websites this paper describes the 

chosen types of phrasems (proverbs, idioms, anti-proverbs) and construction of them. The Au-

thor discusses problems of coherence of the text and of image in presented demotivators. 

The experiment has led to the statement that multi-word units can greatly influence the 

expansion of Polish demotivators. 
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HOVOROVÉ FRAZÉMY S VYSOKOU MIEROU EXPRESÍVNOSTI 

V SLOVENSKEJ FRAZEOLÓGII 
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 Frazémy sa od ostatných typov ustálených spojení slov odlišujú svojou expresívnos-

ťou1. Expresívnosť frazém je ich obligatórnou vlastnosťou, ktorá umožňuje do frazeológie za-

radiť nielen obrazné frazémy, ale aj neobrazné expresívne spojenia, napríklad subfrazémy po-

zostávajúce len z pôvodne neplnovýznamových slov (ešteže čo! – ‘vyjadrenie nesúhlasu, 

dôrazného odmietania’, už aj! – ‘vyjadrenie naliehavého rozkazu’, no čo už – ‘vyjadrenie re-

zignácie’, len aby – ‘vyjadrenie pochybnosti’ ap.), ako aj výrazy, v ktorých vystupujú ako 

komponenty slová, ktoré sa v bežnom jazyku nepoužívajú (ani zbla – ‘nič’, ísť k duhu – ‘priná-

šať osoh, úžitok, prospech, najmä zdravotný’, mať techtle-mechtle s niekým – ‘mať s niekým 

pletky, obyč. milostné’ ap.). 

Ak sa teda expresívnosť frazém pokladá za ich hlavnú, určujúcu vlastnosť, očakávali by 

sme, že vo frazeologických slovníkoch sa nebude nijako označovať. Takýto názor zastáva 

napr. J. Mlacek, ktorý v súvislosti so štylistickým triedením frazém píše: „Pripomíname, že sa 

ako neprimerané ukazuje vyčleňovať v rámci tohto delenia expresívne frazémy. Expresívnosť 

patrí totiž medzi základné vlastnosti frazeológie všeobecne“ [Mlacek, 1984, 102]. Frazeogra-

fická prax však hovorí niečo iné. Kým napríklad v slovníkoch autoriek K. Habovštiaková 

a E. Krošláková Človek v zrkadle frazeológie [Habovštiaková – Krošláková, 1990] a Slovenská 

frazeológia. Človek a príroda vo frazeológii [Habovštiaková – Krošláková, 1996] sa frazémy 

uvádzajú bez akéhokoľvek štylistického kvalifikátora, v Malom frazeologickom slovníku 

E. Smieškovej [Smiešková, 1974] a v slovníkovej časti kolektívnej monografie F. Mika Fraze-

ológia v škole [Miko a kol., 1989] nachádzame pri niektorých frazémach kvalifikátor „expr.“ 

(expresívny výraz). Pretože nemožno predpokladať, že poslední dvaja uvedení autori pokladajú 

za expresívne len frazémy označené uvedeným kvalifikátorom, problém bude spočívať 

v chápaní podstaty ich expresívnosti. 

Expresívnosť frazém vyplýva z ich hodnotiaceho charakteru. Frazémy sú totiž jednotky, 

ktoré nielen pomenúvajú, ale aj – alebo predovšetkým – hodnotia.  

Keď hovoríme o hodnotiacom charaktere frazém, máme na mysli fakt, že frazémy vyjad-

rujú hodnotiaci postoj k označovanému na škále „dobrý – zlý“. Miesto konkrétnej frazémy na 

hodnotovej škále je dané tým, nakoľko označované predmety (v ich širokom ponímaní, teda 

                                                 
1 Porov. definíciu frazémy v slovníku Frazeologická terminológia: „Špecifický typ ustáleného slovného 

spojenia vyznačujúci sa expresívnosťou a obraznosťou, ktorého zložky sa úplne alebo čiastočne desémantizovali“ 

[Mlacek – Ďurčo a kol:, 1995, 28]. 
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ľudia, veci, deje, javy a situácie) sú alebo nie sú v súlade s hodnotami, ktoré ľudstvo vypraco-

valo v priebehu svojho civilizačného vývoja. Ide pritom najmä o morálne hodnoty, mravné 

princípy, ale aj všeobecne prijímané a uznávané predstavy o dobre a zle. Súlad alebo nesúlad 

s týmito všeľudskými hodnotami tvorí racionálnu zložku hodnotiaceho významu frazém. K nej 

sa pridružuje zložka emocionálna, ktorá odráža citový postoj hovoriaceho k označovanému. 

