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PARÉMIE SEVERNÍCH SLOVANŮ 

Eva Mrhačová 

Paroimia of the Northern Slavs 

Keywords: Phraseology, proverb, folk tales, Eastern European languages, West-
ern European languages, synonymity of proverbs, rhymes in proverbs  

Contact: Ostravská univerzita; eva.mrhacova@osu.cz 

 

V roce 2002, kdy uplynulo 150 let od smrti vynikajícího slavisty Františka 

Ladislava Čelakovského a 150 let od vydání jeho kardinálního díla Mudrosloví 

národu slovanského, byl na katedře slavistiky Filozofické fakulty Ostravské uni-

verzity zahájen výzkum severoslovanských parémií. Téma slovanské paremiologie 

bylo poté ústředním tématem devíti mezinárodních vědeckých konferencí, pořá-

daných slavistickou katedrou naší fakulty jako bienále. 

Jak známo, parémie vznikaly a sporadicky vznikají jako svérázný alegorický 

obraz světa, obraz, který konstatuje opakující se pravdu jako výsledek určitého 

konání, určité skutečnosti, která se stává nezvratným faktem a argumentem.  

Jako obecně platná moudrost vykrystalizovaná z opakovaných životních pro-

žitků, a tedy z nabytých životních zkušeností, se parémie vyskytují u všech náro-

dů a nesou tam informaci poznávací, morální i estetickou. Vznikala tam buď ze 

společného myšlenkového pochodu, ze stejných zkušeností, anebo postupně emi-

grovala z jednoho jazyka do druhého. Parémie tak patří k nejstarším projevům 

lidské kultury – najdeme je už v památkách starověkých kultur. Například na ta-

bulkách asyrského klínopisného Chamurappiho zákoníku ze 17. toletí před naším 

letopočtem najdeme sentenci zdůrazňující právo na odvetu: Oko za oko, zub za 

zub. Našli jsme ji ve všech severoslovanských jazycích, západních i východních.  

(Tato starověká sentence se ostatně najde i v dalších evropských jazycích – an-

gličtině, francouzštině, italštině, němčině, španělštině, do nichž se patrně dostala 

přes latinu (Oculum pro oculo, dente per dente.). 

Naprostá většina původních severoslovanských přísloví je povahy lidové. 

Svým počátkem jsou pevně ukotvena ve venkovském způsobu života určitého 

etnika, ve venkovském pohledu na svět, na lidský život i úděl od narození do 

smrti, na morálku i celkový vztah k okolnímu světu. 

Parémie patří do národní pokladnice každého jazyka. Odráží se v nich obra-

zivá síla národa, jeho myšlenková a jazyková vynalézavost, generacemi nastřáda-
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ná zkušenost s chováním lidí, zvířat, s přírodními silami.  Je to dědictví našich před-

ků, které je třeba opatrovat a předávat dalším generacím. 

A nyní už ke konkrétní komparatistice severoslovanských parémií. 

Západoslovanské parémie   

Základním pramenem pro zkoumání západoslovanských a východoslovan-

ských parémií se pro nás vedle kardinálního díla Čelakovského Mudrosloví náro-
du slovanského stala publikace Dany Bittnerové a Franze Schindlera Česká pří-
sloví. Soudobý stav konce 20. století. Autoři rozdělili přes 5 000 českých přísloví 

podle frekvence výskytu do 20 skupin a my jsme za základ vzali přísloví, která 

tito autoři uvádějí s četností 20–19 respondentů. Vybrali jsme jich 938. Z nich 

jsme vyloučili ta, která měla ekvivalent pouze ve slovenštině nebo polštině. Tou-

to vylučovací metodou vznikl soubor 753 přísloví, která se vyskytují ve všech 

západoslovanských jazycích.  

Jak se dalo očekávat, největší shoda byla zaznamenána mezi češtinou, slo-

venštinou a polštinou (719 ze 753 přísloví) a dále mezi češtinou a horní lužickou 

srbštinou (714 ze 753 přísloví).  

Shoda mezi češtinou na jedné straně a dolní lužickou srbštinou a kašubšti-

nou je menší, je však překvapivě relativně vysoká (665 ze 753 přísloví).  Má to 

příčiny nejen etnické, historické, ale i sociální a geografické. Dolní lužická srbština 

postupně ztrácí svou etnickou vitalitu, je všeobecně na cestě k zániku, kašubština 

naopak začala projevovat po druhé světové válce velkou životnost. Její etnická 

vitalita roste geometrickou řadou (dnes je to i jeden z jazyků Evropské unie!). 

Kolektiv pro výzkum západoslovanských jazyků byl sestaven výlučně z ro-

dilých mluvčích. Slovenštinu zpracovala slovenská lingvistka profesorka Marta 

Pančíková z  univerzity v Bratislavě, polštinu profesor M. Balowski z univerzity 

v Poznani, lužickou srbštinu horní i dolní profesor a překladatel Alfred Mieškank 

z Chotěbuzi a docentka Sonja Wölke z Ústavu sorabistiky v Budyšíně. Českým 

jazykovým poradcem pro obě lužičtiny byl český básník, sorabista Milan Hrabal. 

Jako jazykový poradce pro kašubštinu byl získán profesor Eduard Breza z Varšavy. 

Lexikální zásoba v parémiích jednotlivých západoslovanských jazyků je si 

velmi podobná, porovnejme několik příkladů: 

Č Každé nové koště dobře mete. 

  každý nový vedoucí je zpočátku horlivý, snaží se zapůsobit 

R Новая метла по-новому/хорошо/чисто метёт. 

U Нова мітла по-новому мете. / Нова мітла добре замітає, бо за собою 

   нічого не лишає. / Нова мітла чисто мете, а обламається – під під 

   лавкою валяється. 

B Новая мятла па-новаму мяце. / Новы гаспадар – і новы парадак. 
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Č Kdo seje vítr, sklízí bouři. (biblického původu) 

  původce nepříjemností bývá často jejich obětí 

R Кто посеет ветер, пожнёт бурю.  

U Хто посіє вітер, пожне бурю.  

B Хто сее вецер, пажне буру. 

Č Lež má krátké nohy 

  nepravda vyjde brzy najevo 

R У лжи ноги коротки. / У лжи короткие ноги. / На лжи далеко не  

   уедешь. / Ложь ходит на гнилых ногах. 

U У брехні короткі ноги (але часто дуже миле личко). 

B У хлусні (маны) ногі кароткія. 

 

Slovník západoslovanských přísloví jsme vydali v roce 2010 s názvem 

Západoslovanské paremiologické dědictví. 

Východoslovanské parémie 

K výběru českých přísloví pro publikaci Východoslovanská přísloví v pohle-
du od češtiny bylo využito stejné metody jako pro knihu Východoslovanské pa-
remiologické dědictví, tj. východiskem byla opět publikace Dany Bittnerové a Fran-

ze Schindlera Česká přísloví. Soudobý stav konce 20. století. S ohledem na fakt, 

že přísloví v projevech dnešních lidí pomalu ubývá, jsme za základ vzali přísloví 

s četností pouze 10 respondentů. Vznikl soubor 752 přísloví, který je však svým 

rozsahem téměř totožný se slovníkem západoslovanských parémií.  

Kolektiv pro výzkum a zpracování slovníku východoslovanských parémií 

byl sestaven rovněž výlučně z rodilých mluvčích. Ruštinu a ukrajinštinu zpraco-

vala doktorka Jelena Kupcevičová z katedry slavistiky FF OU, běloruštinu naše 

doktorandka, Běloruska Viktorija Vajda. Jako jazykový poradce působil náš dok-

torand Mgr. Dmytro Klymenko. 

Pokud jde o srovnání lexikální zásoby východoslovanských jazyků s lexi-

kální zásobou jazyků západoslovanských, jsou si velmi podobné – obsahují po-

jmy z lidského života od narození do smrti. 

Proti západoslovanským parémiím jsme však u východoslovanských – v ukra-

jinštině, běloruštině a méně v ruštině – zaznamenali tři významné vlastnosti: 

l. velmi rozsáhlý počet zooapelativ 

2. možnost synonymického vyjádření u celé řady přísloví 

3. velkou tendenci ztvárňovat přísloví do rýmů. 

 

Ad 1. Vysoké angažmá názvů zvířat v příslovích svědčí o velmi úzkém vzta-

hu východních Slovanů k přírodě i o způsobu jejich hospodaření. Nejfrekvento-

vanějšími zooapelativy jsou v jejich parémiích zooapelativa vlk a pes. 
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Několik příkladů: 

Č Kdo se bojí, nesmí do lesa. 

  nejsi-li odvážný, vyhýbej se nebezpečným místům 

R Волков бояться – в лес не ходить. 

U Вовків боятися – в ліс не ходити. 

B Ваўкоў (ваўка) баяцца – ў лес не хадзіць. / Баючыся ваўкоў, застанешся 

   без грыбоў.  

Č Když Pán Bůh dopustí, i motyka spustí. 

  i méně schopný podá někdy velký výkon 

R Бог не захочет, и пузырь/чирей не вскочит. / И то бывает, что сви 

   нья гуся съедает. / Бывает и свинье в году праздник. / Бывает, что 

   и вошь кашляет. / Бывает, что и курица петухом поет. 

U Буває, що й корова літає. / Буває, що й теля вовка хапає. / Буває,  

   що й теля вовка хапає. 

B Не смейся рабе, дасць Бог і табе. / Часам і сляпы на дарогу навядзе. / 

   Без Бога ні да парога. / Як плакаў, быў Бог аднакаў, а стаў скакаць, 

   стаў Бог даваць. 

Č Lež má krátké nohy. 

  nepravda vyjde brzy najevo 

R У лжи ноги коротки. / У лжи короткие ноги. / На лжи далеко не  

   уедешь. / Ложь ходит на гнилых ногах. 

U У брехні короткі ноги (але часто дуже миле личко). 

B У хлусні (маны) ногі кароткія. 

 

Ad 2. Možnost synonymického vyjádření u celé řady přísloví východoslo-

vanských, zejména u ukrajinštiny a běloruštiny, je překvapivý (tento jev se vysky-

tuje i u ruštiny, avšak méně často). 

Několik příkladů: 

Č Ranní ptáče dál doskáče. 

člověk pilný od časného rána dokáže víc než ten, kdo dlouho vyspává 

R Кто рано встаёт, тому бог даёт. / Кто рано встаёт, того удача ждёт. 

   / Кто встал пораньше, дошёл подальше. / Поздняя птичка глазки  

   протрёт, а ранняя уже песню поёт. / Поздняя птичка глаза протирает, 

   ранняя роток прочищает. 

U Хто рано встає, тому бог дає/подає. / Рання пташка пісні співає,  

   а пізня очі протирає. / Рання пташка носик прочищає, а пізня очі  

   протирає. 
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B Ранняя птушка зубкі цярэбіць, а позняя вочкі трэ. / Хто любіць  

   працаваць, той не будзе доўга спаць. 

Č Smrti neujdeš. 

  každý musí jednou zemřít 

R Смерть не спросит, придёт да скосит. / От смерти не уйдёшь/не  

   убежишь. 

U Смерть не запитає, прийде та скосить. / Від смерті не втечеш. 

B Круці не круці, а трэба/мусіш памерці. / Смерць ускоча, калі   

   захоча. / Ад смерці не адкупішся. / Як ні хадзі, а смерці не    

   абыдзеш. / Раз чалавеку смерць. 

 

Ad 3. Východoslovanská tendence ztvárňovat přísloví do rýmů je dalším 

svědectvím toho, jak blízko mají parémie k lidové slovesnosti: 

Č Běda mužům, kterým žena vládne. 

  nespokojenost s ženským velením 

R Жена верховодит, так муж по соседям бродит.  

U Як жінка верховодить, так чоловік по сусідах ходить. / Чоловік, що 

   допускає, щоб ним керувала (попихала) жінка, – не чоловік і не жі

   нка, а просто ніщо. 

B Бедная тая дамова, дзе вала бадзе карова. / Дай жонце/бабе волю – 

   завядзе ў няволю. 

Č Bez práce nejsou koláče. 

  kdo chce něčeho dosáhnout/něco mít, musí pilně pracovat 

R Без труда нет плода. / Без труда не вынешь и рыбку из пруда. /  

   Хо чешь есть калачи –не лежи на печи. 

U Без труда нема плода. / Без праці не виймеш і рибку зі ставка. /  

   Хо чеш їсти калачі, нe лежи на печі. 

B Хочаш есці калачы, не ляжы на пячы. 

 

Slovník Východoslovanská přísloví a pořekadla v pohledu od češtiny jsme 

vydali v roce 2017. 

 

Úkol, který jsme si stanovili v roce 2002, v roce 150. výročí vydání Čela-

kovského Mudrosloví, jsme splnili. Novou generaci naší katedry slavistiky čeká 

náročný úkol – zaměřit svá bádání na slovanský jih. 
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PAROIMIA OF THE NORTHERN SLAVS 

Summary 

Idioms and sayings, discrete microtexts of sign nature, could be considered 

as part of phraseology. As products of folk literature, they represent generalized 

versions of life experience and folk wisdom of our ancestors. Many date back to 

ancient times. Lexically, idioms and sayings in East Slavic languages resemble 

those in West Slavic languages; they refer to concepts related to human life, from 

birth to death. 

Unlike in West Slavic idioms and sayings, in East Slavic idioms and sayings 

three additional features of importance have been detected: 1/ a significant num-

ber of zoological apellatives; 2/ a high level of synonimization of many idioms and 

sayings; and 3/ a big tendency to create rhymed idioms and sayings. 
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OBRAZ KRÁLE V ČESKÉ FRAZEOLOGII.  
FRAZÉMY JAKO MATERIÁLOVÝ ZDROJ  

PRO JAZYKOVÝ OBRAZ  

Michaela Křivancová 

The image of the king in Czech phraseology. Phrasemes  

as a material resource for the language picture of the world 

Keywords: Phrasemes, Czech phraseology, base word, reference, language pic-

ture of the world, cognitive definitions, king 

Contact: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; mkrivancova@ff.jcu.cz 

 

Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jakým způsobem může frazeologický ma-

teriál posloužit jako podklad k sestavování tzv. kognitivních definic pro etnolin-

gvistické slovníky. Na příkladu frazémů s bázovým slovem (dále jen BS) „král“ 

se snažíme představit metodiku, pomocí které by bylo možné sémanticky analy-

zovat a klasifikovat frazémy tak, aby se vyjevilo, s jakými všemi skutečnostmi je BS 

„král“ ve frazémech spojováno, a také to, jaké typy frazémů mohou posloužit ja-

ko materiálový zdroj pro sestavení tzv. kognitivních definic pro entolingvistické 

slovníky. Poukážeme při tom na hlavní úskalí, které s sebou významová analýza 

a klasifikace frazémů nese (tj. na co je třeba dávat pozor s ohledem na formální 

i sémantickou pestrost frazémů, aby výsledný obraz skutečně vypovídal osledo-

vaném pojmu). 

 

Frazém vymezujeme podobně jako např. Z. Hladká v Příruční mluvnici češ-

tiny (1995) jako ustálenou kombinaci alespoň dvou slov, která má význam jako 

celek (zpravidla neodvoditelný z významů jeho složek), přičemž alespoň jeden 

z jejích komponentů je v dané funkci omezen pouze na tuto kombinaci či několik 

málo dalších. Frazémy mohou mít další doprovodné příznaky, jakými je třeba me-

taforičnost, expresívnost či přítomnost archaismů. Ovšem důležitými znaky frazé-

mů, které musí platit současně, jsou podle nás víceslovnost, ustálenost a sekundár-

nost pojmenování (jako primární pojmenování přitom vnímáme pojmenování dosud 

nepojmenované reality). Mezi frazémy tedy nezahrnujeme jednoslovné složeniny 

jako např. ježibaba (jak je tomu ve frazeologických slovnících F. Čermáka, 2009), 

zatímco sousloví baba Jaga, pokud sekundárné pojmenovává jinou osobu než po-

hádkovou bytost, ano. Frazémy byly dohledávány ze všech frazeologických sou-
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pisů a slovníků, jež jsou uvedeny v seznamu pramenů, a také z příslušných heslo-

vých statí ve výkladových slovnících, tj. ze SSJČ a PSJČ. 

 

Metodiku představujeme na materiálu frazémů obsahujících BS „král“. To 

však může být v konkrétních frazémech realizováno různými tvary, slovnědruho-

vými deriváty či synonymními ekvivalenty. 

Nejprve je třeba excerpovat veškeré dohledané frazémy obsahující BS (v růz-

ných tvarech a derivátech), aby tak kdykoliv byla možná kontrola toho, co bylo 

excerpováno a analyzováno a co případně ještě v tematicky zaměřeném korpusu 

chybí (našel-li by se v budoucnu další frazém obsahující dané BS). 

V druhém kroku je třeba roztřídit excerpce podle denotátové reference sa-

motného BS na subkorpusy A a B. Pokud bázové slovo referuje k bytosti panov-

níka, vládce (např. trůnit někde jako král), jsou frazémy zařazeny do subkorpusu 

A. Pokud BS referuje k jiné skutečnosti než k panovníkovi (např. napsat tři krále 

na dveře = napsat iniciály M + K + B), pak je zařazeno do subkorpusu B. V sub-

korpusu B jsou tedy frazémy, v nichž samotné BS nereferuje k pohádkové posta-

vě a celý frazém ani nepojmenovává vlastnosti či okolnosti spojované s pohádko-

vou bytostí. Frazémy ze subkorpusu B se tedy nepodílejí na sestavení výsledného 

obrazu pohádkových bytostí v české frazeologii, ale jsou nedílnou částí tematicky 

zaměřeného korpusu. Přinášejí informaci o sémantickém posunu BS a také slouží 

jako zpětná vazba pro kontrolu, jaké všechny frazémy byly excerpovány. 

V rámci subkorpusu A je třeba zohlednit:  

a) dvojí možnou referenci BS vzhledem k typu možného světa: v mnohých 

excerpovaných obratech totiž nelze jednoznačně rozlišit, zda bázové slovo referu-

je k bytosti panovníka v pohádkovém kontextu, nebo mimo pohádkovou realitu. 

Frazémy v obou kontextech totiž mnohdy tematizují společné, typické atributy 

postav z obou typů prostředí (srov. např. žít si jako král; trůnit někde jako král 

apod.). Obraz pohádkových bytostí v české frazeologii proto sestavujeme na zá-

kladě excerpcí z obou kontextů.  

b) dvojí možnou referenci BS vzhledem k dichotomii individuální refe-

rence (odkazování k exempláři, tj. ke konkrétnímu představiteli určitého typu 

bytosti) versus generická reference (odkazování k obecnému typu „pohádkové“ 

postavy). Např. Král železný a zlatý = Přemysl Otakar II.; Zimní král = Fridrich 

Falcký versus Tíhne mu k zlému, jako králi k oběšení; žít si jako král apod. Zda 

BS referuje k exempláři nebo typu, se vyjevuje až z kontextu celého frazému. 

Frazémy s individuální referencí jsou nedílnou součástí tematicky zaměřeného 

korpusu, ale na výsledném obrazu daného typu pohádkové bytostí se nepodílejí, 

neboť tematizují pouze příznaky individuálních postav, nikoliv prototypické zna-

ky daného typu pohádkové bytosti.  

Frazémy v subkorpusu A jsou tříděny do jednotlivých sémantických skupin 

(tříd) označených tzv. onomaziologickým heslem, jež představuje společný sé-

mantický (či sémanticko-funkční) průsečík pro všechny frazémy do dané třídy 
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zařazené. Lze tedy říci, že onomaziologické heslo vyjadřuje název sémantické 

třídy. Záměr vyvodit obraz někoho / něčeho ve frazeologii není možné realizovat 

mechanicky prováděnou sémantickou analýzou frazémů, neboť idiomatická 

(sémanticko-funkční) stránka frazémů nebývá sumou významů jednotlivých 

komponentů (např. frazém Oráče sní král a krále rytíř má globální význam při-

bližně vymezitelný takto: „i král má své nepřátele“, nikoliv že „král a rytíř jsou 

kanibalové“). V naprosté většině případů tedy nejsou frazémy svými komponenty 

přímo a měřitelně motivovány. Frazémy jako celek samozřejmě v naprosté větši-

ně případů referují k někomu či něčemu jinému než k pohádkovým bytostem a je-

jich atributům: za užití BS přeneseně odkazují k bytostem reálného světa a tema-

tizují jejich atributy (např. Vypravuje se jako chudý král do boje = připravuje se 

k něčemu zdlouhavě, pomalu = frazém jako celek referuje ke komukoliv, kdo se 

vyznačuje zdlouhavými přípravami, jakými se vyznačuje i sám chudý král) nebo 

přeneseně či obrazně odkazují k neživým entitám (např. královské žezlo = v ob-

razném kontextu symbol panovnické vlády).  

Při stanovování onomaziologického hesla (a tedy sestavování sémantic-

kých tříd) musí jít o dvoufázový vyvozovací proces: v první fázi je u frazeolo-

gické formy třeba sledovat význam (tak, jak je vymezen ve frazeologických slov-

nících) a ve fázi následující pak jakoby zpětným krokem vyvodit implicitní informaci, 

co z logiky významu vyplývá pro pohádkovou bytost samotnou. Např. z frazému 

žít si jako král (= žít si v blahobytu, ale také v maximálním pohodlí, spokojeně 

a bezstarostně) lze uváděné atributy bohatství, pohodlí a bezstarostnosti spojit ne-

jen s tím, ke komu frazém jako celek referuje, ale i se samotnou postavou krále. 

Na základě toho lze pro tematickou třídu KRÁL stanovit sémantickou třídu ozna-

čenou onomaziologickým heslem „Život v blahobytu“ a také „Pohodlí, bezsta-
rostnost“. Méně explicitním příkladem je např. frazém Oráče sní král a krále rytíř 

(= i král má své nepřátele). Z logiky významu frazému lze vydedukovat, že král 

není všemohoucí, i on má své nepřátele. Na základě toho lze pro tematickou třídu 

KRÁL stanovit sémantickou třídu označenou onomaziologickým heslem „Ne-
všemohoucnost“. 

Onomaziologická hesla sémantických tříd tedy vyjadřují: 

1) atributy, jež lze z celkového významu frazému zpětně přiřknout pohád-

kové bytosti samé (tj. vlastnosti, činnosti nebo stavy), např. frazém Dobře jednej 

v mnohu, v mále a neboj se ani krále nese význam „kdo jedná slušně a čestně, 

nemusí se nikoho a ničeho bát, ani král ho nepotrestá“. Pro bytost krále lze z lo-

giky daného spojení vyvodit implicitní informaci, že král je čestný a spravedlivý, 

a přiřknout mu tak atribut čestnost, spravedlnost. Tyto typy frazémů představují 

základní materiál pro sestavení výsledného obrazu pohádkových bytostí v české 

frazeologii; 

2) situační okolnosti (např. frazém Král je mrtvý, ať žije král! = situace je 

stejná, nic se nezměnilo), a odkazovat tak ke komunikačním funkcím a postojům 
mluvčího, jež z užití frazému vyplývají (např. obraty užívané k provolávání slávy: 
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Ať žije král!, k vyjádření údivu či zděšení: Pro pána krále!, provokativní zvolání 

s nádechem ironie = Králi Juráni, již jsme poděláni apod. Frazémy tohoto typu 

výsledný obraz pohádkových bytostí v české frazeologii zpravidla nevytvářejí, ale 

nepřímo poukazují na to, s jakými komunikačními funkcemi, emocionálními či 

hodnotícími postoji a konotacemi jsou BS (referující k pohádkovým bytostem) ve 

frazémech a daných kontextech spojována1; 

3) ne-komunikační funkce, jež frazémy s bázovými slovy plní. V případě BS 

král byly dohledány excerpce, jež plní při svém užití v textu strukturující funkci, 
neboť odkazují k „ustáleným začátkům pohádek“ (Byl jednou jeden král), nebo 

pojmenovací funkci: jako celek označují náboženské (případně zároveň i pohád-

kové) bytosti (král pekla = Satan, Lucifer či jeden z ďáblů; král nebeský = Bůh či 

Kristus), nebo představují historické přezdívky reálných panovníků: Král železný 

a zlatý = Přemysl Otakar II.; Zimní král = Fridrich Falcký. Tyto typy frazémů 

obraz krále nevytvářejí, ale podávají informaci o tom, jaké jiné než komunikační 

funkce plynou z jejich užití. Sekundárně se však podílejí na sestavení výsledného 

obrazu jiných (pohádkových) bytostí, a to explicitním či implicitním vyjadřová-

ním nějakého atributu. Z pojmenování vládce všech ďáblů, popřípadě jednoho 

z ďáblů frazémem král pekla lze vyvodit pro pohádkovou bytost čerta (nikoliv 

krále) atribut „život/pobývání v pekle“; z pojmenování Boha či Krista frazémem 

král nebeský pak pro náboženskou bytost vyplývá příznak „panování v nebi“. 

Frazémy tohoto typu jsou pak v rámci tematické třídy KRÁL zařazeny do séman-

tické třídy „sekundární pojmenování jiných (pohádkových) bytostí“; 

4) Některé excerpce s BS referujícím k pohádkové bytosti krále ovšem ne-

tematizují žádný jeho příznak ani neodrážejí žádné funkce vyplývající z užité BS 

v daném frazému. Z logiky významu frazeologických spojení totiž nelze tuto by-

tost označit za nositele či původce daného příznaku či funkce. Jde o frazémy (To 

bylo) za (časů) krále Holce2 = kdysi v daleké minulosti. V tomto případě jde o in-

dividuální referenci ke králi Holci, přičemž daný obrat jako celek vyjadřuje časo-
vou neurčitost situovanou do minulosti. Nejde tedy o sémantický rys, jenž by byl 

všeobecně (genericky) spojován s postavou krále. Obdobně je tomu i u spojení Za 

krále Holce byla za groš ovce = kdysi dávno bývávalo levněji. Do celkového vy-

hodnocení obrazu krále tedy dané obraty nevstupují. 

  

V následující části uvádíme korpus excerpovaných frazémů obsahujících 

BS král. V těch případech, kde by mohly vzniknout nejasnosti, proč je daný frazém 

zařazen do té které sémantické třídy, je korpus doplněn komentáři. Korpusová 

část sama o sobě není cílem tohoto příspěvku, ale slouží jako exemplář, jak je 

                                           
1 Zjistitelné je to z výkladové části významu daného frazému ve frazeologických (někdy 

i výkladových) slovnících. 
2  Král Holec byl Ladislav Pohrobek (1440−1457); Holec = holý, bez vousů 
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třeba připravit „terén“ pro vyvozování kognitivních definic i výsledného obrazu 

kohokoliv / čehokoliv z frazeologických materiálových zdrojů. 

1. KRÁL 

A) S bázovým slovem „král“ ve významu (pohádkového, nebo pozemského) 

panovníka nad královstvím, vládce, jsou v české frazeologii spojovány následují-

cí skutečnosti: 

a) ATRIBUTY POSTAVY KRÁLE : 

1.1 Život v blahobytu, hojnost: 

žít si jako král = mít se jako král3 = 1. žít si v blahobytu (ale také: 2. žít si 

v maximálním pohodlí, spokojeně a bezstarostně − viz 1.2).  

V následujících frazeologických spojeních nesou deriváty bázového slova 

„král“ význam „štědrý“ ve smyslu „hojný, vydatný“: 

královská odměna = štědrá, hojná odměna; královský plat = vysoký plat. 

Celé spojení tak referuje ke štědré odměně či vysokému finančnímu obnosu. 

Pro postavu krále tak lze logicky vyvodit opět implicitní rys bohatství a hojnosti. 

1.2 Pohodlí, bezstarostnost: 

žít si jako král = mít se jako král = 1. žít si v maximálním pohodlí, spokojeně 

a bezstarostně (ale také: 2. žít si v blahobytu − viz 1.1); sedět (si) někde jako král / 

paša = pohodlně, svobodně, nezávisle. 

1.3 Vláda, moc:  

trůnit někde jako král (implicitní informace: král sedí na trůnu = vládne) 

královské žezlo = v obrazném kontextu symbol panovnické vlády. 

1.4  Svévole: 

Královská láska a neláska rovnou váhu mají; Králové jsou nad zákony.  

1.5 Nevšemohoucnost (potenciální ohrozitelnost): 

Oráče sní král a krále rytíř = i král má své nepřátele; Těch pohrůžek králům 

chovej4; Tíhne mu k zlému, jako králi k oběšení. 

                                           
3 Význam předmětných frazémů je napříč různými slovníky a soupisy, z nichž jsme pro-

váděli excerpci, vysvětlen takto: mít se výborně, žít si v blahobytu, spokojeně, bezstarostně, 

v pohodlí. Toto vymezení nám dovoluje vydělit dva obecnější sémantické rysy spojované s bá-

zovým slovem „král“: 1.1 Život v blahobytu, hojnost (akcentující nadbytek věcí potřebných 

k životu, bohatství) a 1.2. Pohodlí, bezstarostnost (akcentující zejména ono kladné emocionální 

rozpoložení plynoucí z absence starostí). Tyto frazeologické jednotky tedy řadíme paralelně do 

dvou sémantických tříd. 
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1.6 Čestnost, spravedlnost: 

Ten král dobře kraluje, jenž / kterýž (nejprve) sám se dobře zpravuje; Králo-

vo slovo má býti pevné; Dobře jednej v mnohu, v mále a neboj se ani krále = kdo 

jedná vždy slušně a čestně, nemusí se nikoho a ničeho bát, ani král je nepotrestá 

(implicitní informace: král je spravedlivý); Čiň dobře a jednej právě, neboj se cí-

saře ani krále. 

1.7 Nevěrohodnost: 

Králové šedivé rady mívají; Král je nahý = pravda je ve skutečnosti opačná, 

nepříjemně nelichotivá v porovnání s tím, jak se král prezentuje. (Frazém byl do 

soupisů české frazeologie převzat z pohádky H. CH. Andersena (1805−1875) Cí-

sařovy nové šaty). 

1.8 Boj, bitva: 

Chystá se jako chudý král / rytíř do boje = Vypravuje se jako chudý král / 

rytíř do boje = připravuje se (k něčemu) zdlouhavě, pomalu. Rys pomalosti, zdlou-

havosti je v tomto kontextu mnohdy spojován s očekáváním obtíží či cesty s ne-

odhadnutelným výsledkem a je v přímé souvislosti nikoliv s králem obecně, ale 

pouze s chudým králem. Význam frazeologického obratu lze volně parafrázovat 

tak, že chudý král nemá dostatečné vojsko, výzbroj ani výstroj, proto očekává 

porážku, a s odchodem do boje tedy otálí (bez ohledu na to, že k chudému králi 

může být přeneseně přirovnáván kdokoliv jiný a stejně tak boj nemusí být vní-

mán nutně jako bitva). To, co lze z daného frazeologismu vymezit jako obecný 

příznak krále, je pouze příležitostný odchod do bitvy, boj s nepřítelem, čili „král 

chodívá do bitvy“ (bohatý král chodívá do bitvy bez zbytečných obav, zatímco 

chudý král s obavami). 

1.9 Statečnost: 

Tento příznak se vyjevuje z frazeologismu Toho bohdá nebude, aby český 

král z boje utíkal! = (český) král se nevzdává (= tradovaný výrok českého krále 

Jana Lucemburského (1310−1346) před osudnou bitvou u Kresčaku roku 1346). 

Protože však v tomto frazému není tematizována pohádková postava krále, ale 

bázové slovo referuje k reálnému a konkrétnímu panovníkovi, není tento frazém 

zařazen do výsledného vyhodnocení pohádkové bytosti krále. 

 

                                                                                                                                     

 

 
4 Podle Čelakovského jde o „památné pořekadlo z těch časů, když ještě panstvo české 

mívalo slovo proti králi“ (In Flajšhans, s. 631). 
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b) SITUAČNÍ OKOLNOSTI, KOMUNIKAČNÍ FUNKCE A POSTOJE 

MLUVČÍCH: 

Frazémy „zvolacího“ typu jsou silně vázány na situační kontext (situační 

okolnosti, komunikační situaci). Prioritní u nich není propoziční obsah, ale ko-

munikační funkce výpovědi5. Ve významu celého spojení se tak odrážejí pragma-

tické rysy, zejména komunikační funkce a s nimi inherentně spojené postoje 

mluvčího ke komunikační situaci, případně též postoje ke sdělované skutečnosti 

(k obsahu sdělení). Tyto typy frazeologických jednotek reflektující situační okol-

nosti nám umožňují vydělit následující sémantickou třídu: 

1.10 Situační okolnosti (postoje mluvčího ke komunikační situaci, případně 

ke sdělované skutečnosti): 

Frazémy reflektující situační okolnosti (komunikační situaci) vyjadřují jed-

nak postoje mluvčího k dané komunikační situaci: Král je mrtvý, ať žije král! = 

situace je stejná, nic se nezměnilo (tradiční formule, kterou se ohlašovala smrt 

panovníka a nástup nového krále), jednak hodnotící a emocionální postoje mluv-

čího k obsahu sdělení, případně zároveň i k adresátovi: Ať žije král! = provolání 

slávy někomu; Králi Juráni, již jsme poděláni = provokativní zvolání s nádechem 

ironie. Dohledán byl také frazém, jenž odráží ryze emocionální postoje mluvčího: 

Pro pána krále! = výraz leknutí, podivu, úžasu (analogicky jako Pro Boha apod.). 

Tyto obraty jsme do celkového vyhodnocení krále v české frazeologii nezařadili, 

neboť obraz krále nevytvářejí. Z pragmatické složky významu těchto frazémů však 

vyplývají okolnosti jejich užití (zejména specifikace komunikační situace a postoj 

mluvčího ke sdělované skutečnosti). 

 1.11 Časové okolnosti (časová neurčitost situovaná do minulosti): 

(To bylo) za (časů) krále Holce6 = kdysi v daleké minulosti. V tomto případě 

jde o individuální referenci ke králi Holci, přičemž daný obrat jako celek vyjadřu-

je časovou neurčitost situovanou do minulosti. Nejde tedy o sémantický rys, jenž 

by byl všeobecně (genericky) spojován s postavou krále. Obdobně je tomu i u spo-

jení Za krále Holce byla za groš ovce = kdysi dávno bývávalo levněji. Do celko-

vého vyhodnocení obrazu krále tedy dané obraty nevstupují. 

c) OSTATNÍ („NE-KOMUNIKAČNÍ“) FUNKCE FRAZÉMŮ: 

1.12  Strukturující funkce − ustálené začátky řady pohádek: 

Do této sémantické třídy patří frazémy, v nichž je tematizována postava krá-

le (i královny) a které představují varianty veselé dětské říkanky. Její základ je 

                                           
5 Srov. vymezení komunikačních funkcí výpovědi u Miroslava Grepla v Příruční mluvni-

ci češtiny (1995). Praha: NLN, s. 585−622. 
6  Král Holec byl Ladislav Pohrobek (1440−1457); Holec = holý, bez vousů 
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v převzatých prvních třech slovech, kterými tradičně začíná spousta pohádek: Byl 

jeden král, (ten) na dudy hrál, královna za času brnkala na basu = Byl jeden král, 

(ten) na dudy hrál, královna za času vrzala na basu. Jde o jediné excerpce dětské-

ho folklóru, které byly dohledány ve slovnících a soupisech české frazeologie. 

Zařazujeme je tak do samostatné skupiny vyjadřující ustálené začátky řady pohá-
dek, přestože zde nelze hovořit o obecném sémantickém rysu (např. hudebnosti) 

u tematizovaných postav. Spojení jsou motivována veršovou shodou a jako celek 

se stala žertovným, hravým začátkem řady pohádek. Implikovaný význam před-

mětných spojení lze interpretovat jako „byl jeden král a královna“. Ustáleným 

začátkem pohádek bývá také excerpované spojení Byl jednou jeden král. Jak již 

bylo zmíněno výše, tyto obraty nevytvářejí obraz krále, neboť v nich není temati-

zován žádný příznak bázového slova. Frazémy tohoto typu strukturují text: uvo-

zují začátky pohádek. Hovoříme proto o strukturující funkci těchto frazémů.  

1.13  Pojmenovací funkce − sekundární pojmenování pohádkových bytostí: 

V následujících dvou sémantických třídách shrnujeme frazeologické obraty 

s pojmenovací funkcí. Obraty v první této třídě jako celek označují / mohou ozna-

čovat náboženské bytosti, v druhé této třídě pak představují historické přezdívky 

reálných panovníků: 

1.13.1 Sekundární pojmenování náboženské bytosti: 

Specifické postavení mají v tomto subkorpusu frazémy král nebeský = Bůh 

či Kristus a král pekla = Satan, Lucifer. V obou uvedených obratech bázové slovo 

referuje k panovníkovi, avšak z významu celého spojení je zjevné, že u prvního 

obratu nejde o odkazování k pohádkovému či pozemskému vládci, nýbrž o po-

jmenování biblické bytosti vládnoucí nebi. V případě druhého spojení pak obrat 

jako celek může odkazovat k náboženské, ale i pohádkové bytosti vládnoucí peklu. 

Do výsledného vyhodnocení obrazu pohádkové bytosti krále tyto obraty nezařa-

zujeme, neboť frazémy netematizují příznaky pohádkové postavy krále (označené 

bázovým slovem), ale jako celek pojmenovávají jinou bytost. Do samostatné sé-

mantické třídy je tedy vyčleňujeme na základě náboženských motivů, se kterými 

je (či může být) bázové slovo „král“ v těchto obratech spojováno. 

1.13.2 Historické přezdívky panovníků: 

Některá frazeologická spojení představují historické přezdívky panovníků. 

Do subkorpusu A je zařazujeme z toho důvodu, že samo bázové slovo v těchto ob-

ratech referuje k panovníkovi nad královstvím. Tato frazeologická spojení ovšem 

do celkového vyhodnocení nevstupují, neboť z významu celého spojení je zřejmé 

odkazování k pozemskému (historicky doloženému panovníkovi), nikoliv k po-

hádkové bytosti: 

Zimní král = historická přezdívka českého krále Fridricha Falckého, který 

panoval jednu zimu (od srpna 1619 a po bělohorské bitvě se uchýlil do Nizozemí); 
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Král železný a zlatý = historická přezdívka českého krále Přemysla Otakara II. − 

pro jeho úspěchy, moc sílu a bohatství.  

B) V mnohých frazémech bázové slovo „král“ referuje k jiným skutečnos-

tem než k (pohádkovému či pozemskému) panovníkovi nad královstvím. Podle 

Slovníku spisovného jazyka českého7 (dále SSJČ) může výraz „král“ označovat 

též kohokoliv (cokoliv), kdo (co) vyniká v určitém prostředí nebo ve svém oboru. 

Tento význam nese bázové slovo v následujících frazémech: král pouště = lev; 

král zvířat = lev; král ptactva = orel; král pěvců = slavík; nekorunovaný král = 

uznávaná vůdčí osobnost v nějakém oboru; automobilový král = podnikatel ovlá-

dající monopolisticky výrobu automobilů, popřípadě majitel největší automobil-

ky; ocelový král = podnikatel ovládající monopolisticky výrobu oceli, popřípadě 

majitel největší ocelářské firmy; petrolejový král = podnikatel ovládající mono-

polisticky těžbu ropy, popřípadě i její zpracování; analogicky pak i označení dal-

ších podnikatelů ovládajících jiné obory, odvětví – např. bavlněný král; král bur-

zy atd.; král / pán (všeho) tvorstva = člověk; královská hra = hra, jež vyniká nad 

ostatními hrami, tj. šachy; Mezi slepými jednooký králem = průměrný jedinec uspě-

je jen mezi podprůměrnými.8  

Další spojení označují další různorodé skutečnosti: králové stok = čističi zá-

chodů; tři králové = 1. podle biblického podání a náboženské tradice jde o trojici 

mudrců, orientálních králů, kteří se přišli poklonit novorozenému Kristu; 2. chlapci 

v přestrojení a s papírovými korunami na hlavách chodící koledovat 6. 1. po domech; 

3. chodí jako tři králové = tři náhodně sdružení lidé, kteří chodí nápadně či po-

divně, směšně spolu, ač to mnohdy není vůbec potřeba; 4. svátek 6. 1.; napsat tři 

krále (na dveře) = napsat iniciály M + K + B; Na tři krále o hodinu dále  = kolem 

6. ledna je den o hodinu delší. 

Jak již bylo předesláno, do kognitivní definice „krále“ pro účely sestavení 

jeho obrazu v entolingvistickém slovníku vstupují jen ty frazémy, které vyjadřují 

                                           
7 http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?heslo=kr%C3%A1l&sti=EMPTY&where=hesla& 

hsubstr=no.  
8 Pohádková postava krále sice také může být v běžném chápání spojována s rysem 

výlučnosti (král má výlučné postavení mezi lidmi z království), ovšem tento rys nedefinuje jen 

krále, ale i královnu, prince, princeznu či kohokoliv jiného, kdo jakkoliv jinak vyniká (v čem-

koliv) mezi lidmi, viz např. petrolejový král. Krále jakožto panovníka tedy nelze definovat na 

základě rysu výlučnosti (jakožto výlučného člověka). Naopak toho, kdo ve svém prostředí vyniká 

a je označen výrazem „král“, nelze spojovat s rysem panování, vlády (např. bázové slovo 

„král“ ve spojení král ptactva nereferuje ke králi, který by vládl ptákům, ale referuje k ptákovi, 

který má mezi ptáky výlučné postavení apod.). Proto nutně odlišujeme dva významy bázového 

slova král: 1. panovník jakožto psychosomatická bytost vládnoucí nad královstvím (tj. význam 

uplatňovaný v subkorpusu A) a 2. kdokoliv (cokoliv), co má výlučné postavení ve svém prostředí 

nebo oboru. Obdobné rozlišování těchto významů je též ve výkladových slovnících, PSJČ a SSJČ. 

Analogickou dichotomii významu rozlišujeme i u bázového slova „královna“. 



26   

atributy (pohádkové) bytosti krále coby panovníka. V tabulce níže uvádíme návrh 

takového slovníkového zpracování kognitivní definice krále. 

Definice by mohla být graficky a formálně rozvržena jinak, důležitým prv-

kem však zůstává to, které excerpce se na kognitivní definici podílejí a které 

(z důvodů uvedených v tomto článku) nikoliv. „Ve srovnání s tradiční jazyko-

vědnou lexikografií je explikace hesel v entolingvistickém slovníku dosti speci-

fická. Vyplývá to už z antropologického založení etnolingvistiky, která prožívá 

renesanci snad právě proto, že se ve svém přístupu tolik liší od neosobního cha-

rakteru popisu, jaký je vlastní tradičním lingvistickým směrům“ (Bartmiński, 

2016, s. 93). „Kognitivní definice uvádí veškeré součásti významu, stabilizované 

v kolektivním vědomí uživatelů jazyka (vyjádřené/vyjádřitelné v jazykovém tex-

tu), a uspořádává je tak, aby byly v souladu se strukturami tohoto »naivního« vě-

domí. V praxi jde o posloupnost definic odpovídajících na otázky, které napadají 

»prostého člověka«, například co předmět dělá (déšť nebo sníh padá; slunce za-
chází/zapadá za hory; oheň hoří, plane; vítr vane, fouká, hvízdá), jaký je, odkud 

pochází, jak se dá před ním chránit atd. Definice je tedy svého druhu vyprávěním 

o světě, které se opírá o lidové citace, vytěžené z příslušných pramenů a »fazeto-

vě« uspořádané“ (Bartmiński, 2007, s. 304). 

V etnolingvistických slovnících je třeba počítat s různým výběrem a různou 

strukturou tzv. fazet (významových podkategorií): jsou jimi např. vlastnosti, čin-

nosti, stavy, situační okolnosti jako čas, místo atd. Jaké fazety a v jakém počtu 

jsou v definici obsaženy, vyplývá z charakteru zkoumaného materiálu. Platí při-

tom, že daný pojem a jeho definice se tzv. profilují, definují z hlediska různých in-

terpretačních rámců, profilů (Bartmiński, 2016, s. 93−98). Jde o nahlížení pojmu 

z různých úhlů pohledu. V tomto příspěvku nahlížíme na pohádkové bytosti z po-

hledu běžných uživatelů českého jazyka, ustáleného a zachyceného ve frazeolo-

gii. Ta je též odrazem „naivní“ lidské racionality, vědomí o světě a tradičních 

hodnot. Námi prováděná sémantická analýza tak v duchu kognitivních definic 

odpovídá na otázku, jaká pohádková bytost krále je (tj. jaké vlastnosti v excerpo-

vaných obratech vykazuje), co dělá (jaké činnosti a stavy jsou s králem spojová-

ny) a jaký je způsob života této bytosti.  
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Návrh kognitivní definice „krále“ jakožto panovníka  
(na podkladu frazeologického materiálu): 

KRÁL (= panovník, vládce) 

Fa
ze

ty
 

Obsah  

vnitřních  

charakteristik 

Forma frazému Význam frazému Komentáře 

V
N

IT
Ř

N
Í 

C
H

A
R

A
K

TE
R

IS
TI

K
A

 (
JA

K
Ý

 J
E)

 
 

- čestný a spra-

vedlivý 

 

- Ten král dobře kraluje, jenž / 

kterýž (nejprve) sám se 

dobře zpravuje;  

- Královo slovo má býti pevné;  
- Dobře jednej v mnohu, 

v mále a neboj se ani krále; 

- Čiň dobře a jednej právě, 

neboj se císaře ani krále 

- dobrý král se má 

sám předem infor-

movat 

- x 

- x 

 

- x 

- x9 

 

 

- x 

- kdo jedná vždy slušně a čestně, 

nemusí se nikoho a ničeho bát, 

ani král je nepotrestá (impli-

citní informace: král je spra-

vedlivý) 

- nevěrohodný 

 

- Králové šedivé rady mívají; 

- Král je nahý 

- králové špatně radívají 

- pravda je ve skuteč-

nosti opačná, neli-

chotivá 

- x 

- x 

 

 

 

- svévolný 

 

- Královská láska a neláska 

rovnou váhu mají; 

- Králové jsou nad zákony 

- x 

 

- x 

- x 

 

- x 

- nevšemohoucí 

 

- Oráče sní král a krále rytíř; 

- Těch pohrůžek králům 

chovej; 

- Tíhne mu k zlému, jako 

králi k oběšení 
 

- i král má své nepřátele 

- x 

 

- x 

 

- x 

- x 

 

- x 

C
O

 D
ĚL

Á
 

- vládne 

 

- trůnit někde jako král; 

 

- královské žezlo 

- x 

 

- v obrazném kontex-

tu symbol panovnické 

vlády 

- implicitní informace: král sedí 

na trůnu = vládne 

-  implicitní informace: král má 

žezlo = vládne 

- chodí do bitvy - Chystá se jako chudý král  

do boje; 

- Vypravuje se jako chudý 

král  do boje; 

 

- připravuje se 

(k něčemu) zdlouhavě, 

pomalu 

- Rys pomalosti, zdlouhavosti 

je v tomto kontextu spojován 

s očekáváním obtíží či cesty 

s neodhadnutelným výsled-

kem a je v přímé souvislosti 

                                           
9 Tam, kde je význam frazému zjevný nebo kde není třeba žádných komentářů, uvádíme 

symbol -x. 
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nikoliv s králem obecně, ale 

pouze s chudým králem. Vý-

znam frazému lze parafrázovat 

tak, že chudý král nemá dosta-

tečné vojsko, výzbroj ani vý-

stroj, proto očekává porážku, 

a s odchodem do boje tedy 

otálí (bez ohledu na to, že 

k chudému králi může být 

přeneseně přirovnáván kdoko-

liv jiný a stejně tak boj nemusí 

být vnímán nutně jako bitva). 

To, co lze z daného frazému 

vymezit jako obecný příznak 

krále, je pouze příležitostný 

odchod do bitvy, (bohatý král 

bez zbytečných obav, zatímco 

chudý král s obavami). 

ZP
Ů

SO
B

 J
EH

O
 Ž

IV
O

TA
 

- život 

v blahobytu, 

hojnost 

  

- žít si jako král; 

- mít se jako král; 

- sedět (si) někde jako král 

- královská odměna 

 

- královský plat 

- x 

- x 

- x 

- štědrá, hojná od-

měna 

- vysoký plat 

- x 

- x 

- x 

- deriváty bázového slova 

„král“ nesou význam „štědrý“ 

ve smyslu „hojný, vydatný“;  

implicitní informace: 

s postavou krále je spojována 

hojnost 

- pohodlí a bez-

starostnost 

- žít si jako král; 

- mít se jako král; 

 

- x 

- x 

- x 

- x 

 

Na závěr příspěvku shrnujeme, že  

• na kognitivní definici krále v české frazeologii se podílejí pouze ty frazémy, 

  z jejichž významu lze pro pohádkovou bytost vyvodit nějaký příznak, je 

  hož by byl král nositelem nebo vykonavatelem; 

• z dalších frazémů, jež se sice na kognitivní definici krále nepodílejí, však 

  lze vyvodit další zajímavé informace spojované s BS král:  

 

1) komunikační funkce a evaluativní či emocionální postoje mluvčích:  
Král v těchto obratech představuje autoritu, jíž se dovoláváme při úleku apod. 

(Pro pána krále!), nebo je tato postava spojována s provoláváním slávy (Ať žije 

král!) či s provokací (Králi Juráni, již jsme poděláni!);  
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2) ne-komunikační funkce, jež z užití daných obratů obsahujících BS vyplý-

vají: obraty s bázovým slovem král mohou uvozovat začátky pohádek, čímž plní 

strukturující funkci, nebo mohou pojmenovávat jiné entity (bytosti), čímž plní 

pojmenovací funkci. 

THE IMAGE OF THE KING IN CZECH PHRASEOLOGY 
PHRASEMES AS A MATERIAL RESOURCE FOR THE 

LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

Summary 

The aim of the paper is to point out the specifics of meaning analysis and 

classification of phraseological units as a basis for the reconstruction of the lin-

guistic picture of the world. Emphasis is placed especially on issues related to the 

different reference of the base words, both with respect to their denotation and 

with regard to the type of possible world from which the analyzed terms (base 

words) originate, and also with respect to the individual versus generic reference 

dichotomy. 
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Za ojca paremiografii cieszyńskiej powszechnie uznaje się Andrzeja Cincia-

łę1, który w roku 1885 w Cieszynie wydał pierwszy zbiór paremii zatytułowany 

Przysłowia, przypowieści i ciekawsze zwroty językowe ludu polskiego na Śląsku 

w Księstwie Cieszyńskim [Cinciała, 1885]. Zbiór ten, liczący 948 pozycji, uzupeł-

nił Cinciała w późniejszych latach dwoma dodatkami opublikowanymi w kwartal-

niku etnograficznym „Wisła”: Pierwszy dodatek do Przysłów ludu w Księstwie 
Cieszyńskim [Cinciała, 1888] obejmuje 201 pozycji, zaś drugi zawiera 162 przy-

słowia [Cinciała, 1894]. Zbiór paremii (w liczbie 759 jednostek) znaleźć można 

także w końcowej części rękopiśmiennego Słownika dialektycznego Księstwa 
Cieszyńskiego tegoż autora [Cinciała, 1998] oraz w publikowanych przez niego 

na przestrzeni lat artykułach [Cinciała 1897, 1930].  

                                           
1 Andrzej Cinciała urodził się w 1825 w Górnych Kozakowicach koło Skoczowa, zmarł 

w 1898 r. w Cieszynie. Wybitny folklorysta cieszyński, doktor praw, notariusz, działacz naro-

dowy, redaktor i współpracownik „Tygodnika Cieszyńskiego”, społecznik. Udzielał się m.in. 

w Zborze Ewangelickim, pracował w Czytelni Ludowej, w Towarzystwie Naukowej Pomocy, 

przewodniczył Politycznemu Towarzystwu Ludowemu skupiającemu ewangelików. Kolekcjo-

nował druki śląskie, czasopisma i broszury, określając je mianem „silesiaca”. Ważnym osią-

gnięciem w jego działalności folklorystycznej był, oprócz antologii przysłów, zbiór Pieśni ludu 

śląskiego z okolic Cieszyna, wydany przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w 1885 

roku. Nadto wydał Podręcznik prawniczy. Książka dla ludu (1883) i poradnik dla gmin pt. 

Ustawa gminna i wyborcza (1884) [Turek, 2001, 66–73].  
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W okresie późniejszym, zwłaszcza w latach 20-tych i 30-tych XX wieku 

(ale także i później), przysłowia ludowe po kilka lub kilkanaście umieszczano 

często w różnych czasopismach, w dodatkach lub kalendarzach. I tak na przy-

kład, Alojzy Bączek2 zbiorek 47 śląskich przysłów ludowych zamieścił w mie-

sięczniku krajoznawczym „Orli Lot” [Bączek, 1928]. Pokaźny zbiór przysłów (jest 

w nim bowiem 686 paremii), drugi po zbiorze Cinciały, co do liczby zgromadzo-

nych pozycji, opublikował również Karol Prymus w „Kalendarzu Śląskim“ na 

rok 1932 [Prymus, 1932]3. Przysłowia ludowe publikował też regionalny kwar-

talnik literacki „Zaranie Śląskie”4. W ramach materiałów etnograficznych zBro-

nowa Jan Szczepan Kopeć ogłosił na jego łamach 211 przysłów i zwrotów ludo-

wych [Kopeć, 1909]. Podobnie zaolziański dwutygodnik „Ogniwo” w kilku 

numerach zamieścił łącznie 44 przysłowia cieszyńskie, zebrane przez Józefa Wa-

łacha z Rzeki [Wałach, 1936]. 

Wspomnieć należy także, że wiele przysłów śląskich rozproszonych było nie 

tylko w różnych czasopismach, ale można też odnaleźć je w materiałach o charak-

terze krajoznawczym, czy w pracach językoznawczych, zwłaszcza dialektologicz-

nych oraz w starszych i nowszych opracowaniach etnograficznych. Przykładowo 

przysłowia cieszyńskie odnotowane zostały w książce Konstantego Krynickiego 

O Wiśle, jej dopływach i miastach nad nią leżących (Warszawa 1898), a także 

w pracy Bogumiła Hoffa Wisła i Wiślanie (Warszawa 1888) – o obu tych publika-

cjach i zawartych w nich przysłowiach wspomina Andrzej Podżorski na łamach 

„Zarania Śląskiego” (1933, z. 1, s. 33–34) w artykule Wisła i jej mieszkańcy [On-

drusz, 1963, 46]. Zbiory przysłów ze Śląska Cieszyńskiego zawiera ponadto dia-

lektologiczna praca Jana Bystronia O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Łu-

cyny w Księstwie Cieszyńskim [Bystroń 1885, 77–78]5.  

                                           
2 Alojzy Bączek (Bonczek), ur. w 1865 w Suchej Górnej, zm. w 1937 r. w Stonawie, gór-

nik i samouk, działacz robotniczy i społeczny, organizator ruchu zawodowego i politycznego 

wśród robotników karwińskich, był założycielem pierwszej spółdzielni spożywców pod nazwą 

Stowarzyszenie Spożywcze dla Robotników i Rolników w Stonawie (1896). Jako ceniony pi-

sarz ludowy wydał kilka broszur z zakresu spółdzielczości i dziejów ruchu robotniczego, 

a także Pamiętnik zawierający przygody z życia, młodości, rozwoju i współpracy w zakresie 

publiczno-społecznym na Śląsku Cieszyńskim w l. 1865–1920 (Frysztat 1930) [Brożek, 2016, 

106].  
3 Warto zaznaczyć, że Karol Prymus zgromadził około 1000 przysłów. W „Kalendarzu 

Śląskim” na rok 1932 ukazała się jedynie ponad połowa materiału paremiograficznego, przy 

czym wyboru przysłów dokonano bez konsultacji z folklorystą. Cały rękopis, sporządzony bez 

kopii, przepadł w redakcji [Danel, 2016, 44].  
4 Zob.: „Zaranie Śląskie” 1909, z. 3, s. 139–143; 1930, z. 4. 218–220; 1933, z. 1, s. 33–34. 
5 W rozdziale zatytułowanym Wzory języka umieścił autor 45 przysłów cieszyńskich, 

które prawie w całości są cytatami ze zbioru Cinciały. 
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Dopiero druga połowa XX wieku przynosi dwa duże zbiory paremiogra-

ficzne Józefa Ondrusza6: pierwszy, wydany w Czeskim Cieszynie w 1954 ro-

ku, zbiór Przysłów i powiedzeń ludowych ze Śląska Cieszyńskiego [Ondrusz, 

1954] oraz drugi, zatytułowany Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska 
Cieszyńskiego [Ondrusz, 1960]. Oba zbiory dają materiał śląsko-cieszyński, 

także z Zaolzia. W starszej pracy zgromadził Ondrusz około 8000 jednostek, 

natomiast w późniejszej zarejestrował 8566 paremii. Krytycznego omówienia 

drugiego ze wspomnianych zbiorów Ondrusza dokonał Stanisław Bąk w Przed-
mowie do pracy Stanisława Wallisa Przysłowia i „pogodki” ludowe na Górnym 

Śląsku [Bąk, 1960, XIII–XXIII]7.  

Przysłowia i zwroty przysłowiowe ze Śląska Cieszyńskiego gromadzono 

i publikowano także w pracach późniejszych, z końca wieku XX. W 1989 roku 

w Czeskim Cieszynie ukazała się przygotowana przez Jana Szymika – etnografa-

amatora, miłośnika folkloru –  antologia pt. A gdy będzie słońce i pogoda (ludowe 
prognostyki pogody ze Śląska Cieszyńskiego)8  [Szymik, 1989], w której znalazło 

się 1190 niezamieszczonych nigdzie wcześniej, jak zaznaczył we wstępie autor, 

ludowych prognostyków pogody, ułożonych „podług czterech pór i dwunastu 

miesięcy roku oraz na podstawie innych zjawisk w przyrodzie” [Szymik, 1989, 9]. 

Materiały zebrane częściowo na Śląsku Cieszyńskim znalazły się także w antolo-

gii zatytułowanej Cztery pory roku w przysłowiach ze zbiorów prof. Adolfa Dy-
gacza [Tarkowska, 2000]. 

                                           
6 Józef Ondrusz (1918–1996), pochodził z Darkowa, folklorysta, nauczyciel, redak-

tor, zbieracz żywych tekstów ludowych, autor licznych prac, np.: Godki śląskie, Śląskie opo-

wieści ludowe, Proza górników karwińskich, Cudowny chleb. Podania, baśnie i opowieści cie-

szyńskie, Przysłowia i przymówiska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego. Właściciel cennej kolekcji 

ekslibrisów [Golec, 1998, 186–187].  
7 Omówił w niej charakter rejestrowanych w zbiorach jednostek, zwracając uwagę na to, 

że, prócz przysłów, rejestrują one również powiedzenia, frazeologizmy, sentencje moralne uję-

te w krótkie rymy, rady gospodarskie, przepowiednie pogody oraz inne jednostki nieodpowia-

dające w pełni pojęciu przysłowia; skrytykował alfabetyczny porządek materiału, pokazując 

jego wady i proponując lepszy, jego zdaniem, układ według „pewnych ośrodków treściowych” 

(Bąk 1960: XIX); zwrócił uwagę na sposób zapisu paremii oraz wskazywania lokalizacji tere-

nowej materiału; odniósł się do zasad opracowania indeksów; nieco miejsca poświęcił także 

ważnej kwestii dotyczącej objaśniania znaczeń przysłów (a właściwie braku takich objaśnień), 

podkreślając ich niezbędność dla zrozumienia sensu przysłów i właściwej interpretacji paremii.  
8 Jan Szymik (1930–2011), działacz polskich organizacji na Zaolziu, nauczyciel w Szko-

le Rolniczej w Czeskim Cieszynie, współzałożyciel Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Literacko- 

-Artystycznej przy Zarządzie Głównym PZKO, inicjator i organizator przedsięwzięć kultural-

nych. Autor licznych opracowań na temat folkloru, kultury i historii Śląska Cieszyńskiego, wier-

szy, opowiadań gwarowych, wspomnień, scenariuszy widowisk [Spiss, Święch, 2014, 235–242].  
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Mówiąc o paremiografii cieszyńskiej, trzeba chociażby tylko napomknąć o cie-

szyńskich przysłowiach w zbiorach obcych, tj. czeskich, których omówienie zna-

leźć można w artykule J. Ondrusza Polskie i czeskie zbiory przysłów i powiedzeń 

ludowych ze Śląska Cieszyńskiego [Ondrusz, 1963]. 

Wśród licznych zbiorów przysłów, obok tych wydanych drukiem, są też pry-

watne materiały rękopiśmienne, gromadzone zwykle przez zbieraczy-amatorów, re-

gionalistów, pasjonatów – miłośników języka i kultury cieszyńskiej, takich jak: 

Jan Broda, Leon Derlich, Karol Piegza, Teofil Stolarz, Henryk Trzaskalik, Jan Ta-

cina, Walenty Krząszcz i inni. Kolekcjonerom cieszyńskich paremii na łamach 

zaolziańskiego miesięcznika „Zwrot” nieco miejsca poświęcił J. Ondrusz w arty-

kule zatytułowanym O zbieraczach śląskich przysłów ludowych [Ondrusz, 1950].  

Ponadto nadmienić trzeba, że drukowane i rękopiśmienne zbiory paremio-

graficzne z terenu Śląska Cieszyńskiego wykorzystane zostały w Księdze przy-
słów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich Samuela Adalberga [Ad-

alberg, 1889–1894], a także w reedycji tegoż dzieła, wydanej pod tytułem Nowa 

księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich [Krzyżanowski, 1969–1978]. 
Również współczesne opracowania leksykograficzne dialektu śląskiego się-

gają po zbiory paremii cieszyńskich, wykorzystując chętnie przysłowia jako eg-

zemplifikacje użycia wyrazu – tak w powstającym Słowniku gwar śląskich pod 

red. Bogusława Wyderki [Wyderka, 2000–2017], czy jako bogactwo materiału 

frazeologicznego – jak na przykład w Słowniku frazeologizmów i typowych połą-

czeń wyrazowych w gwarach śląskich Lidii Przymuszały [Przymuszała, 2013]. 

Oprócz prac, będących stricte zbiorami przysłów, są i takie, które łączą wy-

kazy paremii z niewielkim lub bardziej obszernym komentarzem na ich temat. 

Omówienia przysłów zawarte w tychże opracowaniach dotyczą najczęściej tema-

tyki paremii, ich znaczenia, pochodzenia lub genezy. Wśród prac tego typu wskazać 

należy tekst J. Ondrusza zatytułowany O czym mówią przysłowia ludowe [On-

drusz, 2016]9, zawierający komentarze do kilkudziesięciu przysłów odnotowanych 

przez autora w opublikowanych wcześniej dwóch zbiorach, które ułatwiają współ-

czesnemu pokoleniu zrozumienie paremii i pokazują ich genezę. Artykuł do-

pełniają 82 przysłowia i zwroty przysłowiowe – nowe, zapisane przez Ondrusza 

„w ostatnich latach na Śląsku Cieszyńskim” [Ondrusz, 2016, 129].  

Garść krytycznych spostrzeżeń do pracy Ondrusza Przysłowia i przymówi-

ska ludowe ze Śląska Cieszyńskiego przynosi artykuł Alojzego Preissnera Kilka 
uwag o przysłowiach i charakterystycznych powiedzeniach ludowych na Śląsku 
Cieszyńskim [Preissner, 1965]. Dotyczą one głównie objaśnień sensu niektórych 

przysłów oraz poszczególnych wyrazów, które nabierają innego znaczenia w tre-

ści przysłów. Autor w tym względzie wprowadza uzupełnienia i sprostowania do 

materiału Ondrusza, uzasadniając to następująco: „Zebrane w publikacji przy-

słowia i powiedzenia obfitują w liczne zwroty i przenośnie, które, w odniesieniu 

                                           
9 Zob. wcześniejszą publikację tekstu [Ondrusz, 1970]. 
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do niektórych pozycji, już teraz budzą pewne wątpliwości, a z biegiem czasu sta-

ną się coraz trudniej zrozumiałe. (…) Należy żałować, że występujące tu i ów-

dzie objaśnienia tekstu są tak nieliczne. Nie objaśnione pozycje stanowią bowiem 

w niektórych wypadkach prawdziwą pułapkę dla czytelnika, który może mieć 

poważne trudności przy odczycie sensu niektórych powiedzeń” [Preissner, 1965, 

748]. Artykuł zawiera także 29 przysłów z miejscowości Ustroń i okolic, nieod-

notowanych w zbiorze Ondrusza.   

Kolejną grupę prac stanowią artykuły poświęcone przysłowiom tematycz-

nym (które dotyczą muzyki oraz kulinariów). I tak, tematyka muzyczna w przy-

słowiach stała się przedmiotem badań Józefa Kubika10, który w artykule Przy-
słowia i porzekadła cieszyńskie o muzyce [Kubik, 1977] pokazał obraz kultury 

muzycznej w świetle różnych przysłów i porzekadeł pochodzących ze Śląska Cie-

szyńskiego. Autor wyjaśnia w nim semantykę wielu znacznie już zleksykalizo-

wanych przysłów, podejmuje próbę powiązania ich z minionymi realiami życia, 

zwłaszcza z obyczajami i wierzeniami ludowymi. W artykule analizie poddano 

200 przysłów i porzekadeł zawierających terminy muzyczne (tj. określające ce-

chy muzyków jako kategorii społeczno-zawodowej, zawierające różne znaczenia 

pojęcia „muzyka”, dotyczące pieśni i różnych terminów muzycznych, opisujące 

czynności muzyczne oraz mówiące o instrumentach). 

O kulinariach śląskich w przysłowiach, w tym także o paremiach cieszyń-

skich, widzianych z perspektywy kulturowo-lingwistycznej traktują natomiast tek-

sty Doroty Świtały-Trybek i Lidii Przymuszały. Są to artykuły: Dziedzictwo kuli-
narne w przysłowiach śląskich [Przymuszała, Świtała-Trybek, 2016] i Językowo- 
-kulturowy obraz kulinariów w paremiach śląskich [Przymuszała, Świtała-Trybek, 

2017] oraz rozdział w monografii tychże autorek zatytułowany „Co komu szma-
kuje, to sie tém nie otruje”. Przysłowia, powiedzenia, porzekadła [Świtała-Trybek, 

Przymuszała, 2018]. Celem wymienionych prac jest zaprezentowanie i omówie-

nie śląskich paremii motywowanych nazwami kulinariów, pokazanie obrazu pew-

nego wycinka rzeczywistości, który utrwalony został w przysłowiach, wskazanie 

funkcje, jakie paremie kulinarne pełnią w języku, także zwrócenie uwagi na zna-

czenia przekazywane za ich pośrednictwem i wreszcie pokazanie ich związku z kul-

turą regionu.  

Wśród opracowań przysłów cieszyńskich na uwagę zasługują także artykuły 

Juliana Krzyżanowskiego. Dwa z nich O kilku przysłowiach śląskich (Okruchy 

                                           
10 Józef Kubik, ur. 1943 w Jasienicy, zm. w 1990 r. w Wiedniu, absolwent Państwowej 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, Wydziału Teorii, Kompozycji i Dyrygentury (1971), 

doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach 

(Filia w Cieszynie) [Barciak, 2008, 182–183].  
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przysłowioznawcze) [Krzyżanowski, 1956a] oraz Wśród przysłów śląskich, (Okru-
chy przysłowioznawcze) [Krzyżanowski, 1956b] przynoszą komentarz filolog-

iczno-kulturowy, wyjaśniający sens a także genezę kilku przysłów cieszyńskich 

odnotowanych w zbiorze Ondrusza (Dobry karany, jeszcze lepszy bity; Orali, 
kopali, ón na piecu leżał; Złodziej cygon, dy je bity; Biada temu domowi, gdzie 
krowa dobada wołowi). Odwołując się do nieznanych już dziś anegdot, fraszek, 

bajek (ogólnopolskich lub znanych w innych regionach Polski), tradycji kroni-

karskiej, dzieł historycznych czy utworów literackich autor rozwikłuje przysłowia 

zagadkowe i niezrozumiałe, jak np.: Biyda az piszczy, Bardzi boli od jynzyka niż 

od kija, Ani warzóny ani pieczony i.in. Cieszyńskim przysłowiom poświęcony 

jest także inny artykuł tegoż autora zatytułowany Do przysłów cieszyńskich. Mała 

mysz… [Krzyżanowski, 1958]. Ten krótki, zaledwie dwustronicowy szkic, zawiera 

etymologiczne dywagacje odnośnie dwóch przysłów: odnotowanego przez Adal-

berga Ty ni masz? A myszka je mała, a ma oraz zapisanego przez jednego z pi-

onierów folklorystyki śląskiej Jana Bystronia Słysz, wiédz, nie praw nic. 

W literaturze przedmiotu nieco miejsca poświęcono także zbieraczom pare-

mii i ich zbiorom. Wskazać tu trzeba tekst J. Ondrusza O zbieraczach śląskich 
przysłów ludowych [Ondrusz, 1950] dotyczący Śląska Cieszyńskiego.  

Śląskie przysłowia ludowe były przedmiotem zainteresowań nie tylko folklo-

rystów czy literaturoznawców. Na ich temat wypowiadali się również teoretycy 

literatury. Przykładowo Elżbieta Dąbrowska w artykule Mikroformy folkloru [Dą-

browska, 1989], częściowo tylko poświęconym paremiom śląskim (w tym cieszyń-

skim), próbuje odpowiedzieć na pytanie, które z używanych na Śląsku przysłów 

mają rodowód typowo śląski, a które z nich stanowią odmiany ogólnopolskie i po-

wszechnie znane.  

Zasoby paremiografii cieszyńskiej licznie wyzyskane zostały także przez ję-

zykoznawców w badaniach nad frazeologią śląską oraz w badaniach etnolingwi-

stycznych. Tutaj wskazać można prace Lidii Przymuszały, takie jak np.: Śląska 
frazeologia gwarowa – rekonesans badawczy [Przymuszała, 2011b], „Łate na 
łate bić, a gorzołke pić!” Śląska leksyka i frazeologia bachiczna [Przymuszała, 

2011a], Śląski etos pracy a jego obraz w języku [Przymuszała, 2015], Kulinaria 
we frazeologii śląskiej [Przymuszała, 2017] oraz artykuły Małgorzaty Iżykow-

skiej: „Bioły jak śniyg kole kumina”. Brud w paremiach śląskich [Iżykowska, 

2012], Bogactwo i bieda w śląskich paremiach ludowych [Iżykowska, 2014], czy 

Jadwigi Wronicz Kaj sóm ludzie, tam je rzecz. Gwarowe przysłowia cieszyńskie 
dotyczące języka [Wronicz, 2006].  

 

Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie dotychczasowego stanu 

badań nad paremiografią i paremiologią Śląska Cieszyńskiego. W tekście scha-

rakteryzowano, po krótce, zbiory przysłów rejestrujące paremie od końca wieku 

XIX po czasy współczesne oraz omówiono prace teoretyczne, podejmujące pro-

blematykę cieszyńskich przysłów w rozmaitych kontekstach. 
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Jak widać z dokonanego przeglądu, przysłowia z obszaru Śląska Cieszyń-

skiego stanowiły przedmiot badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, 

o czym świadczą liczne artykuły o zróżnicowanym charakterze. W większości jed-

nak artykuły te traktować trzeba jako przyczynki do pełnego poznania, a w dal-

szej perspektywie do syntetycznego opracowania paremii nie tylko cieszyńskich, 

ale śląskich w ogóle.  

STATUS OF THE RESEARCH ON THE PAREMIOGRAPHY  
AND PAREMIOLOGY OF CIESZYN SILESIA  

Summary 

The aim of the article is to present the current state of research on the pare-

miography and paremiology of Cieszyn Silesia. The first part presents and de-

scribes collections of proverbs from the region of Cieszyn, from the end of the 

19th century to contemporary times. The second one discusses theoretical works 

(including folkloristic, linguistic, linguistic and cultural ones) dealing with the 

problems of proverbs from the region of Cieszyn, investigated in various contexts 

and from different research perspectives. 
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„LEPIEJ SŁOMIANEMU WOJTKOWI  
NIŻ ZŁOTEJ KAŚCE”.  

O RZESZOWSKICH PRZYSŁOWIACH LUDOWYCH 
SŁÓW KILKA 

Bożena Taras 

Lepiej słomianemu Wojtkowi niż złotej Kaśce.  

A few remarks on the Rzeszów folk proverbs 

Keywords: Proverbs, Rzeszów land, folk tradition, intangible cultural heritage, 
Rzeszów folk proverbs 

Contact: Uniwersytet Rzeszowski; btaras@wp.pl 

Rozważania nad przysłowiami ludu ziemi rzeszowskiej są kontynuacją ba-

dań lingwistyczno-kulturowych nad tradycją ludową Rzeszowszczyzny, prowa-

dzonych przeze mnie od ponad trzydziestu lat1. Do opisu różnych przejawów dzie-

dzictwa kulturowego stosuję metodę pragmatyki kulturowej. Paremie ludowe regionu 

rzeszowskiego nie były dotąd przedmiotem lingwistycznych analiz naukowych, 

stąd moim zamierzeniem jest wypełnienie tej luki. Celem przedstawionych tu roz-

ważań jest wprowadzenie do tematyki paremiologicznej ziemi rzeszowskiej. Waż-

na w kontekście wstępnych eksploracji wydaje się konkretyzacja rozumienia po-

jęcia ziemia rzeszowska (i określeń synonimicznych) – kluczowego dla dalszych 

badań, warunkującego materiał źródłowy, badaczy etnografów i lingwistów oraz 

obszar dociekań. Istotnym problemem na początku badań jest także opis i inter-

pretacja ogólnych zagadnień odnoszących się do rzeszowskich przysłów ludo-

wych – realizacji funkcji poznawczej i tożsamościowej nie tylko w przestrzeni 

lokalnej. Omówienie wymienionych aspektów ma przede wszystkim dać podsta-

wy poznania paremii jako elementów niematerialnego dziedzictwa, źródła różno-

rodności i bogactwa kulturowego tego regionu. 

                                           
1 W dotychczasowych badaniach kultury ludowej ziemi rzeszowskiej: opisałam metodą 

pragmalingwistyki tekstowej folklor taneczny tego regionu jako zjawisko kulturowe o charak-

terze interdyscyplinarnym; omówiłam problematykę językowego obrazowania i wartościowa-

nia regionu oraz jego mieszkańców (kobiet i mężczyzn) w obrębie tekstów folklorystycznych; 

analizowałam wybrane artefakty dziedzictwa kulturowego tej ziemi [zob. np. Taras 1999, 2001, 

2003, 2011, 2016]. 
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Ziemia rzeszowska – położenie regionu i synonimiczność nazewnicza 

Region, który jest przedmiotem analizy w niniejszych rozważaniach, leży 

w południowo-wschodniej Polsce. Jego granice stanowią: na północy Kotlina San-

domierska sięgająca Wisły, na południu Karpaty – krawędź Beskidu Niskiego, na 

wschodzie dolina Sanu, na zachodzie dolina Wisłoki. Ten niewielki skrawek Pol-

ski w opracowaniach historycznych, etnograficznych czy lingwistycznych okre-

ślany bywa takimi nazwami, jak: region rzeszowski, ziemia rzeszowska, Rzeszow-
skie, Rzeszowszczyzna. 

Pojęcie regionu rzeszowskiego, nazywanego najczęściej Rzeszowskie lub zie-
mia rzeszowska, pojawiło się w opracowaniach historyczno-społecznych w poło-

wie XIX w. Pierwszym opracowaniem dotyczącym tego regionu była rozprawa 

Antoniego Marii Podgórskiego Dwa szczególne znamiona budownictwa w Rze-
szowskiem z 1857 r. Pierwotnie nazwa odnosiła się do niewielkiego obszaru leżą-

cego po obu stronach Wisłoka, którego centrum był Rzeszów, siedziba władz ad-

ministracyjnych cyrkułu pilzneńskiego w zaborze austriackim. W 1918 r., kiedy 

Polska odzyskała niepodległość, Rzeszów został miastem powiatowym; był to 

najbardziej wysunięty na zachód powiat województwa lwowskiego. Miastem wo-

jewódzkim stał się Rzeszów dopiero po II wojnie światowej. 

W literaturze przedmiotu nazwy Rzeszowskie, Rzeszowszczyzna, ziemia rze-
szowska, region rzeszowski traktuje się jako synonimiczne i pojmuje jako region 

kulturowy kształtowany: 1. uwarunkowaniami historycznymi, 2. przemianami spo-

łeczno-gospodarczymi, 3. podziałami polityczno-administracyjnymi [Ruszel, 1992, 

7]. Podstawę do ich synonimicznego używania dają źródła leksykograficzne wy-

dane w ostatnim piętnastoleciu, np.: Uniwersalny słownik języka polskiego [Du-

bisz, 2008 red., 232, 1115–1116], Słownik nazw własnych [Grzenia, 2003, 296, 

317]. W zasadzie terminami tymi określa się dziś obszar województwa – wcze-

śniej rzeszowskiego, obecnie podkarpackiego. W związku z administracyjną zmia-

ną granic województw i ich nazw w opracowaniach naukowych pojawiają się ostat-

nio również takie określenia badanego obszaru, jak Podkarpacie i region Podkarpacki, 

które przez niektórych autorów utożsamiane są z historycznie, etnograficznie czy 

lingwistycznie pojmowaną ziemią rzeszowską. 

Określeniami Rzeszowskie, Rzeszowszczyzna, ziemia rzeszowska, region rze-

szowski w znaczeniu obszar geograficzny i etnograficzny w południowo-wschodniej 

Polsce posługują się ponadto naukowcy, m.in. etnografowie, definiując wspólno-

tę kulturową analizowanych terenów. W opracowaniach historycznych, etnogra-

ficznych czy lingwistycznych wspólnotę kulturową badanego terenu, czyli lud za-

mieszkujący te ziemie, określa się mianem Rzeszowian czy Rzeszowiaków. 

Mieszkańców wsi położonych w pobliżu Rzeszowa zaczęto określać w opra-

cowaniach etnograficznych mianem Rzeszowiaków począwszy od XX w. Między 

innymi piszący o nazwach polskich grup plemiennych i lokalnych Jan Stanisław 

Bystroń stwierdzał, że sporą ich część, wśród których wymieniał również Rze-
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szowiaków, utworzono od nazw miast będących centrum danej okolicy. Bystroń 

pisał, że Rzeszowiacy stanowią rdzenną, od dawna osiadłą ludność polską za-

chodniej części dawnego województwa ruskiego. Mimo że Bystroń był twórcą 

nazwy Rzeszowiacy, zdawał sobie sprawę, że jest ona zbyt lokalna; ogólniejszej 

jednak nie wskazał2 [Bystroń, 1925, 17]. 

Synonimiczne terminy region rzeszowski, ziemia rzeszowska, Rzeszowskie, 

Rzeszowszczyzna określają czasoprzestrzeń kulturową o polskim obliczu etnicznym, 

mimo że na jej charakter oddziaływało kresowe położenie regionu na pograniczu 

polsko-ruskim oraz liczne wpływy kulturowe, nie tylko ukraińskie i karpackie- 

-wołoskie od wschodu, węgiersko-słowackie od południa, lecz także mazowieckie 

od północy i śląsko-małopolskie od zachodu. Obszar Rzeszowszczyzny „w przybli-

żeniu odpowiada dawnemu zwartemu zasięgowi polskiego substratu etnicznego, 

graniczącego od południa z terenami Łemkowszyzny, na wschodzie zaś przecho-

dzącego w strefę pogranicza polsko-ruskiego” [Linette, 1995, 11]. 

W ujęciu wielu badaczy kultury ludowej ziemi rzeszowskiej, np. Franciszka 

Kotuli, Alicji Haszczak, Bogusława Linette, badany obszar etnograficzny wyzna-

czają trzy subregiony kulturowe, tj. Lasowiaków, Rzeszowiaków i Pogórzan / 

Podgórzan.  

Franciszek Kotula pod terminem Rzeszowiacy rozumiał „kresową (wg no-

menklatury J. Bystronia) grupę etnograficzną, ale nie pierwotną, jak np. Mazurzy 

czy Ślązacy, lecz wtórną, powstałą wskutek wymieszania się elementów kultu-

rowych kilku pierwotnych grup etnicznych. Rzeszowiacy zajmują tereny w do-

rzeczu środkowego Wisłoka, w okolicach Rzeszowa, Łańcuta i Przeworska. Po-

dobnie rzecz ma się z Lasowiakami – również wtórną etnicznie grupą kresową 

zamieszkującą tereny Puszczy Sandomierskiej, czy też Podgórzanami” [Kotula, 

1969, 11]. 

Zatem grupa kulturowa Rzeszowian utworzyła się wokół Rzeszowa, miasta 

stanowiącego w różnych okresach ośrodek administracyjny, gospodarczy i kultu-

ralny3. Obecnie rolę centrum kultury pełni większy obszar – dzisiejszego woje-

                                           
2 W tekście Bystronia [1925] pojawia się forma literacka: mianownikowa Rzeszowiacy 

[s. 20] i dopełniaczowa Rzeszowiaków [s. 17]. W wykazie nazw etnograficznych podana zosta-

ła natomiast forma powszechnie używana przez lud – Rzeszowiaki [s. 23]. 
3 Do II wojny światowej centrum kultury był Rzeszów oraz wsie położone w jego naj-

bliższym sąsiedztwie, wśród których szczególną rolę odgrywały Staromieście i Budziwój, 

obecnie jego dzielnice. Staromieście położone jest na północ od centrum miasta. Część połu-

dniowa wsi Staromieście, zwana Ruską Wsią, została włączona w granice administracyjne 

Rzeszowa w 1902 r., pozostała część – północna – w 1952 r. Budziwój z kolei rozpościera się 

na południe od centrum miasta; jest dzielnicą Rzeszowa od 2010 r. 
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wództwa podkarpackiego, ale niezmiennie skoncentrowany wokół Rzeszowa, 

stolicy województwa, mimo kilkukrotnych zmian administracyjnych kraju4. 

Dziedzictwo kulturowe ziemi rzeszowskiej w badaniach naukowych 

Badania lingwistyczne regionu rzeszowskiego w literaturze przedmiotu re-

prezentowane są skromnie. Powstały wprawdzie prace onomastyczne i dialekto-

logiczne, np. autorstwa Halszki Górny, Barbary Greszczuk, Haliny Kurek, Agnieszki 

Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Kazimierza Ożoga, Janiny Węgier, czy też prag-

malingwistyczno-kulturowe mojego autorstwa, będące opisem zjawisk językowo-

kulturowych, lecz są to wyłącznie analizy wybranych aspektów bogatego dziedzic-

twa tej ziemi, dodatkowo ograniczone terytorialnie: do konkretnej miejscowości 

(np. Dukla, Górno, Osobnica, Rzeszów) czy powiatu (np. jarosławski, krośnień-

ski, mielecki, sanocki, strzyżowski)5. Brakuje natomiast systemowych badań nad 

językiem i kulturą tego regionu, w tym nad rzeszowskimi przysłowiami ludowy-

mi, które nie były dotąd przedmiotem analizy lingwistycznej, a utrwalane z poko-

lenia na pokolenie w tradycji ustnej ludu są świadectwem jego kulturowo-językowego 

obrazowania świata. 

Badania etnograficzne regionu rzeszowskiego. Badacze i materiały źródłowe 

Zarówno w XIX w., jak i na przełomie XIX i XX w. ziemia rzeszowska 

przyciągała niewielu badaczy, stąd był to region mocno zaniedbany naukowo, 

mimo że – jak wykazały późniejsze badania – kultura ludowa w Rzeszowskiem 

była niezwykle bogata i bardzo zróżnicowana [Kotula, 1969, 10]. 

Nawet niestrudzony badacz kultury ludowej Oskar Kolberg nieszczególnie 

interesował się regionem rzeszowskim. Wprawdzie założył tekę nr 15 z oryginal-

ną naklejką i napisem „Tarnów-Rzeszów”, ale materiały w niej pomieszczone są 

niepełne, niewiele jest „zapisów terenowych pochodzących bezpośrednio od 

Kolberga, ogromna większość to materiały pośrednie, czerpane z drugiej ręki: 

odpisy ze źródeł drukowanych oraz rękopis nieznanego autora” [Burszta, 1967, 

XV]. Nie wiadomo, czy Kolberg w ogóle przebywał w Rzeszowskiem i Tarnow-

skiem. Nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Na pewno przebywał w Przemy-

skiem, Sanockiem czy Puszczy Sandomierskiej. 

                                           
4 W 1944 r. w Polsce południowo-wschodniej utworzono województwo rzeszowskie, 

które w 1975 r., w związku z reformą administracyjną kraju, podzielono na cztery mniejsze 

jednostki – województwa: rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie i tarnobrzeskie. Ponadto część 

ziem dawnego województwa rzeszowskiego została przyłączona do województwa tarnowskie-

go. Kolejny podział administracyjny kraju z 1999 r. w dużym stopniu przywrócił dawny zasięg 

terytorialny województwa z siedzibą w Rzeszowie, które nazwano podkarpackim. Nie ma 

w jego granicach ziemi gorlickiej, którą włączono do województwa małopolskiego. 
5 Przegląd badań dialektologicznych i etnograficznych prowadzonych w tym regionie do 

2006 r. zob. w: Oronowicz-Kida 2007. 
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Zebrane przez Kolberga materiały pośmiertnie wydał Seweryn Udziela 

w „Materiałach Antropologiczno-Archeologicznych i Etnograficznych” w 1910 r. 

Zatytułował je: Tarnów-Rzeszów. Materyały etnograficzne. Znalazło się w nich 

29 przysłów. Materiały Kolberga ponownie zostały zredagowane przez Józefa 

Bursztę i Bogusława Linette i wydane jako tom 48. Tarnowskie-Rzeszowskie. 
Dzieł wszystkich Oskara Kolberga w 1967 r. W tomie tym zamieszczono 32 przy-

słowia. 

Seweryn Udziela przez wiele lat pracował jako nauczyciel w wielu miej-

scowościach dawnej Galicji, m.in. w Ropczycach. W tym czasie przebadał i opi-

sał etnograficznie ten region. Zgromadzone materiały opatrzył tytułami Materiały 
etnograficzne z miasta Ropczyc i okolicy oraz Lud polski w powiecie Ropczyckim 

w Galicyi i wydał je w „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Krajowej”, w t. 10 

z 1886 r. i w t. 14 z 1890 r. Znalazły się w tym zbiorze 44 przysłowia mniej zna-

ne i 17 przysłów gospodarskich (kalendarzowych). Ich dobór Udziela uzasadnił 

następująco: „Przysłowia są tu, jak wszędzie, w częstem użyciu dla większej 

swady w rozmowie. Pomijając przysłowia powszechnie znane, podajemy tu na 

okaz pewną liczbę mniej pospolitych, lub odznaczających się trafnością zdania 

albo dowcipem”. 

Badania folkloru słownego i muzycznego w okolicach Rzeszowa i Łańcuta 

prowadził w latach 1897–1900 Aleksander Saloni, nauczyciel muzyki i śpiewu 

w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie. Owocem tych badań były publika-

cje Lud łańcucki [1903] i Lud rzeszowski [1908] zamieszczone w „Materiałach 

Antropologiczno-Archeologicznych i Etnograficznych”. 

Wśród badaczy regionu rzeszowskiego, którzy zanotowali przysłowia, był 

Zygmunt Wierzchowski, który opublikował Materyały etnograficzne z powiatu 
Tarnobrzeskiego i Niskiego w Galicyi [1890]. Omawiając wierzenia i przesądy, 

umieścił wśród nich 45 przysłów kalendarzowych. 

Warto też wspomnieć o współczesnych systematycznych badaniach etnogra-

ficznych regionu rzeszowskiego, zwłaszcza Puszczy Sandomierskiej, prowadzo-

nych przez pracowników Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej w latach 

2008-2014 w regionach: leżajskim, niżańskim, bojanowskim, ropczyckim, mie-

leckim i kolbuszowskim. Podczas eksploracji terenowych, którymi objęto 139 

miejscowości, utrwalonych zostało 474 wywiadów dotyczących wielu tematów. 

Niestety wśród bogactwa nagrań tylko w dwóch wypowiedziach – informatorów 

z miejscowości Brzóza Stadnicka i Jamnica – pojawiają się przysłowia. 

Nie można też pominąć bogatych zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rze-

szowie, które gromadzi materiały archiwalne (m.in. rękopisy, nagrania fonogra-

ficzne, cyfrowe i wideo) z zakresu etnografii i dziedzin pokrewnych. W Archiwum 

Materiałów Terenowych znajduje się dokumentacja zebrana podczas obozów ba-

dawczych i kwerend oraz wywiady prowadzone z mieszkańcami wsi. Dużą część 

zbiorów Archiwum stanowią „Teki Kotuli”, obejmujące dorobek etnograficzny 



46   

Franciszka Kotuli, przekazany w spadku Muzeum. Trudno powiedzieć, czy w zbio-

rze tym znajdują się przysłowia. Bogaty materiał czeka bowiem na kwerendę. 

Rzeszowskie przysłowia ludowe 

Tradycje i przekazy ustne odgrywają kluczową rolę w pielęgnowaniu kultu-

ry. Ich celem jest przekazanie wiedzy, wartości kulturowych i społecznych oraz 

pamięci zbiorowej. Podstawowym nośnikiem niematerialnego dziedzictwa kultu-

rowego jest język, który obejmuje różnorodne ustne środki wyrazu, w tym przy-

słowia. Przysłowia są przykładem dziedziny skupiającej tradycje i przekazy ust-

ne. Utrwalony został w nich językowy i kulturowy obraz społeczności wiejskiej 

tego regionu. Przysłowia towarzyszyły członkom wspólnoty kulturowej od dzie-

ciństwa. Poznawali je, uczestnicząc w codziennym życiu społeczności, w której 

wyrastali. Dowiadywali się wiele o życiu, sposobie myślenia i wartościach przod-

ków. Poznawali swoje korzenie. Wiedza o tradycji / dziedzictwie została utrwa-

lona w języku – w przysłowiach. 

W przypadku przysłów ludowych nie można wskazać ich proweniencji. 

Przysłowia te charakteryzują daną społeczność w sposób najbardziej indywidual-

ny; wyrastają wprost z tradycji determinowanej przez swoisty sposób doświad-

czania i opisywania rzeczywistości [Szpila, 2003, 20]. Na ich interpretację składają 

się bowiem wierzenia ludu zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie, zachowane 

do dziś w pamięci zwłaszcza starszego pokolenia. W ostatnim czasie widoczny 

jest proces zanikania przysłów w komunikacji. Przyczyn należy zapewne upatry-

wać w braku ich znajomości oraz nieumiejętności ich używania [Szpila, 2003, 11]. 

Egzemplifikację tego zjawiska stanowi przysłowie Lepiej słomianemu Wojt-

kowi niż złotej Kaśce, które pojawia się w tytule moich rozważań. Przysłowie to, 

nieznane mi wcześniej, w przywołanej formie usłyszałam dwa lata temu. Nadaw-

cą był mężczyzna w średnim wieku, pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kol-

buszowej, który wychował się w tym regionie – w niewielkiej, wiejskiej wspólno-

cie społeczno-kulturowej. Przysłowie w powyższej formie odziedziczył od przodków, 

tak jak przejął od nich inne zachowania wspólnotowe. Co ciekawe, nie zostało 

ono odnotowane w materiałach źródłowych z Rzeszowskiego, opublikowanych w 

XIX i XX w., być może dlatego, że – jak pisał Udziela – nie notowano paremii 

powszechnie znanych. 

W omawianym przysłowiu mężczyzna wartościowany jest pozytywnie, ko-

bieta – negatywnie, mimo przymiotnikowych konotacji: niedoskonałości słomia-
nego Jasia i doskonałości złotej Kasi. W przysłowiach, jak piszą Jerzy Bartmiński 

i Agata Bielak, słoma przyjmuje znaczenie uogólnione czegoś marnego, jałowe-

go, biedy: Próżno słomę młócić; Lepiej słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi; Pa-
robek, choć słomiany [biedny] to się ożeni [Bartmiński, Bielak, 2017, 114]. W for-

mie wariantywnej przysłowia Lepiej słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi antonim 

słomy – złoto – ma charakter kontekstowy. Wspomniana antonimiczność pojawia 
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się też w innym przysłowiu, zanotowanym na Podhalu: Piyrwy słomiany parobek 
się uozyni jak złotá dziewka wyda [Tamże 115]. 

Przysłowie Lepiej słomianemu Wojtkowi niż złotej Kaśce znane jest w kilku 

wersjach, w których pojawiają się modyfikacje na poziomie leksykalnym: lepiej 

// łatwiej; Wojtkowi // Jasiowi; niż // niźli // jak; morfologicznym: złotej // złoci-

stej; Kaśce // Kasi; składniowym: lepiej słomianemu // lepiej jest słomianemu; 

Łatwiej słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi // Łatwiej słomianemu Jasiowi o zło-

tą Kasię. Oto zanotowane odmianki: 

Lepiej słomianemu Wojtkowi niż złotej Kaśce 

Łatwiej słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi 
Lepiej słomianemu Jasiowi niż złotej Kasi 

Łatwiej słomianemu Jasiowi niźli złotej Kasi 

Lepiej słomianemu Jasiowi jak złocistej Kasi 
Lepiej jest słomianemu Jasiowi jak złocistej Kasi 
Łatwiej słomianemu Jasiowi o złotą Kasię 

Ten ostatni wariant jest skróconą wersją zanotowanego przez Adalberga 

przysłowia: Łatwiej słomianemu Jasiowi o złocistą Kasię, niż złotej Kasi o sło-
mianego Jasia. W Księdze przysłów Adalberga są też warianty: Słomiany Jasio 

bierze złotą Kasię i Słomiany Wojtek złotą Kaśkę znajdzie oraz wersja znana dziś: 

Łatwiej słomianemu Jasiowi, niźli złotej Kasi. 
Współcześnie przysłowie (w różnych wariantach) nie jest jednak zbyt popu-

larne. Po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej wyświetla się tylko 27, związa-

nych z nim, rekordów6. Wypowiedzi internautów, a raczej internautek, potwier-

dzają zachowaną do dziś w pamięci starszego pokolenia nobilitację mężczyzny 

(ginekolog to lepszy facet; faceci są też lepszymi fryzjerami i kucharzami; faceci 
są mniej skomplikowani a ich przyjaźnie prawdziwsze) oraz rolę / powinność ko-

biety i narzucane jej kulturowo zachowania (dziewczynie nie wypada lub nie 

przystoi; czegoś nie możemy, bo dziewczyny tego robić nie powinny; kobiety (ba-
by!) są bardziej kłótliwe i wredne). Tradycji strzegą kobiety – babki / babcie, mat-
ki, ciotki, rodzice – częściej matka, rzadziej ojciec, przekazując tę mądrość kolej-

nym pokoleniom kobiet – córkom, wnuczkom, siostrzenicom7. 

Z jednej strony młode pokolenie „Kaś” (30-letnich kobiet, Złocistych) nega-

tywnie wartościuje treść paremii (beznadziejne, głupie powiedzenie; bzdury) i sprze-

ciwia się dotychczasowej obyczajowości, wprost mówiąc: Ja się zbuntowałam, 
[…] jestem samodzielna, samowystarczalna8, z drugiej strony nie podejmują wy-

zwania, godząc się z narzucaną im normą zachowania (nie ubiegamy się o swoje, 

                                           
6 Wśród rekordów nie ma wersji zanotowanej w Rzeszowskiem, podanej w tytule. 
7 http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=1117091&page=3; 

https://polki.pl/magazyn/zjawisko,powiedzenia-babc-i-dziadkow-czy-wy-tez-je-znacie, 

10420054,artykul.html [30.08.2018] 
8 https://f.kafeteria.pl/temat/f1/skad-sie-biora-takie-kobiety-p_5010527 [30.08.2018] 
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nie konkurujemy z nimi), bo zostały poddane socjalizacji (każdy Słomiany nas prze-
ścignie bez trudu; od najmłodszych lat mówiono nam, że oni i tak wygrają)9. 

Zakończenie 

Zbiór rzeszowskich przysłów ludowych z XIX w. i przełomu XIX i XX w. 

stanowi znakomity materiał do dalszych analiz lingwistycznych. Przyjmując za 

Grzegorzem Szpilą, że „Przysłowie to krótkie, proste, często rymowane powie-

dzenie w postaci zdania, zwykle metaforyczne, zawierające jakąś prawdę lub 

mądrość opartą na doświadczeniach ludzi; służące opisaniu jakiejś sytuacji i pou-

czeniu; o ludowej proweniencji; charakterystyczne dla danej społeczności i po-

wszechnie w niej znane: od wieków zakorzenione w tradycji i przekazywane z po-

kolenia na pokolenie” [Szpila, 2003, 24], warto w dalszych badaniach omówić 

wymienione w definicji aspekty, m.in.: 

1. Strukturę syntaktyczną (zdania proste: Zbyu go psim smędem, Księży zbiór 
bierze djábuu w wór; zdania złożone współrzędnie i podrzędnie: Święty Maciej 

[24 lutego] zimę traci, albo ją bogaci; Kogo nie zuapies w kómorze, tego nie na-
pastuj na dworze; równoważniki zdania: Jak Nędza Bogu, tak Nędzy Bóg; Na 
sankach anielska jazda, a djábelski wywrót); 

2. Znaczenie metaforyczne (Nisko mu pod guowe ‘Poszedł głodny spać’; Psy 
gnać do wody ‘Zejść na nic’); 

3. Obrazowanie świata: postrzeganie i konceptualizowanie pojęć; wyrażanie 

światopoglądu – sądów, wierzeń, przekonań; rekonstrukcję ludowych stereoty-

pów ukształtowanych pod wpływem doświadczenia życiowego wielu pokoleń 

(np. obraz psa: Tyle má myśli, w guowie, co pies pcheu; Zje pies psa, jak nie ma 

zająca). 

Warto byłoby również przyjrzeć się rodzajom przysłów10. W paremiach rze-

szowskich wyróżnić można na przykład sporą grupę przysłów kalendarzowych11, 

np. Jak we św. Wawrzyniec [10 sierpnia] idzie dysc, to bedzie duzo mys, ale są 

                                           
9 http://sekswwielkimbiurze.blogspot.com/2012/03/lepiej-somianemu.html [30.08.2018] 
10 Nie są to prototypowe jednostki paremiczne zwyczajowo określane mianem przysłów 

właściwych. Różnią się od nich swoistą strukturą oraz semantyką [Szpila, 2003, 67]. W polskiej 

literaturze paremiologicznej termin przysłowie właściwe odnosi się do tych form językowych, 

które mają składniową postać zdania (pojedynczego lub złożonego) oraz podwójne znaczenie, 

dosłowne i przenośne – dominujące. Przynależność do tej klasy przysłów weryfikowana jest 

przez konieczność spełnienia pięciu cech, którymi są: alegoryczność, obrazowość, dydaktyzm, 

trwałość i powszechność. W szerszym ujęciu, obok przysłów właściwych, do przysłów przyna-

leżą także gatunki spełniające tylko częściowo owe kryteria, np. przysłowia kalendarzowe, 

dialogi, priamele, welleryzmy [Krzyżanowski, 1969, 7–18]. 
11 O sporach związanych ze statusem przysłów kalendarzowych pisze Magdalena Jasz-

czewska [2018]. 
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również w tym zbiorze inne kategorie przysłów, np. przysłowie dialogowe12: 

Babko zwónią! – Nie suyse. – Babko grają! – Ha! ha! Kaj są moje chodácyska? 
póde sobie do karcmiska, bede sobie: hoc! hoc!, priamel13: Psu, koniowi, strzel-

bie i dziwce szelmie wierzyć nie trza, czy welleryzm14: Mnie już ze świata, tobie 
na świat – Mówi stary do młodego. 

Sądzę, że bogactwo ludowych paremii rzeszowskich pozwoli przedstawić 

ich miejsce w dawnej i współczesnej kulturze tego regionu: ich funkcje, znacze-

nie oraz związki z tradycją i obyczajowością Rzeszowian. Ale wcześniej, zanim 

przejdzie się do analiz naukowych, trzeba zebrać przysłowia, opracować je i opu-

blikować. Zestawienie rzeszowskich paremii w tematycznych zbiorach wydanych 

tradycyjnie (w formie papierowej) lub/i zamieszczonych na stronach interneto-

wych pozwoli uchronić je od zapomnienia. Tym samym ocalony zostanie utrwa-

lony w nich wielowiekowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie społeczno-

kulturowy obraz codziennego życia Rzeszowiaków, będący elementem ludowej 

tradycji lokalnej, znakiem niematerialnego dziedzictwa kulturowego wspólnoty 

zamieszkującej ziemię rzeszowską. 

LEPIEJ SŁOMIANEMU WOJTKOWI NIŻ ZŁOTEJ KAŚCE.  
A FEW REMARKS ON THE RZESZÓW FOLK PROVERBS 

Summary 

The considerations in this text on the Rzeszów folk proverbs are part of the 

field of linguistic and cultural research on the folk tradition of Rzeszów. The 

proverbs of this region have not yet been the subject of scientific reflections. The 

author attempts to fill this gap. The Rzeszow folk proverbs are analyzed in terms 

of the intangible cultural heritage that carries out two important functions – iden-

tity and cognitive functions. The author defines the objectives of the research tak-

ing into account the typology and perspectives of the description pointing out that 

their implementation should be preceded by collecting the Rzeszów proverbs 

scattered in various sources: publications and oral reports – from the nineteenth-

century to the present day. 

                                           
12 Forma ta cieszyła się popularnością do XVIII w. 
13 Priamel to tzw. przysłowie łańcuszkowe, pewien typ zdania sentencyjnego określony 

formalnie i znaczeniowo. W wersji prototypowej składa się z dwóch części: zestawienia rze-

czy, cech, zjawisk różniących się między sobą (są to tzw. elementy cytowane) i ze stwierdzenia 

ich nieoczekiwanego i paradoksalnego podobieństwa (tj. cechy wspólnej) [Lipińska, 2016, 99]. 
14 Specyfika welleryzmu polega na zastąpieniu charakteru normatywnego, definicyjnego 

dla przysłowia, intencją ludyczną i komiczną. W formie prototypowej welleryzm składa się 

ztrzech części: cytatu / utartego zwrotu + jak mawiał (powiedział) X + komicznego kontekstu 

[Lipińska, 2016, 172]. 
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O FRAZEOLOGII W JĘZYKU MIESZKAŃCÓW 
SPISZA – NA PODSTAWIE KORPUSU SPISKIEGO 
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The phraseology of Spisz – a case study based on data  

from the Spisz Dialect Corpus 

Keywords: Phraseology, set phrase, Polish Spisz, Spisz Dialect Corps, dialect, 
local speech 

Contact: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;  
basiahpukalska@wp.pl 

 

Niniejszy artykuł wpisuje się w badania języka mieszkańców wsi, a ściślej 

badania frazeologii gwarowej. W artykule będziemy używać określenia gwara 
spiska lub język mieszkańców Spisza. Warto jednak dodać, iż właśnie to drugie 

określenie wydaje się bardziej precyzyjne – zwracała na to uwagę m.in. H. Gro-

chola-Szczepanek:  

Zmiany struktury społecznej warstwy chłopskiej oraz intensywne procesy integracji 

językowej w okresie powojennym spowodowały, że dialekty ludowe nie tworzą już ostrych 

granic i zwartych terenów. Duża migracja mieszkańców wsi, szkolnictwo oraz wpływ kultury 

globalnej warunkują procesy powstawania kodów mieszanych. Określanie mowy ludności 

wiejskiej terminem „gwara” staje się zatem nieprecyzyjne, ponieważ „nie odzwierciedla rze-

czywistości językowej współczesnego środowiska wiejskiego” (Kurek 1995: 12). Sytuację 

językową na wsi lepiej oddają określenia: język mieszkańców wsi (Sierociuk, red. 2006), mo-

wa mieszkańców wsi (Pelcowa 2002), język wsi (Kąś, Kurek 2001), polszczyzna mówiona wsi 

(Kurek 1995).   

[Grochola-Szczepanek, 2013, 49] 

Tu należy poczynić jeszcze jedną ważną uwagę: zawsze kiedy w artykule 

mowa będzie o Spiszu, mamy na myśli polską jego część, Spisz bowiem jest kra-

iną położoną na terenie dwóch państw – Polski i Słowacji. Więcej o regionie 

można przeczytać np. w znakomitej monografii pt. Język mieszkańców Spisza. 
Płeć jako czynnik różnicujący [Grochola-Szczepanek, 2012, 27-44]  

Celem pracy jest zaprezentowanie wybranych frazeologizmów występujących 

w języku mieszkańców polskiej części Spisza, próba ich pogrupowania i sformu-

łowania wstępnych wniosków. Podstawę materiałową stanowią transkrypcje na-
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grań gwarowych gromadzone w Korpusie Spiskim – to z niego zaczerpnięte zo-

stały wszystkie przedstawione w artykule przykłady związków frazeologicznych.  

Korpus Spiski (w niniejszym artykule skrótowo: Korpus lub KS) to elektro-

niczna baza języka mówionego na Spiszu w Polsce, opracowywana w Instytucie 

Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w ramach finansowanego 

przez NPRH w latach 2015–2019 projektu Język mieszkańców Spisza. Korpus 

tekstów i nagrań gwarowych. Kierownikiem projektu jest dr hab. prof. IJP PAN 

Helena Grochola-Szczepanek. Dużym walorem bazy jest to, że jej użytkownik 

może nie tylko wyszukać dane słowo lub słowa i przeczytać szerszy kontekst, ale 

i usłyszeć, jak brzmią one w ustach rodzimych użytkowników tej gwary. Obecnie 

prace są w toku, a po ich zakończeniu baza będzie mogła służyć nie tylko języko-

znawcom, ale i przedstawicielom innych dziedzin nauki1.  

Jak zauważa H. Grochola-Szczepanek w swojej monografii pt. Język miesz-
kańców Spisza. Płeć jako czynnik różnicujący, gwara spiska stanowiła przedmiot 

zainteresowań badawczych już od XVIII wieku [por. Grochola-Szczepanek, 

2012, 45–51]. Badaczka wymienia m.in. następujące nazwiska: S. Staszic, A. Sem-

bera, S. Czambel, K. Nitsch, Z. Stieber, E. Pawłowski, M. Małecki, Z. Sobierajski, 

F. Sowa, podkreślając jednocześnie szczególnie duży wkład trzech ostatnich osób. 

Warto wymienić tu też przynajmniej parę wybranych artykułów autorki wspo-

mnianej monografii, poświęconych gwarze spiskiej, m.in.: Chłop swoje a baba 
swoje, czyli o różnicach w mowie mieszkańców i mieszkanek wsi na przykładzie 

gwary spiskiej [Grochola-Szczepanek, 2009, 111–119], O projekcie „Słownika 
gwary spiskiej” [Grochola-Szczepanek, 2014, 191–200], Korpusowe badania języ-
ka mieszkańców Spisza w Polsce – cele i zadania, [Grochola-Szczepanek, 2016, 

185–196].  Gdy mowa o gwarze spiskiej, warto wspomnieć też o ciekawej inicja-

tywie, jaką jest Słownik spiskich wyrazów gwarowych [Milaniak M., Wida E. 

(Red.), 2006] 

Powstała już niejedna interesująca praca poświęcona badaniu frazeologii 

gwarowej. W kontekście rozważań zawartych w artykule szczególnie cenne okaza-

ły się zwłaszcza prace: M. Raka [Rak, 2016, 31–42; Rak, 2007 a, 111–117; Rak 

2007 b], E. Popławskiego [Popławski 2014] oraz A. Tyrpy [Tyrpa 2016, 13–30; 

Krawczyk-Tyrpa, 1987]. 

Warto też powiedzieć słowo o rozumieniu frazeologizmu. Nie sposób pomi-

nąć tu oczywiście prac St. Skorupki, np. [Skorupka, 1969, 219–226]. Słusznie 

zauważa też K. Kłosińska, że trudno jest znaleźć „jedynie słuszną” definicję, po-

wstało wiele teorii związku frazeologicznego; Katarzyna Kłosińska za cechy kon-

stytutywne frazeologizmu uznaje: nieciągłość składu, (względną) stałość formy, 

globalność znaczenia i utrwalenie w systemie językowym [por. K. Kłosińska, 

                                           
1  Aktualna strona wersji demonstracyjnej: https://spisz.ijp.pan.pl/ (dostęp po zalogow-

aniu), kontakt: spisz@ijp.pan.pl. Mamy również profil na Facebooku – prezentujemy ciekawe 

notatki, zdjęcia; link:  https://www.facebook.com/ijp.krakow.pan/ 

mailto:spisz@ijp.pan.pl
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2016, 19–53.] A Tyrpa z kolei w artykule Co wiemy o fraezologii gwarowej 
w 2015 roku? Przyjmuje szerokie rozumienie frazeologizmu, kierując się w stro-

nę frazematyki [por. Tyrpa, 2016, s. 13). W niniejszym artykule przedstawione 

będą głównie wyrażenia, zwroty i frazy, czasem występujące w kilku wariantach, 

niekiedy porównania (np. głupi jak somar), czy wykrzyknienia typu: ślag by co-
si/kogosi trafił.  

Związki frazeologiczne z Korpusu Spiskiego będą wyróżnione kursywą 

i przedstawione w zapisie półfonetycznym z uwzględnieniem cech gwary spi-

skiej. Prezentowane będą w formie podstawowej, słownikowej (np. w przypadku 

związku  prziś na złe słowo czasownik wystąpi w okoliczniku) lub w formie uza-

leżnionej od kontekstu, w którym będzie przedstawiona, co często pozwala na 

lepszą, bardziej czytelną prezentację danego związku (przykładowo, zwrot mieć 

w głowie, zostanie przedstawiony w kontekście: „(…) o kimś takim powiemy, że 

ma w głowie”). 

Jeśli chodzi o cechy gwary spiskiej, to należy do nich m.in. fonetyka mię-

dzywyrazowa udźwięczniająca, mazurzenie, wygłosowe -f  lub -k, samogłoski 

pochylone i wiele innych. Z uwagi na ograniczoną objętość artykułu nie będziemy 

ich tutaj szczegółowo omawiać. Więcej o nich przeczytać można np. w: [Karaś 

H. (Red.), http://www.dialektologia.uw.edu.pl/index.php] lub [Grochola-Szczepanek, 

2012, 51–54].  

Po dotychczasowych uwagach wstępnych, przechodzimy zatem do zasadni-

czej części artykułu, w której zaprezentowane zostaną wybrane frazeologizmy 

zaczerpnięte z Korpusu Spiskiego. Kolejne partie związków będą dotyczyły m.in. 

pracy, trudów życia, zwyczajów i obrzędów spiskich, emocji itd. 

Pierwsza wyróżniona grupa odsyła do trudów pracy i życiowych zmagań. 

Informatorzy w Korpusie, zwłaszcza starsi, wielokrotnie podkreślają, jak trudne 

było niegdyś życie mieszkańców wsi spiskich, a także jak bardzo wymagająca 

była praca na roli. Spiszacy żyli często skromnie, ale dzielnie zmagali się z prze-

ciwnościami i znajduje to swoje odzwierciedlenie w związkach frazeologicznych 

w Korpusie, wśród których znajdziemy np. zwroty: klepać biyde, pchać biyde, 

jak również przepchać biyde lub nawet pchać biyde do przodu. Jeden ze star-

szych informatorów w KS wspominał: 

lata pięćdziesiąte to jeszcze była bieda aż piszczało na wsi [KS, M9-1939-LapszeNizne2] 

W tym miejscu warto wspomnieć, że wariantywności we frazeologii po-

święcona jest np. praca pod redakcją P. Flicińskiego [Fliciński (red.), 2011]. Cie-

                                           
2 Dla cytatów z KS stosowany jest w artykule następujący przypis: skrót KS, a w dalszej 

części informacje dotyczące kolejno: płci (K lub M), roku urodzenia oraz miejsca zamieszka-

nia informatora, którego wypowiedź jest właśnie przytaczana. Przywołując wypowiedzi cytu-

jemy je w takiej formie, w jakiej widać je aktualnie w KS. Aktualność cytatów sprawdzona 

24.11.2018 r. 
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kawy jest też artykuł pt. Językowy obraz biedy w związkach frazeologicznych 
i paremiach o charakterze gwarowym [Gumowska, 2016]. 