Prejavuje sa ako radosť, uspokojenie, rezignácia, ľahostajnosť, pochybnosť, nedôvera, vý-

smech, irónia, pohŕdanie, nespokojnosť, odpor, odmietanie, čiže ako emócie, ktoré vyjadrujú 

rôzne stupne na škále „súhlas – nesúhlas“. Hodnotiaci význam tak vzniká kombináciou modál-

nosti (racionálneho hodnotenia) a emocionálnosti (citového postoja).  

Práve citový postoj k označovanému, istá citová zaangažovanosť hovoriaceho je zdrojom 

vysokej expresívnosti frazém, ktorú pociťujú a snažia sa zachytiť niektorí autori frazeologic-

kých slovníkov. E. Smiešková píše: „Expresívnosť (…) nebýva vždy rovnako výrazná. Nao-

pak, pri niektorých hovorových frazémach je jej výraznosť vystupňovaná do takej miery, že 

núti lexikografa osobitne ju zaregistrovať“ [Smiešková, 1985, 282]. Tento kvalifikátor uvádza 

v spomínanej kolektívnej monografii aj F. Miko, čo vysvetľuje nasledovne: „Skratka „expr.“ 

môže vyvolať dojem, že zvraty bez takéhoto označenia sú neexpresívne. Zdôraznili sme však, 

že expresívnosť je v takej alebo onakej miere prítomná vo frazeológii všade. Je to jej konšti-

tutívna sémantická črta. Skratku „expr.“ treba potom vlastne chápať „veľmi expr.“ [Miko , 

1989, 69].  

Z vyjadrení E. Smieškovej a F. Mika vyplývajú dve veci: 1. frazémy sa vyznačujú rôz-

nou mierou expresívnosti, 2. vysoká miera expresívnosti sa týka hovorových frazém. Kým 

knižné frazémy vyjadrujú predovšetkým racionálne hodnotenie označovaného bez výrazného 

citového postoja, hovorové frazémy v rôznej miere vyjadrujú aj citový postoj k označované-

mu2. Práve táto citová zaangažovanosť hovoriaceho je zdrojom ich vysokej expresívnosti, kto-

rú pociťujú a snažia sa zachytiť niektorí autori frazeologických slovníkov.  

Štylistické delenie frazém podľa základnej štylistickej opozície na knižné a hovorové je 

však len prvostupňovým triedením frazém. Na druhom stupni sa frazémy delia podľa toho, či 

je táto polarizácia zastúpená vo výraznej miere alebo tlmene. Spojením týchto dvoch krokov sa 

zo štylistického hľadiska vydeľujú štyri základné druhy frazém: 1. výrazne knižné frazémy, 

2. výrazne hovorové frazémy, 3. frazémy s tlmenou knižnosťou a 4. frazémy s tlmenou hovo-

rovosťou. Posledné dva typy frazém (frazémy s tlmenou knižnosťou a tlmenou hovorovosťou) 

sa vyznačujú tým, že sa môžu uplatňovať takmer vo všetkých textoch, a preto sa označujú sú-

borne ako medzištýlová frazeológia.  Na ďalšom, treťom stupni štylistického triedenia sa vyde-

ľujú v rámci knižnej frazeológie také typy ako publicistické frazémy, poetické frazémy ap. a na 

druhej strane eufemistické, žartovné, ironické, hrubé ap. frazémy v rámci pólu hovorovej fra-

zeológie. 

Vo frazeologických slovníkoch sa vyskytujú dva spôsoby označovania štylistickej plat-

nosti frazém: v prípade knižných frazém sa uvádza kvalifikátor z 1. stupňa štylistického triede-

nia frazém („kniž.“), ako aj z 3. stupňa triedenia („publ.“, „bibl.“, „poet.“ a i.), v prípade hovo-

rových frazém sa uvádzajú len kvalifikátory z 3. stupňa triedenia („eufem.“, „žart.“, „iron.“, 

„hrub.“, „vulg.“ a i.) a všeobecný kvalifikátor „expr.“, nie však kvalifikátor „hovor.“, ktorý by 

označoval príslušnosť frazémy k jednému z dvoch základných štylistických typov frazém. Pri-

                                                 
2 Vo frazeologickej teórii sa knižné a hovorové frazémy dávajú do protikladu ako „kultúrna vrstva frazeo-

lógie“ k „životnej vrstve frazeológie“. F. Miko pokladá knižné frazémy za „ušľachtilé zvraty“, ktoré bývajú pri 

všetkej svojej výstižnosti akoby miernejšie, menej výrazné a slabšie, kým hovorové frazémy pokladá za „menej 

ušľachtilé zvraty“, ktoré akoby boli viacej frazeologizmami, akoby boli silnejšie, ostrejšie, živšie, šťavnatejšie, 

teda účinnejšie [Miko a kol., c. d., 33]. 
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tom hovorové frazémy tvoria v slovenčine, rovnako ako v každom jazyku, prevažnú väčšinu. 

Sú to výrazy typické pre spontánne ústne (hovorené) prejavy v bežnej komunikáci, čo je ich 

primárna sféra použitia; sekundárne sa využívajú v umeleckej literatúre, najmä v reči postáv, 

ako aj v niektorých žánroch publicistiky.  

Keď si teraz všimneme štylistické triedenie frazém na 2. stupni, t. j. na frazémy s výraz-

nou alebo tlmenou knižnosťou alebo hovorovosťou, zisťujeme, že kvalifikátorom „kniž.“ sa 

označujú len frazémy s výraznou knižnosťou, kým frazémy s tlmenou knižnosťou a tlmenou 

hovorovosťou (medzištýlové frazémy) sa neoznačujú. Zostávajúcu, štvrtú skupinu frazém, tvo-

ria frazémy s výraznou hovorovosťou – to sú tie frazémy, ktorých expresívnosť je vystupňova-

ná do takej miery, že sa pociťuje potreba ju zaregistrovať. Inými slovami, sú to frazémy 

s vysokou mierou expresívnosti  

Hovorové frazémy môžu vyjadrovať rôzny citový postoj k označovanému, na základe 

ktorého je možné vyčleniť niekoľko skupín. Vyčleňujú sa: 

a) eufemistické frazémy, ktoré označovanú skutočnosť zjemňujú, napr. odísť na večný 

odpočinok – ‘zomrieť’, ísť tam, kde aj kráľ pešo chodí – ‘ísť na toaletu’, mať svoje dni – mať 

menštruáciu’; 

b) žartovné frazémy, ktoré vyjadrujú žartovný prístup k označovanému, napr. mať zápal 

švindľov – ‘klamať’, cigáni mu v bruchu vyhrávajú – ‘je veľmi hladný’, mať vreckové suchoty – 

‘byť bez peňazí’;  

c) ironické frazémy, ktoré vyjadrujú posmešný, ironický postoj k označovanému, napr.: 

máš ho vidieť! – ‘kategorické odmietnutie’, triasť sa ako huspenina – ‘veľmi sa báť’, kvietok 

z čertovej záhradky – ‘zlý človek’; myslí si, že všetku múdrosť sveta pojedol – ‘myslí si, že je 

veľmi múdry’3; 

d) hrubé frazémy, ktoré vyjadrujú citový postoj k označovanému spôsobom, ktorý sa 

hodnotí ako spoločensky neprimeraný, neslušný, napr.: zatriasť krpcami – ‘zomrieť’, mať plné 

gate – ‘veľmi sa báť’, stará bosorka – ‘stará žena’; sem patria aj rôzne kliatby a nadávky, 

napr.: choď do čertovej matere! –‘odíď preč!’, aby tu po tebe ani smrad neostal! – ‘zmizni!’; 

e) vulgárne frazémy, ktoré vyjadrujú citový postoj k označovanému s využitím vulgár-

nych slov, ktoré sú spoločensky tabuizované, napr.: váľať si gule – ‘leňošiť, nič nerobiť’ 

a držať niekoho za gule – ‘ovládať, mať v moci niekoho’; srať si do huby – ‘klamať’, srať zvy-

soka na niekoho, na niečo – ‘nevšímať si niekoho, niečo, byť k niekomu, k niečomu ľahostajný’.  