Trudna i niewdzięczna praca to chlyb przekichany, ale czasem dostawało się 

na głowę (czyli do wykonania) jakieś zadanie. Przykładowo gospodarz mógł sy-

nowi dać kónia do rynki, co oznaczało, że młodzieniec otrzymał polecenie jazdy 

furmanką. Często jednak trzeba było znosić niewygody, chodząc pieszo, czyli bić 

piyntami. Informatorzy wspominali, że dzieci często np. pasły krowy, a wówczas 

miały pilnować, aby zwierzęta nie spowodowały jakichś problemów, strat, aby 

nie weszły na cudze pole, czyli aby nie posły/wlazły na skode. Czasem niestety 

chwila nieuwagi sprawiała, że zwierzęta chodziły po skodaf, były na skodzie.  
Szanujący się gospodarz spiski, jak wspominali informatorzy w KS, musiał 

troskliwie zajmować się swoim gospodarstwem, czyli patrzeć gazdówki. Prace 

polowe uzależnione były zaś od pór roku, na wiosnę trzeba było wykonywać pra-

ce wiosenne, czyli robić wiesne3. Mieszkańcy Spisza szukali też pracy poza go-

spodarstwem, czyli chodzili po robotak, czasem pracowali przy sadzeniu drze-

wek, czyli chodzili ku smyreckom i wielu z nich świat zezyło – dużo przeżyło 

w życiu. Czasami zdarzało się też nie mieć zbyt wiele pracy, czyli mieć luz blues, 
lub chcieć odpocząć, zdrzemnąć się, zmrużyć na chwilę oko, czyli przerucić bez 

ocka. 
Luksusów w życiu Spiszaków często brakowało, wielu mimo to nie przeja-

wiało zachłanności, czyli nie jadło dwóma łyzkami. Umiano też pomagać i dzielić 

się w razie potrzeby z potrzebującymi, gdy np. spotykano kogoś, kto chodził po 
pytaniu (czyli pukał do drzwi i prosił o coś). Czasem zdarzyło się zostać na goło-
lodku – jak w relacji mającej już ponad osiemdziesiąt lat informatorki: 

chcieli coby gimnazjum skończył nie ? ale i tak nie skończył i tak nie skończył bo wy-

czerpały się pieniądze z banku chłopiec został na gołolodku [KS, K12-1932-Frydman] 

W KS pojawiają się też frazeologizmy mówiące o problemach zdrowotnych, 

np. dychać w jednóm strone (gdy chodziło o problemy z oddychaniem, stan cięż-

ki), zostać mało przi zyciu (w sytuacji, gdy życie było zagrożone). Problemy ko-

biece związane z wiekiem to babskie dziady, babskie rzecy, a ktoś mający krwo-

tok leci krwióm. 

Ciekawą grupę w KS stanowią związki mówiące o zwyczajach oraz daw-

nych wierzeniach lub przesądach spiskich. Ważnym obrzędem było wesele. Pana 

młodego informatorzy w Korpusie nazywają zaś młodym pónem (zwróćmy uwa-

gę na zmieniony szyk), a pannę młodą młodóm panióm (tu nie tylko szyk, ale 

i zmiana rzeczownika). Niezwykle ciekawy jest obecny na Spiszu zwyczaj ogrywa-
nia maji/mojek: 

                                           
3 O trudach dawnych prac i życiu mieszkańca wsi można przeczytać też np. w artykule 

Badanie języka mieszkańców wsi w kontekście przemian społecznych [por. Grochola-Szczepanek, 

2013, 43–53]. 
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W przeddzień Zielonych Świąt wieczorem po wsi chodzili kawalerowie i stawiali maje 

lub mojki przed domami panien. Określenie maje lub mojki oznaczają gałęzie modrzewia, 

świerku lub olszyny, niekiedy także całe świerki pochodzące z przecinki w lesie. W Zielone 

Święta grupa kawalerów obchodziła całą wieś w towarzystwie muzyki, zatrzymując się przy 

domach, gdzie stały maje. Jeden z chłopców prosił do tańca dziewczynę, inny jej matkę. Po 

tańcu kawalerowie dostawali pieniądze od rodziny panny. [Grochola-Szczepanek, 2012, 40] 

W Niedzielę Palmową panował zwyczaj chodzenia ze śmiyrtkóm, który tak 

opisuje informatorka z Trybsza: 

dawno jak tu był post to garnki wymywali żeby nie było masne musieli cuchać a później 

tak jak teraz co już Wielki ty… to Tydzień to jak była ( Śmiertna Niedziela ) to chodziła śmiy-

rtka dziewczęta chodziły ze śmiyrtkóm i śpiewały śmiyrtecko śmiyrtecko nie bierzże nas jesz-

cze weź kogo innego na to samo miejsce neji to tak śpiewali i za to zbierali jajka. [KS K4-

1976-Trybsz]. 

Oświycanie ducha odnosi się z kolei do innego zwyczaju – polegał on na pa-

leniu przez chłopców ognisk w przeddzień dnia Zesłania Ducha Świętego.  

Frazeologia przechowuje też ślady dawnych wierzeń czy przesądów panu-

jących na Spiszu. Obawiano się m.in. uroku, który ktoś mógł rzucić wzrokiem, 

stąd związek stać się (komusi) z oczu. Przywołajmy tu fragment odnoszącej się 

do tego wypowiedzi z Korpusu: 

bo tam ktoś ko… na kogoś brzydko po… popatrzył komuś się z oczu stało i tak dalej no 

to to takie takie mieli nie ? że że ten ale ja takiego nie doświadczył żeby żeby tak [KS, M18-

1962-Niedzica] 

Wierzono jednocześnie, że można było też zrobić (komusi) z ocu, czyli zdjąć 

urok. Informatorka z Niedzicy wspomina: 

noji potem jak mi zrobili z oczu no to to się wszystko uspokoiło i mogli spokojnie zjeść 

[KS, M13-1984-Niedzica] 

Sporą grupę frazeologizmów w KS stanowią związki, których znaczenie 

odsyła do sfery emocji lub procesów poznawczych. Emocje towarzyszą nam 

nieustannie, a jedną z najsilniejszych jest strach. Wyrażeniu tego stanu służą w KS 

np. związki być w strachu, najeść się strachu czy też strach obleciał kogosi. Ze 

strachu można też srać w portki – mamy tu silne, dosadne czy wręcz wulgarne 

nawiązanie do fizjologii. Ciekawy jest też związek puścić strach/strach (na 
kogosi). Jeden z informatorów, opowiadając o swoim przestrachu, mówi:  

noji i i to było strachy jakieś pokazywało to już przyszedł do chałupy dopiero wtedy pu-

ściło strach na mnie [KS, M13-1945-CzarnaGora]. 

Frazeologia pozwala też wyrazić zdumienie: a ktoś, kto się zdziwił, tele ocy 

wywalił. Mógł też wówczas zapytać: kiz to pierón? czy kigo cholera?  
Obok strachu jest też m.in. zdenerowowanie, a kiedy denerwujemy się na 

kogoś to mamy na niego nerwy. Ten z kolei, kto przejmuje się czymś, nabiera 

sobie (cosi) do głowy. Tu też inny wariant: bierze sobie do głowy. W skrajnych 

sytuacjach z nadmiaru emocji można nawet popaść w stan bliski obłędu, innymi 

javascript:play_sound('M18-1953-NowaBiala-9650-17410');


58   

słowy: dostać świdrylca. Można też opamiętać się, opisaniu tego stanu służy 

związek zejś z óc. 

Frazeologia w Korpusie odsyła też do sfery intelektu, rozumienia, pamięci. 

I tak: nie orientować się to fige wiedzieć, fige znać. Ten zaś, kto zorientował się 

w czymś, wycuł bluesa, ten, kto coś zrozumiał, doszedł rzyndu. Można też zmą-

drzeć, czyli prziś do rozumu, lub czuć się za coś odpowiedzialnym, czyli brać 

cosi na sumiynie. Można wreszcie czuć się na siłach, by dokonać wielkich rze-

czy, czyli móc góry przerucać. 
Czasem człowieka zawodzi pamięć, a wtedy nie można sobie przypomnieć 

ważnych informacji, czyli ni móc prziś na to (tu móc właśnie w znaczeniu ‘moż-

na’). Bywa, że nie możemy przypomnieć sobie jakiegoś słowa lub wyrażenia, 

a wówczas ono chodzi po języku.  

W ludzkiej społeczności nie sposób uniknąć niesnasek, kłótni, a nawet 

występków. Do tych kwestii również odsyłają znalezione w KS frazeologizmy, 

a wśród nich np. prziś na złe słowo (‘pokłócić się z kimś’) czy z kufóm na (kogo-

si) (pójść) (‘krzyczeć na kogoś, zrobić awanturę’).  Obgadujący kogoś, lubią go 

brać na ozory. Bywa, że ktoś poleci w kulki. Czasem rozpoznanie utrudnia stan 

nietrzeźwości, o kimś takim powiemy, że ma w głowie. Rzeczy lub osoby uciąż-

liwe dają w dupę. Czasem dochodzi do awantur, czyli – posługując się frazeolo-

gią korpusową – wojen światowych. Z kolei ktoś, kto dopuszcza się napadów czy 

rabunków, robi na zbój i wówczas niewątpliwie jest winny, czyli jest na winie. 

Do kogoś takiego można odczuwać żal, a nawet można chcieć się na nim ze-

mścić, czyli mieć mark na kogosi.  
W Korpusie odnajdujemy również fraezologizmy nawiązujące do słowa, do 

czynności mówienia: ktoś mówiący głupstwa, sra  głómbiami lub plecie do świa-
tu. Ten zaś, kto wiele opowiedział, nagodał do worka. Można mówić wiele lub 

też nie pisknóć (ani jednym) słówkiym. Słowo może być skierowane do człowieka, 

ale może też jednocześnie odnosić się do Boga. Tak jest np. w przypadku zwrotu 

folić Boga, którego znaczenie wyjaśniają poniższe konteksty: 

nie to się my modlili jak ucitele włazili to my chwalili Boga ‹pohvalen Jezis Kristus›4 

[KS, K4-1930-NowaBiala] 

na jak się już spotkało tam powiedzmy sobie księdza przeważnie czy coś no to wtedy 

wtedy się chwaliło Boga [KS, M3-1960-NowaBiala] 

Warto dodać, że gwara spiska docenia wagę słowa i mówienia i dobrze 

„wychwytuje” problemy z mówieniem związane – ciekawie pisze o tym H. Gro-

chola-Szczepanek [por. Grochola-Szczepanek, 2012, 238–240].  

W Korpusie obecne są również związki wyrażające złorzeczenie, nieprzyja-

zną postawę, wulgarne: wyliz mi rić, ślag by cosi/kogosi trafił, pierón by co-

si/kogosi strzelył, zeby (cie) aji fras wzión. Warto dodać, że fras to na Spiszu 

'diabeł', ten wyraz znajduje się  w słowniku zbierającym spiskie wyrazy [Mila-

                                           
4 W nawiasach trójkątnych przedstawione są w KS zwroty z innych języków. 
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niak (i inni, red.), 2006, 10]. Warto dodać, że na ekspresywność i obrazowość 

frazeologizmów gwarowych zwracał też uwagę np. M. Rak [por. Rak, 2007 b, 5] 

Informatorzy w Korpusie Spiskim używają też określonych związków fra-

zeologicznych, chcąc  wyrazić pozytywne lub negatywne wartościowanie: coś, co 

nie jest wiele warte, chuj worce lub nie worce ni strzała. Niewłaściwy lub nieko-

rzystny wygląd oddaje związek wyziyrać jak opica, z kolei niemądre, niepoważne 

postępowanie może sprawić, że powiemy o kimś, iż jest głupi jak somar. Ktoś 

nieznośny diabła zjadł, a mający różne – niekoniecznie dobre – pomysły jest dia-
błem podsyty. Negatywną ocenę czyjegoś postępowania oddaje też fraza: chyba 

(kogosi) Bóg opuściół. Niesmaczne jedzenie z kolei rośnie w gymbie. 
We frazeologii odbijają się też dawne realia związane z wychowaniem i na-

uczaniem dzieci. Jeden z informatorów w Korpusie, opowiadając o osobie, która 

wymierzyła mu niegdyś karę fizyczną, powiedział, że ozpoliła zadek. Uczniowie 

z kolei czasem za karę musieli pozostać dłużej w szkole, czyli zostawali po nauce.  

Warto też zwrócić uwagę na wybrane komponenty przywołanych wyżej fra-

zeologizmów z KS. Wśród tych elementów wymienić można m.in.: 

a) nazwy postaci ze sfery religijnej: Bóg (do Boga i do ludzi, chyba (kogosi) 
 Bóg opuściół), diabeł (diabłem podsyty, diabła zjeś, zeby (cie) aji fras 

 wzión); 

b) nazwy części ciała, np.: język (brać na ozory), oczy (zejś z óc, tele ocy 
 wywalić, zrobić z ocu, stać się z ocu), głowa (brać se (cosi) do głowy), po

 śladki (wyliz mi rić, ozpolić zadek); 

c) nazwy czynności fizjologicznych, np.: wypróżnianie (srać w portki, srać 
 głómbiami), oddychanie (dychać w jednóm strone) – oddech to oznaka ży

 cia, jeden z podstawowych bezwarunkowych odruchów człowieka (i nie 

 tylko); 

d) czasowniki oznaczające ruch: zejść, przyjść, chodzić. 

We frazeologii korpusowej odnajdujemy zatem zarówno sferę religijną, jak 

i szarą codzienność, zarówno sacrum, jak i  profanum. Należy dodać, że „nazwy 

części ciała szczególnie licznie stają się komponentami związków frazeologicz-

nych” [Krawczyk-Tyrpa, 1987, 26]. Warto tu odesłać m.in. do ciekawej pracy pt. 

Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znacze-

niach motywowanych cechami części ciała  [Krawczyk-Tyrpa, 1987], jak również 

do monografii pt. Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich 

[Popławski, 2014]. Na skomplikowaną motywację frazeologizmów zwracał rów-

nież uwagę M. Rak w artykule Czego nadal nie wiemy o frazeologii gwarowej? 

[Rak, 2016, 35–36]. 

Powyżej zaprezentowano pewien wybór związków frazeologicznych, po-

grupowano je wedle znaczenia, przedstawiono niektóre częstsze komponenty. 

Była mowa m.in. o trudach pracy (mieszkańcom Spisza nieobca jest trudna praca 

w gospodarstwie, a także poza nim) i zmaganiach życiowych, problemach zdro-

wotnych (informatorzy w rozmowach wspominali o dawnych metodach leczenia, 
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dawniej utrudniony był też dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej, stąd też 

m.in. wyższa śmiertelność i konieczność szukania ratunku u znachorów). Frazeo-

logia w KS odsyła również do sfery symbolicznej, magicznej (na Spiszu istnieją 

piękne zwyczaje ludowe, część z nich kultywuje się do dziś; wierzono też daw-

niej, że bacowie potrafią rzucać lub zdejmować urok), stanowi skarbnicę wiedzy 

o zwyczajach regionalnych. Związki frazeologiczne pozwalają wyrazić trudne 

nieraz emocje, ale i opisywać procesy intelektualne. Część przedstawionych wy-

żej związków odnosi się do relacji międzyludzkich, niektóre umożliwiają bezpo-

średnie wartościowanie, ocenę osób, rzeczy, cech i zjawisk, także wyrażenie ne-

gatywnej, nieprzyjaznej postawy. Ich komponentami są m.in. nazwy części ciała 

lub nazwy istot ze sfery religijnej.  

Warto zaznaczyć, iż niektóre przywołane frazeologizmy występują także 

w języku potocznym lub innych gwarach polskich, stąd też nie mówimy tutaj 

o związkach typowo spiskich, ale o tych występujących w Korpusie Spiskim, 

czyli w języku mieszkańców Spisza w drugiej dekadzie XXI wieku. Zaprezento-

wano pewien wybór jednostek, ale już ta próbka pokazuje, że związki te odsyłają 

zarówno do doświadczeń ogólnoludzkich (wspólnych bez względu na miejsce za-

mieszkania), jaki i nawiązują do spiskich zwyczajów czy wierzeń, dzięki czemu 

mogą być też skarbnicą wiedzy o regionie. Jak w lustrze odbijają się w nich naj-

ważniejsze sprawy życiowe mieszkańców wsi spiskich (i pewnie nie tylko spi-

skich), m.in. trudy pracy, zmagania życiowe, kwestie zdrowotne, emocje itp. Za-

uważyć się dała też pewna wariantywność niektórych związków. Na koniec warto 

zachęcić do korzystania z Korpusu Spiskiego, który stanowi znakomitą bazą wie-

dzy o regionie i świetny materiał do wielu badań, nie tylko językoznawczych. 

THE PHRASEOLOGY OF SPISZ – A CASE STUDY  
BASED ON DATA FROM THE SPISZ DIALECT CORPUS 

Summary 

The article is concerned with the studies of local dialects and phraseology, 

namely, the dialect of the Polish part of Spisz, which is a geohistorical region 

having its own rich tradition and history. The aim of the text is to analyse several 

set phrases that originate from the Spisz dialect. The data is excerpted from se-

lected transcriptions of recordings found in the Spisz Dialect Corpus. The corpus 

is the only electronic database comprising transcriptions of the spoken Spisz dia-

lect. It is being developed in the Institute of Polish Language Polish Academy of 

Sciences in Krakow and is also financed by the Narodowy Program Rozwoju 

Humanistyki. The supervisor of the project is dr hab. prof. IJP PAN (Institute of 

Polish Language Polish Academy of Sciences) Helena Grochola-Szczepanek. The 

text presents several set phrases found in the database, which are then analysed 

and grouped into semantic categories. These categories comprise descriptions of 

real life situations characteristic for the region, daily hardships, hard work, health 
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problems, specific emotions, as well as the importance of language and intelli-

gence in everyday situations. The examples are also a source of knowledge for 

those interested in the local traditions and beliefs. In addition, the article relates to 

the sacred-profane dichotomy as well as presents words that occur frequently in 

set phrases of the dialect.  
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W polszczyźnie – podobnie jak w innych językach europejskich –  powsta-

wały przez wieki stereotypowe wizerunki przedstawicieli innych narodów1. Są to 

obrazy z natury wybiórcze, uproszczone, zwykle nasycone emocjami. Ich źró-

dłem są historyczne doświadczenia Polaków współbytowania z innymi grupami 

etnicznymi, nierzadko związane z tym niepokoje, lęki, obawy przed ich innością. 

Wrastają te obrazy w świadomość kolejnych pokoleń, stają się z czasem ważnym 

komponentem kultury  narodu. Niektóre z tych obrazów od kilku wieków są sta-

bilne, inne – jak pokazują np. badania Jerzego Bartmińskiego nad stereotypem 

Niemca [por. Bartmiński, 2001; Bartmiński, 2007c; Olszewska, 2012] – podlega-

ją znacznym przekształceniom. Językowymi eksponentami stereotypów narodo-

wych są między innymi frazeologia i paremie. Tematem mojego artykułu jest  

utrwalony w ustabilizowanych połączeniach wyrazowych i przysłowiach obraz 

społeczności żydowskiej.   

Przez wiele wieków, począwszy od pierwszych świadectw żydowskiej obec-

ności na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu (może nawet na przeło-

mie IX/X w.), Polacy doświadczali w swej historii stałej obecności Żydów. Do 

 czasu rozbiorów dla tych ostatnich Rzeczpospolita była bezpiecznym domem. 

W dwudziestoleciu międzywojennym na terenach polskich była jedna z najwięk-

szych diaspor żydowskich na świecie. Polsko-żydowskie współbytowanie nie jest 

jednak łatwe: w skomplikowanej wspólnej polsko-żydowskiej historii aktom są-

siedzkiej solidarności towarzyszyły z drugiej strony przejawy agresywnego anty-

                                           
1 Na temat polskich stereotypów  narodowych powstało już trochę prac [por. np. Bart-

miński, 2007a; Bartmiński, 2007b; Bartmiński, 2007;  Peisert, 1992; Pisarkowa, 1976] 
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semityzmu powodowanego uprzedzeniami,  niechęcią, a nawet wrogością [por. 

Cała, 1992].  

Bogatym materiałem do poszukiwania językowych śladów tych skompliko-

wanych relacji i postaw wobec społeczności żydowskiej są przysłowia, utrwalone 

powiedzenia i wyrażenia idiomatyczne. Użytkownicy polszczyzny współcześnie 

znają  właściwie tylko dwa porzekadła: kochajmy się jak bracia, liczmy się jak 

Żydzi, albo – w starszym pokoleniu – frazeologizm biegać jak Żyd po pustym 
sklepie. Dawna polszczyzna dysponowała jednak o wiele większym zasobem utrwa-

lonych jednostek frazeologicznych oraz odtwarzanych z pamięci  fraz o charakte-

rze przysłowiowym, które motywowane były przypisywanymi Żydom atrybutami 

i cechami charakterologicznymi.  

Słownik warszawski [SWar., 1900–1927]  rejestruje na przykład idiom Żyda 

(za)grzebać o znaczeniu: 

‘działać potajemnie, knuć konszachty’: Znam ja, że w tym pospolitym rusze-
niu jest Żyd zagrzebany. Jak tylko sejm chciał uchwalić pospolite ruszenie, mo-

narchowie podejrzewali, że w nim jest Żyd zagrzebany, czyli że szlachta chce coś 
wytargować na koronie.  

W „Nowej księdze przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych” [Krzyża-

nowski (red.), 1969] zarejestrowanych jest  266 pochodzących od drugiej połowy 

XVI wieku  przysłów o Żydach. Żadna inna grupa etniczna (w tym Niemcy czy 

Rosjanie) nie jest w paremiach tak licznie reprezentowana jak właśnie Żydzi.  

Żyd w świetle wyrażeń przysłowiowych jest postrzegany przede wszystkim 

przez pryzmat jego odmienności kulturowej, która manifestuje się na różne spo-

soby.  Na pierwszy plan wysuwa się odmienność wyglądu: inność stroju,  fryzu-

ry i rodzaj zarostu oraz nakrycie głowy.  

Przypomnijmy, że już od XIII w. w Europie Żydzi dla odróżnienia od in-

nych członków społeczeństwa byli zobligowani do stałego noszenia kapeluszy 

o specjalnym kroju. W Polsce zewnętrzną, widoczną dla sąsiadów oznaką Żyda 

stały się więc różnorodne nakrycia głowy: czarny kapelusz o szerokim rondzie, 

zakładana w szabas i święta futrzana czapki, zwana  sztrajmłem albo też lisiurką, 

później zaś – charakterystyczna, czarna czapka z daszkiem, dalej: wysoka, cylin-

dryczna czapka z futra (spodik) czy okrywająca  tylko czubek głowy  jarmułka.  

Ten element stroju  posłużył jako najsilniejszy wyróżnik w budowaniu w przy-

słowiach obrazu  stereotypowego Żyda: 

Ma dzieci jak żyd czapek. 
Obeznał się z tym jak Żyd z krymką. 

Je w czopce jak Żyd. 
Stało się to być może nieprzypadkowo. Wprawdzie sami Żydzi traktowali 

nakrycie głowy jako symbol czci dla Boga, ale  w istocie był to przecież znak ich 

hańby. 

Ciekawe, że tak odległe polskim zwyczajom noszenie przez zamężne kobie-

ty żydowskie peruki (czemu towarzyszyło golenie przez nie głów) w przysłowiach 
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w ogóle nie jest zobrazowane. Nie są także  utrwalone w przysłowiowym obrazie 

Żyda inne charakterystyczne elementy jego stroju, jak chałat, nazywany też ka-
potą, czyli luźna, długa szata wierzchnia, zapinana z przodu, od XVIII w. uważa-

na za typowy strój Żydów polskich. 

W drugiej kolejności, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, silnie kojarzony  

jest z Żydami ich zarost – broda oraz pejsy:  

Brodaty jak Żyd  
Cieszy się jak żyd z pejsów. 
Hej Żydku na bok z brodą! 

Osobną kwestię stanowią w świetle paremii utrwalone w nich przekonania 

dotyczące higieny. Dzielenie przez Żydów wraz z liczebnymi rodzinami niewiel-

kich przestrzeni miejskich musiało prowadzić polskich sąsiadów do przekonania, 

że życie w takich warunkach powoduje, że trudno w nich dbać o higienę. W przy-

słowiach mówi się więc wprost, że Żydzi są brudni:  
Boi się wody jak Żyd. 

Czysty jak żydowskie pomyje (‘brudny’). 

Żydowska czystość (‘brud’) 

Żydzi kojarzeni są z chorobami, których przyczyną są zaniedbania higie-

niczne, zwłaszcza z  parchem – grzybiczą chorobą skóry czy wszawicą:  

Drapie się jak ubogi Żyd. 
Chwali się/ szczyci się  jak Żyd parchami. / Chwali się jak Żyd krostą. 

Kocha się jak Żyd w parchu. 
Mierzi się jak Żyd parchami. 
Kontent jak Żyd z parchu. 

Kiedy pójdziesz na Żydy, oblezą cię jak gnidy. 
Wolałbym ubogiego Żyda iskać. 

Istotnym elementem wyróżniającym Żyda jest w świetle dawnych paremii 

zapach – zapewne przyczyną takich obserwacji był żydowski zwyczaj jedzenia 

cebuli i czosnku (warzywa te posiadają wyrazisty zapach), z którymi silnie Ży-

dów zaczęto kojarzyć. 

Śmierdzi jak Żyd czosnkiem. 
Smaruj Żyda fiołkami, a jego i tak będzie czuć cebulą. 

Dwie twaruszki, jeden Żyd to są trzy smrody. 

Wśród żydowskich odmienności w przysłowiach ważne miejsce zajmuje od-

rębność kulinarna – w specyfice kuchni  żydowskiej uwagę zwracała u naszych 

przodków zwłaszcza maca, cebula i czosnek oraz religijny zakaz spożywania 

pewnych rodzajów mięs, w szczególności wieprzowiny, a także takich zwierząt, 

jak kraby, raki, robaki, większość ptaków. Stąd przysłowia odnoszące się do ku-

linariów: 

Blady jak żydowska maca. 
Częstują się jak Żydzi macą. 
Objadł się jak Żyd raka. (czyli nic nie zjadł)  
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Bogaty jak Żyd w świnie. / Bogaty jak Żyd w prosięta. / Pieniędzy jak 
u Żyda świń. /           

Ma  tyle pieniędzy co Żyd świni. / Tyla tego jak u Żyda świń. 

Ma wzięcie jak świnia w żydowskim domu. 
Brzydzi się jak Żyd cebulą.  
Brzydzi się jak Żyd słoniną. 

Skarał Pan Bóg Żydów, posłuchajcie panny, jedzą teraz czosnek, bo nie 
chcieli manny. /   

Nie chciałeś Żydzie manny, jedzże czosnek. 

Ciśnie się jak Żyd do szpyrek. 
Zapachniało mu jak Żydowi cebula. 

Nie dziwi, że w kraju katolickim szczególną uwagę naszych przodków mu-

siała zwracać odrębność religijna Żydów, zwłaszcza że  w nauce Kościoła  przez 

wiele wieków Żydzi byli przedstawiani  jako „zabójcy Jezusa”:  

Żyd pacierza uczy. (gdy ktoś niepowołany coś robi) 

Boi się jak Żyd święconej wody. 
Czeka jak Żydzi Mesjasza. / Wyglądać czego jak Żydzi Mesjasza. 
Męczy go jak Żydzi Pana Jezusa. 

W obserwacji żydowskiej pobożności zwracał uwagę polskich sąsiadów spo-

sób odprawiania modłów – nie na klęczkach, jak to mają we zwyczaju katolicy, 

ale w postawie stojącej, miarowo kołysząc się, a także  obrzędowość pogrzebowa 

i weselna:  

Chwiej się jak żydowska wiara / trzęsie się jak żydowskie nabożeństwo.   
Kiwa się jak Żyd nad pacierzem (na Talmudem, na szabasie). 

Kiwały się jak Żydy w bóżnicy. 
Żydy wozić (drzemać , kiwać się) 
Wrzeszczy jak kantor żydowski. 

Żydowska płaczka (o kimś płaczliwym) 
Tańczy jak Żyd na Weselu. 

Bez wątpienia zwracano uwagę na żydowską pobożność i jej praktyki. Dla 

Żydów dniem odpoczynku był szabas – inaczej niż dla katolików świętujących 

w niedzielę. Obchody szabasowe zaczynały się już w piątek o zmierzchu, a koń-

czyły w sobotę wraz z zachodem, obłożone przy tym były o wiele liczniejszymi 

i surowszymi zakazami niż niedziela dla katolików (w czasie szabatu Żydzi nie 

tylko nie mogli pracować, ale nawet wykonywać codziennych czynności), dlate-

go święto wydawały się Polakom mocno inne: 

Krzyczy jak Żyd w szabas. 
Czekaj czasu, jak Żyd szabasu. 
Śpieszy się jak Żyd na szabas. 

Świętem żydowskim utrwalonym w przysłowiach jest także siedmiodniowe 

Sukkot (Święto Namiotów) przypadające na przełom września i października. 

Dla jego obchodów Żydzi wznosili w polskich miastach drewniane lub murowa-
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ne tzw. kuczki – kształtem zbliżone do zabudowanej loggii. Przez siedem dni te-

go święta pobożny Żyd nie tylko powstrzymywał się od pracy, ale spędzał w kucz-

ce czas, tam modląc się, spożywając przygotowane potrawy, przyjmując  gości, 

a nawet tam śpiąc. Śladem tej obcej dla sąsiadów praktyki religijnej jest powie-

dzenie:   
Siedzi jak Żyd na kuczce.  

Za cechę mocno wyodrębniającą musieli dawni Polacy postrzegać inność 

mowy społeczności żydowskiej, co znalazło wyraz w przysłowiach:  

Lisa po ogonie, Żyda po mowie poznać można. 

Szwargocze jak Żyd. 
Tyle warte co Żydowskie aj-waj. 

U ciebie przysięga, jak u Żyda aj-waj. 

Liczne przysłowia są nośnikiem  przekonań o cechach żydowskiego charak-

teru. Do najczęściej krytykowanych należą:   

• skąpstwo, chytrość: 

 Chytry Żyd, chytrzejszy Kaszeba 
 Targuje się jak Żyd 
 Ma Żyda w kieszeni (‘jest skąpy’) 

• przekupność: 

 żydowską piosenkę komu śpiewać (‘starać się przekupić’) 

 wojuje żydowską szablą (‘przekupstwem’) 

• natarczywość, upór 

 natrętny jak Żyd 
 namawia jak Żyd na haftki 

 żydowski upór 
 Jednymi drzwiami Żyda wypchnąć, to drugimi wlezie. 
 chciwość 

 chciwy jak Żyd 

• nieuczciwość, skłonność do oszustwa: 

 Żydowi nigdy nie wierz. 

 Jak nie ma w niebie dnia bez świętego, tak nie ma w świecie Żyda po-
czciwego. 

 Żyd uczciwym, wariat szczęśliwym, a nieboszczyk żywym być nie może.  

 Żeby oszukać jednego Żyda, trzeba dwóch Greków (Cyganów), żeby oszu-
kać jednego Greka, trzeba dwóch Ormian, żeby oszukać jednego Ormianina, 
trzeba dwóch szlachciców. 

 Żydowi chrzczonemu i wilkowi chowanemu nie wierz.  
 Co Żyd to cygan. 
 Oszukuje jak Żyd pana Boga. 

 Trzeba bardzo rano wstać, żeby Żyda oszukać. 
 Sprawiedliwy jak Żydowska waga (fałszywy) 
 Żydowska rzecz obiecać, a nie dać. 
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 But bez pary, kawaler stary i honor Żyda na nic się przyda. 
 Jak Żyd Cię w oczy wychwala, uciekaj bo to lala. 
 Żyd bijać innych o ratunek woła. Żyd bije, Żyd krzyczy. 

 Żyd nie byłby Żydem, gdyby nie oszukał. 
 Jak sprzedać psa za lisa, żydowska jest sztuka. 

• bezduszne życie kosztem innych, dbałość tylko o własne interesy:  

 Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi.  
 Żyd nie orze i nie sieje , a młóci i wieje. 
 Gdzie chłop traci, tam się Żyd bogaci.  

 Żyd czarcie nasienie, dybie na chłopa zniszczenie. 
 Dlatego Żyd bogaty, że żyje z cudzej straty. 

 Gdzie chłop traci, tam Żyd się bogaci. 

 Twardy jak Żyd do interesu 
 Gdzie są Żydzi, tam człek grosza nie widzi. 
 Gdzie żyd pisarzem, tam pan gałganiarzem. 

 Co Żyd to arendarz (… karczmarz, ... lichwiarz).  
 Gdzie są Żydki, tam i dydki. 
 Każdy Żyd swój towar chwali. 

 Pilnuje jak Żyd interesu. 
 

Silne jest przekonanie, że Żydzi przynoszą innym biedę: 

 Nie zaczepiaj Żyda, bo będzie ci bieda. 
 Nie znaj karczmy ni Żyda, nie dokuczy Ci bieda. 
 Gdzie Żyd łeb wsadzi, tam się diabeł wkinie. 

 Nie jedź w drogę z Żydem, nieznajomym, rozpustną kobietą, pijakiem 
i włóczęgą, bo pożałujesz. 

 Nie pokazuj Żydowi, co masz w komorze, stajni, gumnie i oborze, bo po-

żałujesz. 
 Nie zaczepiaj Żyda, bo pożałujesz. 
 Nie znaj karczmy ni Żyda, nie dokuczy Ci bieda. 

 Jak nie ma wody bez diabła, tak nie ma biedy bez Żyda. 
 Kto pierze żydowskie gnidy, ten nie wyjdzie nigdy z biedy. 

 Kto wierzy w Żydy, nie ujdzie biedy. 

 Ko wozi Żydy, nie wyłazi z biedy.  
 Kto przez siedem lat z Żydami furmani, to ósmego roku pójdzie z torbami. 
 Kto za Żydem końca dojdzie, ten jak pies, co siedzi w budzie, głupi przy-

szedł, głupi pójdzie. 
Jak Żyd się kłania nisko, uciekaj, wielka bieda gdzieś blisko. 
Już temu biada , kto prosi Żyda. 

Unikaj pomocy Żyda, głupiego rady, z sąsiadem zwady – a będziesz bez-
pieczny. 
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Stereotypowe oceny innych nacji bywają  ambiwalentne, obok ocen nega-

tywnych równolegle nierzadko występują  pozytywne. Tak jest również w odnie-

sieniu do społeczności żydowskiej. Ta ambiwalencja pełni ważną funkcję. Jeśli 

dwie  grupy etniczne są na siebie skazane (muszą żyć obok siebie), potrzebna jest 

pewna elastyczność wzajemnych ocen, która umożliwi im funkcjonowanie bez 

poczucia zagrożenia, jakie rodziłoby się w świadomości członków tych wspólnot, 

gdyby wzajemny stosunek emocjonalny był stabilnie negatywny: 

Jak bieda, to do Żyda.  
Kiedy bieda przyciśnie i Żyd bratem bywa. 

W przeszłości Polak kontaktujący się z członkami żydowskiej społeczności 

czuł nierzadko  jego dominację intelektualną. Stąd też w typowym stereotypie 

Żydów przedstawia się ich nie tylko jako ludzi chciwych, ale także mądrych, in-

teligentnych. Mądrość ta wiązana jest jednak ze sprytem, przebiegłością. Wyczu-

walna jest pewna zazdrość i ukryty podziw, gdy  mówi się więc w  dawnych pol-

skich przysłowiach o  takich cechach jak: 

• spryt i inteligencja  porównywane ze sprytem i nadprzyrodzoną inteli-

gencją samego diabła 

 Żyda tylko diabeł oszuka. 

 Żyd, Niemiec, diabeł trzeci jednej matki dzieci. 
 Myślał, że ujął Żyda za nogi, a on chwycił diabła za rogi. 
 Przebiegły jak Żyd. 

 Gdzie Diabeł nie może, Żyd mu dopomoże. 
 Żydowski rozum (‘przebiegłość’) 

• wrodzona ciekawość  

 ciekawy jak żydowski parobek 
 ciekawy jak żydowskie dziecko do półkwaterka. 
 ciekawy jak żyd do piekła 

• mądrość  

 mądry jak żyd. 

W Rzeczypospolitej Żydzi istnieli jako mniejszość, bywali też czasem przed-

miotem ataku. Aby przeżyć, musieli sobie nawzajem pomagać.  Nie dziwi więc, 

że polscy sąsiedzi zauważali wewnętrzną solidarność tej grupy etnicznej: 

 Stoi jak Żyd za Żydem.  

 Żyd Żydowi pejsów nie urwie. Żyd Żydowi pejsów nie obedrze. 
 Żyd Żydowi rękawa nie urwie. Żyd Żydowi krzywdy nie zrobi. 
 Żyd Żyda, ksiądz księdza o sto mil zwietrzy.  

 Trzymają się kupy jak Żydzi. 
Zdumiewała dawnych Polaków także żydowska tradycja  licznych rodzin. 

Przypomnijmy, że Żydzi uważali liczne potomstwo za oznakę błogosławieństwa 

bożego, dlatego mówiono:   
Chwali się jak Żyd dziećmi 
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Postrzeganie Żydów w aspekcie społecznym uwypuklało w przysłowiach 

uprawiany przez nich fach: na pierwszym miejscu jest w przysłowiach sportreto-

wany wizerunek  handlarza lub bogatego kupca; w odniesieniu do uboższych zaś – 

obraz naprzykrzającego się lichwiarza, karczmarza, handlarza jarmarcznego. Pa-

miętajmy, że w tradycyjnej społeczności agrarnej wszystkie te zawody były nisko 

cenione. Dodatkowo, analizując wyłaniające się klisze wyobrażeniowe stworzone 

przez naszych przodków i odciśnięte w  dawnych paremiach  odnoszących się do 

żydowskiego sąsiada i współobywatela, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ważnym 

czynnikiem   wpływającym na wzajemne  polsko-żydowskie  relacje  był zapew-

ne stan posiadania. Żydzi byli na ziemiach polskich liczącą  się siłą ekonomiczną, 

gromadzili fortuny i dlatego  od około XVIII wieku konkurowali ekonomicznie 

z Polakami, stawali się dla tych ostatnich istotnym zagrożeniem. W przysłowiach  

akcentowana jest ekonomiczna specjalizacja Żydów mająca tradycję jeszcze 

w czasach średniowiecza, kiedy udzielali oprocentowanych pożyczek, co chrze-

ścijanom kościelnym zakazem było zabronione; idzie za tym  identyfikacja Ży-

dów z kapitalistycznym porządkiem gospodarczym i społecznym, zapewne popar-

ta obserwacją awansu Żydów w handlu, przemyśle czy w bankowości:  

Zakochany jak Żyd w handlu; 

Pewny siebie jak Żyd na jarmarku, a pop na chrzcie;  
Bez jednego Żyda jarmark się odbędzie; 
Śpieszy się jak Żyd na jarmark; 

Wrzeszczy jak Żyd na jarmarku; 
Zdatny jak Żyd do roli/powodzi się jak żydowi na roli/idzie jak żydowi rola; 
Nie orali Żydzi roli i orać nie będą; 

Tak mi się tego chce jak Żydowi orać. 
Ciemną kartę w paremiologii żydowskiej tworzy zbiór przysłów będących 

niestety żywym dowodem postaw jawnie antysemickich, zachęcają one bowiem 

wprost do agresji wobec tej grupy etnicznej: 

Bij Mośka Żyda, niech zna co to bida / Bij Mroczku Żydy!  /Drzyj chłopie 
Żyda, niech wie co to bieda! Gdy bieda drzej Żyda!  

Najpoczciwszy Żyd, szubienicy wart. 
 

*** 

 

Stosunek do Żydów w świetle analizowanych przysłów jest złożony: od 

uznania połączonego z zazdrością, poprzez lekceważenie, do pogardliwej wyż-

szości, a nawet – do tonu  otwarcie nienawistnego. Pisano wcześniej o możliwej 

trwałości lub przekształceniach stereotypów etnicznych. Świadkowie życia Ży-

dów w polskiej diasporze wykruszają się. Ile osób w Polsce widziało dziś orto-

doksyjnego Żyda? Jest to sytuacja, która sprzyja powolnemu zanikaniu  z obiegu 

publicznego  utrwalających stereotypy przysłów o Żydach. Większość omówio-
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nych  w artykule przysłów  nie jest już na szczęście znana młodszemu  pokoleniu 

Polaków.  

THE IMAGE OF JEWISH COMMUNITY  
IN THE LIGHT OF POLISH PROVERBS AND IDIOMS 

Summary 

In Polish, similarly to other European languages, stereotypes of other na-

tions were created for a long time. These images are selective, simplified, usually 

full of emotions. They are the result of historical experiences of living with other 

ethnic groups, the fears connected with their otherness. They become an important 

component of the nationʼs culture. Some of them have been stable for several 

centuries, others have been transforming. The language is an important sign of 

national stereotypes. The subject of this article is the image of the Jewish com-

munity perpetuated in idioms and proverbs. This image consists of the following 

aspects: clothing, religious otherness, different customs and language, culinary 

customs, diseases and hygienic deficiencies, solidarity, numerous families, intel-

ligence, miserliness, dishonesty. 
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I. Wstęp 

Św. Augustyn w Wyznaniach rozważał: Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie 
o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem [Aureliusz 

Augustyn z Hippony, 1987, 283]. Fenomen czasu od wieków nurtuje filozofów. 

Wybitny przedstawiciel tej dyscypliny wiedzy Immanuel Kant pisał o czasie w na-

stępujących słowach:  

Czas jest więc dany a priori. W nim jedynie jest możliwa rzeczywistość zja-

wisk. (…) Czas jest czystą formą zmysłowej naoczności. Czas nie jest tym, co by 
istniało samo dla siebie lub przysługiwało rzeczom (…) Czas nie jest niczym in-
nym jak tylko formą zmysłu wewnętrznego, tj. oglądania nas samych i naszego 

wewnętrznego stanu (…), formalnym warunkiem a priori wszelkich zjawisk w ogó-
le. [Kant, 1957, 108–112], 

Możliwość pojmowania czasu we współczesnej filozofii wykracza poza ra-

my samej nauki, a przedstawiciele tej dyscypliny wiedzy odwołują się do instru-

mentarium lingwistycznego, zgodnie z tezą: Jedynym zadaniem, jakie pozostało 
filozofii, jest analiza języka. Co za upadek w porównaniu z wielką tradycją filozo-

fii od Arystotelesa do Kanta! [Stephen, 2000, 162].  
 Przedmiotem mojego zainteresowania badawczego będzie językowy obraz 

czasu, jaki można odnaleźć w przysłowiach. Podejmę się jego  rekonstrukcji, 

uwzględniając także w sytuacjach koniecznych  tło kulturowe. 

Czas jest nieodłącznym elementem w układance ludzkiego życia, jest jego 

metaforą, odnosi się do postępowania człowieka, wyznacza momenty jego rado-

ści i porażek, pomaga w zorientowaniu się w rzeczywistości. Według Lakoffa, 

czas jako abstrakcyjne pojęcie metaforyczne objawia się w źródłowej domenie, 

której strukturę tworzą powtarzalne schematy wyobrażeniowe [Krzeszowski, 1990, 
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63]. Przysłowia są mądrością narodów (5–180)1, a ich treść odzwierciedla kultu-

rę danej społeczności, doświadczenia jej pokoleń i wyobrażenia wiązane z ota-

czającą rzeczywistością. Sygnalizowaną uprzednio analizę przeprowadzę według 

zasad metodologii kognitywnej, dzięki której możliwe jest uporządkowane i zgod-

ne z kategoryzacją rekonstruowanie wycinka obrazu świata oraz prezentowanie 

go w porządku fasetowym. Jako źródło materiałowe wykorzystałam zbiorcze 

wydania przysłów (bibliografia przedmiotowa). 

II. Przysłowie – status, genologia, funkcjonowanie 

Przysłowia są w mowie żywej naszego narodu od zarania polszczyzny. Sta-

nisław Świrko w przedmowie do Dzieł wszystkich Oskara Kolberga daje szczegó-

łowe sprawozdanie z historii polskiej paremiologii2 i wskazuje początek XV wie-

ku jako czas, w którym w źródłach czeskich zapisano najstarsze nasze przysłowia 

[Kolberg, 1967, I]. Pierwszy zbiór opracowany przez Jana z Koszyczek trafił do 

odbiorców w roku 1521 [Mosiołek-Kłosińska, 2003, 8]. Jak wtedy, tak i dziś, 

przysłowia stanowią dwustopniowy przekaz moralnych kanonów postępowania, 

które odbiorca, jako ogólnie przyjęte i prawdziwe, odkrywa za pośrednictwem 

sytuacyjnie nakreślonej scenki a realizowana we wskazany sposób funkcja dy-

daktyczno-wychowawcza powoduje, że ludzie starsi i doświadczeni, odwołując 
się do mądrości i zasad życiowych zawartych w paremiach, za ich pomocą pou-
czają młodych i wyrażają swój stosunek do świata [Węgiel, 2002, 269–276]. Po-

uczanie z wykorzystaniem przysłowia jest niezwykle wygodne w komunikacji 

[Kowalikowa, 2001, 112–117] osób bliskich, gdyż ich teksty stanowią zręczny 
kamuflaż ostrzejszego sądu, są eufemistycznym wyrażeniem przekonania niepo-

pularnego lub nieakceptowanego przez daną społeczność lub adresata [Wyż-

kiewicz-Maksimow, 2001, 119]. Oczywiście, znajomość i obecność w języku 

przysłów dotyczy w jakimś zakresie wszystkich użytkowników języka i w tym 

kontekście można mówić o tzw. minimum paremiologicznym [Szpila, 2002, 36–42], 

choć warto podkreślić, że omawiana forma literatury ludowej stanowi współcze-

śnie coraz rzadziej eksploatowaną w codziennej komunikacji jednostkę [Skoczy-

las-Krotla, 2010, 155–163, Szpila, 2000, 214–224]. Mimo przypisywanym przy-

słowiom wysokiego stopnia utrwalenia i powtarzalności [Krauz, 2014, 135–149], 

bywa, że w uzusie funkcjonują jedynie skrócone wersje dawnych przysłów (tzw. 

apokopy) lub ich zmodyfikowane na różne sposoby postaci3. 

                                           
1 Wszystkie cytowania materiałowe opatruję lokalizacją, która składa się z dwóch ele-

mentów: cyfra przed dywizem oznacza numer pozycji w bibliografii podmiotu, po dywizie 

umieszczony zostaje numer strony tej pozycji, z której zaczerpnięto cytat.  
2 Warto uzupełnić, że wywołana nauka datuje swój początek kilka wieków później (wiec 

XIX w.). 
3 Dobrze zilustrowała różne typy innowacji M. Węgiel, analizując przysłowia występują-

ce w literaturze [Węgiel, 2012, 269–276]. 
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Od początku powstania przysłowia służą przekazowi społecznie usankcjo-

nowanych prawd o charakterze społecznojęzykowym i są dystrybuowane przede 

wszystkim jako ustna realizacja gatunku [Grzmil-Tylutki, 2011, 33–43]. Wśród 

znanych  definicji wskazanego gatunku akcentuje się różne jego cechy. W Słow-
niku języka polskiego przysłowie to krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literac-
kich lub ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: 

wskazówkę, przestrogę [Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/ 

przys%C5%82owie.html: dostęp: 24.05.2017]. W Słowniku rodzajów i gatunków 
literackich przysłowie funkcjonuje w obrębie różnie nazywanych, nierozbudo-

wanych form gatunkowych [Gazda, Tyniecka-Makowska, 2006, 618]. Warto do-

powiedzieć, że Andrzej Bogusławski wymienia wśród jednostek leksykalnych 

tzw. zwroty przysłowiowe, które – mimo podobieństwa nazwy – przysłowiami 

lokowanymi w syntaktyce nie są [Bogusławski, 1988, 14; Małek, 2012, 116]. 

Pomijając istniejący chaos nazewniczy (dotyczący przysłowia, powiedzenia, 

maksymy, skrzydlatych słów, powiedzeń, itp.), przywołam też stanowisko Julia-

na Krzyżanowskiego, który upatruje w istocie omawianego gatunku złożoność 

syntaktycznej struktury (twór wielozdaniowy) oraz istnienie funkcji dydaktycznej 

realizowanej w sposób alegoryczny [Krzyżanowski, 1969, VII–VIII]. Cenne in-

formacje o przysłowiu, w tym o definiowaniu, źródłach, typologii, specyfice 

schematu kompozycji oraz analizie zawartości leksykalno-stylistycznej, zawiera 

publikacja Reginy Wyżkiewicz-Maksimow Językowy obraz człowieka – charak-

ter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej, w której autorka 

m. in. dokonuje przeglądu cech kulturowo-lingwistycznych przysłów o treści, 

w których epicentrum logiczne stanowi człowiek [Wyżkiewicz-Maksimow, 

2012]. Przysłowia charakteryzuje łatwy odbiór, zwłaszcza, że ich treść stanowi 

zwykle nawiązanie do różnych ale konkretnie wyrażonych przejawów ludzkiej 

egzystencji [Szpila, 2003]. Strukturę fabularną przysłów, które są minimalnymi 

tekstami [Mosiołek-Kłosińska, 2003, 5–23], tworzy się w nawiązaniu do codzien-

ności egzystencji człowieka w taki sposób, by stała się ona podstawą ponadcza-

sowych uogólnionych prawd. Przysłowia można traktować jako gatunek o usta-

lonej w formie prawidłowości struktury (zwykle rymowana postać zdaniowa), do 

czego nawiązuje potocznie utrwalone ich rozumienie: „powiedzenia, sformuło-

wania utarte” [Szpila, 2005, 88]. W ich obrębie powtarzane są wzorce typolo-

giczne, semantyczne, strukturalne lub leksykalne, co stanowi o zależności po-

między tekstem a strukturami ludzkiej pamięci [Wójcicka, 2014, 36–50]. 

Istoty dociekań nie stanowi aspekt genologiczny, dlatego pozwolę sobie na 

uproszczenie i na poczet niniejszych badań postrzegam przysłowie szeroko.  

Przyjmuję zatem, że materiał językowy w zbiorowych, opracowanych naukowo 

wydaniach kwantyfikowanych jako zbiory przysłów i wykorzystanych jako źró-

dło materiału badawczego wpisuje się w to szerokie rozumienie.  
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III. Wyobrażenie czasu w przysłowiach 

III.1.  Czas i jego rozumienie w tekstach źródłowych 

Przysłowia, których treść stanowi o czasie, mają w zbiorach liczną reprezen-

tację. Na poczet niniejszych badań wynotowano blisko 150 tekstów4, które zebra-

li: Julian Krzyżanowski, Oskar Kolberg, Dorota Świerczyńska, Stanisław Świrko, 

Danuta i Włodzimierz Masłowscy, Stanisław Nyczaj5. Ich analizę warto rozpo-

cząć od powrotu do zawartych we wstępnej części tekstu wątpliwości i wskazania 

znaczenia wyrazu czas. Objaśnienia zawarte w  różnych słownikach języka pol-

skiego są zwykle przystające do siebie6. Zarówno Słownik języka polskiego pod 

red. Mieczysława Szymczaka [Szymczak, red., 1996, 309], Słownik języka pol-

skiego pod red. Witolda Doroszewskiego [Doroszewski, red., 1958, 1105–1108], 

jak i Uniwersalny słownik języka polskiego pod red. Stanisława Dubisza, notują 

sześć znaczeń dla analizowanego leksemu: 1. nieprzerwany ciąg następują-
cych po sobie chwil, ciągłe trwanie (…), 2. chwila, moment, pora (…), 3. książk. 

a) wyodrębniony okres, chwila, pora, w której coś się dzieje lub coś jest wykony-
wane (…), b) okres dziejowy (…), c) stosowna właściwa pora na coś (…), 4. me-
teorol. sposób wyznaczania, obliczania czasu, chronologicznego uszeregowania 

zdarzeń (…), 5. jez. kategoria i forma gramatyczna czasownika określająca sto-
sunek odbywania się jakiejś czynności (zachodzenia stanu) do momentu wypowie-
dzi o nim (…), 6. przestarz. pogoda [Dubisz, red., 2008, 508–509, zaś e-słownik 

PWN przypisuje słowu czas te same znaczenia, rozczłonkowane tylko w siedmiu 

punktach [Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/czas.html, 

dostęp: 02.09.2018].  

W wypowiedzi o obrazie czasu w języku potocznym i naukowym autorki, 

Anna B. Burzyńska i Agnieszka Libura wyodrębniły jedenaście sensów wyrazu 

czas. Według zaproponowanej struktury znaczeń,  czas to prymarnie 1. nieprze-

rwany upływ chwil, trwanie, z czym bezpośrednio korespondują 3 inne rozumie-

nia: 2. okres, przedział czasu, 10. kategoria gramatyczna i 11. rodzaj rachuby 
czasu. Drugiemu z wskazań przyporządkowano cztery rozwinięcia, a niektórym 

z nich kolejne – wskażę je z zachowaniem łączliwości sensów. Przedział czasu to 

3. życie, co można jeszcze uszczegółowić do 4. aktywna działalność. Okres czasu 

to też 5. chwila, moment, zawężana w 6. do terminu, właściwej chwili, momentu 

                                           
4 Trudno o precyzję wskazania, gdyż wiele z przysłów powtarza się wprost, ale są też ta-

kie, gdzie mimo wyraźnej symetryczności treści paremii w różnych zbiorach, szczegółowa jej 

organizacja zawiera różnego typu modyfikacje (np. w obrębie organizacji syntaktycznej, za-

wartości leksykalnej, itp.).  
5 Dokładny spis źródeł zawiera bibliografia podmiotowa. 
6 Nie włączam tu słowników etymologicznych. O etymologii leksemu czas na terenie 

słowiańszczyzny piszą m. in. Anna B. Burzyńska i Agnieszka Libura, [Burzyńska, Libura, 

2000, 131–132]. 
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i w jeszcze bardziej szczegółowym oglądzie do 7. czyli śmierci. Okres czasu to 

też 8. przyszłość i 9. pogoda [Burzyńska, Libura, 2000, 133]. Warto skonfronto-

wać istniejące znaczenia czasu z jego wyobrażeniem. 

W strukturze kognitywnej wyobrażenia czasu wyodrębnić można kilka fa-

set, które tworzą trzy grupy, zgodnie z punktem widzenia. Są to:  

1. utrwalone metafory 

2. czas jako przedmiot 

3. czas jako podmiot. 

Dalszy to rozważań podporządkuję zaproponowanej typologii, omawiając 

kolejno wskazane grupy.  

III.2. Utrwalone metafory czasu 

1. czas jako struktura liniowa: 

Chronotop, więc zaproponowana przez Michaiła Bachtina koncepcja rozwo-

ju czasu i przestrzeni, to jedna z podstawowych kategorii w doświadczaniu i ka-

tegoryzowaniu świata [Smyk, 2014, 191]. Odzwierciedlają to teksty przysłów, 

w których czas przyjmuje w liniową strukturę następujących po sobie: przeszło-

ści – teraźniejszości – przyszłości, wyznaczając nieprzerwany upływ chwil, trwa-

nie w rzeczywistości, np.: Chwal dawne czasy, ale przestawaj na teraźniejszych. 

(3-74), Lepsze coś przed czasem, niż po czasie wszystko. (1-501, 4-363), To masz, 
co zrobisz na czas. (3-77), Co w czas, to dobrze. (1-49). Struktura bywa też za-

wężana, przyjmując skończoną postać w rzeczywistości. To pewien mierzalny 

przedział, okres trwania, np. Każda rzecz ma swój czas (3-76, 5-39), Czas dobiega 
i ostrzega, że gdy sprzyja, prędko mija. (1-49), Czas stworzy, czas umorzy. (1-500), 

Czas wszystko przynosi, z czasem wszystko ginie. (1-500, 3-76, 4-86), Do czasu 

dzban wodę nosi. (1-50, 3-76). Czas, jak można zaobserwować, jest też postrze-

gany przedmiotowo. 

2. czas jako przedmiot dynamiczny: 

Przedmiotowe ujęcie czasu często wiąże się z obserwacją jego dynamiki.  

Jest zatem konceptualizowany jako przedmiot ruchomy [Lakoff, Johnson, 2010, 

80], np.: Czas bieży jak zegar na wieży. (4-84), Czas i morze bez ruchu stać nie 
mogą. (4-85), Czas nie stoi. (3-75), Czas za czasem goni. (3-76). Warto uzupeł-

nić, że w tekstach współczesnej prasy, blogach internetowych oraz źródłach lite-

rackich odnależć można opozycyjne wyobrażenie czasu, postrzeganego tym razem 

jako struktura statyczna, stojąca w miejscu. W NKJP odnaleziono 55 przykładów 

dla wskazanego kontekstu [NKJP, http://www.nkjp.uni.lodz.pl/index_adv.jsp]  Są 

to przykładowo: Tylko fotografie nie liczą się z czasem … bo na nich czas stoi 
w miejscu, chociaż rzeczywistość ta obecna jest tylko wspomnieniem. Stałości nie 

przypisuje się czasowi w przysłowiach. W analizowanym korpusie odkryć można 

jeszcze jedną cechę, która wprost wskazuje, że czas to ruchomy przedmiot, przy 
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czym ów symptomatyczny ruch jest gwałtowny, zintensyfikowany, por.: Czas 
dziki żwawiec (7-355). 

Konceptualizacja czasu w przysłowiach nieodłącznie wiąże się z wyobraże-

niem jego przemieszczania w przestrzeni. Sposób, w jaki dokonuje się ów kie-

runkowy, progresywny ruch – Czas utracony nigdy nie wróci. (1-500, 2-298,  

4-86) –  jest wyobrażany na różne sposoby. Czas może poruszać się na podobień-

stwo istot  żywych za pomocą ruchu mięśni na dwa sposoby: przy udziale koń-

czyn dolnych, więc: Czas prędko uchodzi (5-39), Czas dobiega i ostrzega, że gdy 
sprzyja, prędko mija. (1-49, 7-355), Czas bieży jak zegar na wieży. (4-84), Czas 

ucieka a nie czeka na człowieka. (3-75, 4-86), Czas za czasem goni. (3-76), 

Przyjdą takie czasy, że zamiast słonek będziemy jeść bekasy. (3-77), Przyjdzie 

czas, przyjdzie rada. (1-502) oraz w wyniku ruchu skrzydeł: Czas jest drogi, 

szybko leci, korzystajcie z niego dzieci. (4-85), Czas prędko leci. (3-75), Zleci 
czas jak biczem trzasł. (3-77, 4-596). W przysłowiach o czasie wystęje jeszcze 

typ przemieszczania charakterystyczny dla ośrodka wodnego. W związku z tym 

czas płynie, co wyznacza kolejną z wielkich metafor związanych z omawianym 

pojęciem – czas to ciecz. 

3. czas wpisany w metaforę wody: 

Prototypowo, zmienność czasu wpisuje się w w heraklitejską filozofię, 

u podstaw której najważniejszą cechą bytu jest ciągłe stawanie się i przemijanie, 

zgodnie z zasadą  ta panta rhei [Tatarkiewicz, 2011, 33]. Przysłów, w których 

czas traktowany jest jako swoista ilustracja tego przekonania jest kilka. Można 

przedstawić je w ujęciu dychotomicznym. W pierwszym wymiennić trzeba te 

paremie, w których sygnalizowane jest przemijanie, przykładowo: Żaden czas nie 
jest twój, tylko ten, co minie. (3-77, 4-607), Jako mądrzy napisali, iż się czasy 
mienią, a my też z nimi zawżdy mienić musimy. (2-298, 3-76), Panna nie jak wi-

no, ale jak masło – traci z upływem czasu. (4-457). Drugi typ wprowadza wyob-

rażenie czasu jako cieczy, por.:  np. Czas płynie jako woda, Czas jako woda cie-
cze, Czas  bieży jako rzeka, Czas jako woda w rzece: co się dzieje w czasie, 

wszystko w morze wiecznego zapomnienia niesie, czas ucieka jako woda, a przy 
nim leci pogoda (7-356). Ostatnie z wymienionych przysłów wsprowadza jeszcze 

jeden sposób widzenia czasu. 

4. czas obrazowany przez naturę: 

W naturze obrazem zjawisk przypisywanych pogodzie, która, przypomnę, 

jest jedym ze znaczeń słowa czas, jest m, in. naprzemienność występowania pór 

roku, stąd wyobrażenie czasu wiązane z tym zjawiskiem, por.: Wszystko z czasem 
zginie, wszystko się odmieni, wnet co w lecie zielono, czerni się w jesieni. (6-60), 

Gdy się czas zmieni, na to, o w wiośnie pragniesz, zapłaczesz w jesieni. (4-167). 

Jeszcze bardziej wyraźnie wspominana konceptualizacja czasu zawarta jest 

w przysłowiach kalendarzowych, przy czym czas zwykle nie występuje w nich 
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prymarnie w głównej linii tekstu, a jako sens równoznaczny z  wskazaną chwilą, 

danym terminem, występuje w strukturze głębokiej wspomnianych przysłów, np.: 

Gdy święty Piotr i Paweł płaczą, ludzie przez dzień słońca nie zobaczą [Seiffert, 

2006, 211] czy Gdy w maju dobry Serwacy, dobry w czerwcu Bonifacy [Seiffert, 

2006, 208]. O jednostkach  czasu i ich funkcjonowaniu w przysłowiach kalenda-

rzowych pisała Irena Seiffert [taż, 2006, 205–214] i w jej tekście można odnaleźć 

wiele ciekawych przysłów związanych tematycznie z czasem (bez wskazania go 

wsprost w strukturze syntaktycznej). Zdarza się też, że czas jako pogoda pojawia 

się wprost w leksykalnym zbiorze elementów paremii, np.: Czas taki, że psa cięż-

ko wygnać. (7-357). Jeszcze jednym, wynikającym z naturalnego cyklu w przy-

rodzie, wyobrażeniem czasu jest cykl dobowy – od świtu do zmierzchu, por.: 

Odmienić się może czas od poranku do wieczora. (7-361).  

5. czas to coś cennego: 

Widzenie czasu w społeczności człowieka związane było z lokowaniem go 

w gronie najcenniejszych precjozów – Czas droga rzecz. (3-74, 7-355), Czas drogi 
klejnot. (1-500) o wartości przewyższającej złoto, np.: Czas droższy od złota.  

(1-500), Ziarno złota można znaleźć, lecz ziarna czasu nigdy. (3-77,4- 595, 7-363). 

W rozwiniętych społecznościach funkcję złota jako środka płatniczego w handlu 

i usługach przejął pieniądz i on także jest utożsamiany z czasem, np.: Czas to 
pieniądz/złoto. (1-500, 3-75, 7-357). Jednocześnie w treści paremii można odna-

leźć starą maksymę, zgodnie z którą Wszystko kupisz za pieniądze, prócz czasu. 
(3-77, 7-362). Jednocześnie znane jest przysłowie, w którym pozornie zawarta 

jest porada o przeciwnym znaczeniu – Jak ni mosz czasu, kup se go w spółdzielni. 

(7-350), czy w innej wersji, Jak ni mosz czasu, to se go kup. (7-360), ale jest to 

struktura o ironicznej wymowie. Jako przedmiot o wyjątkowej wartości, czas jest 

obiektem ludzkiego pożądania i troski, por.: Strata czasu największą jest stratą. 

(7-362), Żałować czasu, pragnąć czasu – mądrego rzeczy. (2-298, 3-77, 7-363), 

Nie marnuj czasu dla próżnego hałasu. (3-77).  

6. czas to życie:  

Współczesny, popularny polski zespół Perfect jest wykonawcą piosenki 

o znamiennym tytule Wszystko ma swój czas, której refren ozwierciedla dawne 

przekonanie, że czas jest obrazem trwania człowieka, jego egzystencji w rzeczy-

wistości. Brzmi on następująco: Wszystko ma swój czas. I przychodzi kres na 
kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd. Nie obrażaj się na śmierć [Tekstowo, http:// 

www.tekstowo.pl/piosenka,perfect,wszystko_ma_swoj_czas.html, dostęp 04.09.2018].  

Konceptualizacja czasu jako ludzkiego życia jest obecna także w kilku przy-

słowiach, z których dwa stanowią matrycę dla współczesnej piosenki, por.: Każ-

da rzecz ma swój czas. (3-76), Wszystkie rzeczy mają swój czas. (1-502), inne za-

wiera cenną radę, by korzystać z życia póki trwa, por.: Korzystaj z czasu póki 
czas. (3-76). Wśród tekstów paremii są też takie, w których czas, równoznaczny 
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z życiem, w tekstach źrółowych przybiera obrazową ilustrację wyobrażaną 

przedmiotowo jako zapisana księga, por.: Czas jest to księga rzeczy, volumen cie-
kawy, gdzie wpiszą życie człeka i wszelakie sprawy. (7-355). Czas zastępowany 

bywa zaimkiem upowszechniającym wszystko, por.: Wszystko minęło, życie w łeb 
wzięło. (1-503) czy Wszystko do czasu, Pan Bóg na wieki. (1-502). Na koniec te-

go fragmentu rozważań trzeba jeszcze powiedzieć o metonimicznym zastąpieniu 

życia przez wybrany jego fragment (co łączy się z postrzeganiem czasu jako 

konkretnego momentu, wybranej i jednocześnie ostatniej chwili), więc koniec, 

kres. Zgodnie ze wskazaniem słownikowym, koniec życia człowieka/zwierzęcia 

nazywa się śmiercią. Czas jako śmierć to szczególny przypadek omawianego 

w obrębie wskazanej metafory jego widzenia:  Przyszedł czas i na niego. (3-77).  

III.3. Czas w ujęciu przedmiotowym 

Z zawartych w przysłowiach wskazań składających się na charakterystykę 

czasu, na plan pierwszy wysuwają się te, które określają jego cechy. Te zwykle 

w kulturze podlegają wartoświowaniu i ocenie, która, albo wiążę się z cechą 

wprost, albo podlega kontekstowi sytuacyjnemu. W myśl przysłowia Czas cza-
sowi nierówny. (7-355), omawianemu sensowi przypisuje się różne atrybuty, któ-

re układają się niekiedy w przeciwstawne pary.  

1. Są wśród nich przymiotniki nawiązujące do kanonicznych wartości, czyli 

dobra i zła. Stąd Skończyły się dobre czasy. (5-39, 7-362), czyli takie, które były 

zapowiedzią pomyślnych chwil, które spełnią oczekiwania kogoś – też te doty-

czące sfery materialnej7 oraz te, które rozczarowują i nie są po myśli podmiotu, 

por.: Złe czasy: jeść się chce, a robić się nie chce. (7-363), Złe czasy, nie ja. (7-363). 

Jako trudne dla podmiotu wskazane są w przysłowiach czasy ciężkie8, por.:, Cięż-
kie czasy, obyczaje, ik ie wesprze, każdy łaje. (7-355).  

2. W waloryzowanym dodatnio obrazie czasu obecne jest także wskazanie 

na jego piękno9, por.: Piękne czasy rodzą róże, słabe zaś przynoszą burze. (7-362).  

3. W nawiązaniu do metaforycznego widzenia czasu jako przedmiotu cen-

nego10, przypisywana jest mu w przysłowiach ta cecha w sposób opisowy, lub 

                                           

  7 Por. znaczenie przymiotnika dobry 5. zapowiadający coś pomyślnego, 9. odpowiedni 

z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań, 11. korzystny pod względem materialnym,  

[SJP PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/dobry.html, dostęp: 02.09.2018]. 

  8 Przymiotnik ciężki zgodnie ze wskazaniem w źródłach leksykograficznych znaczy 

m. in. 7. trudny do zniesienia, 8. pełen napięcia, niepokoju [SJP PWN,  https://sjp.pwn.pl/szukaj/ 

ci%C4%99%C5%BCki/.html, dostęp: 02.09. 2018]. 

  9 Znaczenie piękny w słowniku to:  2.  mający dużą wartość moralną, 3. mający najlepsze 

cechy swojego gatunku, rodzaju itp. lub będący doskonałym w jakiejś dziedzinie [SJP PWN, 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/pi%C4%99kny.html, dostęp: 02.09.2018]. 
10 Znaczenie cenny wskazuje na przedmiot: 1. mający dużą wartość, 2. mający duże zna-

czenie [SJP PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/cenny.html, dostęp: 02.09.2018].  
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wprost z maksymalnym jej natężeniem,  por.: Czas – droga rzecz. (7-355), Dro-
gie złoto, ale czas najdroższy. (6-60).  

4. Wśród przymiotów charakteryzujących czas są i takie, które wykazują 

spójność z jego liniowym obrazowaniem i wizualizacją wyznaczoną chronoto-

pem. Czas jest zatem daleki11, a za pośrednictwem charakteryzującego go przy-

miotnika, wskazuje się przeszłość. Podobny sens zawierają przysłowia z przy-

miotnikami stary12 i dawny13, por.: Stare czasy, dobre czasy. (7-362), Chwal dawne 
czasy, ale przestawaj na teraźniejszych. (7-355), To były złote czasy. (7-362). 

Przeszłość we wskazanych przysłowiach waloryzowana jest dodatnio. Do  prze-

szłości odnoszą się też przysłowia, w których, mimo negatywnej charakterystyki 

czasu w związku z użyciem nacechowanych przymiotników,  treść przysłowia 

ma wymowę nostalgiczną lub  optymistyczną, por: Czas utracony nigdy nie wró-

ci. (7-358), Czas zabity, dług bez kwity. (7-359).  

5. Liniowe ujęcie czasu otwiera możliwość jego oceny za pośrednictwem 

miary długości, przy czym w tekstach przysłów wskazano przede wszystkim czas 

krótki, co wynika zapewne z jego dynamicznym przemijaniem, por.: Dopiero 
w dutki, kiedy czas krótki. (7-359), Czas krótki jak jelito. (7-355). W drugim 

z przykładów porównanie czasu i najdłuższego organu człowieka kontekstualnie 

wprowadza wymowę opozycyjną do wyrażonej w linii tekstu. Przeciwną na skali 

wartość, więc czas najdłuższy, wyraża tekst tylko jednego przysłowia, ale suge-

rowane widzenie możliwe jest tylko z określonego punktu widzenia i nie ma cha-

rateru uniwersum, por.: Czekającemu czas najdłuższy. (3-76, 4-91). 

6. W językowym obrazie czasu ukrytym w paremiach ważnym wyobraże-

niem czasu jest jego wizualizacja na obraz i podobieństwo człowieka. O personi-

fikowanym czasie mówi się w przysłowiach na kilka sposobów. Po pierwsze sy-

gnalizuje się typowe elementy ludzkiej fizjonomii, dzięki czemu wskazana 

zostaje twarz, por.: Każdy czas ma swoją twarz. (3-76), Każdy czas ma swoje ob-

licze. (4-272), a nawet części jej budowy, Ząb czasu widać. (1-503), Draśnięta 
zębem czasu. (6-60). 

Po wtóre czasowi przyporządkowana zostaje profesja, w której realizuje się 

człowiek. Czas bywa więc lekarzem, sędzią, budowlańcem14, nawet złoczyńcą, 

por.: Czas – doktor każdemu. (1-49), Czas najlepszy doktor. (3-74, 7-356), Czas 

                                           
11 Daleki to w objaśnieniu m. in. 4. odległy w czasie, dotyczący odległej przeszłości [SJP 

PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/daleki.html, dostęp: 02.09.2018].  
12 Przymiotnik stary ma kilka znaczeń, tu aktualizowane jest: 8. znany, trwający od daw-

na, a mimo to nietracący na aktualności [SJP PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/stary.html, do-

stęp: 02.09.2018]. 
13 Dawny to:  1. odległy w czasie, pochodzący z odległych lat [SJP PWN, https://sjp.pwn.pl/ 

szukaj/dawny.html, dostęp: 02.09.2018]. 
14 Wskazany zawód jest konotowany z postaci czasownika. 



82   

doktor najpewniejszy. (2-298), Czas najlepszy sędzia. (7-356), Co czas buduje, 
z czasem się rujnuje. (1-49, 2-298, 3-74, 4-62), Czas uczuć morderca. (3-75). 

Wreszcie, o czasie pisze się z punktu widzenia relacji familijnych. Czas, 

zgodnie z modelem patriarchalnym, pełni funkcję głowy rodziny, por.: Czas oj-
cem prawdy. (1-500, 2-298, 3-74, 7-356), Czas ojciec niepamięci. (7-356).  

7. Eksponowanym obrazowaniem czasu jest jego utożsamienie ze starcem, 

które nawiązuje wprost do kultury antycznej. Grecki Chronos i odpowiadający 

mu w kulturze łacińskiej Tempus, wyobrażani byli jako starzec z kosą. Obrazo-

wanie to w czasach nowożytnych kojarzone bywa ze śmiercią i obserwujemy je 

dziś w przysłowiu:  Czas dziad, ale z kosą.  (6-59, 7-355). 

Wiele cennych dla rekonstrukcji wizerunku czasu wskazówek zawiera pod-

miotowe spojrzenie na przedmiot analiz. 

III.4. Czas w ujęciu podmiotowym 

Relacje, jakie łączą człowieka i czas, są przedmiotem egzystencjalnych do-

ciekań  i w związku z nimi wielu proponowanych koncepcji. Wśród nich wymie-

nić można choćby kantowską estetykę transcendentalną, zgodnie z którą czas 

wraz z przestrzenią stanowią aprioryczne formy zmysłowości człowieka [Kant, 

1957].  O związku człowieka i czasu pisał także Marek Szulakiewicz, wskazując, 

że czas jest czymś, co przydarza się pewnemu ‘ja jestem’ zawsze wtedy, gdy 
uczestniczy ono w relacji z jakimś ‘jest’. Nie znajdzie się czasu bez bytu (bez 

owego ‘jest’). Ale nie znajdzie się czasu również bez ‘ja jestem’. [Szulakiewicz, 

2011, 29], wyraża tym samym, że pojmowanie czasu możliwe jest jedynie 

z punktu widzenia jednostki ludzkiej. Nierozerwalność wskazanych bytów po-

twierdzają też teksty przysłów. 

1. Człowiek – czas w relacji przełożony – podwładny 

Z obserwacji materiału wynika, że współistnienie człowieka i czasu ma cha-

rakter hierarchiczny. Wiele przykładów niesie obrazowanie pełnej zależności 

człowieka względem czasu, który ulega przy tym personifikacji. Zatem: Czas jest 

panem tego świata. (1-500, 7-355), Czasowi ludzie służą. (3-76, 7-359), Kto nie 
ma pana, czas go opanuje. (7-361). W wyjątkowych przypadkach i pod określo-

nymi warunkami wskazany porządek rzeczy może ulec odwróceniu, i wtedy to 

człowiek stoi w wyższej randze, por.: Pan czasowi, kto mądrze nim szafuje.  
(7-361), Kto pan czasowi, ten pan i rzeczy. (7-361). To obrazowanie obecne jest 

też w głębokiej strukturze tekstu wybranych paremii, przykładowo: Czas pracuje 

na czyjąś korzyść. (7-357). 

2. Czas jako byt samostanowiący 

Czas, jako pan życia, stawiany jest w utrwalonych w kulturze przekonaniach 

jako drugi  po Bogu w panowaniu nad doczesnością, jednak nie mniej wszech-

mocny i niezależny. Wprzysłowiu czytamy: Wszystko do czasu, Pan Bóg na wie-
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ki. (1-502), co dowodzi jedynie faktu, że czas nie jest bezkresny. Jest za to bytem 

obdarzonym niezwykłą wszechmocą, która sprawia, że: Czas swoje robi. (1-500, 

3-75, 7-357), Czas wiele może. (3-75), Czas wszystko otwiera/trawi/ulżejsza/ 

uśmierza. (6-60, 7-358), Czas wszystkiego przysparza. (7-358), Czas wszystko 
przynosi, z czasem wszystko ginie. (7-358).  

3. Czas jako ten, który pociąga za sznurki człowieczego losu 

Czas jest także odzwierciedlany jako byt niezależny, w pełni decyzyjny, nie 

ulegający wpływowi otoczenia – Czas zrobi wszystko, bo ma czas. (7-359). Lu-

dzie wierzą, że Czas i śmierć nigdy się uprosić nie dadzą. (2-298, 4-85), że Czas 
daje, czas rzeczy wykrada. (1-49, 2-298, 3-74) i Choć człek ukłuje ze stali, to i tak 

mu czas obali. (1-49, 2-298, 3-24, 3-74). Czas stawia się obok (jako równego) 

śmierci, co odzwierciedla obecne w kulturze przekonanie o wierze, iż człowiek 

jest mu całkowicie podporządkowany, por.: Czas swym berłem z ołowiu zarówno 
dotyka kmiotka z władcą potężnym, z mężem nikczemnym. (7-357).  Każdy jest 

zależny od czasu na dobre i złe. O przejawach  ingerencji w te dwie sfery życia 

ludzkiego przez czas można dowiedzieć się z treści przysłów. 

Stawianie obok siebie czasu i śmierci wskazuje, że to byty, których grozę, 

wielkość i wszechmocność człowiek zna i dlatego ma dla nich szacunek, por. Co 
czas buduje, z czasem się rujnuje. (1-49, 2-298, 3-74, 4-62), Co do czasu uchodzi, 
to za czasem ginie. (4-63), Czas ucieka a nie czeka na człowieka. (3-75,4-86), 

Czas płaci, czas traci. (1-500, 3-74, 4-85), Nie chwal niczego przed czasem.  
(1-502), Kto przed czasem wykrzyka, gdy do rzeczy przyjdzie, szpetnie podrwiw-
szy, często zostanie na wstydzie. (7-361), Panna nie jak wino, ale jak masło – tra-

ci z upływem czasu. (4-457).  

Jednocześnie człowiek wierzy, że czas jest tym bytem, który pozwoli mu na 

ukojenie w trudnych chwilach rzeczywistości – Czas łagodzi cierpienia. (1-500, 

4-85), Czas rany goi. (1-500), Czego rozum nie może, to często czas leczy. (4-90), 

na ułożenie dobrych relacji z innymi wokół siebie i oswojenie rzeczywistości – 

Przyjdzie czas, przyjdzie rada. (7-362), Czas urazy grzebie. (4-86), Czas wszystko 

pogodzi. (7-358), Ulży się za czasem ciężar. (6-60, 7-362), Wszystko z czasem 
powszednieje. (7-362), Czasy się odmieniają, z czasami i ludzie.  (7-359). Czas to 

też ten, który przybliża człowieka do prawdy, przysparza wiedzy i doświadcze-

nia, por.: Czas najskrytsze rzeczy wyjawi. (4-85).  

4. Czas – kultura – człowiek 

We współczesnej, wyznaczanej konsumpcjonizmem kulturze (którą niektó-

rzy określają mianem fast foodu!) człowiek próbuje mierzyć się z czasem – 

Przyjdzie czas, będzie nasz. (7-362), stara się go okiełznać, w myśl prostego 

przesłania Czas to pieniądz. (7-357), a Zyskanie na czasie, to zyskanie na rzeczy. 
(7-363). Liczy się tylko tu i teraz, więc aktualne nadal jest przysłowie Chwal da-
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ne czasy, ale przestawaj na teraźniejszych. (7-355). Teraźniejszość nabiera wy-

miaru momentalności, stąd – jak mawia przysłowie – Czas lat nie policzy. (7-355).  

5.  Teraźniejszość jako epicentrum czasu dla człowieka 

Wśród przysłów dotyczących czasu powtarzalne w treści są takie, w których 

uryte jest przekonanie o potrzebie życia chwilą. Stąd szczególnie ważna w linio-

wej strukturze czasu staje się teraźniejszość. Można upatrywać w tej tendencji 

nawiązania do słynnego fragmentu poezji Horacego, w Pieśniach napisał: Chwy-
taj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. 

W myśl epikurejskiego carpe diem, dla człowieka liczy się właśnie ta, trwająca 

chwila i o tym stanowi treść następujących przysłów: Chwal dawne czasy, ale 

poprzestawaj na teraźniejszych. (7-355), Co w czas, to z nas. (7-355), Rychło 

w czas. (7-362), To masz, co zrobisz na czas. (7-362).  

IV. Zakończenie 

Stanowiące w większości przypadków spuściznę naszych przodków przy-

słowia nie odeszły w zapomnienie dzięki starannemu ich opracowaniu, zgroma-

dzeniu i wydaniu. O ich żywotności stanowi także rola w społeczności ludzkiej. 

Przysłowia to wciąż w familiarnej rzeczywistości źródło wiedzy, istruktaż życia, 

zbiór wskazówek i porad. W ich treści nie unika się tzw. trudnych tematów, i tak 

czas, z którym kłopot mieli wielcy myśliciele tego świata, posiada liczną reprezen-

tację wśród paremii.  Przedstawiony szkic, który czerpie z wskazanego bogactwa 

językowych przykładów, jest jedynie wycinek wiedzy, którą warto by jeszcze ująć 

w przebieg diachroniczny, kontekst społeczno-kulturowy, literacki, ect… ect. 

W niniejszej wypowiedzi nakreślono kilka faset czasu. Objęły one utrwalo-

ne metafory, które go dotyczą, w tym liniowe wyobrażenie czasu, metaforę obra-

zującą jego przepływ i dynamikę. Czas w przysłowiach to też natura, życie i cen-

ny przedmiot. 

W podmiotowym widzeniu czasu wyekscerpowano z paremii przypisywane 

mu cechy (chronotop, miary) oraz upostaciowienie (personifikacja). W tekście 

poświęcono też uwagę relacji między członami diady czas – człowieka, co sta-

nowi o przedmiotowym ujęciu analizowanego abstraktu. Wskazano, że człowiek 

jest podporządkowany czasowi w niemal wszystkich jego aspektach funkcjono-

wania. Ma świadomość liniowości i względności czasu, ale najważniejszym dziś 

dla niego jest to, co mu współczesne, co dzieje się teraz, dotyczy go wprost. Jed-

no z przysłów, które skupiło moją badawczą uwagę, zdaje się temu przeczyć. Je-

go treść Oglądaj się na przyszłe czasy. (7-361) to pełna logicznej sprzeczności, 

ale jednocześnie wspaniale syntetyczna forma wyrażenia liniowości czasu, w któ-

rej jest przeszłość (oglądaj się), teraźniejszość (punk widzenia nadawcy) i przy-

szłość.  
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LANGUAGE AND CULTURAL IMAGE OF TIME IN 
PROVERBS 

Summary 

In the article, I presented a linguistic and cultural picture of time recorded in 

proverbs, which are not only the legacy of our ancestors, but also a collection of 

up-to-date advice. In the reconstruction of the indicated image cognitive method-

ology distinguishing several facets of time is applied. They cover fixed meta-

phors, including a linear representation of time, a metaphor illustrating its flow 

and dynamics. The whole picture was complemented by a subjective and objec-

tive view of time with an indication of its materialization, valuation, features and 

relations that connect people and time, and a broad cultural background with 

philosophical concepts critical for humanity. 
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Rekonstruując obraz kota i psa, zarysowany w polskich przysłowiach, wy-

ekscerpowano paremie zamieszczone w dwóch zbiorach, czyli Nowej księdze 
przysłów i wyrażeń przysłowiowych, opracowanej przez zespół pod red. Juliana 

Krzyżanowskiego, oraz Księdze przysłów polskich Danuty i Władysława Ma-

słowskich. Łącznie z obu źródeł wynotowano 137 przysłów z leksemem kot oraz 

445 dotyczących psa. 

Należy zauważyć, że w Nowej księdze przysłów… znajdują się jednostki pa-

remiologiczne o znacznym zróżnicowaniu strukturalnym i semantycznym. Za-

mieszczono w niej bowiem zarówno związki idiomatyczne sensu stricto (np. 

achillesowa pięta), jak i porównania (np. Mądry jak Maćków kot). Stanisław Świ-

derko we wstępie do czwartego tomu zaznaczył, że zwroty i wyrażenia przysło-

wiowe zostały świadomie włączone do zbioru, gdyż pomiędzy nimi a przysło-

wiami „(…) istnieją zasadnicze związki pokrewieństwa. Obydwie grupy stanowią 

jeden wspólny obszar językowy pełniący w dziedzinie przysłowioznawstwa  pol-

skiego podobną lub wręcz identyczną funkcję semantyczną” [Świderko, 1978, 9]. 

Zanim przejdziemy do rekonstrukcji obrazu kota i psa w przysłowiach, 

przywołajmy definicje leksykograficzne interesujących nas pojęć.  

W Słowniku współczesnego języka polskiego [Dunaj, 2001a, 420] czytamy, 

że: 
1.  Kot ‘zwierzę domowe o puszystym futerku, długim ogonie, ostrych wy-

suwanych pazurkach; miauczy, poluje na myszy, inne drobne gryzonie i pta-

ki, porusza się miękko i płynnie; chętnie hodowany, występuje w wielu 

szlachetnych rasach i formach mieszanych; uważany za odwiecznego 

wroga psa’; 

2.  ‘przedstawiciel rodziny drapieżnych ssaków o tej samej nazwie, mający 

długie, sprężyste ciało, długi ogon, okrągłą głowę, miękką, płową, cęt-

kowaną lub pręgowaną sierść oraz chowane mocne pazury’; 
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3.  łow. zając; płeć żeńska to kocica 
4.  żeg. ‘niewielka czteroramienna kotwica bez poprzeczki’; 
5.  środ. ‘żołnierz najmłodszego rocznika; młody żołnierz’; 

6.  środ. ‘uczeń pierwszej klasy’. 

Z kolei leksem pies występuje w następujących znaczeniach: 

1.  ‘rozpowszechnione na całym świecie zwierzę domowe, występujące 

w wielu rasach i odmianach, różniące się wzrostem, masą ciała, użytko-

wością i innymi cechami, o doskonale wykształconych zmysłach węchu 

i słuchu, mogące gryźć i szczekać, służące człowiekowi do pomocy na 

polowaniach, w pilnowaniu obejścia, pasących się stad; 

2.  ‘pogardliwie, ze złością o człowieku, najczęściej w funkcji wyzwiska’: 

Ty wredny psie; środ. ‘policjant’: Najlepsze psy pracują w wydziałach 

tzw. bojowych: operacyjno-rozpoznawczych, przestępczości zorganizo-

wanej czy dowodzeniowo-śledczym [Dunaj, 2001b, 40]. 

 

Z przywołanych definicji wynika, że zarówno pies, jak i kot mają w języku 

polskim kilka znaczeń. W moim artykule skupię się na znaczeniach leksemów 

kot i piesodnoszących się głównie do zwierząt domowych. Omówię istotne cechy 

zwierząt, odwołując się przede wszystkim do przysłów. Wskażę zarówno seman-

tyczne kategorialne cechy zwierząt, jak i stereotypowe, czyli te, które zwykle 

przypisuje im człowiek [Bartmiński, 1998, 64]. Przyjrzę się także wybranym 

formom derywowanym. 

Pies i kot są jednymi z najstarszych zwierząt, które zostały udomowione 

przez człowieka. Pierwsze ślady psa pochodzą z okresu między 30 a 20 tysiącem 

p.n.e [Redwińska, 2008, 21]. Kot to zwierzę udomowione nieco później (między 

20 a 11 tysiącem p.n.e). Według zoologów pies pochodzi najprawdopodobniej 

z Azji, zaś kot – z Afryki. Hodowla tego ostatniego rozprzestrzeniła się z Egiptu 

poprzez Indie do Chin [Anusiewicz, 1990, 99]. W Europie południowej kot po-

jawił się w I wieku naszej ery, zaś w Europie środkowo-zachodniej na przełomie 

I i II wieku. Z pewnością nie był znany np. w grodzie Biskupin, czyli około V– IV 

wieku p.n.e. Historycy twierdzą jednak, że mieszkańcy grodu hodowali już wów-

czas m.in. owce, konie i psy [Jasienica, 1976, 17]. Jednak już gnieźnianom (VIII 

w.n.e.) znane były koty, które stopniowo zastępowały łasice w łowieniu mysz. 

Z kolei ostatnie badania archeologów dowodzą, że pies był znany na terenach 

obecnej Polski już ok. 4 tysiące lat p.n.e. [Redwińska, 2008, 23]. 

Polski leksem kot jest najprawdopodobniej zapożyczeniem z języka łaciń-

skiego (cattus ‘kot, kocur’) lub catulus‘ młode zwierzę, szczenię’ [Anusiewicz, 

1990, 109]. Zwierzę jest przez Polaków przywoływane poprzez wielokrotną re-

duplikację wykrzyknika kici-kici. Stanowi on podstawę licznych spieszczeń, np.: 

kicia, kiciuś, kiciuna, kituś, kitek itp. Zdecydowanie mniej jest w języku polskim 

augmentatiwów, np. kocur, kocica, co świadczy o przychylnym stosunku Pola-

ków do kota. 
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Z kolei wyraz pies, czyli ‘zwierzę hodowlane canis’, w opinii Wiesława Bo-

rysia, jest leksemem o niepewnej etymologii [Boryś, 2005, 254]. Najbardziej 

prawdopodobne jest, że pochodzi on od dźwiękonaśladowczej interiekcji (wy-

krzyknienia) ps! – używanej do wabienia psów. Co prawda objaśnienie może nie 

być przekonujące dla wielu użytkowników języka polskiego, ale warto przypo-

mnieć, że Jan Karłowicz w Słowniku gwar polskich [Karłowicz, 1974, 45] poda-

je, że do wabienia psów, oprócz wspomnianego ps! służyły także wykrzykniki 

psi-psi.  
Analiza przysłów pozwala na wyodrębnienie następujących faset: zadania 

zwierząt; cechy psa i kota; stosunek zwierząt do człowieka oraz stosunek zwie-

rząt do siebie. 

1. Zadania kota:  

A. Łowienie gryzoni – głównie myszy: 

dlatego hoduje się Kota na myszy, na zające charta. W przysłowiach pod-

kreśla się także, że zwierzę, które zastąpiło w X wieku łasicę, jest bardzo łowne, 

bowiem: Jeden kot stada myszy się nie boi. Akcentuje się upór i cierpliwość kota 

w czasie połowów: Czatuje/czyha jak kot na mysz; Łowna kotka i szczura chwy-

ta; Chodzi cicho jak kot, 
a także wyrafinowany sposób zabijania: 

Kotowi żart, a myszce śmierć; Bawi się jak kot z myszką. 

O tym, że bywają wyjątki od reguły, świadczy tylko jedno przysłowie:  

Nie każdy kot łowny. Takie zwierzę jednak często bywa głodne, ponieważ 

tylko Kot łowny i chłop mowny zawsze sobie dadzą radę na świecie. 

B. Towarzyszenie człowiekowi – obecnie nawet na wsi – koty są hodowane 

często tylko w tym celu.  Kot lubi towarzystwo człowieka, co poświadczają przy-

słowia:   

Łasi się jak kot/ Przymila się jak kot.  
Zwierzęta te, podobnie jak człowiek, nie lubią zmieniać miejsca zamiesz-

kania: 

Człowiek, jak kot, do miejsca się przyzwyczaja. 
W paremiach podkreśla się jednak, że kot to zwierzę, co prawda domowe, 

ale samodzielne i nie do końca podporządkowane człowiekowi, o świadczą przy-

słowia: 

Kot chodzi własnymi drogami, zaś pies chodzi za swoim panem – chodzić za 
kimś jak pies. 

Nie sprzeciwiaj się kotu, bo cię zadrapie. 
 C. Kot był hodowany w Polsce także w celu pozyskiwania futra. Przypi-

sywało się mu bowiem właściwości lecznicze, stąd przysłowie: Kotka, która do-

brą skórę ma, będzie obłupiona. 
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2. Pożywienie   

Lubi mleko, śmietanę i ryby, słoninę, tłuszcz zwierzęcy (sadło), co potwier-

dzają przysłowia: 

Oblizuje się jak kot do mleka; Pytali się kota, czy śmietanka słodka; Póki kot 
miauczy, póki szpyrki nie zje, a potem się oblizuje oraz  ironiczne: Ukarali kota 

sadłem; Jadłby kot ryby, ale nie chce ogona zmoczyć.  
Ostatnie przysłowie jest także poświadczeniem tego, że kot boi się wody. Tę 

cechę potwierdza także inna paremia użyta w zdaniu: Coś się wydarzy Jak przyj-

dzie kotka do wody, czyli ‘nigdy się to nie stanie’.  

3. Cechy  

Kot, ponieważ poluje głównie w nocy, został obdarzony przez naturę do-

brym wzrokiem, stąd przeniesienie metaforyczne: 

Kto ma kocie oczy, ten widzi i w nocy.  W paremiach kot to sprytny szczę-

ściarz, ponieważ zawsze spada na cztery łapy, czyli wychodzi cało z różnych 

opresji.  
O tym, że kot bywa wytworny, ale też miewa swoje humory, świadczy ma-

ło znane wyrażenie, notowane przez Krzyżanowskiego: Kocie łapki w aksamit-
nych trzewikach. 

W przysłowiach podkreśla się skłonność kota do pieszczot i zabaw: 

Im bardziej kota głaszczą, tym bardziej ogon wznosi / Głaszcz ty kotowi skó-
rę, a on ogon w górę; Gdy kota głaszczą, marmoce. 

Kot miauczy również wówczas, gdy sprawia mu się ból. Por. Gdy przyci-

skasz kota do muru, nie dziw się, że miauczy. 
 W paremiach znajdziemy jednak niewiele informacji dotyczących sposo-

bów komunikowania przez kota potrzeb czy odczuć. Z punktu widzenia człowie-

ka powód jest w zasadzie jeden: Gadałby kotek, ale język krotek.  
Kotu przypisuje się także chaotyczność (biegać jak kot z pęcherzem), głu-

potę Mądry jak Maćków kot, wcześniej Mądry jak Salomonowy kot – ponieważ 

ostatnie porównanie mogło być rozumiane ‘mądry jak król Salomon’ wprowa-

dzono w XX wieku imię chłopskie, które wykluczało taką interpretację [Anusie-

wicz,  1990, 54], a nawet szaleństwo: mieć kota w głowie. 

 Warto wskazać także inne cechy kota „uchwycone” w polskich przysło-

wiach: 

Zwierzęta z pierwszego miotu są najsłabsze: Pierwsze koty za płoty. 

Koty nie płaczą – stąd fraza: tyle, co kot napłakał; 
Są niemuzykalne: Sprawić kocią muzykę. 
Z licznych przesądów, zabobonów, związanych z tymi zwierzętami, warto 

wymienić te najbardziej rozpowszechnione: 

Kot się myje, będą goście. 
Kot się myje, będzie deszcz. 
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Gdy kot je trawę, będzie deszcz. 
Kotu przebiegającemu drogę przypisuje się funkcję magiczną – przynosi 

nieszczęście. 

W polszczyźnie wyraz kot używany jest także w odmianie potocznej, o czym 

wspomniano na początku, jako określenie żołnierza rozpoczynającego służbę 

wojskową albo osoby rozpoczynającej naukę. To przenośne znaczenie wskazy-

wałoby na przypisywanie kotu takich cech, jak niedorosłość, niedojrzałość, brak 

doświadczenia czy niewielką wiedzę [Wtorkowska, 2010, 202]. 

O tym, że kot bywa fałszywy, przewrotny i nie należy mu ufać, świadczą 

przysłowia i związki frazeologiczne: Nie wierz kotkowi, choćby księdzem został;  
odwracać/wywracać kota ogonem; Żyć z kimś na kocią łapę, czyli bez ślubu oraz 

mniej znany kocia wiara (określenie wiary Świadków Jehowy, która uznawana 

jest przez katolików za nieprawdziwą).  

Uczuciowo dodatni stosunek człowieka do kota może być motywowany pu-

szystym futerkiem oraz przyjemnym wrażeniem wypływającym z dotykania jego 

sierści. Najprawdopodobniej te cechy konotacyjne wykorzystano przy tworzeniu 

derywatów onomazjologicznych (asocjacyjnych) [Brzozowska, 2000, 143], np. 

takich jak: kotku, koteczku, kotuniu do osoby bliskiej lub lubianej czy moja kotko, 

koteczko, mój kociaku, kociaczku zwrot pieszczotliwy  używany do osób obu płci 

‘kochanie’. 

Przejdźmy teraz do zarysowania obrazu psa w polskich przysłowiach. Oprócz 

faset: zadania i cechy psa oraz jego stosunek do człowieka, wydzielono jeszcze 

jedną – sposoby komunikowania się psów, gdyż w analizowanych przysłowiach 

jest mowa o różnych sposobach porozumiewania się psów z otoczeniem ze-

wnętrznym. 

1. Zadania psa 

A. Stróżowanie/ pilnowanie obejścia: W paremiach wielokrotnie podkreśla 

się, że pies dobrze wykonuje swoje zadanie, kiedy jest odpowiednio karmiony: 

Oto wybrane cytacje: I pies ogonem nie kiwnie, jak mu chleba nie dasz; Pies za 

darmo nie szczeka czy Tylko pies karmiony jest dobrym stróżem. 
Chociaż w kilku z wyekscerpowanych przysłów zauważa się, że Pies głodny 

lepiej szczeka i Pies chudy dłużej żyje. 

 Psu, jako zwierzęciu bardziej udomowionemu, częściej niż kotu nadawano 

imię. Najbardziej popularnym zoonimem był, i nadal jest, zwłaszcza na wsi, Bu-

rek, stąd paremie, akcentujące, że Nie każdemu psu Burek/Łysek. Należy sądzić, że 

imiona dawniej pełniły przede wszystkim funkcję impresywno-fatyczną, a w dal-

szej kolejności posesywną. 

B. Polowanie: W przysłowiach, w przeciwieństwie do frazeologizmów, ak-

centuje się także wykorzystywanie psów w czasie polowań: Gromada psów, 

śmierć zająca. W paremiach, zwłaszcza dawnych, podkreśla się nawet przezna-

czenie psów myśliwskich: Wyżeł znajduje, ogar goni oraz pożądane ich cechy: 
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Ogar łakomy, chart pokorny, wyżej zjadliwy – dobrzy bywają. Najbardziej cenio-

ne, z uwagi na imponującą szybkość, były jednak charty. To spostrzeżenie po-

twierdzają chociażby paremie: Przed jednym chartem ucieka sto zajęcy; Najpierw 

chartom, potem ogarom. 
C. Ulubione pożywienie psów to: mięso/kiełbasa, kości. W związkach wy-

razowych akcentuje się jednak, że psy karmione są z  reguły mięsem gorszego 

gatunku, bardzo rzadko jedzą wędlinę. Oto wybrane cytacje: 

Każdemu psu kość luba. 
Tanie mięso psy jedzą. 

Nie dla psa kiełbasa. 
 W paremiach zauważa się ponadto, że Dobry pies, nawet głodny, od złodzie-

ja mięsa nie je. 

2. Sposoby komunikowania się psa: 

Szczekanie, które jest najczęściej ostrzeżeniem przed obcą, niepożądaną 

osobą: Pies dobry na wiatr nie szczeka; Nie darmo stary pies szczeka; Pies nigdy 

nie szczeka na swego, ale na obcego.  

Jednak zgodnie z innymi przysłowiami: Psa, który szczeka, nie należy się 

bać; Pies szczeka a ucieka – szczekanie będzie próbą przesłania komunikatu ‘je-

stem groźny’. 

Wycie: Psy wyją, a księżyc świeci. 

Psy najczęściej wyją w nocy, gdyż wówczas nikt nie zakłóca ich wzajemnej 

komunikacji. Wycie pełni funkcję informacyjną, ale też emotywną. 

Gryzienie ludzi: to przejaw agresji i panowania nad człowiekiem: Pies lękli-

wy więcej szczeka, niż gryzie. Poprzez użycie najwyższego stopnia przymiotnika 

zły, podkreśla się w przysłowiach, że: Najgorszy to pies, co milczkiem gryzie.  
Broni się, gryząc, także pies, który jest drażniony, stąd w paremie pełniące 

funkcję przestrogi: 

Nie ciągnij psa za ogon, bo cię ukąsi; 
Nie drażnij psa, to cię nie ukąsi/ugryzie. 

 W polskich przysłowiach i związkach uchwycono także następujące cechy 

psów: 

– wściekanie się: Psy się wściekają, mogą i ludzie; 

– wyostrzony zmysł węchu: Mieć psi węch; 

– poddawanie się tresurze, dotyczy to młodych psów: Starego psa nie nau-
czysz aportować. 

Wiejski pies to w przysłowiach pies łańcuchowy, który pragnie wolności, 

co obrazuje porównanie: Rzuca się, ciska, targa jak pies na łańcuchu. Więzienie 

zwierząt  jest wbrew ich naturze, dlatego po uwolnieniu pies pragnie nacieszyć 

się swobodą, stąd  kolejne przeniesienie metaforyczne: Szaleje jak pies spuszczo-
ny z łańcucha. W tym miejscu należy wspomnieć, że w Polsce od sierpnia 2020 
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roku będzie obowiązywał całkowity zakaz trzymania psów na łańcuchu. W okre-

sie przejściowym ustawa zakłada wydłużenie łańcucha do 5 metrów. 

Pies, nie tylko na terenach wiejskich, mieszka w budzie, która zbobiona jest 

z resztek materiałów, z tego, co tylko Psu na budę/buty się zda/ nie zda.  
 
Inne podkreślane w związkach cechy psów to:  

Wierność – taki punkt widzenia potwierdzają zarówno przysłowia, jak i związki 

frazeologiczne: 

Pies ze wszystkich zwierząt człowiekowi najwierniejszy; ale bywa też nie-

przewidywalny. Por. 

I wierny pies ugryzie pana. 

Odwzajemnianie uczuć – stosunek psa do człowieka jest taki sam, jak czło-

wieka do zwierzęcia: Jak ty z psem, tak pies z tobą czy Pies nie ugryzie, gdy go 
kto nie drażni. 

Zwierzę potrafi jednak odwzajemnić uczucia: 

Pies liże tego, kogo rad widzi; Łasi się jak pies. 
Sam też lubi, kiedy okazuje się mu pozytywne nastawienie: 

Kto pana kocha, ten i psa jego głaszcze. 

W paremiach, zwłaszcza starszych, mocno akcentuje się jednak, że pies jest 

to zwierzę domowe często najgorzej traktowane przez człowieka, np.: bite – Psa 
głaskaj, ale kija z ręki nie puszczaj; Bitemu psu tylko kij pokazać1. 

Z obserwacji cech, utrwalonych w przysłowiach, wynika, że pies nie lubi dzie-

lić się tym, co ma. Por. 

Pies ogrodnika: sam nie zje i nikomu nie da; Pies na kości leży, sam nie zje 

i drugiemu nie da. Jednak wśród związków wyrazowych znajdziemy i takie: Da 
pies psu gnat, kiedy mu sam rad, co oznacza, że w przysłowiach uchwycono róż-

ne punkty widzenia.  

 W przeciwieństwie do kota, pies nie boi się wody, jednak Nie nauczy się 
pływać, póki mu się w uszy wody nie naleje. Jednak pies, podobnie jak kot, nie 

płacze, co potwierdza przysłowie: Żeby tak pies płakał, jak to prawda. 

W przysłowiach akcentuje się, że rany u psów goją się szybciej niż u czło-

wieka. Por. Goi się, jak na psie; Przyschło, jak na psie. 

Szybkie gojenie ran wynika z tego, że ślina psa zawiera lizozym, enzym o sil-

nych właściwościach antyseptycznych,  dlatego rany szybko się goją.  

                                           
1 W tym miejscu należy zaznaczyć, że polskie wyzwiska z komponentem pies są bardzo 

produktywne we współczesnym języku polskim. Inwektywy tego typu zostały przeanalizowa-

ne przez Urszulę Kolberową, co oznacza, że dawny obraz psa bitego, poniżanego jest przej-

mowany przez kolejne pokolenia. Por. KOLBEROVA, U., Wyzwiska z komponentem „pies” 

w języku polskim. „OPERA SLAVICA”, 2014, s. 29–37. 
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Stosunek zwierząt do człowieka: 

Stereotypowy pies traktuje swojego właściciela jak pana i jest mu podpo-

rządkowany, zaś kot jest niezależny i nieuległy. Te cechy zwierząt odzwiercie-

dlają współczesne (zasłyszane) przysłowia: 

Pies kocha człowieka, kot pozwala się kochać; 
Pies ma pana, kot ma służbę. 

Co oznacza, że pies postępuje tak, jak jego pan chce, zaś kot wymaga, aby 

to pan dostosowywał się do niego. 

Stosunek zwierząt do siebie: 

W świetle związków wyrazowych  pies i kot to odwieczni wrogowie. Por. pa-

remie: 

Pies kotce nie będzie bratem, póki świat światem. 

Żyć jak pies z kotem. 
Kochać się jak pies z kotem. 
Nie myśl o tym, aby pies jadł z jednej miski z kotem. 

W językowym obrazie utrwalonym w paremiach zwierzęta często walczą ze 

sobą, używając „różnej broni” Na psie zęby ma kot pazury, ale najczęściej zwy-

cięzcą jest pies, o czym świadczy chociażby przysłowie: Nie żartuj kotka z psem. 

Wydaje się jednak, że paremia: Z tym kot rad mieszka w zgodzie, kto mu się 
da lizać po brodzie jest zwiastunem zmian w stereotypowym obrazie kota i psa. 

Zwierzęta te potrafią bowiem żyć zgodnie. Ich wzajemne stosunki zależą m.in. 

od właściwego postępowania właściciela zwierząt. W jednym z przysłów akcen-

tuje się bowiem, że U dobrego gospodarza nawet pies z kotem żyją w zgodzie, co 

oznacza, że punkt widzenia oraz doświadczenie i obserwacja rzeczywistości de-

terminują obraz kota i psa. 
 

Należy pamiętać, że rzeczywistość jest bardziej złożona, a język opisuje 

świat w sposób uproszczony. Przywołane przysłowia dowodzą, że sposób obra-

zowania kota i psa zależy od punktu widzenia osoby/osób tworzących przysło-

wia. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że stereotyp, zwłaszcza psa, zmienia się 

niezmiernie wolno. Rzeczywistość otaczająca człowieka, jego stosunek do zwie-

rząt domowych ulegają dość szybkim przemianom, ale zmiany te nie znajdują, 

poza nielicznymi przysłowiami, interpretacji w polskich przysłowiach. 

PICTURE OF CAT AND DOG IN POLISH PROVERBS 

Summary 

The article reconstructs the picture of the cat and the dog on the basis of 

Polish proverbs. The author distinguishes such categories: tasks of animals; char-

acteristics of the cat (among others good eyesight, perversity) and of the dog (in-

cluding acute sense of smell, faithfulness); attitude of animals towards people 

(subordination of dogs and independence of cats (A dog has a master, a cat has 
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servants) and attitude of animals to each other. Analysis of proverbs demon-

strates that the picture of animals in proverbs is determined by: point of view and 

experience of a person and observation of reality. This is exemplified by proverbs 

such as Itʼs unthinkable for a cat and dog to eat from one bowl and A good land-
lord has a cat and a dog living in harmony. 

Bibliografia 

 1. ANUSIEWICZ, J. Językowo-kulturowy obraz kota w polszczyźnie. In: „Etno-
lingwistyka” t. 3. Red. J. Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, 1990, s. 95–141. 

 2. BARTMIŃSKI, J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na 

przykładzie stereotypu matki. In: „Język a Kultura”. T. 12. Stereotyp jako 

przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anu-

siewicz, J. Bartmiński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskie-

go, 1998, s. 63–83. 

 3. BORYŚ, W. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo 

Literackie 2005. 

 4. BRZOZOWSKA, M. Derywaty onomazjologiczne (asocjacyjne) w języko-

wym obrazie świata. In: „Język a Kultura”. T. 13. Językowy obraz świata i kul-
tura: projekt koncepcji badawczej. Red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. Wro-

cław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000, s. 143–152. 

 5. JASIENICA, P. Polska Piastów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 

1978. 

 6. KARŁOWICZ, J. Słownik gwar polskich. Warszawa: Wydawnictwo Artystycz-

ne i Filmowe, 1974. 

 7. KOLBEROVA, U. Wyzwiska z komponentem „pies” w języku polskim, „Opera 
Slavica”, 2014, 2,  s. 29–37. 

 8. KRZYŻANOWSKI, J. (red.). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowio-
wych. T.1–3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. 

 9. MASŁOWSCY, D. i W. Księga polskich przysłów. Komorów k. Warszawy: 

Wydawnictwo Antyk, 2000. 

10. MOSIOŁEK-KŁOSIŃSKA, K. Motywacja związków frazeologicznych za-

wierających wyrazy „pies” i „kot”. In: „Etnolingwistyka”. T. 7. Red. J. Bart-

miński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995, 

s. 21–31. 

11. MOSIOŁEK-KŁOSIŃSKA, K. Stereotypy konia przekazywane przez język 

polski i francuski. In: „Język a Kultura”. T. 12: Stereotyp jako przedmiot lin-
gwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Red. J. Anusiewicz, J. Bart-

miński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, s. 266–

271. 



98   

12. REDWIŃSKA, I. Dwa razy dłuższa historia psa. „Rzeczpospolita” nr 248. 

Red. naczelny P. Lisicki. Warszawa: Wydawnictwo Rzeczpospolita S. A., 

2008. 

13. ŚWIDERKO, S., ŚWIERCZYŃSKA, D. Nowa księga przysłów i wyrażeń 
przysłowiowych. T. 4. Warszawa, 1978.  

14. WTORKOWSKA, M. Kot w polskich i słoweńskich związkach wyrazowych 

(frazeologizmach i przysłowiach). ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. 

Kształcenie polonistyczne cudzoziemców 17. Red. Grażyna Zarzycka. Łódź: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  2010. 
 

 

 

 



 99 
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Celem niniejszego artykułu jest zebranie oraz omówienie poprzez porówna-

nie znaczeniowe (semantyczne) przysłów łowieckich, w których występuje mo-

tyw takich zwierząt jak zając oraz wilk.  

W celu przeprowadzenia badań dokonano analizy 1360 przysłów łowieckich, 

z czego wybrano 18 przysłów, w których występuje leksem zając bądź takich, 

które dotyczą zająca. Podobnie wybrano 19 przysłów z leksemem wilk bądź od-

noszących się do wilka. 

Zebrany materiał badawczy został posegregowany tematycznie, a komenta-

rze do niego dotykają nie tylko semantyki, lecz także kultury łowieckiej, co – na-

szym zdaniem – jest kluczowe przy omawianiu paremii czy frazeologizmów.  

Materiał badawczy został wyekscerpowany z nastepujących źródeł: 

• Dynak W., Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, Towarzy-

stwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1993. 

• Krzemień M. P., Tradycje i zwyczaje łowieckie, Krajowa Agencja Wy-

dawnicza, Warszawa 1990. 

• Zgółkowa H. (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, Wy-

dawnictwo „Kurpisz”, Poznań 1994, t. 1–23. 

• Stypuła R., Słownik przysłów rosyjsko-polski i polsko-rosyjski, Państwo-

we Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1974. 

 

Na potrzeby niniejszego artykułu przysłowie będziemy rozumieć jako „sto-

sunkowo krótkie i autonomiczne wyrażenie o charakterze normatywno-dydaktycznym, 

którego przesłanie, zrozumiałe dla każdego członka danej społeczności i odwołu-

jące się do sytuacji analogicznej do zaistniałej w danym momencie, jest przeka-
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zane w sposób metaforyczny” [Zakrzewski, 2002, 10]. Podana definicja wydaje 

się być najbardziej trafną jeśli chodzi o zdefiniowanie przysłów łowieckich.  

Definicje znajdujące się w słownikach języka polskiego nie do końca odpo-

wiadają charakterowi przysłów łowieckich. Według „Słownika języka polskiego” 

przysłowie, to „krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub ludowych 

i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś myśl ogólną: wskazówkę, prze-

strogę” [Szymczak, 1981, 1057]. Przysłowia łowieckie nie mają pochodzenia lu-

dowego1, nie są również zaczerpnięte ze źródeł literackich. Nieco bardziej zbli-

żona do charakteru przysłów łowieckich jest definicja z „Praktycznego słownika 

współczesnej polszczyzny”: „ przysłowie to krótkie zdanie (pojedyncze lub zło-

żone), zwykle o charakterze metaforycznym, pochodzące ze źródeł literackich 

lub ludowych, niekiedy wierszowane, zawierające prawdę o charakterze uniwer-

salnym oraz potoczny sąd na temat rzeczywistości, cytowane jako wskazówka, 

przestroga, komentarz do danej sytuacji” [Zgółkowa, 1994, 346]. Przysłowia ło-

wieckie są rzeczywiście niekiedy wierszowane, zawierają potoczny sąd na temat 

rzeczywistości, a ich zastosowanie ma często charakter wskazówki bądź przestro-

gi. W znacznej mierze wypełniają one jednak funkcję informatywną oraz instruk-

tażową – mówią o tym, jak zachowuje się zwierzyna, bądź dają wskazówki, jak 

ją pozyskać (upolować).  

Na potrzeby niniejszego artykułu nie rozdzielamy przysłów od związków 

frazeologicznych, przyjmując podobnie jak K. Wawrzyniak, że przysłowia są ele-

mentem szeroko rozumianej językowej warstwy frazeologicznej [Wawrzyniak, 

2015, 370–375]. 

Zebrany materiał uporządkowaliśmy według grup tematycznych. Pierwszą 

grupę stanowią polskie i rosyjskie przysłowia dotyczące zająca, drugą – polskie 

i rosyjskie przysłowia dotyczące wilka. W obrębie każdej z wymienionych grup 

dokonaliśmy analizy znaczeniowej poszczególnych paremii odwołując się do kul-

tury łowieckiej. Przeprowadzając analizę semantyczną każdego przysłowia okre-

ślaliśmy jednocześnie funkcję, jaką ono pełni w kulturze łowieckiej.  