Miera expresívnosti jednotlivých skupín frazém stúpa od prvej skupiny po poslednú, pri-

čom ironické, hrubé a vulgárne frazémy sa vyznačujú vysokou mierou expresívnosti.  

Okrem uvedených skupín frazém sa v slovenskej frazeológii zreteľne vyčleňuje ešte jed-

na početná skupina frazém s vysokou mierou expresívnosti. V tomto prípade sa vysoká expre-

sívnosť dosahuje tým, že frazémy vyjadrujú záporné hodnotenie označovaného a zároveň istú 

drsnosť v postoji k tomuto označovanému. Ide tu teda o spojenie záporného racionálneho hod-

notenia s drsnosťou citového postoja. Takéto frazémy sa nachádzajú už na dolnej hranici hovo-

rových výrazov spisovného jazyka a majú veľmi blízko k nespisovným výrazom (subštandar-

du, slangom). Analogicky s nižšími hovorovými výrazmi, ktoré sa vyčleňujú v slovenskej 

lexike, nazývame ich nižšie hovorové frazémy. 

Drsnosť v citovom postoji sa prejavuje aj v expresívnej forme vyjadrovania, a to tým, že 

v komponentovom zložení frazém vystupujú expresívne slová ako štylistické synonymá neut-

rálnych pomenovaní. Sú to: 

                                                 
3 Niekedy jedna a tá istá frazéma môže v závislosti od kontextu vyjadrovať tak žartovný prístup, ako aj po-

smešný, ironický postoj k označovanému; rozdiel je v tom, že v prvom prípade je racionálne hodnotenie 

označovaného kladné, kým v druhom prípade sa označovaná skutočnosť hodnotí záporne. 



330   

1. expresívne pomenovania častí ľudského tela, ktoré sú štylistickými synonymami ich 

neutrálnych pomenovaní, napríklad: kotrba, makovica, palica (namiesto neutrálneho pomeno-

vania hlava): vytĺcť niekomu niečo z kotrby – ‘dôrazne a naliehavo niekomu niečo vyhovoriť, 

odnaučiť niekoho niečo’, prázdna makovica – ‘hlúpy človek’, má tvrdú palicu – ‘je tvrdohla-

vý’; ciferník, fasáda, ksicht (tvár): napraviť niekomu ciferník – ‘vyfackať niekoho’, zmaľovať 

niekomu fasádu – ‘vyfackať niekoho’, [urobiť, povedať niečo] s kamenným ksichtom – ‘s tvá-

rou nevyjadrujúcou žiadne emócie’; huba, chlebáreň (ústa): držať hubu a krok – ‘robiť niečo 

poslušne, bez odporu’, zavri chlebáreň! – ‘buď ticho!’; pupok (brucho): ležať hore pupkom – 

‘leňošiť, nič nerobiť’; 

2. expresívne pomenovania častí ľudského tela, ktoré sú neutrálnymi pomenovaniami 

častí tela zvierat, napríklad: bachor (brucho): napchať si bachor do prasknutia – ‘výdatne sa 

najesť’; gágor (hrdlo): preliať majetok dolu gágorom – ‘prepiť celý majetok’; laba, paprča (ru-

ka): holú labu lízať – ‘nemať nič’, vystrčiť pazúry – ‘ukázať sa nebezpečným’; papuľa, pysk, 

rypák (ústa): zapchať niekomu papuľu – ‘umlčať niekoho’, dostať po pysku – ‘dostať bitku’, 

dať niekomu po rypáku – ‘zbiť niekoho’; pazúr (prst): pchať paprče niekde, do niečoho – ‘za-

sahovať, miešať sa do niečoho’; 

3. iné expresívne slová, ktoré sú štylistickými synonymami neutrálnych slov, napríklad  

a) substantíva: bordel, brajgel (neporiadok): [je tam] bordel ako v tanku – ‘je tam veľký 

neporiadok’, robiť brajgel – ‘robiť neporiadok, vyčíňať’; fištrón (schopnosť pohotovo reago-

vať, rozum, dôvtip): mať/nemať fištrón – ‘byť/nebyť pohotový, dôvtipný’; fuk (peniaze): ne-

mať ani fuka – ‘nemať žiadne peniaze’; funus (pohreb): prísť s krížikom po funuse – ‘prísť ne-

skoro, keď je už po všetkom’; kečka (chumáč vlasov nad čelom): robí, až sa mu z kečky parí – 

‘robí intenzívne, veľmi sa namáha’; luft (vzduch): strieľať do luftu – ‘nehovoriť k veci, tárať 

nezmysly’; malér, šlamastika (nepríjemná, trápna situácia, mrzutosť, nepríjemnosť): koledovať 

si o malér – ‘svojím správaním si privolávať nepríjemnosti’, dostať sa do šlamastiky – ‘dostať 

sa do nepríjemnej situácie’; nakladačka (fyzický trest údermi, bitka): dostať nakladačku – ‘dos-

tať bitku’; pačesy (vlasy, štica): chytili sa za pačesy – ‘začali sa biť’; psina (zábava, žart): robiť 

si z niekoho psinu – ‘robiť si z niekoho žarty’; rapeľ (pochabosť, pomätenosť, bláznenie): má 

raple – ‘je vrtošivý’; zubatá (smrť): prišla poňho zubatá – ‘zomrel’; žobrota (bieda, úplná chu-

doba): vyjsť na žobrotu – ‘schudobnieť’; 

b) adverbiá: halabala (nie tak, ako má byť, povrchne, neporiadne): robiť niečo len tak ha-

labala – ‘robiť niečo neporiadne, lajdácky’; het (preč): byť z niečoho celý het – ‘byť z niečoho 

veľmi rozrušený’; 

c) adjektíva: egal (ľahostajný): je mu to egal ‘je mu to ľahostajné, nezáleží mu na tom’; 

grogy (fyzicky alebo psychicky celkom vyčerpaný): byť grogy – ‘byť celkom vyčerpaný’; paf 

(1. prekvapený, 2. zaľúbený): 1. byť paf z niečoho – ‘byť veľmi prekvapený z niečoho’, 2. byť 

paf do niekoho – ‘byť veľmi zaľúbený do niekoho’; 

d) slovesá: 

balamutiť (zavádzať, klamať): balamutiť niekomu hlavu – ‘zavádzať niekoho klamstva-

mi’; kapať (zomierať): kapú ako muchy – ‘zomierajú vo veľkom množstve’; mlátiť (biť): mlá-

tiť niekoho ako žito – ‘surovo biť niekoho’; tárať, trepať (hovoriť nepremyslene, nerozvážne): 

tárať (trepať) dve na tri – ‘hovoriť nezmysly’; žrať (jesť): žrať ako hrdza – ‘veľmi veľa jesť’; 

e) citoslovcia: 

bú, mú (citoslovcia napodobňujúce zvuky vydávané dobytkom): nepovedať ani bú ani 

mú – ‘nepovedať vôbec nič’; čihi, hota (povel pre kone, aby šli doľava alebo doprava): jeden 

ťahá čihi, druhý hota – ‘nezhodnú sa’; šlus (koniec, dosť): povedal som a šlus! – ‘povedal som 

posledné slovo’. 
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Osobitnú skupinu slov, ktoré vyvolávajú zvýšenú expresivitu frazém a istú drsnosť vo 

vyjadrovaní tvoria pomenovania zvierat a častí ich tela pri označovaní ľudí. Vyskytujú sa veľ-

mi často v ustálených prirovnaniach, kde majú intenzifikačnú funkciu, ale aj v nekomparatív-

nych frazémach, napr.: baran: sprostý ako baran – ‘veľmi sprostý’; cap: smrdieť ako [starý] 

cap – ‘veľmi smrdieť’; mulica: tvrdohlavý ako mulica – ‘veľmi tvrdohlavý’; pes: zlý ako pes – 

‘veľmi zlý’; ploštica: dotieravý ako ploštica – ‘veľmi dotieravý’; prasa: špinavý ako prasa – 

‘veľmi špinavý’; hrebeň, hrebienok: zraziť niekomu hrebeň (hrebienok) – ‘naučiť niekoho po-

slušnosti, skrotiť ho’; chvost: stiahnuť chvost – ‘skrotnúť, ustúpiť’; kopyto: otrčiť kopytá – 

‘zomrieť’; rohy, rožky: oblámať niekomu rohy (rožky) – ‘skrotiť niekoho, usadiť, zahriaknuť ho’. 