Przysłowia są źródłem cennej wiedzy. Pełnią rolę informatywną, wycho-

wawczą oraz instruktażową. Informują o danym zjawisku czy elemencie kultury 

w sposób typowy dla niej. Funkcja dydaktyczna czy wychowawcza – to jedna 

z podstawowych funkcji przysłów2. Funkcja instruktażowa jest swoistym przeka-

zaniem konkretnych wytycznych, dotyczących wykonania określonego zadania. 

                                           
1 Szerzej o pochodzeniu przysłów pisze W. Dynak. Według autora przeważająca część 

przysłów jest pochodzenia szlacheckiego, szlachta bowiem zajmowała się dawniej łowiectwem 

i to ona nadała polskiej kulturze łowieckiej charakteru. Zob. Dynak W., Łowy, łowcy i zwierzy-

na w przysłowiach polskich, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1993, 

s. 9. 
2 O funkcji dydaktycznej paremii piszą: W. Dynak, Łowy, łowcy i …, s. 5; Z. Czapiga, 

O przysłowiach ze znaczeniem szczęścia (na materiale Rosyjsko-polskiego słownika paremio-
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Zając w paremiach 

W polskim języku łowieckim jest 6 przysłów dotyczących zająca oraz 6 związ-

ków frazeologicznych odnoszących się do zająca. 

 

„Zając w drodze, nieszczęście” – przysłowie mało znane wśród współcze-

snych polskich myśliwych. Odnosi się do dumy myśliwego, który pragnie pozy-

skać zwierzynę łowną większych rozmiarów niż zając. Przysłowie to było zasad-

ne w czasach, kiedy polowano z psami na zające – wówczas polowanie takie było 

nieco łatwiejsze. Zając bowiem należy do jednego z najtrudniejszych gatunków 

łownych – upolować go oznacza niebyle zręczność i umiejętność strzelecką. 

Przysłowie to ma charakter informatywny, trudno bowiem przyjąć, że pełni funk-

cję dydaktyczną czy instruktażową. Podaje infromację o stosunku dawnych my-

śliwych do możliwości pozyskania zwierzyny drobnej.  

 

„Wilka potkać szczęście, kiedy nie ukąsi, a zająca nieszczęście, kiedy się nie 

uszczuje” – znaczenie rozszrzone w porównaniu z poprzednim przysłowiem. Do-

dano element szczucia – przestarzałej formy polowań na zające. „Wilka potkać 

szczęście” oznacza radośc i dumę z pozyskania takiego drapieżnika jak wilk. Po-

lowania na wilki należały do jednych z trudniejszych a jednocześnie do jednych 

z bardziej elitarnych rodzajów polowań. 

 

„Wyrwał się jak filip z konopi” – frazeologizm ten, szeroko stosowany w ję-

zyku ogólnym, ma swoje korzenie w języku łowieckim. Filip to regionalna daw-

na nazwa zająca. Używana była głównie we wschodniej i północno-wschodniej 

części Polski. Jak już wspominaliśmy, dawniej na zające polowano z psami. Psy 

szczuły zająca, nieraz go dopadały. Gdy ten wskoczył w konopie, ich zapach był 

                                                                                                                                     

 

 

logicznego) [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Filologiczna, Glotto-

dydaktyka 5, zeszyt 80/2013, s. 29. Według P. Zakrzewskiego dydaktyzm paremii odbywa się 

dzięki ich normatywnemu charakterowi. Autor szczegółowo omawia rodzaje norm, których 

obraz przedstawiają przysłowia. Są to normy uniwersalne, szczegółowe bądź alternatywne; 

normy o charakterze rozkazu, wytycznej bądź wskazówki, wreszcie – szereg norm będących 

rodzajem stwierdzenia, ostrzeżenia, ośmieszenia, rady, preferencji, odradzenia, zobowiązania 

czy obrony. Autor podejmuje próbę zdefiniowania w sposób najmożliwiej trafny słowa „przy-

słowie”, stwierdzając, że jest ono nośnikiem różnorodnych norm, dokonuje szerokiej analizy 

norm moralnych, przytoczonych za M. Ossowską (M. Ossowska, Normy moralne – próba sys-

tematyzacji, Warszawa 1985, s. 13–14), a zawartych w przysłowiach. Są to normy moralne w obro-

nie biologicznego istnienia, w obronie godności, niezależności, prywatności, normy służące 

potrzebie zaufania, strzegące sprawiedliwości, w obronie pokoju i in. Zob. P. Zakrzewski, De-

finicja przysłowia w wybranych …, s. 11–12. 
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na tyle mylący dla wyjątkowo przecież czułych nosów psów tropiących czy goń-

czych, że zniewalał psy i omamiał je. Zając korzystał z tego i jak mógł najszyb-

ciej wyskakiwał z pola konopi3. Stąd powiedzenie „Wyrwał się jak filip z ko-

nopi” – o kimś, kto wyskoczy, ale nie dosłownie, lecz raczej w przenośni – 

wyskoczy z wypowiedzią niestosowną, nie na miejscu, bądź nie nawiązującą te-

matem do tematu wiodącego rozmowy. Przysłowie to pełni raczej funkcję wy-

chowawczą – mówimy: „Ale się wyrwałeś, jak filip z konopi“ w przypadku, gdy 

chcemy komuś wytknąć fakt odezwania się nieadekwatnie czy niestosownie do 

sytuacji. 

 

„Głupi jak zając po ponowie” – frazeologizm zrozumiały chyba jedynie dla 

myśliwych. Zając nie jest zwierzęciem głupim, jest sprytny, zwinny, czujny. Dla-

czego więc nazywają głupim po ponowie? Ponowa to określenie pierwszego śnie-

gu, który spadł niespodziewanie. Zwierzęta są wtedy zaskoczone, zmylone, za-

chowują się w sposób inny niż dotychczas. Dotyczy to zwierzyny w ogóle, nie 

tylko zajęcy. Frazeologizm ten pełni funkcję informatywną, mówi o zachowaniu 

zwierzyny w określonych okolicznościach pogody. 

 

„Wąs na łokieć a serce jak u zająca” – określenie myśliwego (lecz nie tylko), 

który jest pokaźnych rozmiarów, dorosły, rosły, a lękliwy. Może pełnić funkcję 

zarówno informatywną, jak i wychowawczą. 

 

„Czujny jak zając” – frazeologizm określający człowieka czujnego. Okre-

ślenie to nawiązuje do płochliwej i lękliwej natury zająca, który musi być czujny, 

bo tylko taka postawa jest w stanie go ochronić. Zając ma wiele naturalnych 

wrogów, polują na niego m.in. lisy, wilki, sowy i inne ptaki drapieżne. Frazeolo-

gizm ten pełni dwie funkcje: infromatywną – kiedy służy do opisania czyjegoś 

zachowania, ale również wychowawczą – kiedy dajemy komuś wskazówki: 

„Bądź czujny jak zając. Miej na wszystko baczenie”. Tak również mogą mówic 

do siebie myśliwi przed rozpoczęciem polowania: „Bądź czujny jak zając. Ob-

serwuj uważnie otoczenie”. 

 

„Śpi jak zając z otwartymi oczami” – powiedzenie nawiązujące do poprzed-

niego, mówiącego o czujności zająca. Zając nawet w czasie snu musi być czujny, 

od tego zależy jego przeżycie. Tu – w odniesieniu do człowieka, który śpi czujnie – 

                                           
3 A. Mickiewicz tak pisał o zającach w Panu Tadeuszu:  

„(…) Nieraz zając, zdybany w kapuście, 

Skacze skryć się w konopiach bezpieczniej niż w chróście [dzisiaj pisze się chrust] 

Bo go dla gęstwi ziela ani chart nie zgoni, 

Ani ogar wywietrzy dla zbyt tęgiej woni”. 
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budzi się co chwilę, budzi go byle dźwięk, byle odgłos. Pełni funkcję informa-

tywną. 

 

„Kluczyć jak zając” – zając kluczy przed powrotem do kotlinki (miejsca 

spoczynku). Kluczenie polega na zataczniu przez zająca pętli, zamiast podążania 

prosto do miejsca, gdzie będzie spał i odpoczywał. Chodzi oczywiście o zmylenie 

drapieżników. Powiedzenie to odnosi się do człowieka, który nie mówi wprost, 

kręci, zwodzi, nie chce powiedzieć prawdy. Może pełnić dwie funkcje: informa-

tywną – gdy opisujemy zachowanie człowieka: „On zawsze kluczy jak zając, nie 

mówi wprost”, bądź funkcję wychowawczą – zachęcając kogoś do bezpośrednie-

go wyrażania swoich zamiarów czy uczuć: „Nie klucz jak zając, mów wprost o co 

ci chodzi”. 

 

„Skromny jak zając w kapuście” – jest jeszcze powiedzenie: „Nieśmiały jak 

zając w kapuście”, raczej mylnie dobrane do „skromnego”. Zając „skromny” w ję-

zyku łowieckim to zając „tłusty, dobrze odżywiony”, „skrom” to tłuszcz zajęczy4. 

Zając odżywiający się kapustą jest dobrze zbudowany, tłusty. Jednak powiedznie 

„Skromny jak zając w kapuście” nie odnosi się do osoby o puszystej budowie 

ciała. Tu określenie „skromny” ma to samo znaczenie co w języku ogólnym, a więc: 

„Skromny jak zając w kapuście” oznacza osobę skromną, nieśmiałą. Pełni funk-

cję informatywną, ale również wychowawczą.  

 

„Złapać zająca” – oznacza „przewrócić się”. Myśliwi mówią tak w sytuacji, 

gdy ktoś się przewrócił: „Złapał zająca”. Określenie to pełni funkcję informatyw-

ną – infromuje o zaistniałej sytacji: „Przyszliśmy nieco później, bo on złapał za-

jąca i musieliśmy pomóc mu wstać”. 

 

„Wywinąć kominka” – zmylić kogoś, wprowadzić kogoś w błąd. Zając wy-

wija kominka gdy chce zmylić drapiezniki bądź psy gończe. Odskakuje nagle 

w bok aby zmylić ślady lub by zgubić ścigające go psy lub drapieżniki. Pełni 

funkcję informatywną. 

 

„Na zającu świat nie stoi” – określenie stosowane wobec osób mało zdecy-

dowanych, nie potrafiących podejmować odważnych decycji. Może oznaczać też 

rezygnację z czegoś, co wymaga sporego nakładu pracy bądź sporego wysiłku. 

Upolowanie zająca to bardzo trudna sztuka, nie dla wszystkich. Stąd też powie-

dzenie „Na zającu świat nie stoi” – o czymś, co jest bardzo trudne dla kogoś 

                                           
4 O frazeologiźmie tym pisze również B. Malczewska – zob. Malczewska B., Ptactwo i za-

jąc w przysłowiach – o aspektach kultury łowieckiej w wybranych paremiach języka włoskiego 

[w:] „Społeczeństwo. Edukacja. Język”, Płock, Wydawnictwo PWSZ, 2018, (artykuł złożony 

do druku). 
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i decycuje się on zrezygnować ze zdobycia tego. Pełni funkcję informatywną lub 

wychowawczą. 
 

W języku rosyjskim znaleźliśmy 6 przysłów dotyczących zająca. 

 

„Не ищи зайца в бору – он на опушке сидит“ – „Nie szukaj zająca w bo-

rze – on siedzi na skraju lasu”5 – przysłowie nawiązujące do miejsca przebywania 

zajęcy. Są to zwierzęta polne. W lesie bardzo rzadko można je spotkać. Funcja 

informatywna – przysłowie to wyraźnie wskazuje, gdzie należy szukać zająca. 

Pełni jednocześnie funkcję instruktażową – „Jeśli chcesz znaleźć zająca, idź na 

skraj lasu”. 

 

„У зайца своя путевка – где борозда, там и днёвка“ – „Zając ma swoją 

zasadę przebywania – gdzie brózda tam schronienie dzienne”. Zające lubią ukry-

wać się za dnia we wszelakiego rodzaju brózdach. Przysłowie to pełni dwie funk-

cje: informatywną i instruktażową. Określa dokładnie miejsca, w których można 

znaleźć tego przedstawiciela zwierzyny drobnej. 

 

„Зайца на барабан не выманишь“ – „Zająca nie zwabisz bębnem” – przy-

słowie, które mówi o tym, jak trudno jest upolować zająca, biorąc pod uwagę 

fakt, że zajęcy nie wabi się. Wabienie pomaga pozyskać zwierzynę, ale w przy-

padku polowania na zająca ta sztuka nie przyda się. Przysłowie to pełni funkcję 

informacyjną i wychowawczą, mówi o tym, że zająca trzeba umieć podejść, bo 

zwabić go nie można. A podchodzenie zwierzyny, zwłaszcza tak płochliwej jak 

zając, jest nie lada sztuką. 

 

„Заяц уж сед, навидался он бед“ – „Zając usiadł i napytał sobie biedy” – 

przysłowie to mówi o tym, jak bardzo płochliwy jest zając, jak bardzo musi uwa-

żać na swoich przeciwników, na drapieżniki, które na niego polują. Każde dłuż-

sze zatrzymanie się naraża go na niebezpieczeństwo. Pełni funkcję informatywną. 

 

„Пока зайца убьют, вола съедят“ – „Zanim upolują zająca, zjedzą wołu” – 

przysłowie mówiące o tym, jak dużą sztuką jest upolowanie zająca. Trudno jest 

go pozyskać z dwóch powodów – pierwszy, ponieważ jest to bardzo płochliwe 

zwierzę, ucieka przy każdym niepokojącym go odgłosie, każdym niepokojącym 

go ruchu, drgnięciu gałązki, itd. Po drugie – jest to bardzo szybkie zwierzę. Na-

prawdę trudno jest trafić zająca będącego w biegu. W prawie łowieckim jest za-

bronione strzelanie do zająca siedzącego, co daje mu spore szanse na przeżycie 

w czasie polowania. Przysłowie to pełni funkcję wychowawczą: „Naucz się być 

cierpliwym jesli chcesz upolować zająca”. 

                                           
5 Tłumaczenie przysłów z języka rosyjskiego na język polski Joanna Smoła. 
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„Горячему охотнику и березовый пень зайцем кажется“ – „Napalonemu 

myśliwemu i brzozowy pień wydaje się być zającem“ – przysłowie pokazuje, jak 

bardzo myśliwi są zapaleni jesli chodzi o polowanie na zające. Upolowanie zają-

ca jest nie lada sztuką i daje myśliwemu zaszczyt uważania się za wytrawnego 

strzelca. Pełni funkcję wychowawczą, uczy nabierania dystansu: „Zachowaj spo-

kój. Nie bądź zbyt podekscytowany. Nie musisz pozyskać zwierzyny za wszelką 

cenę”. 

Wilk w paremiach 

W polskim języku łowieckim są 3 przysłowia dotyczące wilka oraz 3 związki 

frazeologiczne odnoszące się do wilka. 

 

„Wilk morduje dla strawy, człowiek dla zabawy”. Przysłowie to nieco kłam-

liwie mówi o celu prowadzenia polowań. Myśliwi w Polsce realizują plan plo-

wań, który jest ustalany przez ministra środowiska oraz przez Naczelną Radę Ło-

wiecką. Odstrzał zwierzyny jest ściśle kontrolowany, każda pozyskana w sposób 

przypadkowy sztuka zwierzyny jest rozliczana jako przestępstwo. W ostatnim cza-

sie liczebność wilka znacznie wzrosła. Zastanawiające jest zachowanie wilków, 

które nie polują, a raczej mordują w bestialski sposób – często zupełnie nie w celu 

zaspokojenia głodu6. Biorąc pod uwagę powyższe, można śmiało stwierdzić, że 

znaczenie tego przysłowia zdezaktualizowało się.  

 

„Wilka potkać szczęście, kiedy nie ukąsi, a zająca nieszczęście, kiedy się nie 

uszczuje.” Przysłowie to zostało umówione powyżej. 

 

„Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka” – „Ловит волк, да ловят и волка”, 

„Таскал волк – потащили и волка”, „Przyszła kryska na Matyska”. Przysłowie 

o charakterze wychowawczym: „Jeśli zrobisz komuś coś nieprzyjemnego, odpła-

ci ci się podobnie / spotka cię to samo”. 

 

„Głodny jak wilk” – frazeologizm określający kogoś z dużym apetytem. 

Pełni funkcję informatywną. 

 

                                           
6 Zob. https://wiadomosci.wp.pl/w-bieszczadach-wilki-zlikwidowaly-problem-bezpanskich- 

psow-teraz-zdejmuja-te-na-lancuchu-6262395527698561a; https://wiadomosci.wp.pl/wilk-pogryzl- 

dzieci-w-bieszczadach-nowe-fakty-potwierdzaja-najgorsze-obawy-6269814152128641a; 

https://nowiny24.pl/samotny-wilk-atakuje-wies-w-bieszczadach/ar/6024535; 

https://www.tvp.info/37951745/to-wilk-atakowal-w-bieszczadach-naukowcy-potwierdzaja; 

http://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/artykul/mierzeszyn-wilki-zagryzly-stado-owiec-rolnicy-

boja-sie-o,4756753,art,t,id,tm.html. 
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„Wilkiem patrzeć” – frazeologizm mówiący o kimś, kto patrzy nieprzychyl-

nie, źle, złośliwie. Pełni funkcję informatywną. Może również pełnić funkcję wy-

chowawczą, kiedy chcemy komuś zwrócić uwagę: „Nie patrz wilkiem, bądź bar-

dziej przychylnie nastawiony”. 

 

„Wilk go ozionął” – tak mówią myśliwi w sytuacji, kiedy ktoś otarł się 

o śmierć lub o duże niebezpieczeństwo. Pełni funkcję informatywną. 

 

W rosyjskim języku łowieckim jest bardzo dużo przysłów dotyczących wilka – 13. 

 

„Сер волк, сед волк, а все ему волчья честь“ – „Szary wilk, siwy wilk, 

a wszyscy mu cześć oddają” – przysłowie nawiązuje do wieku wilka i szacunku, 

jakim się cieszy wśród myśliwych. Szary, czyli młody, siwy – stary. Pomimo 

wieku wszyscy szanują wilka. Przysłowie to pełni funkcję informatywną. 

 

„Голодный волк сильнее сытой собаки“ – „Głodny wilk jest silniejszy od 

sytego psa” – wilk kiedy głodny jest w stanie wykazać się ogromną siłą w celu 

zdobycia pożywienia. Przysłowie to pełni funkcję informatywną oraz wycho-

wawczą. Uczy o naturze tego niebezpiecznego drapieżnika.  

 

„Один волк гоняет овец полк“ – „Jeden wilk goni pułk owiec” – Przysło-

wie to mówi o naturze wilka, o tym, jak bardzo niebezpieczny jest on dla stada 

owiec. Jeden osobnik potrafi zdusić kilkanaście owiec. Stanowi duże zagrożenie 

dla stad. Przysłowie to pełni funkcję informatywną oraz wychowawczą – nie tyl-

ko informuje o cechach typowych dla wilka, uczy jednocześnie, jak bardzo trzeba 

uważać mając stado owiec czy bydła, jak bardzo trzeba tego stada pilnować. 

 

„Не гонкой бьют волка – уловкой“ – „Nie gonić wilka, lecz przechy-

trzyć”. Wilki to bardzo przebiegłe zwierzęta, trudno je podejść, trudno zwabić 

w pułapkę. Przysłowie to pełni funkcję instruktażową – mówi, że wilka trudno 

dogonić. W czasie polowania na niego należy się raczej wykazać sprytem.  

 

„Волк стареет, но не добреет“ – „Wilk starzeje się, lecz nie staje się lepszy“ – 

pomimo wieku wilk zawsze będzie groźnym drapieżnikiem. Wilk zawsze wil-

kiem zostaje, nie stanie się lepszy. To przysłowie może wskazywać również na 

trudny charakter wilka. Nie tylko na jego wiek. Pełni funkcję informatywną. 

 

„Волк каждый год линяет, да привычки не меняет“ – „Wilk linieje 

z każdym rokiem ale przyzwyczajeń nie zmienia”. Przysłowie to pełni funkcję 

informatywną, jak również instruktażową. Mówi o tym, by dobrze obserwować 

przyzwyczajenia wilka, wówczas można poznać jego naturę i dowiedzieć się, 

gdzie ten drapieżnik może przebywać. 
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„Ловит волк, да ловят и волка“ – „Nosił wilk razy kilka ponieśli i wilka”. 

Przysłowie o charakterze wychowawczym – mówi o tym, że do każdego wrócą 

krzywdy, które skieruje on przeciw innym. „Nie czyń innemu co tobie niemiłe”. 

 

„Не убил волка в окладе – попадется на приваде“ – „Nie zabili wilka sto-

jąc w otoczeniu (polowanie z fladrami) – złapie się na przynętę”. Przysłowie o cha-

rakterze instruktażowym, mówi jak polować na wilki. Jeśli nie udało się pozyskać 

je w polowaniu z fladrami (w Polsce od dawna nie stosuje się tego typu polowań, 

w Rosji nadal poluje się w ten sposób. Jest to skuteczny sposób na pozyskanie 

wilka ponieważ boi się on powiewających czerwonych wstęg – fladr – i zasko-

czony oraz przestraszony jest łatwiejszym łupem), można polować na niego na 

przynętę. 

 

„Убив волчицу, по волчатам не плачут“ – Przysłowie instruktażowe; 

mówi o tym, że nikt wilka nie żałuje. „Zabiwszy wilczycę nie płacze się po wil-

czętach“. Młode wilki to również drapieżniki, stanowią tak samo zagrożenie dla 

innych zwierząt, jak ich rodzice. Nie należy żałować wilka, nawet jeśli zostaną 

same wilczęta. One kiedyś dorosną i będą stanowić spore zagrożenie. 

 

„Бей волка «бескурковкой», бей его и сноровкой“ – „Bij wilka dubel-

tówką, bij go też sprytem i umiejętnościami”. Przysłowie pełniące funkcję in-

struktażową. Mówi o sposobie polowania na wilka: „Poluj na wilka każdym spo-

sobem – przy użyciu broni, ale też przy użyciu sprytu”. 

 

„Видит волк козу, забыл и грозу“ – „Kiedy wilk widzi kozę zapomina 

o grozie”. Przysłowie to nawiązuje do napalczywej natury wilka, który widząc 

ofiarę zapomina o niebezpieczeństwie. W rzeczywistośi nie do końca jest to praw-

dziwe stwierdzenie. Wilk jest zwierzęciem bardzo czujnym, nie jest łatwo go oma-

mić i zwabić. Dlatego zakwalifikowaliśmy to przysłowie do dydaktycznych: 

„Bądź zawsze ostrożny! Niech nic nie odwróci twojej uwagi”. Przysłowie odno-

szące się raczej do charakteru człowieka, nakazujące mu być ostrożnym. 

 

„Волк, который много спит, никогда не будет сыт” – „Wilk, który dużo 

śpi nigdy nie będzie syty”. Przysłowie to należy odnieść bardziej do natury ludz-

kiej – jeśli człowiek nie pracuje, nie będzie miał co jeść. Ekwiwalentem może tu 

być i chyba najbardziej odpowiada polskie przysłowie „Bez pracy nie ma koła-

czy”. Przysłowie o charakterze wychowawczym. 

 

„Даже волк живет, не трогая скот поблизости от логова” – „Nawet wilk 

nie rusza bydła w pobliżu legowiska”. Przysłowie wychowawcze, nawiązuje do 

obyczaju nie czynienia krzywdy w pobliżu własnego domu. Nie odnosi się do 

zwyczajów wilka, ten bowiem poluje gdzie tylko może i kiedy tylko ma taką 
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okazję. Nie kieruje się żadnym kodeksem moralnym. Nawiązuje do kodeksu grup 

przestępczych takich jak złodzieje – złodziej nie kradnie we własnym domu, we 

własnej okolicy.  

Wnioski 

Przysłowia są ważnym elementem kultury łowieckiej. Funkcjonują w języku 

łowieckim polskim oraz rosyjskim. Określają jednak inne obszary rzeczywistości 

łowieckiej, pełnią też różne funkcje.  

W polskim języku łowieckim znaleźliśmy 6 przysłów oraz 6 związków fra-

zeologicznych dotyczących zająca, a także – 3 przysłowia oraz 3 związki frazeo-

logiczne dotyczące wilka. W rosyjskim języku łowieckim jest 6 przysłów doty-

czących zająca oraz 13 przysłów dotyczących wilka. Znaczną różnicę w liczebności 

paremii w obu językach można wyjaśnić specyfiką regulaminu polowań w Polsce 

oraz w Rosji. W Polsce obecnie nie poluje się zarówno na zające jak i na wilki. 

W Rosji zakaz ten nie obowiązuje. Na rozległych i bardzo róznorodnych środo-

wiskowo terenach łowieckich Rosji żyje bardzo duża liczba zajęcy, dzięki czemu 

tamtejsi myśliwi mogą polować na nie, pozyskując je głównie dla pożywienia. 

Wilki w Rosji stanowią ogromny problem. Populacja wilka w Rosji w 2017 roku 

została oszacowana na około 50 tys. osobników7. To jest dwa razy więcej niż 

wynika z potrzeb do prawidłowego funkcjonowania tamtejszego ekosystemu. Co 

roku wilki zagryzają bydło i zwierzynę łowną przynosząc straty wyliczone na 

około 12 mld rubli. W związku z ogromnym problemem szkód jakie wyrządza 

wilk w populacji bydła i jeleniowatych, w Rosji wilk jest zwierzyną łowną i ro-

syjscy myśliwi polują na niego. Jednym z popularniejszych a zarazem bardzo 

skutecznym sposobem jest polowanie z fladrami.  

Większość przysłów w języku polskim pełni funkcję informatywną (13 przy-

słów), oraz funkcję wychowawczą (6 przysłów). Nie zanotowaliśmy żadnego przy-

słowia o funkcji instruktażowej.  

Wśród rosyjskich przysłów przeważała również funkcja informatywna (12 przy-

słów) oraz funkcja instruktażowa (7 przysłów) a także wychowawcza (7 przy-

słów).  

PROVERBS WITH ANIMALISTIC ELEMENT  
IN POLISH AND RUSSIAN HUNTING LANGUAGE  

(ON HARE AND WOLF EXAMPLES) 

Summary 

Proverbs are important element in hunting culture. They are a source of in-

formation how to hunt or how to behave in the hunting culture. Proverbs tell the 

hunters about wild animals’ behaviour, habits and they area of living. We com-

                                           
7 Zob. https://tass.ru/v-strane/3966177. 
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pared Polish and Russian proverbs about hare and wolf. There were 12 Polish 

proverbs abotu hare and 6 proverbs about wolf. In Russian hunting language we 

found 6 proverbs abotu hare and 13 proverbs about wolf. In Poland it is not used 

to hunt for a hare neither for a wolf. In Russia there is quite different situation – 

Russian hunters hunt for these wild animals. Wolfs are predators that threaten 

other domestic animals in Russia, that is why Russian hunters hunt for them. 

Proverbs help hunters understand circumstances to hunt wolves or hares. Hares 

are popular for their fur and meat in Russia. It is reflected in hunting language 

and in proverbs for hunters. The ability to hunt wild animals affects on language – 

there is important information regarding both hunting spieces: hare and wolf.  
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Praca i szeroko rozumiane rzemiosło towarzyszyły ludziom na co dzień od 

dawien dawna. Każdy, by zapewnić sobie byt, musiał pracować, niemal każdy 

był rzemieślnikiem i korzystał z pracy innych rzemieślników. Praca tym samym 

mocno wpisywała się w codzienność miejską i wiejską, co z czasem odzwiercie-

dliło się również w języku. Tym samym do dziś dnia różne wielowyrazowe jed-

nostki słowne z leksemem praca i te motywowane realiami rzemieślniczymi sta-

nowią pokaźną i ważną kulturowo część składową frazeologii w wielu językach. 

Nie inaczej w języku czeskim. 

Jak wskazuje Ewa Młynarczyk do frazeologizmów motywowanych realiami 

rzemieślniczymi możemy zaliczyć te, które zawierają w swym składzie nazwę 

rzemieślnika (ševče, drž se svého kopyta) lub wyraz od takiej nazwy derywowany 

(kovářova kobyla chodí bosá), dalej komponent nazywający element rzeczywi-

stości związany z wykonywaniem danego rzemiosła (šité horkou jehlou), w końcu 

zaznacza, że należą tu także multiwerbizmy, które nie mają elementu jedno-

znacznie kojarzonego z realiami rzemieślniczymi, ale wskazuje na nie ich obra-

zowość [Młynarczyk, 2013, 31] (bez práce nejsou koláče)1. Właśnie jednostki 

frazeologiczne z ostatniej grupy stały się punktem wyjścia do rozważań nad te-

matem pracy i z nią związanym wynagrodzeniem, pracowitością i jej przeciwień-

                                           
1 Podział na korpus I, II, i III stopnia został zaczerpnięty z publikacji: Młynarczyk E., 

2013, Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii, Kraków, 

a uzupełniony, z racji rozważań nad czeskim materiałem językowym, przykładami czeskimi 

wybranymi przez autorkę niniejszego artykułu. 
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stwem próżnowaniem, itp., czyli tematami związanymi również z realiami rze-

mieślniczymi2. 

Badany materiał został przeanalizowany pod kątem semantyki przysłów i ję-

zykowego obrazu świata. 

Przytoczmy na początek definicję J. Bartmińskiego i R. Tokarskiego, którzy 

językowy obraz świata (dalej JOS) określili jako „pewien zespół sądów mniej lub 

bardziej utrwalonych w języku, zawartych w znaczeniach wyrazów lub przez te 

znaczenia implikowanych, który orzeka o cechach i sposobach istnienia obiektów 

świata pozajęzykowego. W tym sensie JOS jest utrwaleniem zespołu relacji za-

wartych w językowym ukształtowaniu tekstu, a wynikających z wiedzy o świecie 

pozajęzykowym” [Bartmiński, Tokarski, 1986, 72]. Nieco później lubelski zespół 

badawczy pod przewodnictwem J. Bartmińskiego uznał JOS w ukazującej się od 

1988 r. „Etnolingwistyce” za „obraz naiwny, leżący u podstaw języka, utrwalony 

w strukturze gramatycznej i znaczeniach słów, a także w strukturze i znaczeniach 

tekstów” [Bartmiński, 2012, 16]. Natomiast R. Grzegorczykowa definiuje JOS 

jako „strukturę pojęciową utrwaloną (zakrzepłą) w systemie danego języka” [Grze-

gorczykowa, 1999, 41]. I w końcu przytoczmy słowa J. Kajfosza, który problema-

tyką JOS zajmował się w odniesieniu do pogranicza polsko-czeskiego: „zajmując 

się problematyką JOS, interesujemy się językiem, który w znacznym stopniu orze-

ka o tym, co jest dla jego nosicieli bardziej, a o mniej ważne; który pokazuje, 

gdzie są najistotniejsze i najbardziej aktualne problemy do rozwiązania, a gdzie 

żadnych problemów nie ma. Chodzi tu o treści zawarte w języku, o zawarte w nim 

sposoby konceptualizacji i kategoryzacji rzeczy, systemy stosowanych warto-

ściowań, punktów widzenia, utrwalonych społecznie postaw wobec świata” [Kaj-

fosz, 2001, 9].  

Również w tekstach ludowych o charakterze klisz, czyli frazeologizmach, przy-

słowiach, powiedzonkach uwidaczniają się cechy typowe dla danej społeczności 

językowej, odbijają one również dawne realia i spojrzenie na świat, świadczące 

o minionym językowym obrazie świata [Anusiewicz, Dąbrowska, Fleischer, 2000, 

24]. W przysłowiach i powiedzeniach metaforycznych zawarły się nie tylko do-

świadczenia życiowe czy mądrość zbierana od wieków, ale zarazem naiwna, 

a jakże trafna obserwacja życia codziennego, wyobrażeń ludzkich. Frazeologia 

stanowi często kopalnię wiadomości na temat różnych grup narodowościowych, 

poszczególnych okresów historii, plastycznie przedstawia zawarty w nich języ-

kowy obraz świata, stanowi tym samym wdzięczny materiał badawczy dla socjo-

logów, językoznawców, etnologów itp. 

Podstawę materiałową dla niniejszych badań stanowi ok. 130 utrwalonych 

połączeń wyrazowych o znaczeniu metaforycznym, tj. wyrażeń, zwrotów, fraz, 

w tym wyrażeń porównawczych i przysłów zawierających się w temacie praca 

                                           
2 Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu SGS04/FF/2017-2028 pt. Řemeslo a řem-

eslník v jazycích a kultuře Slovanů. 
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wyekscerpowanych z publikacji Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, 

której autorem jest František Ladislav Čelakovský. Publikacja ta została wydana 

w 1852 r., chodzi o zbiór ponad 15 tys. jednostek frazeologicznych, głównie przy-

słów, uszeregowanych tematycznie. Można tutaj znaleźć przede wszystkim przy-

słowia w języku czeskim, ale obecne są także w innych językach słowiańskich 

(np. polskim, rosyjskim). Sam autor zbioru to XIX-wieczny czeski pisarz, poeta, 

krytyk i tłumacz, przedstawiciel czeskiego odrodzenia narodowego. Znaczny do-

robek twórczości Čelakovskiego powstał również dzięki jego zainteresowaniom 

etnograficznym i zebranym przez niego pieśniom słowiańskim (Slovanské ná-

rodní písně) i paremiom (właśnie Mudrosloví národu slovanského ve příslovích). 

Pod hasłem praca w słowniku SJP Doroszewskiego znajduje się następujący 

opis: „świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia, 

wyprodukowania określonych dóbr materialnych i kulturalnych, będąca podstawą 

i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego; wykonywany zawód, 

zajęcie, zatrudnienie, robota.”3 Słownik Lindego pracę charakteryzuje za pomocą 

synonimów, mianowicie: „robota, trud, dzieło, działanie”, czasownik pracować 
natomiast „wyraża ciągłe natężenie władz umysłu, lub siły ciała” [Linde, 1858, 

t. 4, 452]. 

Slovník spisovného jazyka českého leksem práce opisuje jako: „účelná, uži-

tečná činnost prováděná s vynaložením určitého tělesného nebo duševního úsi-

lí“4, a Internetový slovník současné češtiny jako: „účelná lidská činnost konaná 

s vynaložením určitého úsilí; odborná lidská činnost jako společenský jev; za-

městnání jako zdroj obživy; výsledný produkt určité činnosti, úsilí; způsob čin-

nosti patrný z jejího provedení, úsilí; námaha vynaložená k jisté činnosti“5. 

Znaczną część przysłów ze zbioru Čelakovskiego tworzą te mówiące o tym, 

że człowiek musi pracować, aby mógł w ogóle żyć czy poprawić swoje waruki 

bytowe, bowiem za darmo nikt nigdy niczego nie osiągnie: Nic nemůže člověku 

bez práce přijíti; Kdo chce s něco míti, ten se musí přičiniti; Neběháš-li, nemáš, 
nehledáš-li, nenajdeš; Hledě na les nevyrosteš, a zevluje na lidi nezbohatneš. Licz-

ne przysłowia mówiące o pracy i warunkach bytowych zawierają komponent od-

noszący się do jadła: Není jídla bez díla; Žáden bez práce nejí koláče; Bez práce 
ani koláče; Bez práce není ovoce; Za dřepky otřepky, chceš-li hrachu, dělej, bra-

chu; Chléb za břichem nechodí; Spěšně k jídlu, spěšně k dílu; Jaký kdo k jídlu, 

takový k dílu; Jez do syta, dělej do potu; Ležícího chleba není; Kdo chce chleba, 
pracuj co třeba; Hlad a práce výborné koření; Kdo večeře nehledá, toho večeře 
nenajde; Bez práce se člověk nenají; Kdo chce jádro jísti, musí ořech rozlousk-

nouti; Kdo neseje, ten nevěje; Kdo chce žíti, musí síti. Praca zatem przedstawiona 

                                           
3 http://sjp.pwn.pl/doroszewski/praca;5481004.html [online 8. 8.2017]. 
4 http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=práce&sti=EMPTY&where=hesla 

&hsubstr=no [online 20.8.2018]. 
5 https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/práce? [online 20.8.2018]. 
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została jako coś potrzebnego do przeżycia, utrzymania, odwrotnie nierób z punk-

tu widzenia człowieka pracującego nie zasługuje na przywilej jedzenia. Chyba 

najlepiej potwierdza to kolejne przysłowie: Kdo nebyl při díle, nebuď také při 

jídle. I w końcu przysłowia łączące pracę i jadło w bardziej wesoły sposób: Kde 
jedí, tam jez, a kde dělají, jdi pryč, nepřekážej; Z příjedku hlava nebolí. 

Praca wymaga od człowieka wysiłku i aktywności, przez co można osiągnąć 

zamierzone korzyści. Praca, zgodnie z treścią przysłów zawartych w Mudroslo-
ví…, się opłaca, przynosi odpowiednie wynagrodzenie, zapewnia byt Hoden slu-
žebník pokrmu svého; Hoden dělník záplaty své. Człowiek pracujący może nieo-

czekiwanie osiągnąć dodatkowe korzyści: Kdo rukama med míchá, prsty olíže; 

Kdo pečeni peče, slušno, by jí okusil; Co sluha sní není škoda. Pozytywny aspekt 

pracy i to, że dobra praca popłaca ukazują również przysłowia: Větší dobré s větší 

práci přichází; Úsilím a prací i nebe koupíš; Vychodily si nožky, vydělaly ručičky; 

Kdo dbá, ten má; Komu se nelení, tomu se zelení; Ustavičná práce všecko přemůže 

i przestroga: Na měkkých polštářích se jména nedobývá. Ten, kto pracuje, uwa-

żany jest zarazem za człowieka uczciwego, jest szanowanym: Na sebe dělati není 
hanba; Kdo se svou prací živí o krádeži nic neví; Lépe trhati konopí rukama, než 
krkem ostatnie przytoczone przysłowie przestrzega przed kradzieżą, za którą gro-

zi kara szubienicy, a która w dawniejszych czasach była wymierzana właśnie zło-

dziejom. Sama praca może również być miłą dla człowieka: Milátě práce, ač i těžká, 
jen když není daremná. 

Ten, kto chętnie pracuje, czy też lubi wykonywać swoją pracę, temu się ona 

nie dłuży: S chutí do toho, půl je hotovo; Dobrý počátek, polovice díla; Kdo dob-
ře počne, jakoby v prostředku byl; Čiň to, čiň jiné, tak ti čas mine; natomiast od-

wrotnie: Bez ochoty zlé roboty. Praca zostaje również szybko ukończona, nie tyl-

ko, kiedy jest podejmowana z zapałem, ale również z pomocą innych:  Kde je ruk 
dosti, jde dílo v rychlosti. W dalszej kolejności Čelakovský przytacza przysłowia 

mówiące o tym, że pożądany efekt nie musi pojawić się od razu, jednak nie nale-

ży zniechęcać się i wytrwać w pracy, staraniach: Co k hůře, vše hůře: Každý po-
čátek tvrdý; Jednou ránou dub nepadne; Dub neporazíš jedním dechem; Žádný 

strom nepadne jednou ránou (jednou třískou); Dub od jedné nepadne; Ruky když 
nepřičiníš, samo se nadělá. Praca łączy się również z kolejną pozytywną cechą – 

pilnością: Co činiti máš neodkládej; Co máš dnes snísti, schovej na zejtří, a co 

máš zejtra dělati, dělej dnes; Nůž, kterým se pořád krájí, nezrzaví; Rovně kováno, 
brzy zbroušeno, ostatnie przysłowie mówi o tym, że cokolwiek człowiek robi, 

powinien to robić dobrze i dokładnie. 

Liczne przysłowia zwracają również uwagę na wynagrodzenie za dobrze lub 

źle wykonaną pracę: Kdo dělá, vydělá; Dobrá práce, dobrá mzda; Pilnost sluhy 
dobrého činí pána štědrého; Napřed se mlátí, potom platí; Jaké dílo, takový plat; 

Jaká zásluha, taková výsluha; Za špatný plat nesporá práce; Bolí hrdlo zpívat 
darmo, a inne przysłowie przestrzega: Práce není bez platu, rozkoš plodí útratu. 

Czasami niestety wynagrodzenie za pracę jest nieadekwatne lub nawet niespra-
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wiedliwe, poświadczają to przysłowia: Velká robota, malé tvarůžky; Velká práce, 
malá mzda; Jiný obrací rožeň, a jiní pečení jedí; Kdo nepracují, těm maso, kdo 
pracují, těm hnáty; Kůň, který nejvíce táhne, nevždy také nejvíce ovsa dostává; 

Nerad ořechy louská, rád však výlupky chroustá. 

W niektórych przysłowiach ukazywane są pozytywne aspekty pracy poprzez 

realia kościelne niemal w myśl powszechnie znanej maksymy benedyktyńskiej 

ora et labora. A więc w nietórych paremiach jest obecny komponent „bóg”: Kdo 
pracuje, toho bůh nezkracuje; Bůh práci miluje; Boha vzývej a ruky přikládej, 
dalej pojawi się przestroga z tym składnikiem: Lenochu si bůh nedodá. Powyższe 

przykłady wpisują się w myśl reguły św. Benedykta, która mówi: Bezczynność 
jest wrogiem duszy. Dlatego też bracia muszą się zajmować w określonych go-

dzinach pracą fizyczną […], bo właśnie wówczas są prawdziwymi mnichami, jeśli 

żyją z pracy rąk swoich, jak Ojcowie nasi i Apostołowie [RB 48]. W innych przy-

słowiach występuje leksem „modlitwa” Kdo se potí na poli a modlí v komoře, ten 
hladem neumře; Vítej slunce s motlitbou v ústech a s prací v rukou; Modli se k bo-

hu, a vesluj k břehu. Występują również przykłady negatywne, czy ku przestro-

dze w powiązaniu z realiami nauki Kościoła, zawierające np. komponent „diabeł“ 

Ďábel neoře ani kopá, a proto vždy o zlém přemýšlí; Zahálka jest čertův polštář 

czy też „grzesznik”, „grzech”: Mnoho lenochův, mnoho hříšníkův; Zahálka matka 
hříchů, w których to przysłowiach zawarło się odwołanie do lenistwa (gnuśności) 

jako jednego z siedmiu grzechów głównych.  

W niektórych przysłowiach można odnaleźć komponent animalistyczny licz-

nie występujący we frazeologii najróżniejszych dziedzin, nie tylko tej związanej 

z pracą. Te odnoszące się do pracy czy zadawanego sobie trudu w zbiorze Čela-

kovskiego najczęściej wykorzystują zwierzęta domowe, jak kot, koń, krowa, kil-

kakrotnie wykorzystany został leksem ptak: Ráda kočka ryby jí, než do vody ne-
chce; Rád kocour ryby jídá, ale nerad pro ně do vody břede; Kdo chce ryby jísti, 

musí se zmokřiti; Ani slepice darmo nehrabe; Kůň k tahu, pták k letu, a člověk ku 
práci; Kůň, který nejvíce táhne, nevždy také nejvíce ovsa dostává; Lačný osel ani 
kůň nepotáhne; Kráva z krmu dojí; Cizím volem se chleba nedoořeš; Jak psa kr-

míš, tak loví; Každý ptáček svým se nosem živí; Každé ptáče svým zobáčkem syto; 

Pečení ptáci nelétají do huby; Mnohý shazuje hnízdo, a jiní mladé sbírají. 

Bardzo obszerną materiałowo grupą przysłów związanych z pracą, zarabia-

niem w Mudrosloví… jest ta karcąca ich przeciwieństwo, czyli przysłowia prze-

strzegające przed lenistwem i próżnością. Do próżniactwa odnoszą się następują-

ce: Zahálka počátek všeho zlého; Práce člověka živí, zahálka maří; Važ si času, 

chop se práce, zahálky se střež co zrádce; Zahálka matka hříchů; Zahálka jest 
čertův polštář; Zahalečům vždy svátek; Zahálka netučí; Odkladky jsou odpadky. 

O lenistwie mówią następujące przysłowia: Nebudeš-li se lenovati, budeš i sám 

chléb prodávati; Líná ruka (huba) holé neštěstí; Z pilnosti se štěstí rodí, lenost 
holou bídu plodí; Pondělek jest nedělin bratr, ostatnie przysłowie Čelakovský 

opatrzył komentarzem, że próżniakom w poniedziałek trudno ruszyć się do pracy 
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od kufla lub przechadzek. Lenistwo łączone jest z grzechem i stanowi zarazem 

jego przyczynę, z nieróbstwa bierze się wszelkie zło: Ďábel neoře ani kopá, a pro-
to vždy o zlém přemýšlí. Lenistwo również nie popłaca: Kdo z rána políhá, na 

večer pobíhá, przestrzegają przed nim również następujące przysłowia: Pod za-
lehlý kamen ani voda nejde; Stojatá voda ráda se zasmradí; Ráno vstav pracuj; 
sic jinak zas bys ležel. Brak pracy w wyniku lenistwa kojarzony jest z żebraniem 

Mladí ležáci, staří žebráci; Zahálky jsa služebníkem, neběduj, žes hadrníkem; Ru-
ka bez roboty přijde do žebroty; lenistwu towarzyszy też pijaństwo, a w ich wyniku 

bieda: Povaleč a opilec po prázdné chodí komoře. Z lenistwem łączone są rów-

nież niektóre negatywne cechy charakteru jak nieudolność i głupota: Mlátil hrách, 
mlátil, a cepem si po hlavě klátil do tego przysłowia Čelakovský dołączył ko-

mentarz, że można tak powiedzieć o niekompetentnym i głupim robotniku.  

I w końcu przysłowia zwracające uwagę na niechęć do pracy, jej unikanie, a na-

wet wywyższanie się ponad innych: Kdo dělati nechce, toho i mouka kole v ruce; 

Přehnala se královna prací, až ji prst zabolel. Čelakovský przestrzega również 

przed lenistwem i próżniactwem, gdyż Přijde čas, že se zeptá zima, cos dělal 
v létě; Kdo v létě nerobí, ten v zimě nedrobí. Próżniaka czy człowieka, który wy-

kręca się od pracy można jednak w łatwy sposób rozpoznać po czystych i gład-

kich dłoniach: Bílé ruce milují cizí práci. W powyższych przysłowiach nie ma 

pobłażania dla lenistwa i próżniactwa, cechy te zostają potępione lub wyśmiane. 

Tylko jedno przysłowie odniosło się do nieróbstwa w weselszy sposób: Kde jedí, 

tam jez, a kde dělají, jdi pryč, nepřekážej.  
W przysłowiach czeskich zawarł się również obraz źle wykonanej pracy lub 

podejmowanej z niechęcią, opieszale. Praca taka nie przynosi spodziewanych re-

zultatów i tym samym traci swoją wartość: Práce bezděčná nebývá vděčná; Bez-
děčné dílo nebývá zdárné; Práce kvapná, málo platná; Než špatně orati, raději 
vypřahati; Raděj málo a dobře, nežli mnoho a špatně. Čelakovský radzi, by każdą 

pracę dobrze zaplanować, gdyż Švec, dokud jedné boty neušije, druhé nezačíná. 

Z pracą łączy się również zasłużony odpoczynek, chociaż akurat takich przy-

słów w zbiorze Mudrosloví… jest stosunkowo mało: Čas práci, a zábavám svá 

doba; Po práci mílo odpočinouti. 
Ogólny obraz  pracy we frazeologii nie różni się znacząco w poszczególnych 

językach, które znalazły swe miejsce w zbiorze Čelakovskiego. Jest ona przed-

stawiona tam jako cecha pozytywna, szlachetna, dochodzi do pochwały takich 

cech jak pilność, pracowitość, człowiek pracujący łączony jest z uczciwością, 

niektóre przysłowia poprzez pracowitość odnoszą się do pobożności. Zdecydo-

wana większość przysłów mówi o tym, że praca popłaca, dzięki niej człowiek ma 

możliwość utrzymania siebie i rodziny, pojawiają się jednak także przysłowia 

zwracające uwagę na niesprawiedliwość w wynagrodzeniu za pracę. Przywary 

jak lenistwo, próżniactwo są karcone. W zbiorze zostały one ujęte głównie jako 

nieróbstwo, próżniactwo, stanowią również przyczynę pracy niechętnie podej-

mowanej, wykonywanej bez zaangażowania, bez wysiłku, nie przynoszącej spo-
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dziewanych rezultatów. Kilkakrotnie lenistwo zostało połączone z grzechem. Ze 

zbioru wyłania się ogólne i uniwersalne przesłanie przysłów – wskazanie wzorca 

do naśladowania, przestroga przed wadami. Obraz pracy zawartej w Mudroslo-

ví… to przede wszystkim praca fizyczna, wykonywana rękami, a tym samym 

w analizownym materiale zabrakło bezpośrednich odwołań do pracy umysłowej. 

Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła stwierdzić, że przysłowia z lekse-

mem praca i do tego pojęcia się odnoszące, często są łączone z sytuacją mate-

rialną człowieka, wynagrodzeniem za wykonaną pracę.  

PICTURE OF WORK FOR EXAMPLE PROVERBS  
FROM MUDROSLOVÍ NÁRODU SLOVANSKÉHO  

VE PŘÍSLOVÍCH 

Summary 

The subject of the article was proverbs concerning work in the collection 

Mudrosloví národu slovanského ve příslovích F. Čelakovského. On the basis of 

the research, it was possible to separate units connecting with living conditions, 

food and remuneration for the work done, subsequently effort and activity put 

into work, some units was associated with church realities, others was related to 

the opposite of work – laziness and vanity. 
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W POLSKICH I CZESKICH FRAZEOLOGIZMACH 
(SYMBOLIKA I EKWIWALENTNOŚĆ WZAJEMNA) 
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Contact: Uniwersytet Śląski w Katowicach; tkaczewski@poczta.onet.pl 

 

Zmysły1 i ich narządy zapewniają człowiekowi podstawowy kontakt z ota-

czającym go środowiskiem – czy szerzej światem zewnętrznym oraz orientację 

w nim; ich sprawność decyduje o naszym bezpieczeństwie, ale przede wszystkim 

umożliwiają one (najczęściej kombinacja ich funkcji) komunikowanie się ze 

światem i drugim człowiekiem poprzez nadawanie sygnałów wewnętrznych (psy-

chicznych) oraz odbieranie i interpretowanie (przez mózg i układ nerwowy) 

szeroko rozumianych znaków zewnętrznych (fizycznych i psychicznych). Ko-

munikowanie to odbywa się poprzez język naturalny (w naszym wypadku 

w znaczeniu niesomatycznym), a więc odbierane sygnały dźwiękowe są pierwot-

ne i pełnią tu pierwszorzędne znaczenie. Rolę takich „narzędzi bezpieczeństwa“ 

pełnią zmysły i ich narządy (wzrok/oko, słuch/ucho, dotyk/skóra, smak/język, 

węch/nos), także wśród nich niepośrednią rolę pełni smak i jego organ/narząd 

język (poprzez swoje kubki smakowe), które to (wraz z węchem i nosem) ostrze-

gają nas przed niebezpieczeństwem w postaci niejadalnego lub zepsutego pokar-

mu, a niejednokrotnie dodatkowo uatrakcyjnia i „umila nam“ spożywanie potraw 

                                           
1 W światowej ikonologii zmysły określane są także jako czucia i przedstawiane są 

w postaci symbolizującej figurę ubranego na biało młodzieńca, mającego na głowie rozpostartą 

pajęczynę, w otoczeniu kolejnych postaci, czy raczej zwierząt-symboli, a więc Małpy, Sępa, 

Odyńca i Rysia, czyli zwierząt, które to w potocznym przekonaniu posiadają poszczególne 

zmysły bardziej doskonałe, wyostrzone lub usubtelnione w porównaniu z człowiekiem. (Ripa 

C.: Ikonologia. Kraków 2013, s. 241–242; 432; Kopaliński W.: Słownik symboli. Warszawa 

2006, s. 216–218, 443–445.) 
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porzez ich właściwe doprawienie przyprawami kuchennymi i ziołami, poprzez – 

jak mówią kucharze – „dosmaczenie“. Smak/chuť i język/jazyk jako pojęcia 

ogólne oraz wyrazy słownikowe i tekstowe stają się istotnymi znakami języko-

wymi, a co za tym idzie ważnymi symbolami kulturowymi i społecznymi. W kul-

turach Słowian, a więc także Polaków i Czechów, narodów o podobnych trady-

cjach historycznych i religijnych, co wynika z ich sasiędztwa i „pokrewieństwa 

genetycznego“, smak/chuť i język/jazyk pełnią rolę takich wyraźnych znaków/ 

symboli tak językowych, jak i kulturowych. Warto jednak podkreślić, że pojawia-

jąc się w wyobraźni naszych słowiańskich przodków, niejednokrotnie nazywały 

i oznaczały inne dla poszczególnych użytkowników języka sprawy, rzeczy, poję-

cia, skojarzenia i wierzenia. Ich symboliczna znaczeniowo obecność we współ-

czesnej polszczyźnie i czeszczyźnie oraz polskiej i czeskiej kulturze wydaje się 

czymś odwiecznym i oczywistym, żywym i funkcjonalnym. Warto jednak pamię-

tać i zdawać sobie sprawę z tego, że dla każdego przeciętnego Polaka czy Czecha 

sens tych nazw jest wieloznaczny, a niejednokrotnie nawet nieprzejrzysty i nieo-

kreślony.2 

Badając sens pojęć i wyrazów smak/chuť i język/jazyk należy przypomnieć 

w pierwszej kolejności znaczenie leksykalne tych słów, a także równolegle 

uswiadomić sobie tę podstawową, klasyczną czy wręcz kanoniczną nebo wzor-

cową  symbolikę opisywanego zmysłu smaku [chuť] i języka [jazyk]3 jako narzą-

                                           
2 Symbolika nie tylko badanych leksemów jest rzeczywistości jest bardzo bogata i za-

zwyczaj jej interpretacja może być swobodna lub niejednoznaczna. Niniejszy artykuł ze 

względów swych ram formalnych prezentuje tylko symbolikę podstawową. Szerzej taką inter-

pretację traktują źródła wielce przydatne do takiego opisu, do których z pewnością możemy 

zaliczyć Słownik symboli Władysława Kopalińskiego (Kopaliński W.: Słownik symboli. War-

szawa 2006.) oraz Leksykon: znaki Świata, Omen, przesąd, znaczenie Piotra Kowalskiego 

(Kowalski P. Leksykon: znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa 1998.) 
3 Leksem język (cz. jazyk) stanowi dla slawisty językoznawcy ciekawe wyzwanie badaw-

cze, gdyż jego dystrybucja funkcjonalna obejmuje zazwyczaj dwa główne znaczenia: 1) ana-

tomiczne i somatyczne – język jako: część ciała, organ smaku i dotyku oraz narząd mowy; 

2) społeczno-kulturowe i lingwistyczne – język jako mowa, narzędzie porozumiewania się jed-

nostek i społeczności (idiolekt, socjolekt, gwara, dialekt, język narodowy) oraz system znaków 

i reguł tego kodu (leksyka, gramatyka i styl). Wyraz ten jako leksem to jedno z bardziej rozbu-

dowanych haseł słownikowych (i szczegółowych podhaseł wraz z odsyłaczami) w polszczyź-

nie i czeszczyźnie – artykuły objaśniające ten wyraz (pojęcie lub termin) encyklopediach czy 

słownikach wykładowych są bardzo bogate, zawierają niejednokrotnie kilka stron, jak jest to 

w przypadku polskiej Nowej encyklopedii powszechnej PWN (2 strony), Innego słownika języ-

ka polskiego (1 strona) czy zasłużonego czeskiego Słownika naukowego Otty [Ottův slovník 

naučný] (aż 6 stron). W OSN hasło to występuje dwukrotnie, w podwójnym znaczeniu: Jazyk 

(lat. lingua, glossa) je svalnatý ústroj dutiny ústní, vyrůstajicí z jejího dna. U člověka je podoby 

podlouhle čočkovité a rozeznává se na něm volný h ro t  (apex linguae), střední o dd í l  t ě l o v ý  
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du zmysłu smaku, co jest zazwyczaj śladem czy odbiciem antycznej kultury 

w naszych słowiańskich kulturach narodowych – polski lub czeski sens tych słów 

pokrywa się z tym uniwersalnym, tradycyjnym antycznym znaczeniem, przyję-

tym przez większość kultur i języków europejskich. Zanim przeanalizujemy sym-

bolikę tych dwóch nazw, skupmy się nad ich znaczeniem ściśle leksykalnym, przy-

wołując współczesne definicje tych leksemów ze źródeł najbardziej wiarygodnych, 

a więc z Słownika języka polskiego PWN i czeskiego Slovníka spisovného jazyka 
českého4. Z oczywistych względów w niniejszym artykule najistotniejsze jest 

znaczenie somatyczne, a więc odnoszące się do ciała ludzkiego (zwierzęcego) 

i jego funkcji zyciowych. W przywołanych źródłach wyrazy smak [chuť]5 i język 

                                                                                                                                     

 

 

(corpus linguae), a pak zadní oddíl či  k o ř en  (radix linguae), jimž přirůstá na jazylku. […] 

Jazyk, původně pohyblivý, masitý ústroj v ústech, orgán chuti a hlavní orgán při mluvení, 

značí v přeneseném smyslu samu činnost mluvení (ve frási »Ten má ostrý j.« a pod.). Mluví-li 

jednotlivec, při každém m l uv e n í  jsou činná jeho mluvidla, on koná tím jistý a k t ; výsledek 

tohoto aktu je ř eč , kterou posluchač slyší, f a k t , totiž skupina zvuků určitého zabarvení, rhy-

thmu atd. a určitého významu. Známé rozeznáme po řeči a netřeba nám je viděli. Mluva je tedy 

subjektivní, řeč objektivní stránka téhož zjevu (srv. něm. das Sprechen – die Rede). Obě tato 

slova mají ráz individuální, naproti tomu j. ráz sociální… [OSN, 1898, XIII/133–139] 
4 W tym przypadku zawarto przykłady bogatej kombinatoryki tego wyrazu (idiomów 

i frazeologizmów z jego udziałem), co w niniejszym artykule zostało pominięte w przyto-

czonych definicjach z tego źródła. 
5 Smak –  1) zmysł pozwalający na rozpoznanie pewnych właściwości przyjmowanych 

pokarmów; 2) właściwość rzeczy, najczęściej jadalnych, działająca na ten zmysł; 3) przyjem-

ność, którą ktoś znajduje w jedzeniu, piciu, czasem w paleniu papierosów; 4) podobanie do 

czegoś; 5) poczucie piękna, harmonii i elegancji; 6) to, co jest w czymś najwartościowsze, naj-

ciekawsze; 7) przyprawa do potrawy, napoju itp., nadająca im charakterystyczną właściwość; 

8) wywar z włoszczyzny, z mięsa lub z kości na zupę. (https://sjp.pwn.pl/szukaj/smak.html [Dostep: 

25.08.2018]). 

Chuť – […] 1) vnímání, pocit hořkosti, sladkosti, kyselosti, slanosti n. jejich kombinací: 

nemít žádnou ch.; mít slanou, nasládlou, ošklivou, příjemnou ch. v ústech; ústrojí chuti je na 

jazyku; zkazit, spravit si ch. pozbýt, nabýt příjemného chuťového pocitu; […] 2) jeden z pěti 

smyslů, umožňující vnímat hořkost, sladkost, kyselost, slanost aj.; […] 3) vlastnost některých 

látek (zvl. poživatin) vnímaná tímto smyslem: hořká, sladká, kyselá, slaná ch., ostrá, jemná, 

palčivá, štiplavá, pikantní, trpká, nasládlá ch. lahůdek; […] 4) (1. mn. ob. též -tě) chtění (če-

ho), žádost (po čem); […] †5) vkus 

(http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej=Hledat&heslo=chu%C5%A5&sti=EMPTY&wh

ere=hesla&hsubstr =no [Dostęp: 25.08.2018]) 
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[jazyk]6 mają współcześnie bardziej konkretne znaczenie słownikowe i sens7, 

pod warunkiem jednak, że w definicjach tych pominięty zostanie podany tam 

kontekst frazeologiczny, który bazuje zazwyczaj na korpusie języka. Będzie on 

omówiony w dalszej kolejności, ma on bowiem charakter pierwszoplanowy 

w niniejszym artykule. 

Smak w kulturach antycznych przedstawiany był jako kobieta trzymająca 

w prawej dłoni kosz pełen różnych owoców, co symbolizowło odczuwanie przez 

człowieka różnorakich smaków w naturalny sposób, w lewej zaś dłoni trzymała 

ona brzoskwinię, co starożytni Grecy uważali za aromat i smak odczuwany rów-

niez naturalnie [Ripa, 1992, 242]. 

Język w wielu kulturach i zwyczajach wspólnot ludzkich ma bardziej rozle-

głe symboliczne znaczenie, gdyż zazwyczaj oznacza ikonicznie lub pojęciowo 

wiele ludzkich przymiotów i pozytywnych umiejętności (np.: zręczność, smak 

i gust, rozeznanie, wyzwanie, umiejętność wyrażania myśli, siłę przekonywania, 

perswazję, dobrą wymowę, rozległe wiadomości, męczeństwo, sprawiedliwość, 

                                           
6 Język – 1) ruchliwy narząd położony na dnie jamy ustnej ssaków, płazów, gadów i pta-

ków, biorący udział w przyjmowaniu pokarmów, ponadto u ludzi jeden z najważniejszych or-

ganów mowy; 2) system znaków dźwiękowych służących do porozumiewania się przez człon-

ków danego narodu, społeczeństwa; 3) sposób porozumiewania się ludzi pewnego środowiska 

lub zawodu oraz zapisu i przekazywania informacji w jakiejś dziedzinie wiedzy; 4) sposób for-

mułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie, charakterystyczny dla danego człowieka, autora, 

dzieła, epoki; 5) utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka 

lub wyrażających jego emocje oraz każdy układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek 

nadał jakąś treść; 6) przedmiot, część jakiegoś urządzenia, fragment terenu itp. o wąskim, wy-

dłużonym kształcie; 7) daw. jeniec schwytany dla powzięcia wiadomości o nieprzyjacielu. (SJP 

PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/j%C4%99zyk.html [Dostęp: 25.08.2018]). 

Jazyk – […] 1) svalnatý, velmi pohyblivý orgán v dutině ústní (u zvířat v tlamě, zobáku 

atd.); orgán chuti, mluvy, […]; 2) soubor vyjadřovacích a sdělovacích prostředků vlastní pří-

slušníkům urč. společenství jako nástroj myšlení a dorozumění; mluva, řeč: j. národní; celoná-

rodní j.; spisovný j.; […]; 3) věc, předmět n. jeho část zprav. úzkým dlouhým tvarem se podo-

bající jazyku; […] j. u boty: výkrojek kůže přišitý pod šněrováním; geol. ledovcový j. výběžek 

ledovce vytvořený odtokem ledu z masy velehorského ledovce, splaz; žel. pohyblivá část výmě-

ny umožňující změnu směru jízdy; zool. mořská ryba plochého těla s chutným masem; rod So-

lea: j. mořský jazír; – často v bot. i lid. názvech rostlin: drobná kapradina s úzkým listem a hroz-

nem výtrusnic; bot. rod Ophioglossum: j. hadí; – jelení j. v. jelení; psí j. v. psí; volský j. v. 

volský; → zdrob. jazýček v. t. (http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php? hledej=Hledat&heslo=jazyk&sti= 

EMPTY&where=hesla&hsubstr=no [Dostęp: 25.08.2018]) 
7 Jak każde inne pojęcie, „język” posiada swoje znaczenie realne – podstawowe/neutralne 

bądź zdrobnione (języczek/jazýček7), spieszczone (jęzulek, jęzuniek) lub zgrubione (jęzor oraz 

wyjątkowo ozór) oraz przeniesione, w obrębie którego może zyskiwać nacechowanie znaczen-

iowo-emocjonalne i symboliczno-kulturowe, pozytywne bądź negatywne. 
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miłosiedzie itp.) oraz wad, przywar i wszelakich negatywów, co wówczas sym-

bolizowało pokazanie/wysunięcie języka (np.: przebiegłość, niestałość, zuchwa-

łość, pogardę, bluźnierstwo, oszczerstwo, kłamstwo, plotkę, drwinę, obmowę, 

odmowę, gadatliwość, zrzędność), a także abstrakcyjnych pojęć, organów, rzeczy 

i przedmiotów (np.: fallus, miecz, strzałę, truciznę, płomień, ster, zło, niebezpie-

czeństwo itp.) [Kowalski, 1998; Ripa, 1992, 241–242]. 

Słownik symboli Władysława Kopalińskiego [Kopaliński, 2001, 126] przy-

tacza wiele takich znaczeń, przy czym można zauważyć, że przeważają zazwy-

czaj negatywne konotacje języka nad ich pozytywnym brzmieniem. W dodatnim 

sensie już w czasach starożytnych język wiązał się z wiedzą i mądrością, zręcz-

nością, miłosierdziem, a więc cechami i zjawiskami raczej cenionymi i pożąda-

nymi. Język człowieka – sterem jego okrętu – to zdanie pochodzące z drugiego 

tysiąclecia przed naszą erą, zamieszczone w Pouczeniach Amenhemhata [Kopa-

liński, 2001, 126] miało szeroki odzew w ówczesnych kulturach, gdyż język jako 

„ster” wytycza człowiekowi kierunek działania, pomaga odnaleźć właściwą dro-

gę życiową, którą powinien podążać. W tym miejscu warto wspomnieć, że poka-

zanie, wysuwanie/wysunięcie języka (części ciała) na Bliskim Wschodzie, np. 

w Egipcie symbolizowało niechęć oraz treści lub znaczenie negatywne (zuchwa-

łość, zdrada, pogarda), z kolei ten sam gest na Dalekim Wschodzie miał sens 

przeciwny – język był symbolem odpowiedzialności, uczciwości, miłosierdzia 

i sprawiedliwości, a w księgach Kabały był utożsamiany nawet z głosem Boga. 

Parafrazując biblijne przysłowie Mowa jest srebrem a milczenie złotem, można 

przytoczyć pochodzący z tamtych czasów powiedzenie ugryźć się w język, czyli 

‘zamilknąć w samą porę, powstrzymać się w ostatniej chwili z wyjawieniem ta-

jemnicy czy zdradzeniem kogoś’. Z kolei w Indiach język stał się symbolem roz-

koszy zabijania, będąc atrybutem bogini śmierci Kali, łączono jego rozwidlone 

podobizny z atrybutem boga Agni, emblematem ognia ofiarnego. W kulturze 

grecko-łacińskiej (zwłaszcza w chrześcijaństwie) „język” kojarzony był z mę-

czeństwem i cierpieniem, gdyż to właśnie ten narząd wyrywano wyznawcom 

i wiernym, którzy nie chcieli porzucić swej wiary, wyrzec się swego boga lub 

bóstwa.8 Na podobne ślady takiego rozumienia sensu tego leksemu natrafimy 

                                           
8 Język był atrybutem św. Antoniego Padewskiego, złotoustego mówcy, którego język wy-

stawiono w szklanym słoju nad jego grobowcem w bazylice padewskiej. Legendy mówią, że 

biskup Emmeran z Ratyzbony (Regenzburg) mówił nadal, nawet po tym, jak odcięto mu język, 

co oznacza, że prawda zawsze będzie żyć, mimo że jej wyrazicielowi odetnie się język. Po-

dobnie symbolicznie brzmi legenda o otwarciu po trzystu latach od jego śmierci grobu cze-

skiego męczennika św. Jana Nepomucena (Jana z Nepomuku), który z życia bronił praw Ko-

ścioła i nie zdradził tajemnicy spowiedzi królowej, za co król skazał go na odcięcie języka, 

zrzucenie w worku z Mostu Karola i utopienie we Wełtawie. (Kowalski P.: Leksykon: znaki 

świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa 1998, s. 571; Vlnas V.: Jan Nepomucký, česká 

legenda, Praha 1993.) 
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także w Biblii – znajdziemy tu pamiętne zdania: Panie, wyzwól duszę moją […] 

od języka zdradliwego!9, w którym to język zdradliwy („zły język“) utożsamiany 

jest z językiem węża lub jaszczurki/smoka, a więc językiem zdrajcy, kłamcy, 

człowieka fałszywego i oszczercy. Podobne rozumienie znajdziemy także w Księ-
dze Przypowieści: Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców 
daje zdrowie10, co w kulturze żydowskiej oznaczało udział zespołu 23 sędziów na 

rozprawie o oszczerstwo. W tradycjach europejskich (anglosaskich i frankofoń-

skich) język był niejednokrotnie symbolem fallusa jako prowokacji seksualnej, 

zaś wyobrażenie języka umieszczano na dawnych mostach i bramach miejskich 

(np. Lallekönig w Bazylei), gdzie symbolizowało zakaz wstępu dla ludzi wyzy-

wających i bezczelnych, drwiących i obrażających innych. Wróżby szeptane 

przez liście, to języki ukryte w drzewach, w Grecji kapłani odczytywali wolę 

i polecenia Zeusa z szumu (czyli szeptu) liści (czyli języków) dębu. Również 

W. Szekspir w swej komedii pt. Jak wam sie podoba posłużył się taką przenośnią 

w cytacie Tu życie wolne […], w strumieniu – księgi, w drzewach ma języki.11 

Starożytni grecy uznawali język na najlepszy i jednocześnie najgorszy ludzki lub 

zwierzęcy organ, co wiązało się z opowieścią o Biasie z Prieny, jednemu z sied-

miu mędrów greckich w VI w. p.n.e, któremu król posłał zwierzę ofiarne, by fi-

lozof odesłał władcy najlepszą i najgorsza część zwierzęcia; Bias wypełnił oby-

dwa zlecenia jednocześnie, wysyłając królowi jeden ozór jednego zwierzęcia.12 

W średniowieczu (plastyki i płaskorzeźby) rozwidlony języ oznaczał perfidie 

i kłamstwo, co łączono z podwójnym językiem węża-Szatana. W archaicznym 

znaczeniu język do wynajęcia symbolizował pogardliwie jurystę, kauzypedrę, po-

kątnego doradcę lub kiepskiego adwokata o wątpliwej reputacji. Z kolei języczek 

u wagi to symbol równowagi, rozsądku, osądu i decydującej mądrości lub opo-

wiedzenia się po czyjejś stronie. Język dodatkowo jako organ/narząd smaku jest 

atrybutem „dobrego smaku“ i rozwagi, gdyż potrafi rozpoznać i rozróznić dobro 

(słodycz) i zło (gorycz). W średniowieczu publiczne wycięcie języka było karą za 

kradzież oraz fałszywe pomówienie. Z wyciętego języka/ozoru potwora, smoka, 

bazyliszka preparowano „mikstury niezwyciężenia“, a ich okazywanie zamiast 

głowy stworów było dowodem pokonania bestii (np. bohaterowie Ulsteru). 

W antropologii egipskiej serce i język to organy decydujące o postępowaniu 

człowieka i jego mądrości, za pomocą których egipski bóg Ptah stworzył świat 

(dzięki swojemu rozumowi i stwórczym właściowsciom słowa) Egipski mędrzec 

                                           

  9 Psalm 119 (120), 2: Skarga na niezgodliwych i oszczerstwa szerzących sąsiadów, [w:] Bib-

lia Święta, Warszawa: BiZTB, 1986, s. 580. 
10 Księga przypowieści Salomonowych, [w:] Biblia Święta, Warszawa 1986, s. 598. 
11 Shakespeare W.: Jak wam się podoba, akt 2, scena 1, s. 20. (http://docplayer.pl/316922-

William-shakespeare-jak-wam-sie-podoba.html, [Dostęp: 28.08.2018]) 
12 Anacharsis, Scyta, w Moraliach, 146F Plutarcha. (Kowalski P.: Leksykon: znaki świata. 

Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa 1998, s. 571). 



 125 

Amenofis pouczał, że język przestrzega człowieka przez zejściem na manowce, 

na złą drogę. Jako narzędzie mowy ludzkiej może język może pozostawać na 

usługach dobra i zła. Według Jezusa ben Syrycha oszczerca roznoszący słowa od 

jednych do drugich i przekręcający je, czyni z nich „trzeci język“. Można więc 

sądzić, że pełna harmonia między językiem i sercem a słowem i wolą wpływa 

i decyduje o powodzeniu życiowym, co powiedziano w Przysłowiach biblij-

nych.13 Warto w tym miejscu przypomnieć polski oryginalny polski wątek w po-

staci elementu leksykalnego – archaiczny przymiotnik języczny to określenie na 

gadułę, paplę lub plotkarza, co znalazło odbicie w staropolskim przysłowiu: 

Człowiek języczny nie będzie poszczęścion. Języcznego się strzeż! 
Frazeologizmy posiadające w swym składzie leksykalnym jako podstawowy 

komponent wyrazowy zmysły i narządy zmysłów to somatyzmy, a więc związki 

frazeologiczne odnoszące się do ludzkiego (zwierzęcego) ciała (organizmu) i je-

go funkcji. Polszczyzna i czeszczyzna, jako słowiańskie języki bliskopokrewne, 

posiadają w swym inwentarzu także takie niejednokrotnie ekwiwalentne wza-

jemnie frazeologizmy o bogatej historii, zaczerpnięte ze starożytnych kultur i tra-

dycji antycznych, które znakomicie sprawdzają sie współcześnie. Takiego rodza-

ju frazeologizmy obecne są także w polskich i czeskich przysłowiach („mądrościach 

narodów”) oraz sentencjach, które stanowią „złote myśli“ lub „skrzydlate sło-

wa“14. 

                                           
13 Życie i śmierć są w mocy języka i jak kto go lubi (używać), taki spożyje zeń owoc. (Prz 

18,21) (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=556 [Dostęp: 28.09.2018]) 
14 Skrzydlate słowa (gr. ἔπεα πτερόεντα, epea pteroenta) to powszechnie znane i często 

przytaczane wypowiedzi, których autorstwo lub okoliczności powstania da się ustalić. Są obra-

zowe, barwne i aluzyjne. Skrzydlate słowa zazwyczaj składają się z niewielu komponentów 

(zazwyczaj od jednego do czterech wyrazów). Pole semantyczne skrzydlatych słów oprócz 

warstwy dosłownego znaczenia (denotacji) obejmuje warstwę konotacyjną. Oznacza to, że aby 

zrozumieć sens skrzydlatego słowa w kontekście wypowiedzi, odbiorca powinien znać treści 

„nadpisane” na nich kulturowo. Źródłem skrzydlatymi słów stawać się mogą między innymi 

teksty takie jak: 1) cytaty np. biblizmy (Cenniejsi jesteście niźli wróble), cytaty z literatury 

(mędrca szkiełko i oko) z filmów (Ciemność, widzę ciemność), piosenek (All you need is love), 

wypowiedzi znanych osób (Nie chcę, ale muszę); 2) tytuły np. książek (Paragraf 22) czy fil-

mów (Zezowate szczęście); 3) slogany i hasła (Reklama jest dźwignią handlu), 4) imiona czy 

nazwiska postaci fikcyjnych używane zamiast rzeczowników pospolitych (Batman, Raskolni-

kow, Mała Mi, Wielki Brat), 5) autorskie terminy i pojęcia, np. era atomu, globalna wioska, 

zasada nieoznaczoności. W Polsce nazwę tę incydentalnie używali na przełomie XIX i XX w. 

Piotr Chmielowski i Tadeusz Boy-Żeleński (wzorując się na Georgu Büchmannie i Geflügelte 

Worte z r. 1864), ale cały czas były to tylko poetyckie metafory, a nie użycie we współcze-

snym rozumieniu. Sformułowanie skrzydlate słowa zaczęło się upowszechniać jako pojęcie 

i termin dopiero pod koniec lat 50. XX w., a do polskich teoretyków i badaczy skrzydlatych 

słów zaliczymy Henryka Markiewicza (opublikował w tygodniku „Przekrój” cykl artykułów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Brat
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To bardzo interesujący obiekt badań leksykalnych, frazeologicznych i styli-

stycznych. Bazując na klasycznych polskich i czeskich opracowaniach leksyko-

graficznych, w tym specjalistycznych dwujęzycznych słownikach frazeologicz-

nych wymienionych w Bibliografii niniejszego artykułu, by wspomnieć: Slovník 
spisovného jazyka českého, Wielki słownik języka polskiego, Slovník české frazeo-
logie a idiomatiky pod red. F. Čermáka i J. Hronka, Lidová rčení J. Zaorálka, Lid-

ské tělo v české a polské idiomatice E. Mrhačovéj i R. Ponczovéj, Słownik frazeo-
logiczny 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, wyodrębniono i pogrupowano na kategorie aż 476 czeskich 

i polskich frazeologizmów tego typu, w których pojawiły się nazwy poszczegól-

nych zmysłów i ich narządów, a więc: nos i čich [węch], kůže [skóra] i hmat [do-

tyk], jazyk [język]15 i chuť [smak], ucho i sluch [słuch] oraz oko i zrak [wzrok], 

które  uporządkowano rzeczowo i alfabetycznie (wykluczając powtórki), z czego 

97 (20+77) stanowiły konstrukcje leksykalne, w których leksem smak [chuť] 
i język [jazyk] stanowią dominujący wyraz. Sporządzony w ten sposób wyjściowe 

zestawienie16 zostało dodatkowo wzbogacony o grupę sentencji, przysłów czy 

                                                                                                                                     

 

 

pt. Kto tak powiedział? czyli skrzydlate słowa literatury polskiej, w których wymieniane były 

najbardziej znane i lubiane cytaty m.in. z literatury, filmu, historii), Stanisław Skorupka (po raz 

pierwszy zdefiniował to pojęcie jako utarte wyrażenia i zwroty, utarte przenośnie w II tomie 

Słownika frazeologicznego języka polskiego, Warszawa 1967–1968) oraz  Henryk Markiewicz 

i Andrzej Romanowski (w r. 1990 wydali wielokrotnie później wznawiany słownik pt. Skrzy-

dlate słowa, gromadzący bogaty inwentarz znanych i powtarzanych cytatów, sloganów i tytu-

łów), odta skrzydlate słowa zyskały status terminu w Polsce. (Markiewicz H., Romanowski A.: 

Skrzydlate słowa. Warszawa 1990, s. 5–6, 275; Tarsa J.: Dyskretny urok nagłówka, czyli skrzy-

dlate słowa na łamach dzisiejszej prasy. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Filologia Rosyjska,  

z. 33, Opole 1994, s. 102; Chlebda W.: Król bywa nagi. Między cytatem a skrzydlatym słowem. 

[In:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio FF Philologiae, t. XVIII. Lublin 

2000, s. 88; Chlebda W.: Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne. Opole  

2005, s. 15–17 .) 
15 Leksem ten wraz z tworzonymi z jego udziałem frazeologizami i przysłowiami został rze-

rzej przedstawiony w  artykule pt. Leksem język/jazyk w polskich i czeskich frazeologizmach 

występujących w przysłowiach i sentencjach. (Tkaczewski D.: Leksem język/jazyk w polskich 

i czeskich frazeologizmach występujących w przysłowiach i sentencjach. [In:] Parémie národů 

slovanských VII, Ostrava 2014, s. 239–248.) 
16 Dużym wyzwaniem dla badacza sporządzającego taki wykaz stanowi znalezienie ekwi-

walentnego, dosłownego znaczenia/sensu danego frazeologizmu w obu językach oraz właściwe 

„obustronne“ przyporządkowanie stylistyczne danej jednostki frazeologicznej, co nie zawsze 
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„skrzydlatych słów“ związanych z badanym zagadnieniem – leksem chuť [smak] 

stworzył tylko jedną sentencję/przysłowie, zaś wyraz jazyk [język] „zbudował” 

tylko 4 takowe. Ciekawie przedstawiają się proporcje statystyczne wszystkich 

476 zbadanych frazeologizmów somatycznych oraz 24 przysłów związanych 

z nimi, a także ranking ilościowy tychże, co ilustruje poniższy wykres/graf nr 1. 
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Ranking ilościowy leksemów (zmysły i narządy zmysłów)

w czeskich frazeologizmach i przysłowiach

Leksem Przysłowie

Źródło: opracowanie własne 

Wykres nr 1 

Ranking ilościowy leksemów (zmysły i narządy zmysłów) w czeskich frazeologizmach i przysłowiach 

 

Leksem chuť [smak] występuje w 20 czeskich frazeologizmach somatycz-

nyh, np.: 1. ● být hez chuti a (bez) zápachu [być bez smaku i zapachu], 2. ● být 

(někomu) po chuti [przypaść komuś do gustu / być w guście], 3. ● být při chuti 

[mieć apetyt / być przy apetycie], 4. ● dát/nechat si zajít chuť (na něco) [stracić 

chęć do czegoś / stracić ochotę na coś), 5. ● dělá mu všechno po chuti  [postępu-

je według jego upodobań], 6. ● dělat někomu po chuti [postępować po czyjejś 

myśli], 7. ● dělat něco s chutí [robić coś ze smakiem / robić coś chętnie], 8. ● dě-

lat někomu chutě [robić komuś smaka/ślinkę na coś], 9. ● dělat si chutě na něco 

[połykać ślinkę / mieć na coś ochotę], 10. ● Dobrou chuť! [Smacznego!], 11. ● do-

dat někomu chuti k něčemu [dodać komuś chęci/ochoty do czegoś], 12. ● dráž-

dit chuť někoho [kusić/drażnić/nękać/pobudzać smakiem], 13. ● mít divné chutě 
[mieć dziwne zachcianki], 14. ● mít chuť k jídlu [mieć chęć do jedzenia // mieć 

ochotę coś zjeść], 15. ● mít sto/tisíc chutí (to/něco) udělat [mieć wielką ochotę 

(to/coś) zrobić // palić się do czegoś], 16. ● nic mu není po chuti [nic mu się nie 

podoba], 17. ● ostřít si něčím chuť [ostrzyć sobie na coś apetyt], 18. ● příjit ně-

čemu na chuť [poznać smak czegoś // zasmakować w czymś], 19. ● příjit někomu 

na chuť [przypaść komuś do gustu/smaku], 20. ● zahnat někomu všechnu chuť 

                                                                                                                                     

 

 

jest możliwe, stąd nierzadko pojawić się tu mogą idiomy nieprzekładalne lub niedopasowane 

stylistycznie w obu językach, w takim przypadku możliwe jest tylko podanie opisowego zna-

czenia (sensu) cytowanego związku frazeologicznego. 
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na něco [odebrać komuś na coś apetyt]. Wyraz ten, jako element główny, tworzy 

tylko jedno przysłowie: ● S jídlem roste chuť. [Apetyt rośnie w miarę jedzenia.]. 
Z kolei wyraz jazyk [język] pojawia się aż w 77 czeskich frazeologizmach 

w znaczeniu somatycznym, np.: 1. ● bát se lidských jazyků [bać się ludzkich ję-

zyków], 2. ● brousit/otírat si o někoho/na někom jazyk/jazýček [ostrzyć/strzępić 

sobie na kims język], 3. ● dát si pozor na jazyk [ważyć słowa // liczyć się ze sło-

wami], 4. ● (dělat něco) s vyplazeným jazykem [(robić coś) z wywieszonym ję-

zykiem], 5. ● držet jazyk na uzdě // dát (si) jazyk na zámek/řetěz/petlici [trzymać 

język na wodzy/smyczy/uździe], 6. ● držet jazyk za zuby [trzymać język za zę-

bami // milczeć], 7. ● jazyk mu utíká před rozumem [plecie/gada, co mu na język 

padnie/popadnie/przyjdzie // plecie trzy po trzy], 8. ● jazyk jako žihadlo [język 

(ostry) jak żądło], 9. ● jen si jazyk omočit/svlažit [tylko zamoczyć usta // wypić 

niewielką ilość napoju], 10. ● jezdit po někom jazykem [ostrzyć/strzępić sobie na 

kimś język], 11. ● jí, div si jazyk neukousne [je, aż mu się uszy trzęsą], 12. ● kous-

nout se do jazyka [ugryźć się w język // powstrzymać się od mówienia // w porę 

zamilknąć], 13. ● letět s vyplazeným jazykem [biec/gnać/lecieć z wywieszonym/ 

wywalonym językiem], 14. ● má chlupy/narostly mu chloupky na jazyku [lubi 

smacznie jadać // jest wybredny], 15. ● mám/plete se mi to na jazyku [mam to na 

końcu języka], 16. ● mateřský/rodný jazyk [język ojczysty]17, 17. ● mít dar jazy-

ka // mít jazyk na pravém místě [mieć obrotny język // być ciętym w języku], 

18. ● mít dřevěný jazyk [mieć język jak kolek // drętwy/zdrętwiały język], 19. ● mít 

duši/dušičku/smrt na jazyku [stać nad grobem // być o krok od śmierci], 20. ● mít 

hbitý/hbitej jazyk [być wygadanym/elokwentnym // umieć dobrze mówić // mieć 

zgrabny/zwinny język], 21. ● mít jazyk jako na obrtlíku [gadać/pytlować jak na-

jęty // nie szczędzić języka], 22. ● mít jazyk na kolovratě // mít jazyk jako kolovrat/ 

kolovrátek [trzepać/mleć językiem (jak kołowrotek/katarynka)], 23. ● mít jazyk 

naostro // mít jazyk (ostrý) jako břitva/meč [mieć język (ostry) jak żądło/miecz/ 

brzytwa], 24. ● mít jazyk na vestě // plazit (vyplazovat) jazyk [ledwo zipać // bie-

gać/gonić/latać z wywieszonym językiem], 25. ● mít jazyk svatého Jana [mil-

czeć jak grób // być milczącym], 26. ● mít jazyk z hadích ocásků spletený [być 

pyskatym/ kąśliwym // mieć ostry/cięty/kąśliwy język], 27. ● mít líný/línej jazyk 

[być małpmównym I mówić rzadko i niechętnie], 28. ● mít mlsný/chlupatý ja-

zyk [mieć delikatne podniebienie // być wybrednym w jedzeniu], 29. ● mít na 

jazyku med, a v srdci jed [co innego mówić, a co innego mysleć // być fałszy-

wym], 30. ● mít nabroušený/podřezený/podříznutý/podseknutý jazyk [mieć ostry/ 

złośliwy/cięty język // być ciętym w języku], 31. ● mít něco (právě/ už už) na 

jazyku // měl jsem to (právě) na jazyku [mieć coś na końcu języka // z ust komuś 

coś wyjąć], 32. ●  mít přirostlý/přirostlej jazyk [milczeć/nie odpowiadać, gdy ktoś 

pyta // język kołkiem stanął], 33. ● mít svázaný jazyk [mieć język na uwięzi], 34. 

● mít špičatý/zlý/jedovatý jazyk [mieć ostry/zły/złośliwy język], 35. ● mlít (zbůh-

                                           
17 W znaczeniu niesomatycznym. 
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darma/naprázdno) jazykem [mielić (napróżno) językiem/ ozorem], 36. ● mlčí, jako 

by mu přimrzl jazyk [milczy, jakby zapomniał/nie miał) języka w gębie // milczy 

jak zamurowany/zaklęty], 37. ● mluvit andělským jazykem [mówić słodko/anielskim 

głosem], 38. ● mluvit společným/jedním/stejným jazykem [mówić wspólnym ję-

zykiem // mieć wspólne zdanie w danej sprawie], 39. ● mohl si jazyk vymluvit // 

moct si jazyk vymluvit [nie szczędził języka // nagadać się // nie szczędzić języ-

ka], 40. ● mohl si (na tom slově/ na té větě) jazyk zlámat/zlomit/překousnout 

[omal sobie (na tym słowie / na tym zdaniu) języka nie złamał/połamał], 41. ● na 

jazyk se (mi) hrnula slova [chcieć coś powiedzieć, jednak wczas się powstrzymać], 

42. ● najít společný jazyk s někým [znaleźć z kimś wspólny język], 43. ● něco 

(ho) pálí na jazyku [język go świerzbi/pali/ piecze/swędzi], 44. ● nechce mu to 

z jazyka ven [nie chce mu to przejść przez usta/gardło], 45. ● nelamte si jazyk 

[nie strzępcie (sobie) gęby/języka], 46. ● nemůže ani jazykem hnout [język mu 

kołkiem stanął], 47. ● nevidí si na jazyk [mówi, co mu ślina na język / do gęby/ust 

przyniesie], 48. ● oblomit si jazyk [złamać sobie język // nauczyć się po począt-

kowych trudnościach obcego języka], 49. ● ohnivý jazyk // ohnivé jazyky [ognisty 

język // ogniste języki], 50. ● pálit/ spálit si jazyk [zapłacić za swoje (krytycz-

ne/niewłaściwe) słowa], 51. ● plést jazykem // mít těžký jazyk [mieć sztywny 

język // język komuś (coś) kołkowacieje/kołkiem staje/plącze się), 52. ● plete se 

(mu) jazyk [plącze się mu język], 53. ● převalovat/válet na jazyku [jeść powoli // 

delektować się // mówić wolno, z pauzami], 54. ● příjít někomu na jazyk [coś 

przyszło na myśl komuś], 55. ● pustit jazyk na špacír [rozpuścić język (jak dzia-

dowski bicz)], 56. ● pustit jazyk z uzdy (jazyku uzdu) [puścić wodzę językowi], 

57. ● raději si jazyk ukousnu než… [prędzej sobie dam/dałbym język uciąć, 

niż...], 58. ● rozvázal se mu jazyk [rozwiązał mu się język], 59. ● rozvázat ně-

komu jazyk/ústa [rozwiązać komuś język/usta], 60. ● sbíhají se mu sliny na ja-

zyku [ślinka mu cieknie/napływa do ust // mieć apetyt/ochotę na coś], 61. ● sekat 

jazykem [siekać, zranić słowem (kogoś)], 62. ● slova někomu váznou na jazyku 

[slowa więzną/uwięzły komuś w gardle // ktoś nie może nic powiedzieć (np. 

z przerażenia)], 63. ● sotva vládnout jazykem [belkotać/ paplać/ pleść bez sen-

su/niezrozumiale // nie powiedzieé nic rozsądnego], 64. ● sušit jazyk [ssać ła-

pę/palec], 65. ● svědí/svrbí ho jazyk/jazýček [świerzbi/pali/piecze/ swędzi go ję-

zyk], 66. ● šlapat si/našlapovat na jazyk [mieć kluski w gębie // seplenić], 67. ● 

šlehat jazykem [trzepać/mleć/pytlować językiem], 68. ● švihat jazykem [trzepać 

językiem // mleć ozorem], 69. ● třepit si jazyk o něco/někoho [ostrzyć/ strzępić 

sobie język na czymś/kimś], 70. ● udělat si na jazyku uzel [mieć problem z wy-

mówieniem czegoś / wypowiedzieć coś z trudem // dotrzymać tajemnicy], 71. ● 

umět jen hýbat jazykem [umieć/potrafić tylko językiem obracać], 72. ● utíkal, 

div si na jazyk nešlapal [uciekał, co sił w nogach / na łeb na szyję / w te pędy / ile 

sił starczy], 73. ● válet něco na jazyku [posmakować czegoś // zjadać/pić z rozko-

szą // delektować się czymś], 74. ●  vyplazovat /vypláznout na někoho jazyk [po-

kazać/pokazywać komuś język], 75. ● zatáhnout jazyk [ugryść/ukąsić się w ję-
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zyk], 76. ●  zbytečně si lámat jazyk [strzępić sobie język], 77. ● zlé jazyky / zlí ja-

zykové [złe języki (ludzkie)]. Leksem ten jako somatyzm występuje tylko w 4 cze-

skich przysłowiach, np.: 1. ● Co na srdci, to na jazyku. [Co w sercu, to na ję-

zyku. (Ew. św. Łukasza)], 2. ● Jaké srdce, takový jazyk. [Jaki człowiek ma 

charakter, taka jego mowa.], 3. ● Víno rozvazuje jazyk. [Wino rozwiązuje ję-

zyk.], 4. ● Zlý jazyk mnoho zlého natropí. [oszczerstwa powodują dużo nieprzy-

jemności, kłótni].  

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że poza wykorzystanymi dla potrzeb tego 

artykułu źródłami (szeroko rozumianymi słownikami frazeologicznymi wykaza-

nych w Bibliografii) na licznych internetowych stronach hobbystycznych można 

spotkać wiele przysłów (rymowanych i bez rymów) zawierających leksem ję-

zyk/jazyk, jednak nie zawsze jako składnik utartych związków frazeologicznych 

o charakterze somatycznym (bądź wieloznacznych); zazwyczaj są to biblizmy, 

okazjonalizmy (w tym sentencje filozofów, polityków i twórców kultury) albo 

regionalizmy (w tym przysłowia innych narodów). Przytoczmy kilkanaście z nich – 

polskie: 1. ● Język i do Krakowa dopyta. (synonim: Kto pyta, nie błądzi. lub Kto 
pyta o to, czego nie wie, może zajść daleko.); 2. ● Językiem jak chcesz, ale ręką 
się strzeż.; 3. ● Język wynurzy, co się w sercu burzy.; 4. ● Dlatego dwie uszy, jeden 

język dano, iżby mniej mówiono, a więcej słuchano.; 5. ● Boga na języku, a dia-
bła ma w sercu.; 6. ● Babskim językiem diabeł kręci.; 7. ● Język lata jak łopata, 
ręce stoją, pracy się boją.; 8. ● Komu język lata, temu ręce stoją.; 9. ● Kto jęzo-

rem tęgo miele, zwykle robi niewiele.; 10. ●Nie wart w gębie języka, kto nim bra-
ta dotyka.; 11. ● Zwiąż język w gębie, bo on zwiąże ciebie. oraz czeskie: 1. ● Jazyk 
bez kostí, a tudy, kam chce, obrací.; 2. ● Jazyk bez kostí, ale kosti láme.; 3. ● Ja-

zyk bez paměti tajemství nezdrží.; 4. ● Jazyk dobře věří, když zub bolí.; 5. ● Jazyk 
je dýkou žen, proto ho nikdy nenechávají rezivět.; 6. ● Jazyk nechávej doma a uši 
venku.; 7. ● Jazyk neočistí svědomí.; 8. ● Jazyk nešpatný voják.; 9. ● Jazyk se 

tiskne k bolavému zubu.; 10. ● Jazyk vrah, mluví-li před rozumem.; 11. ● Jazyk, 
co pokoje nedá, protivný, drzý, jen nesnáze plodí.; 12. ● Rána jazykem horší jest 
než rána kopím.; 13. ● Národ bez jazyka je národem bez srdce.; 14. ● Někdo tla-

chá, jakoby probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. [Bible, Přísloví, 
12,18]; 15. ● Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. 

[Bible, Přísloví, 12,19]; 16. ● Bez mlčení jako protipólu by se celý systém jazyka 

velmi rychle zhroutil. [autor: S. Sontagová]; 17. ● Jazyk je jediný nástroj, který se 
stálým užíváním ostří. [W. Irwing]; 18. ● Jazyk máme na to, abychom mohli říkat 
milé věci svým přátelům a tvrdé pravdy svým nepřátelům. [H. Heine]; 19. ● Jazy-

ky mají vždy dosti jedu a nic se jim na tomto světě neubrání. [Molière]; 20. ● 

Ženský jazyk může smlčet jen to, o čem neví. [L. A. Seneca (Seneka Starszy)]; 21. 

● Pokud myšlení kazí jazyk, pak i jazyk může zkazit myšlení. [G. Orwell]; 22. ● 

V jazyku je naše národnost. [J. Jungmann]; 23. ● Kolik jazyků znáš/umíš, tolikrát 
jsi člověkem. [J. W. Goethe]. 

* * * 
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Źródło: opracowanie własne                                      

Wykres nr 2 

Typologia ekwiwalencji czeskich i polskich frazeologizmów somatycznych 

 

Ciekawym problemem związanym z badanym zagadnieniem wydaje się 

problematyka ekwiwalentności czeskich i polskich frazeologizmów z leksemami 

chuť/smak i jazyk/język, o których mowa. Według Haliny Pietrak-Meiser za ekwi-
walent uważane są dwa frazeologizmy, które odznaczają się identycznym znacze-

niem a także zabarwieniem stylistycznym. Istnieje duże zróżnicowanie od ekwiwa-

lentów identycznych poprzez podobne aż po nieprzekładalne. Trzy podstawowe 
grupy tworzą 1. ekwiwalenty w pełni adekwatne, 2. ekwiwalenty częściowo ade-

kwatne oraz 3. ekwiwalenty nieadekwatne. [Pietrak-Meiser, 1985, 189–190.] Ba-

zując na powyższej opinii, można przedstawić wspomniane typy wraz z bardziej 

szczegółowym podziałem, co obrazuje wykres/graf nr 2. 

Przypomnijmy w skrócie cechy poszczególnych kategorii.18 Pierwszy typ 

frazeologizmów w dwóch językach – ekwiwalenty w pełni adekwatne charakte-

ryzują się pełną tożsamością znaczeniową oraz identycznym zabarwieniem styli-

stycznym, tak więc frazeologizmowi czeskiemu odpowiada w polszczyźnie fra-

zeologizm o strukturze identycznej; w tym zbiorze frazeologizmów stosowany 

jest również kolejny podział na grupy (podtypy) jednostek frazeologicznych: 

1) identyczne19, 2) podobne20 i 3) zróżnicowane21.  

                                           
18 Szczegółowa charakterystyka wszystkich przedstawionych w grafie nr 2 kategorii fra-

zeologizmów somatycznych z licznymi przykładami przedstawiono w artykule: TKACZEWSKI 

D., Zmysły i narządy zmysłów w polskich i czeskich frazeologizmach oraz ich ekwiwalentność. 

In: Parémie národů slovanských VIII, Red. U. Kolberová, S. Mizerová., Ostrava: Ostravská 

univerzita, Filozofická fakulta, 2017, s. 183–193. 
19 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 różni-
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Typ drugi – ekwiwalenty częściowo adekwatne obejmuje takie wyrażenia 

i zwroty frazeologiczne w czeszczyźnie, dla których w polszczyźnie nie istnieją 

dokładne odpowiedniki frazeologiczne.22 Częściowa adekwatność obecna jest 

                                                                                                                                     

 

 

ce fonetyczne oraz niezgodności brzmieniowe, gdy mamy do czynienia z wyrazami różnymi 

genetycznie. 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. 

Należy w tym wypadku wymienić także internacjonalizmy, a właściwie europeizmy – specy-

ficzny zbiór identycznych frazeologizmów, wyrażeń i zwrotów wywodzonych z mitologii, 

dziejów antycznych czy biblii (tzw. biblizmy), czyli „skrzydlatych słów”, które spotkać moż-

na także w pozostałych językach europejskich. 
20 Grupa druga – podobne jednostki frazeologiczne obejmuje wyrażenia i zwroty mają-

ce identyczne znaczenie, z tym że podobieństwo struktury i obrazowości jest również zacho-

wane, jednak widoczne są pewne różnice w strukturze (składzie) leksykalnym i budowie gra-

matycznej. 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 czę-

ści mowy[tamże]) są praktycznie synonimami w rozumieniu szeroko rozumianej synonimii 

frazeologicznej. Szczególny typ stanowią takie frazemy, w których istnieje swoista „niesyme-

tria“, gdy jednemu z komponentów w czeskich związkach frazeologicznych odpowiadają w dwa 

komponenty w języku polskim, będące dokładnym synonimem czeskiego komponentu, gdyż 

utworzone są na bazie identycznego rdzenia. 
21 Trzecia grupa opisywanych frazeologizmów to zróżnicowane jednostki frazeolo-

giczne, które posiadają tożsamość znaczeniową oraz odpowiedniość struktury wyrażenia lub 

zwrotu, jednak określony sens takiego frazeologizmu zostaje wyrażony poprzez różne składni-

ki leksykalne lub poprzez odmienną konstrukcję gramatyczną. Do zbioru tego zaliczymy cze-

skie idiomy posiadające ekwiwalentne polskie odpowiedniki w postaci frazeologizmu, jednak 

nieadekwatna jest ich obrazowość. 
22 Ich częściowa adekwatność rozumiana jest głównie jako brak pełnej tożsamości 

znaczeniowej między czeskim frazeologizmem a jego polskim odpowiednikiem, a także jako 

brak analogii formalnej w podstawowych typach: zwrot = zwrot i wyrażenie = wyrażenie. Wy-

różnić 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), 2) frazeologizmy w których czeska jednostka posiada mniej lub 
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również w sytuacji, gdy w czeszczyźnie  napotkamy dwa lub kilka synonimicz-

nych związków frazeologicznych, jednak w polszczyźnie brak jest takich syno-

nimów. Z podobną sytuacją mamy do czynienia, gdy napotkamy frazeologizmy 

porównawcze, gdzie część porównywana jest identyczna w obu językach, zaś 

cześć porównującą tworzą różne człony bez zachowania wzajemnych paralel.23 

Ostatni, typ trzeci frazeologizmów w dwóch językach –  ekwiwalenty niea-

dekwatne to sytuacja, gdy czeski związek nie posiada w polszczyźnie żadnego 

odpowiednika frazeologicznego, identycznego czy podobnego. W tym wypadku 

stosuje się zabieg zastępczy, taki wyjściowy czeskie wyrażenie musi być w miarę 

ekwiwalentnie przetłumaczone na język polski, omówione, sparafrazowane opi-

sowo lub też wyjaśnione znaczenie owego frazeologizmu, co czynią często tłu-

macze w swoich przypisach. Jednak takie komentarze w postaci opisu, luźnego 

związku wyrazowego lub pojedynczego wyrazu są bardzo niedoskonałe, nie mo-

gą być uznane za ekwiwalenty, nie są bowiem jednostkami frazeologicznymi – 

podając (tłumacząc) jedynie sens, nie niosą pełnego znaczenia wyjściowego, ob-

cojęzycznego frazeologizmu, gdyż nie uwzględniają obrazowości i ekspresji, 

podstawowych i najbardziej charakterystycznych cech, a nawet zadań frazeologii. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie szczególne grupy ekwiwalentów 

nieadekwatnych, tj. 1) idiomy semantyczne24 oraz 2) idiomy gramatyczne25. Róż-

                                                                                                                                     

 

 

bardziej adekwatny polski odpowiednik w postaci frazemu lub jedynie dosłownego tłumacze-

nie, ale nigdy związku identycznego. 
23 Taka nieadekwatność pojawia się w obrębie identycznych komponentów leksykalnych 

i może powodować niewielką odmienność składników, jednak – co warto podkreślić – moty-

wacja semantyczna pozostaje nadal wyraźna i odczuwalna. Wyróżnić w tym wypadku następu-

jące typy ekwiwalencji: 1) czeskiemu zwrotowi  odpowiada polska fraza; 2) czeskiemu zwro-

towi odpowiada polskie wyrażenie frazeologiczne lub też 3) czeskiemu wyrażeniu odpowiada 

polski zwrot frazeologiczny. 
24 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 idiomów o ograniczonym uzusie, dotyczą one bowiem sytuacji 

i zjawisk, które znają jedynie członkowie danej społeczności. 
25 Nieadekwatne (czeskie) idiomy gramatyczne są jednostkami, które posiadają – oprócz 

cech właściwych dla frazeologizmów – struktury gramatyczne charakterystyczne tylko dla da-

nego języka (w naszym wypadku czeskiego).W grupie ekwiwalentów o braku pełnej adekwat-

ności w budowie gramatycznej zachodzi naruszenie paraleli typologicznej: wyrażenie = wy-

rażenie i zwrot = zwrot, czyli czeski zwrot zostaje oddany w języku polskim poprzez ten sam 

obraz (skojarzenie), jednak w postaci frazy lub wyrażenia. Jest ich niewiele, zaś ich (polskimi) 

odpowiednikami mogą być zwykle przybliżone ekwiwalenty, tłumaczenia lub komentarze. 
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nice szczególnie widoczne są w związkach częściowo adekwatnych, charaktery-

zujących się przybliżona postacią semantyczną, jednak odmienną budową. Od-

powiedniki frazeologiczne w praktycznie nie istnieją w grupach określanych jako 

nieadekwatne, co spowodowane jest idiomatycznością związków danego języka, 

w tym wypadku czeskiego lub polskiego. 

Innego charakteru od opisywanych powyżej trzech typów ekwiwalencji  

z analizowanymi konstrukcjami wyrazowymi (frazeologizmami) związane są ho-

monimia frazeologiczna i homonimy językowe realizujące czesko-polską po-

zorną ekwiwalencję językową. W językach bliskopokrewnych istnieje niebezpie-

czeństwo złudności ekwiwalentów leksykalnych, gdyż identyczne lub bardzo 

podobne wyrazy w obu językach mogą się różnić pod względem semantycznym 

czy stylistycznym.26  

Podsumowując, warto na zakończenie omawiane frazeologizmy somatyczne 

(z leksemami chuť/smak i język/jazyk) scharakteryzować pod względem staty-

stycznym. Takie obliczenia utrudnia fakt, że niektóre czeskie somatyzmy posia-

dają kilka ekwiwalentów w języku polskim (w tym opisy/objaśnienia znaczenia). 

W tym wypadku należy wziąć pod uwagę tylko znaczenie dosłowne lub najbar-

dziej podobne. Wśród wyekscerpowanych w trakcie badań 99 związków frazeo-

logicznych (zazwyczaj tylko somatycznych lub wieloznacznych), na podstawie 

bardzo uważnych obliczeń wyróżniono: 37 ekwiwalentów w pełni adekwatnych, 

33 ekwiwalentów częściowo adekwatnych, 21 ekwiwalentów nieadekwatnych 

i 6 aproksymatów („zdradliwych słów/zwrotów”), co znalazło swe graficzne od-

bicie w poniższym wykresie/grafie nr 3. 

Konkludując – jak wykazały przeprowadzone badania oraz wynikające z nich 

powyższe zestawienia, analiza i charakterystyka przykładów – frazeologizmy so-

matyczne z udziałem nazw zmysłów i narządów zmysłów (w tym wypadku sma-

ku [chuť] i języka [jazyk]) to zjawisko fascynujące dla slawisty, ciekawe i barw-

ne, lecz jednocześnie niejednoznaczne semantycznie, gdyż ekwiwalencja takich 

konstrukcji leksykalnych jest niejednokrotnie wątpliwa i kontrowersyjna, do czego 

przyczynia się niepełna, często bardziej „amatorska” lub domyślna i intuicyjna 

ich przekładalność czesko-polska i polsko-czeska. Tak więc pełna znajomość 

                                                                                                                                     

 

 

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. 
26 Wyróżniamy w zbiorze tego typu homonimów frazeologicznych zwroty – związki 

werbalne i wyrażenia – związki nominalne, jak również porównania notowane w obu grupach 

[Orłoś, 2005, 114]. 
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i świadomość ich wzajemnej ekwiwalencji powinna być istotna dla osób bilin-

gwialnych z uwagi na interferencję językową, a także w pracy tłumaczy języka, 

by nie stworzyć ryzyka niepoprawnego, złego i niejednoznacznego przekładu 

wspominanych somatyzmów zwłaszcza w  tekstach literackich i publicystycz-

nych. 

Źródło: obliczenia własne 

Wykres nr 3 

Ekwiwalencja czeskich i polskich somatyzmów z leksemem chuť/smak i jazyk/język 

 

LEXEMES CHUŤ/SMAK [TASTE] AND JAZYK/JĘZYK [TONGUE]  
IN CZECH AND POLISH SOMATIC PHRASEOLOGICAL 

UNITS (SYMBOLISM AND MUTUAL EQUIVALENCE) 

Summary  

The use of names of senses and sense organs as a basic component of 

so-called somatisms, 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. Phraseo-

logical 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 
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and awareness of the content of rich phraseology, which has great semantic sig-

nificance, are equally important as the knowledge of the vocabulary. 

In the course of the investigation, the author of this article indicates the 

meaning, sense and symbolism of taste and the tongue in world cultures, excerpts 

61 (54 + 7) Czech and Polish phrasemes and 5 proverbs containing these lexemes 

from available ‘classic’ dictionaries in which the particular sense chuť/smak 

[taste] and sense organ jazyk/język [tongue] make the main entry, orders and com-

pares them in terms of equivalence, and presents the quantitative statistical data 

by means of three graphs. 
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КОМПОНЕНТ ХЛЕБ В РУССКИХ 
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ  

(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЧЕШСКИМ ЯЗЫКОМ) 

Лукаш Плесник 

Component of bread in Russian paremiological units  

(compared to Czech) 

Keywords: Bread, proverb, paremiological units, phraseology 

Contact: Ostravská univerzita; lukas.plesnik@osu.cz 

 

Хлеб уже издавна считается одним из основных продуктов питания. 

Его значение в жизни любого народа – огромное. В России хлеб во всеоб-

щем употреблении известен уже с X века. Его наличие в доме и на столе 

считалось, и до сих пор считается, обязательным [Проxоров, 2009, 591]. 

Наряду с единичным положением роли хлеба как основного пищевого про-

дукта, сама лексическая единица хлеб занимает исключительное положе-

ние в качестве коренного термина лингвокультурного пространства славян-

ских языков, в том числе и русского языка.    

Данный факт подтверждается многочисленными толкованиями терми-

на хлеб на страницах словарей русского языка. Итак, ниже приводятся ос-

новные изложения, подобранные в передовых словарях русского языка (тол-

ковые словари В. И. Даля, Д. Н. Ушакова, С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

и В. В. Морковкина (ред.))1. 

Толковый словарь русского языка В. И. Даля приводит пять основных 

толкований: 1. колосовые растения с мучнистыми зернами, коими человек 

питается и коих посев и жатва основа сельского хозяйства (хлеб в поле); 

2. растение это в снопах, копнах, кладях, снятое уже с поля, или чистое зер-

но его, вымолоченное (хлеб на гумне); 3. мучное печенье из кислого теста, 

готовое на пищу (печеный хлеб); 4. всякая пища человека, харчи, продо-

                                           
1 Даль, В. И. Толковый словарь русского языка (2016); Ушаков, Д. Н. Большой тол-

ковый словарь русского языка. Современная редакция (2014); Ожегов, С. И., Шведова, 

Н. Ю. Толковый словарь русского языка (2017); Морковкин, В. В., Богачева, Г. Ф., Луц-

кая, Н. М. Большой универсальный словарь русского языка (2016).  
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вольствие (заработать на хлеб); 5. все вообще насущные, житейские по-

требности (дать кому хлеб) [Даль, 2016, 829].  

Большой толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова толкует лек-

сическую единицу хлеб последовательно: 1. пищевой продукт, выпекаемый 

из муки, растворенной в воде (пшеничный хлеб); 2. такой продукт в виде из-

делия какой-н. определенной формы (вынимать хлебы из печи); 3. зерно, из 

которого приготовляется этот продукт; 4. такие злаки (урожай хлебов). 

Следующие значения используются в переносном значении: 5. пропитание, 

пища, содержание, иждивение (зарабатывать на хлеб); 6. средства к суще-

ствованию, заработок (отбивать хлеб у кого-н.) [Ушаков, 2014, 903]. 

Толковый словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

определяет данный термин в следующих значениях: 1. пищевой продукт, 

выпекаемый из муки (ржаной хлеб); 2. продукт в виде крупного выпеченно-

го изделия (круглый хлеб); 3. плоды, семена злаков, размалываемые в муку 

(урожай хлебов); 4. в переносном значении то же, что пропитание (зараба-

тывать себе на хлеб), то, что необходимо для пропитания или существова-

ния (не хлебом единым жив человек); 5. средства к существованию, зарабо-

ток (эта работа – верный хлеб) [Ожегов, 2017, 829].  

Представленные выше изложения можно резюмировать с помощью тол-

кований в Большом универсальном словаре русского языка под ред. В. В. Мор-

ковкина, который считается одним из новейших и самых презентабельных 

словарей современного русского языка. В нем толкования даются следую-

щим образом: 1. пищевой продукт, который выпекается из муки, а также та-

кой продукт в виде выпеченных из муки изделий (свежий хлеб); 2. зерно, из 

которого делают муку для выпечки такого продукта (хлеб нового урожая); 

3. растущие в поле злаковые растения, из зерен которых делают муку и кру-

пу, а также поле с такими растениями (озимые хлеба); 4. перен., разг. то, что 

едят, чем питаются (заработать на хлеб); 5. перен., разг. средства к суще-

ствованию, а также средства к существованию, зарабатываемые собствен-

ным трудом (хлеб врача легким не назовешь) [Морковкин, 2016, 1349]. 

Вышеуказанные толкования термина хлеб являются непосредственным 

доказательством того, что данную лексическую единицу можно без сомне-

ний считать одной из коренных единиц лингвокультурного пространства 

русского языка и вообще национально-культурного сознания русского наро-

да. «В национально-культурном сознании русских хлеб относится к высшим 

ценностям бытия. Он используется в некоторых православных христиан-

ских обрядах, осмысляется как дар Божий или даже образ самого божества. 