Mnohé frazémy sa nevyskytujú v jedinej, petrifikovanej podobe, ale pripúšťajú varírova-

nie, obmieňanie svojich komponentov, pričom ide o obmieňanie ustálené, ktoré zachováva 

identitu frazémy, najmä jej ustálený význam. Z hľadiska expresívnosti frazém je dôležitá lexi-

kálna variantnosť frazém, kedy vo funkcii variantných komponentov vystupujú slová 

s vysokou mierou expresívnosti, tzv. expresivizujúce komponenty. Napríklad frazéma s vý-

znamom ‘nebadane alebo rýchlo odísť’ má podobu stratiť sa ako gáfor (smrad). Táto frazéma 

vystupuje raz ako frazéma s tlmenou hovorovosťou (keď sa použije s komponentom gáfor) 

inokedy ako frazéma s výraznou hovorovosťou, t. j. s vysokou mierou expresívnosti ako nižšia 

hovorová frazéma (keď sa použije s komponentom smrad). 

Frazémy vyjadrujúce rovnaký význam vytvárajú často bohaté synonymické rady. Vtedy 

štylistické kvalifikátory slúžia používateľovi slovníka na to, aby vybral tú konkrétnu frazému, 

ktorá vyjadruje jeho citový postoj k označovanému, porov. napríklad synonymický rad frazém 

s významom ‘je to bezcenné, nemá to nijakú hodnotu’: nestojí to za nič, nestojí to za reč, ne-

stojí to [za] deravý groš, nestojí to [ani] za fajku dymu (močky, tabaku), stojí to za starú bač-

koru. Niž. hovor., je to na milú Jarmilu (jarmilu). Niž. hovor., je to pod psa. Niž. hovor., je to 

na figu. Niž. hovor., je to na hovno. Hrub., je to na prd. Hrub. 

ZÁVER 

Hovorové frazémy s vysokou mierou expresívnosti by bolo vhodnejšie namiesto kvalifi-

kátora „expr.“ (expresívna frazéma) označovať kvalifikátormi „iron.“ (ironická frazéma), 

„hrub.“ (hrubá frazéma), „vulg.“ (vulgárna frazéma), ktorý by signalizoval konkrétny citový 

postoj k označovanému ako zdroj tejto expresívnosti, ako aj kvalifikátorom „niž. hovor.“ (niž-

šia hovorová frazéma), ktorý by upozorňoval na to, že frazéma vyjadruje záporné hodnotenie 

označovaného a zároveň aj drsnosť v citovom postoji k tomuto označovanému.  

COLLOQUIAL PHRASEMES WITH A HIGH DEGREE OF EXPRESSIVITY  

IN SLOVAK PHRASEOLOGY 

Summary 

The author of the article deals with the use of a stylistic qualifier “expr.”  (expressive 

phraseme), by which some phrasemes in the Slovak phraseological dictionaries are indicated. It 

creates an impression that only phrasemes indicated in this way are expressive, which is in con-

tradiction to the fact that expressivity is a fundamental obligatory property of all phrasemes 

which distinguishes them from other types of conventional collocations. According to the au-

thors of dictionaries, they marked by this qualifier phrasemes with such a high degree of ex-

pressivity, which forced them to register it specially. These were colloquial phrasemes, because 

as opposed to the bookish phrasemes they are characterized by an emotional attitude of the 

speaker to the described subject. The author is of the opinion that this emotional attitude can be 
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indicated by a qualifier which would signalize a specific attitude to the described subject as the 

source of this expressivity instead of the qualifier “expr.”: "iron." (ironic phraseme), “abus.” 

(abusive phraseme) and “vulg.” (vulgar phraseme). To these groups of phraseme with a high 

degree of expressivity the author adds yet another group, called by her as lower colloquial 

phrasemes (indicated by the qualifier “low. colloq.”) and defines them as phrasemes, express-

ing at the same time a negative assessment of the described subject (rational evaluation on the 

scale of good – bad) and rough emotional attitude to this described subject (emotional evalua-

tion on the scale of consent – disapproval); formally these phrasemes are characterized by the 

fact that they include expressive words as their components. 
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