Считается большим грехом выбрасывать хлеб. В старину зачерствевший 

хлеб сушили, а хлебные сухари держали на черный день, то есть на случай 

голода» [Проxоров, 2009, 592].  

Лексема хлеб находит свое отражение также в паремиологическом 

фонде русского языка, поэтому ее можно считать культурологическим ис-
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точником многочисленных паремий, т. е. устойчивых фразеологических еди-

ниц, представляющих собой целостное предложение дидактического со-

держания2. Зачастую слово хлеб является важной лексической составляю-

щей многих пословиц, поговорок и устойчивых выражений. Среди самых 

известных можно назвать хлеб да соль – пожелание приятного аппетита, пе-
ребиваться с хлеба на квас – жить очень бедно, сидеть на хлебе и (на) воде – 

голодать, испытывать нужду, хлеб всему голова – хлеб как символ благосо-

стояния, не хлебом единым жив человек – у человека есть не только матери-

альные потребности и др.  

Итак, ниже приводятся самые частотные паремиологические единицы, 

где хлеб является основным составляющим компонентом. Примеры паремий 

выбраны, в первую очередь, из Большого универсального словаря русского 

языка под ред. В. В. Морковкина, а также из толковых словаряей русского 

языка Д. Н. Ушакова и С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой. Сопоставление 

с чешским языком опирается на русско-чешские переводные фразеологиче-

ские словари3. Среди наших примеров встречаются как пословицы и пого-

ворки, так и другие устойчивые обороты, составной частью которых явля-

ется компонент хлеб. Такого рода обороты называются малыми формами 

устного народного творчества.  

Следует отметить, что пословиц и поговорок о хлебе существует очень 

много. С семантической точки зрения их можно разделить на три группы. 

Первую группу составляют пословицы и поговорки, не имеющие никакого 

переносного смысла. Они отражают глубокую любовь и уважение предков 

к хлебу. К ним относим паремии типа ржаной хлебушко – калачу дедушка; 

за хлебом все добро; был бы хлеб, а у хлеба люди будут и др. Вторую группу 

представляют пословицы и поговорки, повествующие о гостеприимстве 

и дружбе. Это, например, паремиологические единицы: старые хлеб-соль не 

забываются; добрый сосед, как хлеба сусек и др. Третья группа – послови-

цы и поговорки, рассказывающие о трудолюбии русского народа, напри-

                                           
2 Паремиями часто называют обобщенный класс, включающий в себя пословицы 

и поговорки, но также загадки, приметы и другие малые формы устного народного творче-

ства. Граница между пословицами и поговорками проводится в разных концепциях по-

разному, при этом в подавляющем большинстве случаев не удается четко отграничить 

одно от другого. А. Н. Баранов отмечает, что «к паремиям относят и сентенции типа не 

в свои сани не садись, на всякого мудреца довольно простоты, цыплят по осени счита-

ют, и выражения типа вот тебе, бабушка, и Юрьев день!, лед тронулся, жребий бро-

шен, мосты сожжены» [Баранов, Добровольский, 2016, 77].  
3 Martinková, M. Rusko-český slovník frazeologický (1953); Mokienko, V., Wurm, A. 

Česko-ruský frazeologický slovník (2002); Podlesnych, A. Ruské idiomy. Русские фразеоло-

гизмы (2011); Stěpanova, L. Rusko-český frazeologický slovník (2007). 
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мер: пот на спине – так и хлеб на столе; разговором сыт не будешь, если 
хлеба не добудешь и т. п.  

В настоящей статье дается объяснение выбранных паремиологических 

единиц, содержащих лексическую составляющую хлеб. Группу анализиру-

емых пословиц и поговорок составляют паремии хлеб – всему голова; не 
хлебом единым жив человек; отрезанный ломоть к хлебу не приставишь; 

без соли, без хлеба – худая беседа; все едино, что хлеб, что рябина: оба кис-
лы; брось хлеб позади, очутится впереди; будет хлеб – будет и песня; хлеб-
соль ешь, а правду режь; лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой; у голодной 

куме (только) хлеб на уме; чужой хлеб горек; картошка – второй хлеб; бо-
жья коровка, улети на небо, принеси мне хлеба.  

Поговорку хлеб – всему голова можно считать одной из самых частот-

ных паремиологических единиц нашего фактического материала. Она фик-

сируется как в толковых словарях русского языка, так и в отдельных фра-

зеологических словарях. Смысл пословицы прост – есть хлеб, значит, будет 

и все остальное, так как наличие хлеба лежит в основе благосостояния наро-

да и страны. Данный смысл отражает систему приема пищи, которая харак-

терна для славян и русского народа в частности. В основу питания славян-

ских народов, в том числе и русских, положены разнообразные зерновые 

продукты, среди которых большое значение имеет именно хлеб. На чеш-

ский язык можно ее перевести оборотом chléb je základ.  

Пословица не хлебом единым жив человек / не о хлебе едином жив 

человек обращает внимание на жизнь человека. Осуществляя свою жизнь, 

человек должен заботиться об удовлетворении не только материальных, но 

и духовных потребностей. Она восходит к Библии (Втор. 8, 3; Мф. 4, 4; Лк. 

4, 4), так как хлеб в те времена считался сакральным продуктом, символи-

зировал изобилие и достаток, нередко обозначал любую пищу в целом. 

В чешском языке данной пословице соответствует выражение nejen chlebem 
živ jest člověk.  

Пословица отрезанный ломоть к хлебу не приставишь изначально 

употреблялась применительно к девушкам, вышедшим замуж и покинув-

шим родной дом. Впоследствии смысл пословицы расширился и она стала 

употребляться в случае, когда идет речь и о других членах, покинувших се-

мью, имея в виду, что сделанное уже нельзя изменить. Пословицу можно 

перевести на чешский язык оборотом ukrojený krajíc k chlebu nepřiložíš.  

Пословица без соли, без хлеба – худая беседа восходит к традиции 

русского гостеприимства. Помимо компонента хлеб она содержит также 

компонент соль, являющийся основой славянского угощения. Хлебом и со-

лью встречали не только почетных гостей, а также молодоженов и даже но-

ворожденных при крещении. В рамках такого угощения хлеб обозначал 

дружеское расположение и пожелание благополучия, а соль – защиту от не-
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чистых сил. На чешский язык смысл пословицы можно передать словами 

bez soli a bez chleba je těžká beseda.  

Пословица все едино, что хлеб, что рябина: оба кислы имеет значе-

ние одно и тоже, тоже самое. Сравнение рябины с хлебом в данной посло-

вице неслучайно. Рябина по вкусу кислая, а испокон веков на Руси был по-

пулярен кислый (черный) хлеб на основе закваски и ржаной муки. В чешском 

языке соответствующей пословицы нет, значение данной пословицы можно 

передать словами vše je stejné, jak chléb, tak i jeřabiny jsou kyselé.  

Пословица брось хлеб позади, очутится впереди отражает в прямом 

значении особенности посева и сборки урожая – при сеянии человек шел 

вперед и бросал зерна позади себя, а при сборке урожая заколосившийся хлеб 

всегда был перед ним. Однако главный смысл пословицы гораздо глубже – 

каждый год засеивая поля, люди отметили, что все повторяется, что одно 

и тоже действие всегда дает один и тот же результат. На чешский язык 

смысл пословицы трудно передать, близки по значению слова – tatáž práce 

přináší totéž ovoce.  

Пословица будет хлеб – будет и песня выражает одновременно как 

предостережение, так и утверждение. В крестьянской среде был хлеб важ-

нейшим продуктом натурального производства, именно поэтому основные 

праздники сдвигались в русской деревне на осень, когда уже работы по уборке 

урожая были завершены. Однако пословица отражает также веселый нрав 

русского народа, который готов радоваться жизни, как только удовлетворе-

ны будут необходимые материальные потребности. Смысл пословицы мож-

но передать на чешский язык с помощью пословицы nejdřív práce, potom 

zábava.  

Пословица хлеб-соль ешь, а правду режь обращает внимание говоря-

щего на то, что надо всегда говорить правду, даже невзирая на то, в каких 

отношениях он находится с тем, кому должен ее сказать. На чешский язык 

смысл пословицы можно передать словами za každých okolností je třeba mlu-
vit pravdu.  

Пословица лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой указывает на то, что 

лучше жить бедно и счастливо, чем быть богатым, но несчастным. На чеш-

ском языке можно передать ее смысл словами lepší je být chudý a šťastný než 

bohatý a nešťastný.  

Пословица у голодной куме (только) хлеб на уме относится к разго-

ворному стилю. Помимо центрального компонента хлеб образуют ее суще-

ствительные кума и ум. Лексема кума обозначает крестную мать по отно-

шению к родителям крестника и крестному отцу. Паремия передает значение, 

когда тот, кто очень хочет иметь или получить что-л., тот постоянно думает 

об этом и во всем видит, предполагает именно это. На чешский язык посло-

вицу можно перевести оборотом hladová kmotra má na jen chléb na mysli.  
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Поговорка чужой хлеб горек говорит о тяжелой жизни в материально 

зависимом от чужих людей положении, ее значение может одновременно 

ссылать на тяжелую жизнь в чужом доме, среди чужих людей. Основной 

смысл поговорки можно передать на чешский язык словами cizí chléb je 
hořký.  

Особое положение среди указанных выше паремий занимают устойчи-

вые обороты картошка – второй хлеб и божья коровка, улети на небо, 
принеси мне хлеба. Оба оборота в словаре под ред. В. В. Морковкина отме-

чены дополнительным культуроведческим комментарием. Пословица кар-

тошка – второй хлеб употребляется в качестве характеристики картошки 

как исключительно ценного и популярного в России продукта (второго по-

сле хлеба) в традиционном рационе россиян. Устойчивый оборот божья 

коровка, улети на небо, принеси мне хлеба берет свое начало в детском 

стишке, который произносят, когда на руку случайно сядет божья коровка. 

Произнося эти слова, надо слегка подуть на нее или подбросить, чтобы она 

полетела – если божья коровка улетит, это считается хорошим знаком. Оба 

устойчивых оборота указывают на тесную связь русского народа с землей 

и природой.   

Наряду с пословицами и поговорками можно среди паремий выделить 

также так наз. малые формы устного народного творчества, т. е. устойчи-

вые фразеологические единицы русского языка. Среди такого рода паремио-

логических единиц часто встречаются устойчивые сочетания, содержащие 

в своей структуре компонент хлеб. Ниже дается обзор самых частотных па-

ремиологических единиц данного типа.  

На основе нами выбранных источников высокой частотой пользуются 

устойчивые сочетания с компонентами хлеб и соль. Словарь под ред. В. В. 

Морковкина приводит три возможных варианта, т. е. хлеб-соль / хлеб да 

соль / хлеб и соль. Данные паремиологические единицы обозначают при-

ветствие, обращенное к тому, кого застали за едой или за столом. Данные 

сочетания полностью соответствуют эквивалентному пожеланию приятно-

го аппетита. На чешский язык указанные выше обороты можно перевести 

лексическими единицами pohoštění, chléb se solí, chléb a sůl. Устойчивое со-

четание хлеб-соль в русском языке сочетается с разными глаголами, напри-

мер, водить, есть, делить, подносить / поднести, встречать / встретить, 

образуя устойчивые фразеологические единицы. Сочетания водить хлеб-

соль / есть хлеб-соль относятся к просторечию и имеют значение дружить 

с кем-л., находиться в приятельских, дружеских отношениях или поддер-

живать дружеские отношения. На чешский язык можно передать их смысл 

словами udržovat přátelské styky, sedat za jedním stolem. Устойчивый оборот 

делить хлеб-соль передает значение настоящей дружбы, тесных дружеских 

отношений и на чешском языке ему соответствуют сочетания sedat za jed-
ním stolem, jíst z jedné mísy, být jako bratři. Паремиологические единицы 
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подносить / поднести хлеб-соль и встречать / встретить хлебом-солью 

используются в ситуации, когда идет речь о доброжелательном приеме, встре-

че дорогих, желанных гостей. В чешском языке им соответствует фразеоло-

гический оборот vítat / uvítat koho chlebem a solí.  
Устойчивая фразеологическая единица кусок хлеба обладает широкой 

семантикой. Она обозначает, с одной стороны, средства к существованию, 

с другой стороны, пищу или необходимое пропитание. В чешском языке дан-

ному обороту соответствуют эквиваленты chléb, potrava, živobytí, výdělek. Эта 

единица также часто сочетается с разнообразными глаголами, образуя таким 

образом ряд паремиологических единиц. Устойчивое сочетание выхваты-

вать / выхватить кусок хлеба изо рта имеет значение забирать послед-

нее, на чешском языке – připravovat / připravit o chleba, připravovat / připravit 

o poslední košili. Оборот рвать изо рта кусок хлеба употребляют в значе-

нии брать чужое или отнимать что-л. В чешском языке ему соответствует 

оборот brát / vzít / utrhnout od úst / huby. Паремиологическая единица куском 

хлеба попрекать / попрекнуть имеет значение попрекать предоставляемой 

пищей или пропитанием, на чешском языке – vyčítat / vyčíst sousto, otloukat, 
otlouct o hlavu. Сочетание с глаголом лишать / лишить, т. е. лишать / лишить 

куска хлеба, обозначает оставить кого-л. без средств к существованию, или 

помешать кому-л. заработать деньги, заняв его место. В чешском языке 

данной паремии соответствует оборот připravovat / připravit o chleba. Тем 

же самым значением обладает также сочетание с глаголом оставаться / 

остаться – оставаться / остаться без куска хлеба, смысл которого можно 

передать на чешский язык устойчивыми словосочетаниями zůstávat / zůstat 

o suché hubě (se suchou hubou), přicházet / přijít o chleba. Паремиологические 

единицы последний кусок хлеба отдаст / готов отдать // последним 

куском хлеба поделится / готов поделиться употребляются в речи рус-

ских, когда идет речь об очень добром, отзывчивом человеке, в чешском 

языке – rozdělil by se o poslední sousto.  

Паремиологическая единица сидеть на хлебе и (на) воде, передающая 

значение жить впроголодь, в чешском языке – žít o chlebě / chlebu a vodě, 

встречается в речи русских наиболее часто в сочетании с глаголами садить-

ся / сесть и сажать / посадить. Устойчивый оборот садиться / сесть на 

хлеб и (на) воду имеет значение лишать себя самого необходимого в еде 

или ограничивать себя в самом необходимом. На чешском языке ему соот-

втествуют сочетания žít z ruky do úst / do huby, žít o chlebě / chlebu a vodě, třít 

bídu s nouzí. Фразеологическая единица сажать / посадить на хлеб и (на) 

воду обладает значением: наказывать лишением пищи или ограничением 

в пище, лишать пищи в наказание за что-л. На чешский язык значение мож-

но передать с помощью оборота nechat sedět o chlebu a o vodě. Лексические 

единицы хлеб и вода являются составной частью устойчивого оборота пере-

бивать с хлеба на воду / на квас. Данный оборот обозначает жить в крайней 



146   

бедности или терпеть нужду, на чешский язык можно передать его значение 

фразеологическими единицами žít o chlebě / chlebu a vodě, žít o suchém 
chlebě / o suché kůrce, žít / být živ z ruky do úst / do huby, nemít co do hrnce.  

Паремия хлеб (наш) насущный – библейского происхождения, она вы-

делилась из молитвы «Отче наш» (Мф. 6, 11). Словарь под ред. В. В. Мор-

ковкина приводит три основных значения: 1. основные продукты питания, 

2. средства к существованию, 3. в переносном значении – нечто имеющее 

исключительно важное значение для кого-чего-л. В общем, резюмируя ука-

занные выше значения, данная паремия обозначает: 1. средства, необходи-

мые для жизни и существования, 2. то, что самое важное, жизненно необхо-

димое для существования. Все представленные значения соответсвуют на 

чешском языке обороту chléb (náš) vezdejší.  

  Устойчивый оборот хлебом не корми / хлебом не корми, только дай 

сделать применяется, когда кому-л. ничего не надо, только бы иметь воз-

можность получить, осуществить желаемое. Он используется в ситуации, 

когда речь идет о сильном пристрастии, увлеченности кого-л. чем-л. На чеш-

ский язык можно передать его значение посредством устойчивых словосо-

четаний nejedl by, nespal by, jen když může udělat, je jako čert / oheň.  

Лексической составляющей некоторых паремиологических единиц 

с компонентом хлеб является также глагол есть. Он встречается в устойчи-

вом обороте с пренебрежительным оттенком даром / зря хлеб есть, т. е. 

жить, не делая ничего полезного, вести бесцельное и бесплодное существо-

вание. В чешском языке самый близкий по смыслу устойчивый фразеологи-

ческий оборот – krást pánubohu čas. В противоположном значении находит-

ся паремиологическая единица есть хлеб не даром, т. е. много, усиленно 

работать. Ее смысл можно передать на чешский язык с помощью оборотов 

zasloužit si svůj chleba, vydělávat si na svůj chléb. Одинаковое значение пере-

дает также фразеологический оборот свой хлеб есть, относящийся к разго-

ворному стилю. Глагол есть встречается также в устойчивом обороте есть 

(чужой) хлеб, передающем значение жить за чужой счет, быть на чьем-л. 

содержании. В чешском языке близки по смыслу обороты jíst cizí chléb, jíst 
chléb z čí ruky.  

Свое место среди паремиологических единиц с компонентом хлеб име-

ют в русском языке также устойчивые фразеологические обороты, в кото-

рых лексическая единица хлеб выступает лишь в форме множественного 

числа. К ним можно отнести, например, устойчивые обороты быть на воль-

ных хлебах, быть на казенных хлебах, жить на (чужих) хлебах. Все они от-

носятся скорее к просторечной лексике. Паремиологическая единица быть 

на вольных хлебах передает значение в смысле жить или находиться на 

случайных заработках, в чешском языке ей соответствуют устойчивые обо-

роты vydělávat si příležitostnou prací или být na volné noze. Фразеологический 

оборот быть на казенных хлебах имеет значение быть в тюрьме или за-
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ключении и на чешский язык можно передать его смысл устойчивыми обо-

ротами с разговорным оттенком, например, být v base, být v chládku, být za 
katrem. Паремиологическая единица жить на (чужих) хлебах объясняется 

в двух значениях: 1. получая за плату жилье и стол в чужой семье, 2. на 

чьем-л. иждивении, содержании. В чешском языке данным значениям соот-

ветствует устойчивый оборот jíst cizí chléb.  

Резюмируя представленные выше паремиологические единицы, составной 

частью которых является лексическая составляющая хлеб, следует конста-

тировать, что их число в паремиологическом фонде современного русского 

языка велико. Паремиологические единицы с компонентом хлеб употреб-

ляются в русском языке как в форме пословиц и поговорок (хлеб – всему 

голова, хлеб-соль ешь, а правду режь, лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой 

и др.), так и в форме устойчивых фразеологических единиц, т. е. так наз. 

малых форм устного народного творчества (хлеб-соль / хлеб да соль / хлеб 
и соль, кусок хлеба, сидеть на хлебе и (на) воде и др.). Хлеб, как централь-

ная лексическая единица всех в статье приведенных паремиологических 

единиц, толкуется в отдельных устойчивых оборотах по-разному. Однако, 

несмотря на разные возможности толкований, всегда подчеркнут факт, что 

хлеб – основной продукт питания, наличие которого лежит в основе благо-

состояния народа и страны.  

COMPONENT OF BREAD IN RUSSIAN PAREMIOLOGICAL 
UNITS (COMPARED TO CZECH) 

Summary 

The article introduces the lexeme of bread, which represents an essential 

component in numerous paremiological units of Russian. We pay attention to pa-

remiological units as proverbs and sayings (хлеб – всему голова, хлеб-соль ешь, 
а правду режь, лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой, отрезанный ломоть 
к хлебу не приставишь, чужой хлеб горек and others), as well as to the units in 

the form of verbal folklore, i.e. idioms (хлеб да соль, кусок хлеба, сидеть на 

хлебе и (на) воде, хлебом не корми, есть (чужой) хлеб and others). Paremio-

logical units are presented in Russian-Czech comparison. We also focus on the 

lexeme of bread itself. This unit present an important lexical component in 

the paremiologial fund of Russian, as well s a basic lexical component in linguo-

cultural environment of the Slavonic area. We also mention various interpreta-

tions of the term of bread, having its source in influential monolingual Russian 

dictionaries (V. I. Daľ, D. N. Ushakov, S. I. Ozhegov a N. Yu. Shvedova, V. V. 

Morkovkin). The definitions refer to the rich semantic and cultural value of this 

lexical unit. 
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В фонде русского и польского языков существует большое количество 

паремиологических единиц с компонентами-соматизмами, что связано с пре-

имущественным стремлением человека интерпретировать внешний мир по-

средством познания себя и частей своего тела и дальнейшим проецированием 

этих знаний на окружающие вещи и явления. «В описании наивной картины 

мира одно из центральных мест занимают представления о локализации ощу-

щений в человеческом теле: для каждого из физических и психических про-

явлений имеется определенный орган, являющийся местом их нормального 

пребывания (и – метафорически их заменителем)» [Плунгян, 1991, 155]. На 

основе антропоцентрического восприятия окружающего мира оформилось 

значение ряда слов, относящихся к материальному миру человека: горлышко 

бутылки, носик чайника, голова колонны и другие. Данные лексемы форми-

руют соматический код культуры, реализующийся в соматических концеп-

тах. Концепт – это «…семантическое образование, отмеченное лингвокуль-

турной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей 

определённой этнокультуры, <…> это некий квант знания, отражающий со-

держание всей человеческой деятельности» [Маслова, 2007, 47]. Концепт 

ярче всего проявляется в паремиологических единицах языка как носителях 

культурной информации. Языковая картина мира формируется на базе ос-

новных концептов и идей. Языковая картина мира – «представление о дей-

ствительности, отраженное в языковых знаках и их значениях – языковое 
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членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная 

в системных значениях слов информация о мире» [Попова, Стернин, 2001, 68]. 

В настоящей работе изучение соматизмов производится на лексическом 

и паремиологическом уровнях с целью описания соматического фрагмента 

языковой картины мира на материале паремиологических единиц с ключе-

вым концептом-соматизмом «глаз/oko», посредством которого человек по-

лучает около 80% информации об окружающем мире. Мы будем подвергать 

анализу также устойчивые единицы, определяемые некоторыми исследова-

телями как фразеологизмы, но включаемые в состав паремий авторами сле-

дующих лексикографических сборников, послуживших источником анали-

зируемого материала: «Пословицы русского народа» В. И. Даля [Даль, 1997], 

«Русские пословицы и поговорки» В. И. Зимина [Зимин, 2010], «Słownik 

przysłów rosyjsko-polskii polsko-rosyjski» R. Stypuły [Stypuła, 1974], «Nowa 

księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich» J. Krzyżanowskiego 

[Krzyżanowski, 1969–1978]. 

В паремиологических выражениях русского языка соматизм «глаз» ча-

ще всего соотносится с концептом «Орган зрения», а также само «Зрение»: 

И один глаз, да зорок – не надобно сорок; Одно око, да видит далеко (о хо-

рошем зрении); Один глаз на нас, другой на Арзамас; Один глаз на мельни-
цу, другой на кузницу; Глазами и кос, да душою прям (о косоглазии). В по-

словицах и поговорках он также выражает приватность, интимность (С глазу 

на глаз). В пословице Свой глаз – алмаз <, а чужой стекло>слово алмаз ис-

пользуется для обозначения хорошего, острого зрения. Смысл пословицы: 

лучше увидеть все самому, чем слушать описание от кого-то, человек все 

узнает на собственном опыте.  
Когда человек находит мелкие недостатки в других людях, но не заме-

чает своих, то говорят В чужом глазу сучок видит, а в своём [и] бревна не 

замечает. Соматизм «глаз» метонимически выступает здесь в качестве «че-

ловека». Паремия Ворон ворону глаз не выклюет иллюстрирует пример 

межличностных отношений, в которых люди, связанные какими-то интере-

сами (чаще всего корыстными), не предают друг друга, а действуют заодно. 

Также можно отметить паремиологические единицы с компонентом-сома-

тизмом «глаза» в значении отсутствия совести: Бесстыжему наплюй в гла-

за, а он и говорит: все божья роса (говорят о людях, не имеющих совести 

и чести, а также о глупых и дураках).  

В пословицах уделяется внимание цвету глаз: «Глаза – бирюза, а душа – 

сажа» (когда за миловидной внешностью скрывается жестокий человек); 

«Глаз черный, взгляд бойкий, обычай волчий» (черные глаза ассоциируются 

с опасностью, лживостью, часто приписываются цыганам) и их форме: «Гла-

за-то как осокой прорезаны» (об узких глазах-щелочках). Русские послови-

цы, в которых говорится о форме глаз, обладают особой образностью. Часто 

в них для наибольшей выразительности используются зоонимы: Глядит, 
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как сова, выпучив глаза (т.е. некрасивые глаза) Большие круглые глаза нуж-

ны сове, чтобы хорошо видеть ночью. Для человека в этом нет необходимо-

сти. О красивых глазах говорят: Очи сокольи, брови собольи. Сокол обладает 

острым зрением. Это означает, что сокольи очи  – положительная характе-

ристика глаз. Существительное (архаизм) око имеет положительные конно-

тации, оно может быть ясным и чистым и используется для номинации 

«больших выразительных глаз» (обычно женских). 
В случае отсутствия у человека внутреннего содержания глаза теряют 

способность отражать его внутренний мир: Два фонаря на пустой каланче 

(красивые глаза, да пустая голова). Каланча – вышка, сторожевая, дозорная 

башня, что означает высокого человека, верзилу. В данном случае высокий 

рост человека не служит показателем его богатого внутреннего содержания. 

Соматизм «глаз» может выступать в концепте «Присмотр, надзор»: От 
хозяйскoго глаза и конь добреет (говорится, когда хозяин хорошо ухажива-

ет за своим двором); У семи нянек дитя без глазу (без глаза) (о деле, кото-

рое страдает из-за несогласованности исполнителей); Не доглядишь оком, 
да заплатишь боком (если сторож плохо следит за чем-то, то в случае про-

пажи этого ему придется заплатить). 

В материалах нашего исследования также встретились паремии, выра-

жающие душевные переживания человека посредством глаз, которые мож-

но отнести к концепту «Чувства»: Глаза – зеркало души (о том, что все чело-

веческие эмоции и переживания отражаются на лице человека); Вылупить 
глаза (глазищи); Глаза на лоб (полезли) (сильно удивиться); Глаза загора-
ются (сильно чего-то захотеть); Идти, куда глаза глядят (о человеке, кото-

рому все равно куда идти, не имеющем цели); У страха глаза велики (о чрез-

мерном беспокойстве); невозможность совершения каких-либо действий, 

в силу неблагоприятных обстоятельств (<хоть> Видит око <глаз>, да зуб 

неймет; Видит собака молоко, да рыло коротко) и нежелании смотреть на 

что-либо, что не приносит удовлетворения (Глаза бы не видели, уши не 
слышали). Кроме этого, соматизм «глаз» входит в состав паремиологиче-

ских единиц, репрезентирующих концепт «Любовь». В России распростра-

нено мнение о том, что Любовь начинается с глаз, что можно интерпрети-

ровать как Любовь с первого взгляда. С глазами связаны и такие пословицы, 

как Где сердце лежит, туда око бежит, Не насытится (Не наполнится) 
око зрения, а сердце желания, о том, что человеку всегда хочется наблю-

дать за объектом его любви, всегда ощущать его присутствие рядом. Но 

чувство любви у русского народа является весьма противоречивым, о чем 

говориться в пословице Не видишь – так сердце рвет, увидишь – с души прет 
(о том, когда очень скучаешь по кому-то, долго не видишь, но всячески ста-

раешься избегать его, когда он рядом) или Поутру был хорош, а к вечеру 
непригож (Д) и т.д. Любовь не всегда является взаимной, и если Одно серд-
це страдает, другое не знает, то человека всегда охватывает тоска, которая 
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Западает на сердце глазами, ушами, устами, поэтому пословицы дают со-

вет С глаз долой, из сердца вон, то есть говорят о необходимости исключить 

встречи с объектом любви для полного излечения от любовного пережива-

ния. 

Соматизм «глаз» используется в паремиологических выражений рус-

ского языка для характеристики человека: В очах льстит, а за очи костит»; 

Не хвали в очи, не брани за глаза (о человеке двуличном); Глаза завидущи, 
а руки загребущи; Глаза наши – ямы, а руки – грабли (о жадности человека); 

Завистливое око видит далеко (глаза завистника могут увидеть даже то, че-

го нет); Не насытится око зрением, а ум богатством (о людях, которые 

постоянно думают о способах обогащения); Глаз видит, да зуб неймет; За-

вистливый глаз душу точит (о человеческой зависти). 

В польском языке соматизм «оko» соотносится с концептом «Орган зре-

ния», а также само «Зрение»: Oczy dla patrzenia, język do chwalenia; Ocz ynie 
dla proporcji; Strach ma wielkie oczy (метафорическое приписывание глаз 

явлению (страху); Choć oczy zeszywaj (говорят при бессоннице), Dwoi (troi) 
musię wo czach (когда человек сильно устал и у него двоится изображение 

в глазах), Lepsze jedno oko swoje niźli cudze oboje (увидеть самому всегда 

лучше, чем слушать о том, что видели другие); Na jedno oko ślepy, a na 
drugie nie widzi, Mają oczy i nie widzą (о слепоте), Mieć oczy otwarte (смот-

реть на мир с интересом, с широко открытыми глазами), Oczy więcej widzą 

niźli oko (несколько людей увидят больше, чем один). 

Как и в русских паремиях, внимание обращается на цвет глаз: Ma oczy 
jak niezapominajki (метафорическое сравнение глаз человека с цветами, име-

ющими название «незабудки»), Oczy jak świeczki (горящие); Oczy jak węgle 
(как угли); Czarne oczy zdradliwe, a siwe poczciwe (люди, имеющие черные 

глаза, считаются завистливыми и могут навести порчу на человека); Oczy 

czerwone, jakby je cebulą ponacierał (покраснение белков глаз от попадания 

в них паров лука) и на их форму и размер: Oczy jak cebule; Oczy jak gwiazdy; 
Oczy jak sztylety; Oczy jak tarki; Oczy jak u bazyliszka; Oczy jak jałoszki, a nie 

widzia ni troszki; Oczy jak u królika; To tak jak rybie oko; Wyłupił oczy jak ba-
ran, kiedy go zarzynają. 

Вторым по частотности включения соматизма «oko» является концепт 

«Присмотр, надзор»: Pańskie oko konia tuczy (говорится, когда хозяин хоро-

шо ухаживает за своим двором); Gdzie nianek wiele, tam dziecko be znosa 
[garbate] (о деле, которое страдает из-за несогласованности исполнителей); 

Jak oka w głowie (strzec, pilnować); Jak źrenicę oka (strzec, pilnować) (прила-

гать все усилия для охраны чего-либо); Kto nie dopatrzy okiem, dołoży 
workiem (mieszkiem) (о том, что если сторож не уследит за чем-то очень 

важным, то ему придется за это заплатить); Nie spuszczać z oka (постоянно 

наблюдать за объектом). 
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Кроме этого, компонент-соматизм «oko» номинируют концепт «Чув-

ство»: Mieć złe oczy (чувство злости отражается в человеческих глазах); Оczy 
są zwierciadłem duszy (о том, что все человеческие переживания и страдания 

отражаются в глазах); Nie płacze, tylko ma oczy w mokrym miejscu (выражение 

лица, когда человек вот-вот заплачет). В пословицах и поговорках с компо-

нентом-соматизмом «oko» репрезентируется концепт «Межличностные от-

ношения»: Nim słońce wzejdzie, rosa oczy wyje (пока наступит то, чего боль-

ше всего ожидаешь, уже пропадает в этом необходимость); Oko za oko, ząb 
za ząb (месть), Dałbym sobie oko wyłupić (говорят в ситуации спора или как 

подтверждение своих слов), Prawda <w> oczy kole (слушать правду часто 

неприятно); Kruk krukowi oka nie wykole (nie wydziobie) (люди, связанные об-

щими интересами (чаще всего корыстными), не предают друг друга, а дей-

ствуют заодно). 

Соматизм «оko» включается в паремиологические единица для описа-

ния чувства любви: Cztery oczy razem to magnesz żelazem (о притяжении влюб-

ленных глаз друг к другу, их метафорическое сравнение с магнитом и желе-

зом); Jak by z oka wykapał (wypadł) (разлюбить); Mieć kogo na oku (есть тот, 

кто очень нравится, то есть на которого всегда хочется смотреть), Oczami 

strzelać (strzyc) (быстро смотреть на кого-то, бросать взгляд, Oko do serca 
okno, Oko w miłości wodzem, (для начала отношений большую роль играет 

внешность избранника); Wpaść w okо (очень понравиться внешне); Oko w oko; 

W cztery oczy (rozmowa, rozmówić się) (приватность, интимность); Nie śmie 
oczu pokazać (podnieść) (стыдиться чего-то); Spadł amu z oczu łuska (bielmo) 
(говорится, когда пропала влюбленность, и человек видит настоящее лицо 

своего партнера); W oczach rosnąć (стать лучше по мнению кого-либо); Być 
komu solą w oku; Nie leź w oczy nikomu (кому-то очень сильно мешать). В слу-

чае безответной, неразделенной любви пословицы дают ряд советов о том, 

как можно себя вести, чтобы облегчить страдания и уменьшить душевную 

боль. Во-первых, необходимо прекратить встречи Czego okonie widzi, tego 
sercu nie żal (K), Co z oczu, to z myśli, а во-вторых, Miłość serce zranione, 

miłością ma być zleczone, то есть разбитое сердце можно вылечить только 

новой любовью, что созвучно русской пословице Клин клином вышибают 

в ее узком значении. 

В пословицах и поговорках польского языка соматизм «oko» использу-

ется со значением характеристики человека: Oczy komu piaskiem zasypać, Oczy 
komu solą zasypać, Oczy komu zamydlić (отводить подозрения от кого-либо, 

заговаривать человека, сбивать его с толку); W cudzym oku źdźbło upatrujem, 
a w swoim (naszym) [i] belki nie widzimy (так говорят о человеке, который 

находит недостатки в других людях, а в себе их не видит); Aż oczy bolą 

patrzeć (когда очень неприятно смотреть на что-то); Z zamkniętymi oczami; 
A ni o koniewi działo, a ni ucho nie słyszało (отсылка к фигурке трех обезьян, 

символизирующих собой идею недеяния зла и отрешённости от неистинно-
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го. «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я за-
щищён от него». В русском переводе более популярна следующая версия 

устойчивого выражения: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому 

не скажу»), Oczy w niebo, ręce w cudzą kieszeń (о воровстве), Starym oczom 
Inaczej się widzi; Mądre oczy lepiej w nocy widzą jak głupie wedni (об опытно-

сти); Plujmu w oczy, a on mówi, że deszcz pada (говорят о людях, не имеющих 

совести и чести, а также о глупых и дураках). 

Итак, наличие значительного числа пословиц с компонентом глаз/oko 
свидетельствует о богатстве выразительных средств русского и польского 

языков. В русской и польской языковых картинах мира описание глаз вы-

ступает важнейшим выразительным элементом изображения лица и всего 

внешнего облика человека, т. к. глаза характеризуют не только физические, 

но и духовные способности человека. Можно выделить три основных кон-

цепта, номинированных в паремиологических единицах обоих языков: 

«Орган зрения, а также само зрение», «Присмотр, надзор» и «Чувства». 

В русской и польской картинах мира существуют как универсальные, так 

и национально-специфичные черты, свойственные номинациям глаз. Напри-

мер, в русских пословицах описываются болезни глаз (косоглазие) и для 

характеристики хорошего зрения и формы глаз используются зоонимы, 

а в польском языке – наименования растений. В обоих языках в репрезен-

тации концепта «Любовь» активно участвуют два компонента-соматизма 

глаз/oko и сердце/serce, благодаря чему появляется образ любви с первого 

взгляда.  

SOMATHISM “ГЛАЗ / OKO”  IN RUSSIAN AND POLISH 
PAREMIOLOGICAL PICTURES OF THE WORLD 

Summary 

Principle of anthropocentrism dominates in modern linguistics, which is re-

flected in the works of such modern researchers as N. F. Alefirenko, A. Verzhbit-

skaya, V. A. Maslova, Yu. D. Apresyan, N. D. Arutyunova, Yu. N. Karaulov and 

others. The tendency of the study of linguistic units, in particular proverbs, is 

gaining popularity in the framework of cultural knowledge, where the special at-

tention of researchers is directed to the ethno-cultural and phrasemal-formation 

potential of somatic components. These components are of interest for compara-

tive linguocultural studies in connection with the universality of units of the so-

matic code, the frequency of their use in various real speech situations. 

The purpose of this article is to analyze the specifics of the use of somati-

cism “глаз / oko” in the parallels of Russian and Polish languages, carried out on 

the basis of lexicographic sources of the Russian language. The relevance of the 

study is determined by the appeal to the study of the paremiological units of the 

two languages, that represent the picture of the world of people. The material of 
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this study was the paremiological units of the two Slavic languages, containing in 

their composition the somatic component “глаз / oko”. The research methods are 

descriptive, including the techniques of component analysis and linguocultural 

commentary, comparative method, including the adoption of a comparative inter-

pretation of two-language paremiological units, observation, classification and 

systematization techniques, as well as quantitative study and continuous sampling 

(in material collection ). 
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FUNKCJONOWANIE FRAZEOLOGIZMÓW 
DOTYCZĄCYCH ŻYCIA ZAKONNEGO  
WE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYŹNIE 

Ewa Horyń, Ewa Zmuda 

The functioning of phraseologies about religious life  

in contemporary Polish 

Keywords: Chronologically marked vocabulary, live phraseology, obsolete phra-

seology, archaic phraseology, phraseology and Polish paremiology regarding 
religious life 

Contact: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie; ewa.horyn@up.krakow.pl, ewa.zmuda@up.krakow.pl 

 

W artykule Obraz życia zakonnego utrwalony we frazeologii i paremiolo-

gii polskiej, opublikowanym w monografii Paremie narodów słowiańskich VIII 
omówiono ustabilizowane połączenia wyrazowe z pola semantycznego ŻYCIE 

ZAKONNE1. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie, jak notowane 

w różnych źródłach jednostki frazeologiczne i paremiologiczne dotyczące życia 

zakonnego funkcjonują we współczesnej polszczyźnie.  

Obraz życia zakonnego w polskiej frazeologii i paremiologii, we wspomnia-

nym artykule z 2017 roku, zrekonstruowany został na podstawie jednostek fra-

zeologicznych wyekscerpowanych z następujących źródeł: słowników frazeolo-

gicznych, Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, opracowań 

O. Kolberga, Księgi przysłów polskich D. i W. Masłowskich, a także publikacji 

Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek. Sprawy boskie i sprawki diabelskie w przy-

słowiach i zwrotach przysłowiowych polskich.  

Zebrany materiał odzwierciedlił dawny, wielowymiarowy obraz życia za-

konnego, na który złożyły się: „obraz klasztoru jako miejsca pobytu osob du-

chownych, styl życia osób związanych ze stanem zakonnym oraz stereotypowy 

wizerunek zakonnika i zakonnicy“ [Horyń i Zmuda, 2017, 50].  

                                           
1 Jak zaznaczyłyśmy, ponieważ zakony są ścisłą częścią życia katolickiego, nasze analizy 

wpisały się również w nurt badań podjętych przez A. Pajdzińską, która analizowała odbicie 

katolicyzmy w polskiej frazeologii [Pajdzińska 2006]. 
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W niniejszym artykule chciałybyśmy omówić funkcjonowanie wszystkich 

pozyskanych ze słowników jednostek we współczesnej polszczyźnie. Do tego 

celu posłużyły nam następujące narzędzia: elektroniczna baza Nardowego Kor-

pusu Języka Polskiego2 oraz wyszukiwarka Google3. Sprawdzałyśmy obecność 

i znaczenie danej jednostki oraz rodzaj tekstu, w jakim została odnotowana. Tym 

samym wydzieliłyśmy jednostki archaiczne, które przestały być używane, wy-

stępują one wyłącznie w dawnych tekstach [por. Markowski, 2012, 166], jed-

nostki przestarzałe, za które uważa się ,,wyrazy i frazeologizmy ,,używane 

przez przedstawicieli pokolenia najstarszego i starszego, dość dobrze znane po-

koleniu średniemu (choć rzadziej przez nie używane). W zasadzie nie występują 

w wypowiedziach osób należących do pokolenia młodszego i najmłodszego. Wy-

razy przestarzałe należą do słownictwa czynno-biernego, które wychodzi z uży-

cia [Kania, Tokarski 1984, 135; Markowski, 2012, 164] oraz jednostki żywe 

funkcjonujące we współczesnej polszczyźnie. 

 

1. Jednostki archaiczne. Zwraca uwagę fakt, iż znaczna część jednostek 

w ogóle nie wystąpiła w badanych przez nas bazach i stronach internetowych. 

Wśród nich duża jest grupa frazeologizmów odnoszących się do nieoficjalnych 

nazw zgromadzeń zakonnych, jak bernardyni, jezuici, kapucyni, franciszkanie, 

bonifratrzy, benedyktyni. Najwięcej jednostek z potocznymi nazwami zakonów / 

zakonników danego zakonu, które wyszły z użycia, dotyczy zakonu bernardy-

nów. Połączenia te stanowią w większości negatywną bądź ironiczną ocenę za-

chowań tej konkretnej społeczności zakonnej. Do głównych przywar należały: 

pijaństwo, obżarstwo czy chciwość: bernardyńskim kieliszkiem bije; [Pijanemu] 

nie trzeba bernardyna na spowiedź, snadnie on wszystko wypowie; Serce mu bije 
jak bernardyńskie dzwony; Spasły jak bernardyn; Używa jak bernardyński kierda 
(pies) w pomyjach; Za pieniądze i bernardyn kozaka tańcuje; Ciągnie jak ber-

nardyn po kweście; Bernardyńskiej on natury, pieniędzy cierpieć nie może4; Cho-
dzi jak swąd za bernardynem; czystość bernardyńska; delikatny jak barnardyńska 
pięta5; Na bernardyna!6. 

                                           
2 http://nkjp.pl/ [dostęp: lipiec 2018], dalej skrót NKJP. 
3 Strony za pomocą wyszukiwarki Google zostały przez nas sprawdzone w okresie od 

1 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. 
4 Jednostka ta znajduje się w słowniku Lindego, a zatem podczas wyszukiwania w Inter-

necie, jedynie ta strona się wyświetla. 
5 Związek ten można odnaleźć jedynie w zdigitalizowanej książce Pod polską banderą 

F. A. Ossendowskiego, która ukazała się drukiem na początku XX wieku, poza tym nie wystę-

puje w Sieci, dlatego zaliczyłyśmy tę jednostkę do grupy martwych. 
6 Wystąpiło jedno poświadczenie w NKJP, w tekście literackim z 1908 roku (W. Gąsio-

rowski, Księżna Łowicka. Powieść historyczna z XIX wieku). 
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Na bazie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że w skład jednostek 

nieużywanych wchodzą również niektóre przysłowia dotyczące jezuitów: Jezuita 
wali w skórę, ani pyta; Ojcowie jezuici mądrzy, bo szyją i porzą; Czarny zatkać 

jezuitą komin; Jezuici kręcą wici; Jezuicka minka7; Jezuita i pacierz klepie, i skó-
rę trzepie8. Podczas badań nie odnalazłyśmy również we współczesnych uży-

ciach jednostek z komponentem odsyłającym do zakonu bonifratrów: filozof 

z bonifratrów; Jakby go od bonifratrów wypuścili. Można natomiast spotkać 

w Internecie frazę pochodzącą ze słownika Lindego: Czy potrzebujesz kraty boni-
fraterskiej?, a zatem należy ją również uznać za jednostkę, która całkowicie wy-

szła z użycia. Warto zaznaczyć, że są to wszystkie związki z tym komponentem, 

które znajdują się w słownikach frazeologicznych i zbiorach przysłów.  

Z użycia wyszły również jednostki odnoszące się do innych społeczności 

zakonnych lub rzeczy przynależnych do określonego zakonu. Cztery z nich doty-

czą zakonu kapucynów, pojedyncze – franciszkanów i benedyktynów: Goły jak 
kapucyn; Diabeł na starość zostaje kapucynem; Kiedy nie może być królem, 

niechże będzie kapucynem; Wpadł jak franciszkanin z miseczką; Głośny jak bene-
dyktyński dzwonek. 

Wśród jednostek martwych znajdują się również takie, które odzwierciedlały 

relacje i pełnione w zakonie funkcje oraz wynikające z tego przywileje bądź obo-

wiązki: Co wolno przeorowi, tego nie wolno zakrystianowi; U opata gody, a u mnicha 
głody; Dziś gwardianem, jutro furtianem; Niż być złym gwardianem, lepiej pro-

stym mnichem; Niewielka zakonowi pociecha dziad nowicjusz; Nie potrzeba dok-
tora, tylko księdza przeora. 

Nazwa pełnionej w zakonie funkcji wystąpiła również w martwym frazeo-

logizmie: Na morze, przeorze. Niemała część frazeologizmów z komponentem 

mnich również musi być zaliczona do grupy jednostek martwych. Większość 

znich posiada negatywne nacechowanie: Albo mnichem, albo lichem; Samotny 

jak mnich; Nieszczęście i mnich z rzadka bez kompana; Gdy na ambonę wnijdzie 
mnich, odmie się, jak półtora nieszczęścia; Co baba wychowa, a mnich wyuczy, 

                                           
7 Poprzez wyszukiwarkę Google można odnaleźć jedno poświadczenie tego związku 

wyrazowego, w zdigitalizowanej książce z 1845 roku (https://books.google.pl/books?id= 

yX5KAAAAcAAJ&pg=PA107&lpg=PA107&dq=jezuicka+minka&source=bl&ots=odUEiGk

FYt&sig=ynAbx4zvyKyVREgDL9Nq2vB67Oc&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjwgJrJ5dXdAh

UJWywKHX3CBnoQ6AEwAHoECAMQAQ#v=onepage&q=jezuicka%20minka&f=false 

[dostęp: sierpień 2018], brak jednak użyć w tekstach współczesnych, stąd kwalifikacja do 

związków martwych.  
8 Casus jak powyżej: zob. https://books.google.pl/books?id=xeFYAAAAcAAJ&pg= 

RA1-PA44&lpg=RA1-PA44&dq=jezuita+pacierz+klepie+i+sk%C3%B3r%C4%99+trzepie&source 

=bl&ots=Bf86pQjxqQ&sig=e4Bk5PnHLJNLDGMAid9v7I37GxA&hl=pl&sa=X&ved=2ahU

KEwimuIfK5tXdAhXIOSwKHaJzC6gQ6AEwAHoECAIQAQ#v=onepage&q=jezuita%20pac

ierz%20klepie%20i%20sk%C3%B3r%C4%99%20trzepie&f=false [dostęp: sierpień 2018]. 
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na diabła się zda; Nudzi się jak mnich w klasztorze; Nie bądź jako mnich w Czę-
stochowie, co ciągle diabłów wygania; aby dom czysty zachować, nie trzeba pta-
ków i mnichów chować; Broni się jak mnich od kobiety; Mnichy, psy, gacki, gdzie 

się znęcą, trudno się ich pozbyć; Niż być złym gwardianem, lepiej prostym mni-
chem; Tak się tego boi jak mnich szeląga9. 

Z komponentem mnich należy wskazać również jednostki nawiązujące do 

wyglądu czy stroju osoby duchownej, które również nie funkcjonują we współ-

czesnej polszczyźnie: Z sukni mnich z osoby lis; Ma sumienie jak rękaw u mni-
cha; Poznać mnicha po kapturze; Cóż stąd Bogu za wdzięka, że mnich chodzi 

w trepce10; Kiedy tchórz, habit włóż. 

Znajdują się tu również konstrukcje nawiązujące do stroju bądź wyglądu za-

konnika bez użycia komponentu mnich. W jednostkach tych występuje wówczas 

nazwa odzienia zakonnego: kapica11, komża, kaptur czy habit: Komża ni kapica 
nic prawdy poprzeć nie mogą; I w kapicy wełna; Nie każdy do nabożeństwa kapi-
cę wdziewa; Kaptur komuś szyją; Komża ni kapica nic prawdy poprzeć nie mogą; 

Kiedy tchórz, habit włóż; Nie habit, ale doskonałość cnót i ślubów zakonnikiem 
czyni. 

Archaiczne są również niektóre jednostki odsyłające do miejsca, zawierają 

one najczęściej komponenty: klasztor, ale także kościół lub kaplica: Łatwiej 
klasztorowi bez księdza, niż księdzu bez klasztora; Zwykle klasztory obfite w upi-
ory; Kto nie był dobry w klasztorze, nie będzie lepszy przy dworze; Jaki klasztor, 

taka jałmużna; Pospolicie w szkole, w łaźni, w młynie i w kościele nie znać bo-
gacza; Nie wszyscy święci, co w kaplicy siedzą; Pospolicie w szkole, w łaźni, 
w młynie i w kościele nie znać bogacza. 

Spośród niewielu jednostek dotyczących życia zakonnego również znaj-

dziemy takie, które nie występują we współczesnych wypowiedziach: Byłabym ja 
zakonniczką, gdyby nie to pod spódniczką; Córkę chromą do klasztoru dają; Cór-

ka szpetna albo głupia do klasztoru, koń chromy na szpital, złe i niedokończone 
prawo kościołowi; Panna siostra/Panna zakonna12. Archaiczność zwłaszcza trzech 

ostatnich jednostek tłumaczyć można zmianą realiów życia zakonnego. Zmiana 

realiów historycznych spowodowała również zanik takich związków, jak: Wy-
chowywać się w zakonie; Co baba wychowa, a mnich wyuczy, na diabła się zda. 

Mieści się tu również inny frazeologizm U zakonników nigdy bez krzyków wyka-

zujący silne tendencje zanikowe wśród użytkowników współczesnej polszczy-

zny. 

                                           

  9 Hasło wystąpiło na jednej stronie www, w elektronicznej bazie danych do krzyżówki 

https://github.com/adam17/krzyzowki/blob/master/34.txt [dostęp: sierpień 2018]. 
10 Trepki ‘lekkie obuwie składające się zwykle tylko z podeszwy i przyszwy okrywającej 

palce nogi’ (SJPD). 
11 Kapica ‘strój mnisi, habit; nakrycie głowy mnicha, kaptur’ (SJPD). 
12 Panna zakonna można w sieci odnaleźć jedynie w books.google.pl w tekstach dawnych. 
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2. Jednostki recesywne (przestarzałe). Mimo iż można je odnaleźć po-

przez wyszukiwarkę Google, to liczba odsłon jest niewielka, a strony, na jakich 

występują, świadczą o ich małym rozpowszechnieniu. 

Dużą grupę wśród tych jednostek stanowią takie, które wystąpiły tylko w in-

ternetowych bazach przysłów lub związków frazeologicznych (lub innych typach 

słowników, np. słowniku synonimów). Nie znajdzie się ich natomiast na innych 

stronach, co potwierdza ich recesywność (choćby ze względu na brak poświad-

czeń, że nie występują w czynnym słowniku współczesnych użytkowników pol-

szczyzny). Należą do nich takie jednostki, jak: Częstochowscy mnichy – wielcy 

czarownicy [notowany przez Wikisłownik13]; Jaki opat, taki mnich [notowany 

przez cytaty.pl14 i mysli.com15]; Postrzygać kogo na mnicha [Ws]; Zakonnik w celi, 

żołnierz we zbroi, człek przy prawie bezpieczni są [np. frazesy.pl, ecytaty, Mysli]; 

Mnich mnichowi kaptura nie oberwie [np. Ws, synonim.net16, pl.glosbe.com17); 

Mnich diabła w kapturze nosi // Diabła nosi za kapturem// w kapturze [Ws, cytaty. 

klp.pl, gege.pl]; Gdy się diabel zestarzeje chce zostać mnichem [Ws, cytaty.pl, 

Mysli] 

Krawcy, kiedy się zejdą, mówią o nożycach, kowale też o kleszczach, mnichy 
o kapicach// 

Mnisi gdy się zejdą mówią o kapicach, kowale o kleszczach, krawcy o noży-
cach [Mysli, archive.org]. 

W bazach przysłów, a także pojedynczo lub kilkakrotnie na innych stronach 

internetowych, znalazły się takie związki wyrazowe, jak: Bernardyńska postawa, 
ale wilcze serce (oprócz zbiorów, również przysłowie znalazło się w interneto-

wych krzyżówkach18); Mnich tak odpowiada, jak mu opat śpiewa (edupedia19, 

Laboratorium Leksykograficzne ks. Alojzego Osińskiego20): Kark bernardyński 
(zbiory przysłów, np. Ws, internetowe krzyżówki, strony z pomocami do nauki 

                                           
13 https://pl.wiktionary.org/wiki/mnich [dostęp: sierpień 2018]. Dalej skrót Ws. 
14 https://cytaty.pl/przyslowia/28787,jaki-opat-taki-mnich.html [dostęp: sierpień 2018]. 

Dalej skrót Cyt. 
15 http://www.mysli.com.pl/jaki-opat-taki-mnich_107201.html [dostęp: sierpień 2018]. 

Dalej skrót Mysli. 
16 Strona jako synonimiczne do wskazanego przysłowia podaje np.: kruk krukowi nigdy 

oka nie wykłuje czy wilk wilka nie jada https://synonim.net/inaczej-mnich+mnichowi+kaptura 

+nie+oberwie [dostęp sierpień 2018]. 
17 Dalej skrót Glosbe. 
18 Zob. np. https://github.com/adam17/krzyzowki/blob/master/37.txt [dostęp: sierpień 2018] 
19 http://www.edupedia.pl/words/index/show/389795_slownik_jezyka_polskiego-mnich.html 

[dostęp: sierpień 2018]. 
20 http://www.osinski.ibi.uw.edu.pl/?page=dictionary&word=Opat,&alpha=M&mode= 

przyslowia [dostęp: sierpień 2018]. 
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w szkole); Stół bernardyński (np. wiktionary, teksty naukowe21); Mnich niemow-
ny, kot niełowny źle się miewają/Mnich niemowny, kot niełowny, gach wstydliwy, 
gracz sprawiedliwy – nigdy nie wskórają [Ws, Glosbe, krzyżówka.net, raz wy-

stąpiło w dyskusji na forum, ale tematem tejże było przytaczanie przysłów], 

Dziura w worze, gość w komorze, piasek w mące, woda w łące, kąkol w życie, 
złość w habicie – rzeczy niepotrzebne [przysłowie wystąpiło w w elektronicznych 

zbiorach lub słownikach przysłów i związków frazeologicznych, np. Ws, oraz na 

forach, ale w zadanych wątkach typu „napisz związki frazeologiczne i ich zna-

czenia z wyrazem gość“22]. 

Na portalach z pomocami do nauki w szkole, można odnaleźć takie związki, 

jak: Kapucyńska porcja – oprócz odnotowania związku, znajduje się tu również 

wyjaśnienie znaczenia: „Kapucyńska porcja wielka, jako że kapucyni mogli jadać 

tylko raz dziennie”23; 

Kapucyńskie śniadanie – „kapucyńskie śniadanie niuch tabaki”24; Kolor ka-
pucyński – „kolor kapucyński kolor habitu kapucynów, cynamonowo-brązowy”25; 

Mnichowi dawszy jeść, trzeba mu i w biesagi włożyć – przysłowie wystąpiło na 

stronie genezanazwisk.pl, przy objaśnieniu nazwiska Biesaga oraz w tekście nau-

kowym26. 

Pojedyncze egzemplifikacje znalazłyśmy dla takich recesywnych związków, 

jak: Kiedy by opat kostek przy sobie nie nosił, tedy by mnisi w nie nie grali – 

przysłowie znalazło się w artykule opisującym historię kości do gry, zanotowano 

tam wariant Gdyby opat przy sobie kości nie nosił, tedy by i mnisi w nie nie grali27. 
Można też wskazać jednostki, które dzięki utrwaleniu przez literaturę pow-

tarzają się na kilku stronach (właśnie w przywoływanych tekstach literackich): 

Z księdzem i mnichem nie żartuj – pozycje np. Maciejowskiego28 czy K. Żygul-

skiego29. 

                                           
21 Np. http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21731/czas17868_20_21_2002_2003_13.pdf [do-

stęp: sierpień 2018]. 
22 https://brainly.pl/zadanie/7076708 [dostęp: sierpień 2018]. 
23 http://www.eduteka.pl/doc/kapucyni [dostęp: sierpień 2018]. 
24 http://www.eduteka.pl/doc/kapucyni [dostęp: sierpień 2018]. 
25 http://www.eduteka.pl/doc/kapucyni [dostęp: sierpień 2018]. 
26 A. Młotek, Refleksy życia zakonnego utrwalone w polskiej leksyce, frazeologii i przy-

słowiach, „Poradnik Językowy” 2002, z. 2, dostęp: https://poradnik-jezykowy.uw.edu.pl/issue/12 

[dostęp: sierpień 2018]. 
27 http://www.edugracja.pl/2016/10/historia-kosci-gry/ [dostęp: sierpień 2018]. 
28 A. Maciejowski, Polska aż do pierwszej połowy XVII wieku pod względem obyczajów 

i zwyczajów w czterech częściach opisana, dostęp books.google.pl [sierpień 2018]. 
29http://www.academia.edu/31605733/Mi%C4%99dzy_literatur%C4%85_a_kultur%C4

%85_Studia_o_literaturze_mieszcza%C5%84skiej_prze%C5%82omu_XVI_i_XVII_wieku_._

Szczecin_WNUS_2012_dodruk_wyd._2010_ [dostęp: sierpień 2018], s. 13. 
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Do związków recesywnych należy zaliczyć również takie jednostki, które 

wystąpiły rzadko, jednak charakter tekstów, w jakich pojawiły się, sugeruje ich 

przynajmniej bierną znajomość wśród użytkowników polszczyzny: jezuity psie 

jelity, a pijary psie wiary – związek wystąpił w tekstach naukowych30 oraz w ar-

kuszach maturalnych z historii31. Frazeologizm ten ma w sieci jedno poświadcze-

nie w tekście komedii Aleksandra Fredry32.  

 

3. Jednostki żywe. Ostatnią grupę stanowią jednostki żywe reprezentujące 

największą liczbę przykładów użycia w różnych rodzajach tekstów interneto-

wych. Znajdują się one w zbiorze NKJP, notowane są także na wielu stronach 

www. Do grupy tej włączyłyśmy również jednostki licznie występujące w Inter-

necie oraz innych tekstach kultury, nieodnotowane jednak w NKJP. 

Z analizy materiału wynika, iż największą odtwarzalnością użyć charaktery-

zują się jednostki zawierające komponent z nazwą zakonu bądź potoczną nazwą 

zakonników należących do określonego zakonu. Są to jednostki z komponentem: 

– benedyktyński: Benedyktyńska praca – wyrażenie znajduje się zarówno 

w NKJP (11 poświadczeń, we wszystkich zastosowane prymarne znaczenie fra-

zeologizmu), jak i na wielu stronach www (słowniki, publicystyka, literatura, 

również stosowane w znaczeniu prymarnym), Benedyktyńska cierpliwość – wy-

rażenie wielokrotnie wyświetlane na stronach www (nieodnotowane przez NKJP, 

jednak fakt, iż znajduje się na wielu stronach, w tym np. w tekstach prasowych33, 

pozwolił zakwalifikować tę jednostkę do związków żywych); 

– kapucyn/kapucyński: Albo kapucyn, albo starosta (wojewoda, pan) – wy-

stępuje w słownikach i tekstach prasowych34, warto jednak zaznaczyć, że zwykle 

wraz z użyciem związku zostaje w tekście wyjaśnione jego znaczenie: habit ka-
pucyński  –  występuje często na stronach dotyczących życia zakonnego35; miód 
kapucyński – wciąż do związków żywych zaliczyć można jednostkę miód kapu-

cyński, występuje ona tylko jako nazwa przepisu na miód pitny36;  

                                           
30 http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/21702/czas17868_27_2009_5.pdf [dostęp: sierpień 

2018]. 
31 http://www.sqlmedia.pl/mat_historia/matura%202011%20-%20Historia%20podstawowa.pdf 

[dostęp: sierpień 2018]. 
32 https://books.google.pl/books?id=vzP7aEhn_eEC&pg=PA57&dq=jak+kapucyn+chodz

i+zamy%C5%9Blony&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwi8kNKS3NXdAhUBiKYKHftGClAQ6AE

IJzAA#v=onepage&q=jak%20kapucyn%20chodzi%20zamy%C5%9Blony&f=false [dostęp sier-

pień 2018].  
33 www.poranny.pl czy www.wroclawskie-drogi.pl [dostęp: sierpień 2018]. 
34 http://www.eduteka.pl/doc/kapucyni; https://naszdziennik.pl/mysl-felieton/59003,zarty- 

johna-kerry-ego.html [dostęp: sierpień 2018]. 
35 Np. www.kapucyni.gorzow.pl [dostęp: sierpień 2018]. 
36 http://pszczelipark.pl/index.php/Miod-kapucynski.html [dostęp: sierpień 2018]. 
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– karmelicki: Jak karmelicka bania – związek występuje przede wszystkim 

na stronach objaśniających ów związek i jego genezę37 oraz w tekstach literac-

kich38.  

Najistotniejszą jednak (z punktu widzenia badania funkcjonowania we 

współczesnej polszczyźnie) wśród żywych jednostek jest grupa związków wyra-

zowych, które posiadają najwięcej użyć we współczesnej polszczyźnie, stanowią 

one trzon współczesnego obrazu życia zakonnego. Są to połączenia wyrazowe, 

które odnoszą się do realiów życia zakonnego i występują w swoich prymarnych 

znaczeniach39. Odnoszą się one do nazw osób: siostra zakonna; braciszek zakon-

ny/brat zakonny; brat klasztorny; brat kwestarz/brat zakrystian; generał zakonu; 
kwestarz zakonny; prowincjał zakonny; nazw stroju zakonnego: habit zakonny; 

szata zakonna; suknia mnisza; określają miejsca lub części charakterystyczne dla 

klasztoru: cela zakonna; dom zakonny; klauzura zakonna; mury zakonne; wskazu-

ją na etapy życia zakonnego, jak rozpoczęcie bądź zakończenie posługi zakonnej: 

przywdziać habit/sukienkę zakonną/suknię (wkładać habit/suknię zakonną); wstą-

pić do zakonu; rzucić zakon/porzucić zakon; zrzucać habit/zrzucić habit/zdjąć ha-
bit; nazywają ważne elementy organizujące życie zakonne (lub jego części): imię 
zakonne; odbywać nowicjat; reguła zakonna. Warto dodać, iż w badanym mate-

riale językowym dość licznie poświadczono związki z komponentem zakon 
i drugim członem służącym do jego specyfikacji: zakon; jezuicki/kobiecy/męski/ 
klauzurowy. 

Do wyżej wymienionej grupy należy przysłowie zawierające zarówno na-

zwę miejsca (klasztor), jak i nazwę osoby (przeor): Dłużej klasztora niźli przeora – 

przysłowie występuje nie tylko w słownikach internetowych i bazach przysłów 

[np. wsjp.pl, sjp.pwn.pl, dobrysłownik.pl], ale również w odnotowanych sponta-

nicznych wypowiedziach, np. „Jestem pewna, że dzisiaj ożyło stare porzekadło, 

używane w ciężkich czasach: dłużej klasztora niż przeora (wywiad40, w którym 

przysłowie to występuje i w tekście, i w tytule); „Dłużej klasztora niż przeora” 

                                           
37 Zob. np. https://www.facebook.com/gwarawarszawska/photos/a.151520224883285.21595. 

145006835534624/891965084172125/?type=1&theater [dostęp: sierpień 2018].  

http://oelka.bikestats.pl/1148802,Karmelicka-bania-przy-Krakowskim-Przedmiesciu.html [do-

stęp: sierpień 2018]. 
38 Zob. books.google.pl [dostęp: sierpień 2018]. Również dwa poświadczenia w NKJP są 

z tekstów W. Reymonta.  
39 Ze względu na dużą liczbę poświadczeń nie podajemy listy stron internetowych. Wy-

stępują na bardzo różnych stronach (artykuły, portale, blogi itp.), niejednokrotnie w swobod-

nych wypowiedziach internautów. 
40 https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/dluzej-klasztora-niz-przeora-magda-jethon-

opowie-panstwu-o-trojce/5gf3f3j [dostęp: sierpień 2018]. 
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(tytuł artykułu politycznego41), „Jeśli jednak tak by się nie zdarzyło, to jestem 

skłonna uwierzyć, że tak jak w życiu – nic nie trwa wiecznie. Są rzeczy, które 

przemijają. Jest przysłowie dłużej klasztora niż przeora – mówi na nagraniu Ewa 

Kopacz“ 42.  
Również w tej grupie należy umieścić dwa związki z komponentem mnich 

i jeden z komponentem mniszka. Mimo iż większość jednostek z komponentem 

mnich należy już do martwych, jednak popularność w ostatnim czasie na nowo 

zyskała fraza: Był raz mnich miał moc knih, ale nie czytał z nich. Nie tylko wystę-

puje w internetowych zbiorach myśli czy przysłów [Mysli, przysłowia.finanaportal.pl, 

ekarteczka.pl], ale  swoją popularność przysłowie to zawdzięcza temu, iż uczynio-

no je hasłem nocy muzeów, które zostało powielone na wielu stronach interneto-

wych. Wielokrotnie przytaczano hasło to, kwalifikując je jako żartobliwe: „Książni-

ca, która uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach owego wydarzenia, 

w tym roku zorganizowała swoje imprezy pod żartobliwym hasłem „Był raz 

mnich, miał moc knih, ale nie czytał w nich”, kierującym uwagę publiczności na 

główny temat nocnych atrakcji, których program osnuty został wokół historii 

dawnych klasztorów i ich bibliotek“43. Przysłowie to udokumentowane jest równ-

ież w poradniku bibliotekarza44. 

Innym przysłowiem z komponentem mnich, które można zaliczyć do grupy 

jednostek żywych, jest Habit nie czyni mnicha. Występuje na większości stron 

odnotowujących przysłowia i powiedzenia czy w internetowych słownikach [np. 

Ws, Glosbe, Mysli, synonim.net], ponadto można je znaleźć na wielu innych – 

zróżnicowanych gatunkowo i treściowo – stronach, np. jako nazwa gry kompute-

rowej45, w tytule artykułu publicystycznego46, jako nazwa satyrycznej ilustracji47 

czy na blogach48. 

                                           
41 https://www.salon24.pl/u/renata-rudecka-kalinowska/286576,dluzej-klasztora-niz-przeora 

[dostęp: sierpień 2018]. 
42Słowa byłej premier Ewy Kopacz, http://wyborcza.pl/1,75398,20338375,kopacz-na-nagraniu-

o-przemijaniu-schetyny-jest-takie-przyslowie.html?disableRedirects=true [dostęp: sierpień 2018]. 
43 http://kc-cieszyn.pl/index.php/list,1,13/ [dostęp: sierpień 2018]. 
44 http://www.sbp.pl/wydawnictwa/archiwum_cyfrowe/pdf/?book_id=2704 [dostęp: sier-

pień 2018]. 
45 http://pl.assassinscreed.wikia.com/wiki/Wspomnienie:Nie_habit_czyni_mnicha [dostęp: 

sierpień 2018]. 
46http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/nie-habit-czyni-mnicha-czyli-stroj-

benedyktyna-zdjecia,12053834/ [dostęp: sierpień 2018]. 
47 https://kasiasokolowska.pl/portfolio/habit-nie-czyni-mnicha/ [dostęp: sierpień 2018]. 
48 Np. http://francuski-przez-skype.blogspot.com/2013/08/mysl-dnia-10.html [dostęp: sier-

pień 2018]. 
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Z komponentem mniszka można wskazać frazeologizm Żyć jak mniszka, na-

leżący do czynnego słownictwa, który również odznacza się dość dużą frekwen-

cją, jeśli chodzi o liczbę użyć.  

Grupę żywych jednostek frazeologicznych dotyczących życia zakonnego 

zamyka zwrot umrzeć dla świata/wyrzec się świata/zamknąć się przed światem, 
który przywoływany jest na stronach www głównie w znaczeniu ‘wyrzec się 

świata materialnego, zewnętrznego na rzecz duchowego’. Strony te w większości 

zawierają teksty religijne, np. dotyczące mądrości Ojców Pustyni49 czy życia 

chrześcijańskiego50. Przywołany zwrot można znaleźć również w internetowych 

słownikach związków frazeologicznych51. 

 

*** 

  

Analiza materiału językowego pod kątem funkcjonowania frazeologii i pa-

remiologii dotyczącej życia zakonnego we współczesnej polszczyźnie pokazała, 

iż znaczna część zasobu analizowanych jednostek to materiał, który należy już 

uznać za historyczny. Uderzające bowiem jest, że zdecydowaną większość sta-

nowią jednostki martwe (70 jednostek), które razem z recesywnymi (22 jednost-

ki) stanowią aż ok. 70 % wyekscerpowanego ze słowników materiału. 

Pozostałą część omówionych jednostek stanowią frazeologizmy żywe (ok. 

30%)52, udokumentowane zarówno przez źródła leksykograficzne, jak i Internet. 

Analiza tego zasobu frazeologicznego w sposób bezpośredni przybliżyła współ-

czesny obraz dotyczący życia zakonnego, który wyłania się z tej żywej frazeolo-

gii. Są to jednostki odnoszące się do materialnej warstwy życia zakonnego, jaki-

mi są: strój, miejsce, nazwy osób czy organizacja życia. Niewiele  zachowało sie 

jednostek z nazwą konkretnego zakonu (pozostały tu jedynie związki z kompo-

nentami odsyłającymi do trzech zakonów: bendyktyńskiego, kapucyńskiego, kar-

melickiego), co zapewne należy tłumaczyć tym, iż w porównaniu do przeszłości 

dane zakony nie wybijają się na tle innych, stanowią raczej część równorzędnego 

systemu. 

Dwie inne grupy to jednostki nacechowane chronologicznie. Wśród nich 

wystąpiły frazeologizmy należące do słownictwa czynno-biernego (jednostki 

przestarzałe), a także te, które notowane są wyłącznie w dawnych tekstach, odno-

szą się one do dawnych desygnatów (jednostki archaiczne) i opisują nieznane 

obecnie realia życia duchownego, zachowały się jedynie w słownictwie biernym.  

                                           
49 http://ojcowie.ps-po.pl/umrzec-dla-swiata/ [dostęp: sierpień 2018]. 
50 https://www.youtube.com/watch?v=DW_Lk2V1D0M [dostęp: sierpień 2018]. 
51 http://www.edupedia.pl [dostęp: sierpień 2018]. 
52 Podana jest wartość przybliżona a nie dokładna dlatego, że niektóre z żywych jed-

nostek są związkami łączliwymi i mogą pojawiać się w równych wariantach, np. zakon jezuic-

ki/kobiecy/męski/klauzurowy itp. 



 167 

THE FUNCTIONING OF PHRASEOLOGIES ABOUT 
RELIGIOUS LIFE IN CONTEMPORARY POLISH 

Summary 

The article describes phrases about religious life and their functioning in 

contemporary Polish. On the basis of the conducted research, it was possible to 

separate living units and phraseologies marked chronologically: archaic and ob-

solete. The analysis was based on the resources of the National Corpus of Polish 

Language and Internet texts. 
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Ako upozorňuje významný slovenský frazeológ v kontexte svojich pozoro-

vaní [Mlacek, 2013, 141], dôležitým kognitívnym faktom je, že biblické texty sú 

z hľadiska frazeológie prototypicky diferencované – v Starom zákone za najpro-

duktívnejšie možno považovať najmä tri z dejepisných kníh (Genezis, Exodus 

a Dueteronómium) a sapienciálne knihy. Bohatým zdrojom frazeologického a pa-

remiologického výraziva sú i novozákonné evanjeliá. Aj našich sedemnásť sledo-

vaných parémií, ktorým sa budeme venovať v tomto a nadväzujúcom príspevku 

V. Kováčovej, pochádza hlavne z týchto prameňov, ako to dokumentuje ich na-

sledujúca prezentácia odkazujúca na príslušné pretexty.  

Prvé štyri parémie sa pramenne viažu k Starému zákonu (ďalej aj SZ), kon-

krétne k trom poučným knihám [Všetko má (chce) svoj čas – Kazateľ1; Zakázané 

ovocie najviac chutí – Príslovia2; Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne – 

Žalmy3, Príslovia4, Kazateľ5] a jednej prorockej [Kto seje vietor, zožne búrku – 

Ozeáš6].  

                                           
1 Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, svoj 

čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. [Kaz 3, 1–2]; Lebo každá 

záležitosť má svoj čas a správny spôsob: lenže nehoda ťažko zaľahne na človeka. Nevie totiž, 

čo bude. Lebo kto mu zvestuje, ako bude? [Kaz 8, 6–7] 
2 „Kto je hlúpy, nech zabočí sem!“ A tomu, kto je bez rozumu, hovorí: „Ukradnutá voda 

je sladšia a pokútny chlieb je chutnejší!“ Ale nevie, že sú tam tiene (a že) jej pozvaní sú v prie-

padlisku podsvetia. [Prís 9, 16–18] 
3 Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin. 16 Jamu vykopal a pre-

hĺbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil. Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, temeno 
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Nasledujúce štyri do nášho výskumu zaradené parémie sú filiované tak 

k spisom Starého zákona, ako aj Nového zákona (ďalej aj NZ). Parémia Oko za 
oko, zub za zub sa nachádza v dejepisných knihách SZ [Exodus7, Levitikus8, Deu-

teronómium9] a v Novom zákone sa s ňou stretáme v Evanjeliu podľa Matúša10 – 

v Ježišových slovách odkazujúcich na starozákonný text – Počuli ste, že bolo po-

vedané: „Oko za oko, zub za zub!“ V súčasnosti uplatňovaná podoba (reštringo-

vaná už v NZ) Oko za oko, zub za zub vychádza z pôvodne širších pretextov (po-

zri odkazy pod čiarou): život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu 
za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču [Exodus]; zlomeni-

nu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub [Levitikus]; život za život, oko za oko, 
zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu [Deuteronómium]. K jednej z dejepisných 

starozákonných kníh – Deuteronómiu11 sa vzťahuje aj parémia Nielen samým 

chlebom je človek živý, ktorú opäť v slovách Ježiša v odkaze na starší zdroj na-

                                                                                                                                     

 

 

mu pritlačí jeho násilie. [Ž 7, 15–17]; Pohania padli do jamy, ktorú kopali, a v tom osídle, čo 

nastrojili, chytila sa im vlastná noha. [Ž 9, 16]; Mojim nohám nastavili osídlo, až sa mi skor-

mútila duša; predo mnou vykopali jamu, no sami do nej padli. [Ž 57, 7] 

  4 Kto kope jamu (druhému, sám) do nej padne, a kto gúľa kameň (na iného), privalí jeho 

samého. [Prís 26, 27]; Kto na zlú cestu zvádza statočných, do svojej vlastnej jamy padne a bezú-

honní zdedia blaženosť. [Prís 28, 10] 

  5 Kto kope jamu, padne do nej a kto borí múr, uštipne ho had. Kto kreše kamene, poraní 

sa nimi, kto rúbe drevo, (ľahko) príde pri tom do nešťastia. [Kaz 10,8–9] 

  6 Lebo vietor sejú a budú žať víchricu; nemá stebla, neurodí múku výhonok, a ak urodí, 

zjedia ju cudzinci. [Oz 8, 7] 

  7 Ale ak nastane nešťastie, tak dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, 

nohu za nohu, popáleninu za popáleninu, ranu za ranu, hrču za hrču. Ak niekto udrie svojho ot-

roka alebo svoju slúžku po oku a zničí mu ho, za jeho oko daruje mu slobodu. Ak vybije svoj-

mu otrokovi alebo svojej slúžke zub, prepustí ho za jeho zub na slobodu. [Ex 21, 23-27] 

  8 Kto svojmu súkmeňovcovi spôsobil úraz, nech sa i jemu spraví tak, ako on urobil: 

zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Aký úraz spôsobil, taký nech sa mu odplatí!  

[Lv 24, 19–20] 

  9 Nezľutuješ sa nad ním, ale: život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu 

za nohu! [Dt 19, 21] 
10 Počuli ste, že bolo povedané: «Oko za oko, zub za zub!» No ja vám hovorím: Neodpo-

rujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce sa te-

bou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu 

míľu, choď s ním dve. [Мt 5, 38–41] 
11 Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji 

otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, 

čo vychádza z Božích úst. [Dt 8, 3] 
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chádzame i v evanjeliách.12 Z už spomínaných produktívnych sapienciálnych 

kníh SZ [Príslovia, Žalmy]13 vychádza parémia Ako kto seje, tak žne. V Novom 

zákone ju nachádzame v apoštolskom liste Galaťanom.14 Ďalšou zo sledovaných 

jednotiek viažucich sa k obom častiam Biblie (SZ i NZ) je parémia Kto hľadá, 
nájde. V starozákonnom texte sa vzťahuje k prorockej knihe Jeremiáš15, v Novej 

zmluve ju nachádzame síce v širšom kontexte, ale v už ustálenej dnešnej podobe 

v slovách Ježiša „Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria“.16 

Pretexty nasledujúcich 9 parémií, ktoré sa  stali súčasťou nášho sociolingvis-

tického výskumu, sú späté s Novou zmluvou – s evanjeliami. K Evanjeliu podľa 

Matúša sa vzťahujú parémie Nehádžte perly sviniam 17,  Viera hory prenáša 18 

a Ľavá ruka nevie, čo robí pravá19. Každá z týchto troch je svojím spôsobom – vo 

                                           
12 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní 

a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží 

Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ On odvetil: „Napísané je: «Nielen z chle-

ba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.»“ [Mt 4, 1–4; Lk 4, 1–4] 
13 Kto seje neprávosť, ten bude skazu žať, prút jeho prchkosti sa pominie. [Prís 22, 8]; Tí, 

čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. 

[Ž 126, 5–6] 
14 Ten, koho vyučujú slovo, nech sa delí o všetky dobrá s tým, kto ho vyučuje. Nemýľte 

sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z tela 

bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život. Neúnavne konajme 

dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre 

všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich. [Gal 6, 6–10] 
15 Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Bu-

dete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom… [Jer 29, 12–13] 
16 Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, 

dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. [Mt 7, 7–8; Lk 11, 10] 
17 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepo-

šliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás. [Mt 7, 6] 
18 Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: Prečo sme ho ne-

mohli vyhnať my?“ On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať 

vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« – prejde. A nič vám 

nebude nemožné.“ [Mt 17, 19–20]; Ježiš im na to povedal: „Veru, hovorím vám: Ak budete 

mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj 

tomuto vrchu povedali: »Zdvihni sa a hoď do mora,« stane sa to. A dostanete, o čo budete 

s vierou prosiť v modlitbe.“ [Mt 21, 21–22] 
19 Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo 

nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytru-

buj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, 

hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, 
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vzťahu k pretextu – špecifická. V súvislosti s prvou z nich možno zo synchrón-

neho aspektu hovoriť o rozšírení fondu biblickej frazeológie o ďalšiu jednotku, 

a to na základe frazeologickej derivácie: v súčasnosti sa totiž okrem propozičnej 

podoby uplatňuje aj jej derivovaná podoba – frazeolexéma hádzať perly sviniam 
nielen v slovenčine, ale aj vo viacerých európskych jazykoch [Lepta …, 2017]20. 

Druhá z nich je zas zaujímavá z iného dôvodu: v Slovníku súčasného spisovného 

jazyka [2. zv.] pod heslom hora aj láska sa nachádza v podobe Láska hory prená-
ša, t. j. ,ľúbostný cit prekoná všetky prekážky‘ [v staršom slovníku – Slovník slo-

venského jazyka [1. zv.] je pri hesle hora zachytená aj vo variantnej podobe Lás-

ka/viera hory prenáša – s významom ,zdolá všetky prekážky‘. F. Kočiš [1993] 

považuje jej podobu s komponentom láska za významovú deviáciu na základe ne-

presného či svojvoľného výkladu daného pretextu. Zároveň – odvolávajúc sa na 

Prvý list Korinťanom – cituje príslušnú pasáž, v ktorej sa láska v súvislosti so 

silnou vierou spomína v inom kontexte: „A keby som mal dar proroctva a poznal 

všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy 

prenášal, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“ (13, 2) Záver textu (Hym-

nus na lásku – 13, 13) znie: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no 

najväčšia z nich je láska.“ Nazdávame sa, že práve tieto slová Pavla sú podnetom 

k tomu, aby vo frazéme alternoval komponent viera s lexémou láska – až neskôr 

sa preferenčne vo vedomí používateľov (zrejme aj pod tlakom politického reži-

mu, keď boli nežiaduce akékoľvek filiácie na náboženstvo) ustálil komponent lás-

ka. Tretia parémia Ľavá ruka nevie, čo robí pravá patrí podľa názoru F. Kočiša 

tiež k „deviantným“ podobám. Pôvodne je totiž v biblickom texte uplatnená v inej 

podobe „Nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí  pravá“ aj v inom význame, t.j. po-

pri formálnej transformácii došlo aj k výraznému posunu významu: dávať ,v skry-

tosti‘ – oproti súčasnému ,absencia koordinácie‘. S jedným z evanjelií – s Evanje-

liom podľa Matúša – súvisí aj parémia Kto mečom bojuje, mečom zahynie.21  

S dvoma evanjeliami (Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Lukáša) 
sú späté ďalšie dve parémie: parémia vychádzajúca z podobenstva o svadbe krá-

                                                                                                                                     

 

 

čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj 

v skrytosti. [Мt 6, 1-4] 
20 Lepta biblejskoj mudrosti. Russko-slavianskij slovar biblejskich krylatych vyraženij 

i aforizmov s sootvetstvijami v germanskich, romanskich, armianskom i gruzinskom jazykach. 
21 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč zasiahol ním veľkňazovho 

sluhu a odťal mu ucho. Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa 

chytajú meča, mečom zahynú.“ [Мt 26, 51–52] 
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ľovho syna Mnoho [je] povolaných, [ale] málo vyvolených22 a parémia Kto nie je 
s nami, je proti nám23 – ideologické heslo predchádzajúceho režimu.  

V troch evanjeliách (Evanjelium podľa Matúša, Marka a Lukáša) nachá-

dzame parémiu Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako…24 
Vo všetkých štyroch evanjeliách sa možno stretnúť s pretextom parémie Ni-

kto nie je doma prorokom – hoci nie v identickej podobe, aká je ustálená v súčas-

nom paremiologickom fonde.25  

S poučnými knihami Novej zmluvy (apoštolské listy) je spätá parémia (kon-

krétne s druhým listom Solúnčanom) Kto nepracuje, nech neje26. Aj pri nej došlo 

                                           
22 Podobenstvo o svadbe kráľovho syna. – A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: 

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal svojich 

sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s od-

kazom: »Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané 

a všetko je pripravené; poďte na svadbu!« Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, 

iný za svojím obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa rozhneval, 

poslal svoje vojská, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. Potom povedal svojim sluhom: »Svad-

ba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodni. Choďte preto na rázcestia a všetkých, čo nájdete, 

zavolajte na svadbu.« Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj 

dobrých; a svadobná sieň sa naplnila hosťami. Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam 

človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu. Povedal mu: »Priateľu, ako si sem mohol 

vojsť bez svadobného odevu?« On onemel. Tu kráľ povedal sluhom: »Zviažte mu nohy i ruky 

a vyhoďte ho von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.« Lebo mnoho je povolaných, ale 

málo vyvolených.“ [Mt 22, 1–14]; … Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo 

boli pozvaní, neokúsi moju večeru. «“ [Lk 14, 24] 
23 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. [Мt 12, 

30]; [Lk 11, 23] 
24 A Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do ne-

beského kráľovstva. Ba hovorím vám: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť 

do Božieho kráľovstva.“ [Mt 19, 23–24); Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: „Ako ťažko 

vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky! Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako 

boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ [Lk 18, 24–25]; Učeníci sa nad jeho slovami zarazili. 

Ale Ježiš im ešte raz povedal: „Deti moje, ako ťažko sa vchádza do Božieho kráľovstva! Ľahšie 

je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“ [Mk 10, 24–25] 
25 A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho 

vlasti a v jeho dome.“ [Мt 13, 57]; Vari to nie je tesár, syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu 

a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?“ A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: „Pro-

roka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, medzi jeho príbuznými a v jeho dome.“ [Mk 6, 3–4]; 

A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. [Lk 4, 24]; Le-

bo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. [Jn 4, 44] 
26 Veď sami viete, ako nás treba napodobňovať, lebo sme nežili medzi vami neporiadne, 

ani sme nejedli niečí chlieb zadarmo, ale vo dne v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby 
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oproti pretextu k formálnym, a tým aj významovým zmenám. V súlade s F. Koči-

šom [1993] si totiž myslíme, že vynechanie modálneho slovesa v prvej časti sú-

vetia Kto nechce pracovať… posúva daný význam od odsudku príživníctva do 

iných sfér – menovaný autor hovorí dokonca o „sociálnej lži“.  
Ako z podtitulu názvu príspevku vyplýva, sledovaná vzorka parémií, ktorým 

v našej stati (a v nadväznosti aj v stati V. Kováčovej) venujeme pozornosť, bola 

súčasťou širšie (materiálovo i jazykovo) koncipovaných výskumov [bližšie Balá-

ková – Kováčová – Mokijenko, 2013; Baláková – Kováčová, 2017]. Každá res-

pondentská vzorka v interjazykových výskumoch – či už slovensko-rusko-nemeckom 

[2013], alebo slovensko-českom [2017] pozostávala zo 130 probandov, ktorí po-

sudzovali súbor 80 vybraných jednotiek patriacich do fondu biblických frazém. 

Identické boli aj teoreticko-metodologické východiská a metodický postup. Bib-

lické frazémy predložené v dotazníku boli zo strany respondentov posudzované 

nielen z hľadiska aktívnej či pasívnej znalosti (i neznalosti) – frazeologickej kom-

petencie v širšom zmysle [odpovede na osi poznám, používam – poznám, nepou-

žívam – nepoznám], ale aj z hľadiska frazeosémantickej kompetencie – frazeolo-

gickej kompetencie v užšom zmysle27 odpovede viem vysvetliť (vrátane prezentácie 

schopnosti frazeosémantickej interpretácie) – neviem vysvetliť, a to na základe 

päťškálovej diferenciácie možných odpovedí pomocou indexov 1A/1B/2A/2B/3 

[1A – poznám, používam, viem vysvetliť; 1B – poznám, používam, neviem 

vysvetliť (aktívna znalosť); 2A – poznám, nepoužívam, viem vysvetliť; 2B – 

poznám, nepoužívam, neviem vysvetliť (pasívna znalosť); 3 – nepoznám (nezna-

losť)]. Samostatnou úlohou bolo tiež označiť príslušnú jednotku zaradenú do do-

tazníka špecifickým symbolom v tom prípade, ak si respondent uvedomoval či 

pociťoval jej filiáciu s prameňom (Bibliou).  

Slovensko-český výskum, z ktorého vychádzame [Baláková – Kováčová, 

2017] a na parciálne výsledky ktorého sa zameriavame (parémie ako súčasť do-

tazníka obsahujúceho 80 jednotiek), reflektuje odpovede 780 respondentov, a to 

z dôvodu generačnej rozrôznenosti na oboch stranách (3 generačné vzorky slo-

venské – 3 x 130 probandov; 3 generačné vzorky české – 3 x 130 probandov). 

V oboch na seba nadväzujúcich príspevkoch (Baláková, Kováčová) teda prezen-

                                                                                                                                     

 

 

sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba 

dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: 

Kto nechce pracovať, nech ani neje. [2 Sol 3, 7–10] 
27 Rozlišovanie frazeologickej kompetencie v širšom zmysle a frazeologickej kompeten-

cie v užšom zmysle vychádza zo skúseností z predchádzajúcich výskumov, ktoré potvrdzujú, 

že znamienko rovnosti medzi frazeologickým povedomím (aktívne a náležité využívanie fra-

zém v úze, prípadne aspoň ich pasívna znalosť) a frazeologickým vedomím (stanovenie ar-

chisémy či ekvivalentného výrazu) neplatí [Mlacek – Baláková – Kováčová, 2009, 82].  
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tujeme výsledky interjazykového slovensko-českého výskumu, ktorý zároveň 

subsumuje intrajazykové kontinum (slovenské i české), t. j. cezgeneračný vý-

skum troch slovenských a troch českých28 respondentských vzoriek: mladú gene-

ráciu (ďalej aj MG) predstavujú slovenskí a českí vysokoškoláci [zástupcovia 

mladej českej a slovenskej generácie sú zjednotení generačne i svojou profesio-

nálnou profiláciou: vysokoškolskí študenti bohemistiky (budúci učitelia českého 

jazyka) – vysokoškolskí študenti slovakistiky (budúci učitelia slovenského jazy-

ka)];29 strednú generáciu (ďalej aj SG) reprezentujú na oboch stranách 40–60-roční 

probandi30 a staršiu generáciu seniori (ďalej aj SN)31 vo veku 65–87 rokov. 

Parémie, na ktoré koncentrujeme pozornosť, intencionálne sledujeme v relá-

ciách: 

a) frazeologická kompetencia respondentov v širšom a užšom zmysle (nad-

väzujúci príspevok V. Kováčovej); 

b) schopnosť respondentov identifikovať pramennú bázu parémií (aspekt 

uvedomovania či pociťovania biblických filiácií), ktorá je pertraktovaná v nasle-

dujúcich častiach tohto príspevku. 

Prezentáciu výsledkov bodu b) začíname komparatívnym komplexným po-

hľadom (graf č. 1) na úroveň jednotlivých respondentských vzoriek. Ako z grafu 

vyplýva, mladá generácia na oboch stranách (slovenskej i českej) vykazuje iden-

tické hodnoty (34 %). Keď sledujeme jednotlivé vzorky intrajazykovo, zistíme 

dve rozdielne vývinové tendencie: kým na českej strane ide cezgeneračne o jed-

noznačne vzrastajúcu úroveň schopnosti respondentov identifikovať pramennú bá-

zu posudzovaných parémií (18 – 22 – 34 %), na slovenskej strane je badateľný 

opačný proces: výrazný medzigeneračný pokles (41 – 31 %) s následným mier-

nym 3-percentným nárastom pri mladej generácii (34 %).  

 

                                           
28 Pri výskume na českej strane bola neoceniteľnou pomocou aktivita Jaromíry Šindelá-

řovej, ktorá nám zabezpečila všetky tri respondentské vzorky i návratnosť dotazníkov. Uvede-

ná lingvistka sa v rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti venuje aj problematike frazeologic-

kej kompetencie u českých používateľov jazyka [2017].  
29 Takéto respondentské zacielenie bolo bádateľsky intenčné: reprezentujú totiž budúcich 

 sprostredkovateľov a rozvíjateľov poznania v oblasti skúmaných jazykov a kultúr. 
30 Charakteristika vzorky SG z hľadiska pohlavia // dosiahnutého vzdelania (Slováci: 75 

žien, 55 mužov // stredoškolské vzdelanie 80 %, vysokoškolské vzdelanie 20 %; Česi: 103 žien, 

27 mužov // základné vzdelanie 20 %, stredoškolské vzdelanie 65 %, vysokoškolské vzdelanie 

15 %). 
31 Charakteristika vzorky SN z hľadiska pohlavia // dosiahnutého vzdelania (Slováci: 86 

žien, 44 mužov // základné vzdelanie 44 %, stredoškolské vzdelanie 48 %, vysokoškolské vzde-

lanie 8 %; Česi: 79 žien, 51 mužov // základné  vzdelanie 33 %, stredoškolské vzdelanie 54, 

vysokoškolské vzdelanie 13 %).  
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Graf č. 1: Správnosť určenia pôvodu (%) posudzovaných frazém (BP – biblický pôvod) 

jednotlivými respondentskými vzorkami 

 
V nasledujúcej časti príspevku sa budeme venovať danej problematike 

štruktúrovane – všimneme si jednotlivé parémie v prieniku: 

• intrajazykovom cezgeneračnom (v prípade cezgeneračného kontinua) alebo 

  v medzigeneračnom, a to pri jednotkách väčšinovo filiovaných s Bibliou (I., 

  III. – slovenskí používatelia jazyka), ako aj tých, ktorých pôvod si respon-

  denti uvedomovali či pociťovali minimálne (II., IV. – českí používatelia  

  jazyka); 

• interjazykovom (slovensko-českom), ktoré je výsledkom prienikov intraja-

  zykových (V., VI.). 

V rámci všetkých vyššie vymedzených kategórií sa za každou z uvedených 

parémií nachádza číselná hodnota vyjadrená v percentách.  

I. Slovenské kontinuum intrajazykové – väčšinovo pozitívne (súvislosť s pra-

meňom) posúdených parémií  

a) cezgeneračné           SMG  SSG  SSN 

Viera hory prenáša           62    52    55  
Mnoho [je] povolaných, [ale] málo vyvolených  61   59   74 

Nielen samým chlebom je človek živý     52   51   65 

b) medzigeneračné              SSG  SSN  
Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako ...       55   58 

II. Slovenské kontinuum intrajazykové – minimálna súvislosť s prameňom  

(0–25 % opýtaných) 

a) cezgeneračné           SMG  SSG  SSN 

Kto nie je s nami, je proti nám       18   15   23  
Kto nepracuje, nech neje        18   11   22 

Kto seje vietor, zožne búrku       15   10   20 
Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne  12     9   17 
Všetko má (chce) svoj čas         10     5   14 

b) medzigeneračné          0 
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III. České kontinuum intrajazykové – väčšinovo pozitívne (súvislosť s pra-

meňom) posúdených parémií 

a) cezgeneračné           0 

b) medzigeneračné          ČMG     ČSN 

Víra hory přenáší           81      59 

IV. České kontinuum intrajazykové – minimálna súvislosť s prameňom  

(0–25 % opýtaných) 

a) cezgeneračné           ČMG  ČSG  ČSN 

Kdo není s námi, je proti nám       25     5     5  

Snáze projde velbloud uchem ihly, nežli…   21   10     8  

Všechno má (chce) svůj čas       20     8     4  

Kdo seje vítr, sklidí bouři        19   15     4  

Neházejte perly sviním         17   12     4  

Kdo hledá, najde           15   13     5 

Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá     0   13     9 

b) medzigeneračné              ČSG  ČSN 

Kdo mečem bojuje, mečem zahyne        17     6 

Kdo nepracuje, ať nejí            17     9 

Co člověk (jak kdo), zaseje, to také sklidí      15   13 

Levá ruka neví, co dělá pravá            9     3 

 

Ako z uvedeného prehľadu intrajazykových charakteristík vyplýva, kvanti-

tatívne výraznejší prienik väčšinovo s prameňom filiovaných parémií (I., III.) zo 

strany respondentov nachádzame na slovenskej strane – 3 parémie v cezgenerač-

nom kontinuu a jedna v medzigeneračnom prieniku (spolu 4 väčšinovo posúdené 

jednotky) verzus 1 parémia v medzigeneračnom českom prieniku. Najvyššia do-

siahnutá hodnota konkrétnej parémie v konkrétnej respondentskej vzorke: 74 % 

Mnoho [je] povolaných, /ale] málo vyvolených (slovenskí seniori) – 81 % Víra 

hory přenáší (česká mladá generácia).  

Intrajazykové kontinuá minimálne s pramennou bázou spájaných parémií 

(II., IV.) sú kvantitatívne rozsiahlejšie na jednej i druhej strane (výraznejšie u če-

ských respondentov): 5 jednotiek v cezgeneračnom prieniku na strane slovenskej – 

verzus 7 parémií v cezgeneračnom a 4 jednotky v medzigeneračnom prieniku českom. 

Najnižšia dosiahnutá hodnota konkrétnej parémie v konkrétnej respondentskej 

vzorke: 5 % Všetko má (chce) má svoj čas (slovenská stredná generácia) –  0 % 

Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá (česká mladá generácia).  

Z vyššie prezentovaných výsledkov intrajazykových charakteristík je zrej-

mé, že väčší prienik pri minimálne s pramenným textom spájaných parémiách sa 

nevyhnutne premietol aj do prieniku interjazykového (VI.) – spolu 5 jednotiek, 

kým slovensko-české cezgeneračné kontinuum (resp. minimálne medzigeneračná 
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zhoda) väčšinovo s Bibliou spájaných jednotiek sa vzťahuje na jedinú parémiu 

(pozri V.).  

V. Interjazykové kontinuum väčšinovo pozitívne (súvislosť s prameňom) po-

súdených parémií  

Viera hory prenáša // Víra hory přenáší – slovenské intrajazykové cezgene-

račné kontinuum a české medzigeneračné kontinuum (ČMG a ČSN). 

VI. Interjazykové kontinuum – minimálna súvislosť s prameňom (0–25 % 

opýtaných) 

Kto nie je s nami, je proti nám // Kdo není s námi, je proti nám; Kto seje vie-

tor, zožne búrku // Kdo seje vítr, sklidí bouři; Kto druhému jamu kope, sám do nej 
(s)padne // Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá; Všetko má (chce) svoj čas // 

Všechno má (chce) svůj čas – slovenské i české intrajazykové kontinuum; Kto 

nepracuje, nech neje // Kdo nepracuje, ať nejí – slovenské intrajazykové konti-

nuum a české medzigeneračné (ŠSG a ČSN) kontinuum. 

 

V závere príspevku prinášame detailnejší pohľad na schopnosť responden-

tov identifikovať pôvod jednotlivých parémií kompletne (všetky posudzované 

jednotky) a komplexne, zohľadňujúc komparačný aspekt intrajazykovo aj interja-

zykovo. Kvôli prehľadnosti ich kategorizujeme na základe symbolov (podľa do-

siahnutého percenta po posúdení zo strany respondentov) do jednotlivých pásem 

[od parémií menej či minimálne spájaných s Bibliou (0–25 % ○○○; 26–50 % ●○○) 

po jednotky, pri ktorých si respondenti súvislosť uvedomovali väčšinovo (51–75 % 

●●○; 76–100 % ●●●)]. Jednotlivé parémie sú zoradené podľa miery uvedomova-

nia si biblického východiska u slovenských respondentov od jednotiek minimálne 

spájaných s Bibliou až po tie, pri ktorých si respondenti súvislosť zreteľnejšie 

uvedomovali. Symboly pred parémiami uvádzame v poradí mladá generácia (MG) / 

stredná generácia (SG) / seniori (SN).  

 
Súbor posudzovaných parémií podľa miery pociťovania / nepociťovania či uvedomovania / 

neuvedomovania si spätosti s východiskovým prameňom 

MG/SG/SN 

○○○/○○○/○○○  Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne 

○○○/○○○/○○○  Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá 

 

○○○/○○○/○○○  Kto nie je s nami, je proti nám 

○○○/○○○/○○○  Kdo není s námi, je proti nám 

 

○○○/○○○/○○○  Kto seje vietor, zožne búrku 

○○○/○○○/○○○  Kdo seje vítr, sklidí bouři 

 

○○○/○○○/○○○  Všetko má (chce) svoj čas 

○○○/○○○/○○○  Všechno má (chce) svůj čas 
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○○○/○○○/○○○  Kto nepracuje, nech neje 

●○○/○○○/○○○  Kdo nepracuje, ať nejí 

 

●○○/○○○/●○○  Ako kto seje, tak žne 

●○○/○○○/○○○  Co člověk (jak kdo) zaseje, to také sklidí 

 

●○○/●○○/○○○  Kto mečom bojuje, mečom zahynie 

●○○/○○○/○○○  Kdo mečem bojuje, mečem zahyne 

 

●○○/●○○/○○○  Nehádžte perly sviniam 

○○○/○○○/○○○  Neházejte perly sviním 

 

●○○/●○○/●○○  Ľavá ruka nevie, čo robí pravá 

●○○/○○○/○○○  Levá ruka neví, co dělá pravá 

 

●○○/●○○/●○○  Nikto nie je doma prorokom 

●●○/●○○●○○   Nikdo není doma prorokem 

 

●○○/●○○/●○○  Oko za oko, zub za zub 

●○○/●○○●○○   Oko za oko, zub za zub 

 

●●○/●○○/●○○  Kto hľadá, nájde 

○○○/○○○/○○○  Kdo hledá, najde 

 

●○○/●○○/●●○  Zakázané ovocie najviac chutí 

●●○/●○○/●○○  Zakázané ovoce nejvíc chutná 

 

●●○/●●○/●○○  Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… 

○○○/○○○/○○○  Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli… 

 

●●○/●●○/●●○  Mnoho [je] povolaných, [ale] málo vyvolených 

●○○/●○○/○○○  Mnoho povolaných, [ale] málo vyvolených 

 

●●○/●●○/●●○  Nielen samým chlebom je človek živý 

●○○/●○○/●○○  Nejen(om) chlebem je člověk živ 

 

●●○/●●○/●●○  Viera hory prenáša 

●●●/●○○/●●○  Víra hory přenáší 
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BIBLICAL CULTURAL HERITAGE IN PAROEMIAS 1 (FROM 
THE RESULTS OF THE CZECH-SLOVAK 

SOCIOLINGUISTIC RESEARCH) (FROM THE RESULTS OF 
THE CZECH-SLOVAK SOCIOLINGUISTIC RESEARCH) 

Summary 

This paper draws from a broader sociolinguistic research (the questionnaire 

included 80 phraseological units) focusing on the phraseological competency (in 

the relations active knowledge – passive knowledge – ignorance). In this case we 

concentrate on 17 paroemias of biblical origin to be found either in the Old Tes-

tament or the New Testament, or, alternately, in both parts of the Bible (for our 

purposes the primary source text is Slovak). The results of the research conducted 

with the help of three generations of respondents (young, middle generations and 

seniors) in an identical quantitative representation (130 respondents in each 

group, that is 780 altogether, out of which there were 390 Slovak and 390 Czech 

native speakers) are presented in an intralinguistic intergenerational as well as 

extragenerational comparison and that on both the Slovak and the Czech sides. 

Our aim was to register differences between generations as well as the common 

extragenerational Czech or Slovak continuum.  Subsequently, we observe the as-

pect of cultural awareness/knowledge, the respondents’ ability to identify the origin 

of paroemias in question (the ability to be aware of the biblical connections) in an 

interlinguistic comparison (Slovak-Czech) and that both in general and in particu-

lar – in the case of every paroemia individually.  
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KULTÚRNE DEDIČSTVO BIBLIE V PARÉMIÁCH 2  
(Z VÝSLEDKOV SOCIOLINGVISTICKÉHO 

SLOVENSKO-ČESKÉHO VÝSKUMU) 

Viera Kováčová 

Biblical Cultural Heritage in Paroemias 2  

(from the results of the Czech-Slovak sociolinguistic research) 

Keywords: Paroemias, Biblical origin, phraseological competency in Biblical 

phraseology, the sociolinguistic research, Czech and Slovak respondents 

Contact: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku;  
   viera.kovacova@ku.sk 

 

Názov nášho príspevku naznačuje tematickú prepojenosť s textom D. Balá-

kovej. V oboch štúdiách totiž vychádzame z výsledkov uskutočneného sociolin-

gvistického slovensko-českého výskumu dotazníkového typu zameraného na ob-

lasť poznania biblickej frazeológie.1 V rámci príspevkovej nadväznosti stručne 

zopakujme, že slovenskí a českí respondenti v trojgeneračnom zastúpení (seniori, 

stredná generácia, mladá generácia)2 posudzovali súbor vybraných 80 frazém bib-

lického pôvodu (slovenské a české frazeologické ekvivalenty), a to z dvoch as-

pektov:  

a) z aspektu pociťovania či uvedomovania si biblických relácií týchto jedno-

tiek (identifikácia ich biblického pôvodu) – daný rozmer výskumu a jeho výsled-

ky (s orientáciou na jednotky paremiologickej povahy) vo svojom príspevku pred-

stavila D. Baláková; 

b) z aspektu frazeologickej kompetencie respondentov v oblasti biblickej 

frazeológie (v jej trojčlennom stvárnení: poznanie, používanie, porozumenie) – 

tento výskumný rozmer a jeho výsledky so zacielením pozornosti na parémie bib-

lického pôvodu nachádzajú svoj reflex v tomto príspevku. 

                                           
1 Základný prehľad informácií o metodike výskumu a kritériách vyhodnocovania výsled-

kov pozri v príspevku D. Balákovej Kultúrne dedičstvo Biblie v parémiách 1. 
2 Celkový počet respondentov: 780 (390 Slovákov, 390 Čechov, a to v paritnom gene-

račnom zastúpení). 
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Ako z už prezentovaného vyplýva, súčasťou respondentmi posudzovaného 

osemdesiatčlenného inventára frazém pochádzajúcich či vychádzajúcich z Biblie3 

boli nielen vlastné frazémy, ale (v istom rozsahu) i paremiologické jednotky: 

v dotazníkovom výskume svoje zastúpenie malo sedemnásť parémií.4 

Ako ukazuje základný prehľad kvantitatívnych výsledkov (porov. tab. č. 1), 

parémie zakomponované do nášho výskumného okruhu patria k jednotkám s cel-

kovo vysokou úrovňou poznania. Odpovede poznám (s príslušnou špecifikáciou 

poznám: používam/nepoužívam) na slovenskej a českej strane tvorili súhrnne 84 % 

(Slováci) – 83 % (Česi) všetkých odpovedí. Odpovede, ktorými respondenti sig-

nalizovali, že istá jednotka im nie je známa, v rámci paremiologického okruhu 

predstavovali len cca 1/6 odpovedí (slovenskí respondenti: 16 %, českí respon-

denti: 17 %). 

 

                                           
3 Vzhľadom na existujúcu názorovú diferencovanosť v otázke, čo patrí do rozsahu pojmu 

biblická frazeológia, uvádzame, že v našom prístupe uplatňujeme širšie chápanie pojmu (čo sa 

napokon odráža aj v prezentovanom konštatovaní frazémy pochádzajúce či vychádzajúce z Bib-

lie), a tak súčasťou výskumu boli nielen jednotky v súčasnom jazyku (viac-menej) citátové, ale 

aj jednotky Bibliou motivované či vďaka Biblii rozšírené. Bližšie k problematike chápania 

biblickej frazeológia a k celkovým výsledkom výskumu pozri v diele K výskumu biblickej fra-

zeológie [Baláková – Kováčová, 2017]. 
4 Konkrétne:  

• Ako kto seje, tak žne – Co člověk (jak kdo) zaseje, to také sklidí;  

• Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne – Kdo druhému jámu kopá, sám do ní 

padá; 

• Kto hľadá, nájde – Kdo hledá, najde; 

• Kto mečom bojuje, mečom zahynie – Kdo mečem bojuje, mečem zahyne; 

• Kto nepracuje, nech neje – Kdo nepracuje, ať nejí; 

• Kto nie je s nami, je proti nám – Kdo není s námi, je proti nám; 

• Kto seje vietor, zožne búrku – Kdo seje vítr, sklidí bouři; 

• Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli…; 

• Ľavá ruka nevie, čo robí pravá – Levá ruka neví, co dělá pravá; 

• Mnoho [je] povolaných, [ale] málo vyvolených – Mnoho povolaných, [ale] málo vy-

volených; 

• Nehádžte perly sviniam – Neházejte perly sviním; 

• Nielen samým chlebom je človek živý – Nejen(om) chlebem je člověk živ; 

• Nikto nie je doma prorokom – Nikdo není doma prorokem; 

• Oko za oko, zub za zub – Oko za oko, zub za zub; 

• Viera hory prenáša – Víra hory přenáší;  

• Všetko má (chce) svoj čas – Všechno má (chce) svůj čas; 

• Zakázané ovocie najviac chutí – Zakázané ovoce nejvíc chutná. 
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Tab. č. 1: Základný prehľad výsledkov vzťahujúcich sa na mieru poznania okruhu 

parémií biblického pôvodu 

cezgeneračný 
pohľad 

celková úroveň 
poznania 
parémií 

poznám 
nepoznám 

používam nepoužívam 

Slováci 84 % 35 % 49 % 16 % 
Česi 83 % 40 % 43 % 17 % 

 

Kvantitatívny sumár výsledkov (vrátane diferencovaných hodnôt viažucich 

sa na uplatnenie skúmaných parémií v rečovom úze našich respondentov) tvorí 

východisko pre ich následnú konkretizáciu, a to so zameraním na živosť prísluš-

ných parémií. Pri chápaní živosti vychádzame z vysvetlenia Burgerovho pojmu 

Lebendigkeit, ktorý slovenský lingvista J. Mlacek [1996, 57–58] približuje pro-

stredníctvom hľadania odpovedí na vzájomne nadväzujúce otázky: na otázku po-

znania – nepoznania jednotiek súčasnými používateľmi jazyka a na otázku ich 

bežného používania súčasnými používateľmi jazyka.5 

Začneme teda prvou otázkou: Ktoré zo sledovaného okruhu parémií biblic-

kého pôvodu súčasní používatelia slovenského a českého jazyka poznajú a ktoré 

nepoznajú? Na oboch respondentských stranách sa vysokou úrovňou poznania vo 

všetkých troch generačných vzorkách vyznačuje nasledujúcich sedem parémií 

(ide o jednotky, pri ktorých viac ako tri štvrtiny respondentov potvrdzuje ich po-

znanie, t. j. miera ich poznania sa pohybuje v rozpätí 76 % – 100 %):6 

 

• Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne (99 %) – Kdo druhému jámu 

kopá, sám do ní padá (98 %) 

• Všetko má (chce) svoj čas (98 %) – Všechno má (chce) svůj čas (99 %) 

• Oko za oko, zub za zub (98 %) – Oko za oko, zub za zub (99 %) 

• Kto hľadá, nájde (97 %) – Kdo hledá, najde (99 %) 

• Zakázané ovocie najviac chutí (97 %) – Zakázané ovoce nejvíc chutná (99 %) 

• Ako kto seje, tak žne (92 %) – Co člověk (jak kdo) zaseje, to také sklidí 

(93 %) 

• Kto nie je s nami, je proti nám (87 %) – Kdo není s námi, je proti nám (90 %) 

 

                                           
5 J. Mlacek ilustruje pojem Lebendigkeit prostredníctvom trojice otázok, a to: „Ktoré zo 

zachytených jednotiek dnešná generácia pozná a ktoré nepozná? Ktoré spomedzi tých, čo po-

zná, aj bežne používa? V akých situáciách sa takéto jednotky uplatňujú?“ [Mlacek, 1996, 58]. 
6 V tomto prehľade výsledkov neuvádzame percentuálne hodnoty dosiahnuté pri jednot-

livých generačných vzorkách osobitne, ale uplatňujeme cezgeneračný pohľad, t. j. uvádzame 

generačne spriemerovanú percentuálnu hodnotu. 
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Tab. č. 2: Porovnávací prehľad výsledkov v rozčlenení na spoločné jednotky centra a periférie 

v intrajazykovom a interjazykovom pohľade  
spoločné centrum spoločná periféria 

 počet 
parémií 

% počet 
parémií 

% 

Slováci 8 47 % 0 0 % 
Česi 10 59 % 0 0 % 

Slováci a Česi 7 41 % 0 0 % 

 

Pohľad do tabuľky č. 2, ktorá zachytáva počet jednotiek s cezgeneračne vy-

sokou úrovňou poznania (jednotky spoločného centra) aj cez národné hľadiská, 

dokladá, že na českej strane sa inventár parémií vyznačujúcich sa vysokou úrov-

ňou poznania v rámci všetkých troch generačných vzoriek rozširuje o ďalšie tri 

jednotky (okrem 7 parémií spoločných intra- aj interjazykovo). Konkrétne ide 

o parémie: Víra hory přenáší (92 %); Kdo mečem bojuje, mečem zahyne (84 %); 

Levá ruka neví, co dělá pravá (78 %). U slovenských respondentov tieto parémie 

takisto patria do okruhu parémií s vysokou mierou znalosti, no úroveň ich pozna-

nia je generačne predsa len diferencovanejšia. Zreteľnejšiu koreláciu preukazujú 

výsledky slovenských zástupcov vekovo starších generácií – seniorov a strednej 

generácie: z ich pohľadu parémie Viera hory prenáša; Kto mečom bojuje, mečom 
zahynie; Ľavá ruka nevie, čo robí pravá patria medzi parémie im v prevažujúcej 

miere známe (jednotky centra7), kým z pohľadu slovenskej mladej generácie pri 

týchto parémiách miera známosti v generačnom porovnaní vykazuje mierne ústu-

povú tendenciu (jednotky postcentra8). 

Na slovenskej strane (okrem 7 parémií spoločných intra- aj interjazykovo) 

k jednotkám s vysokou úrovňou poznania sa cezgeneračne zaraďuje parémia Kto 
nepracuje, nech neje (93 %). Jej status na českej strane má generačne obdobný 

charakter ako trojica jednotiek spomínaná v predchádzajúcom prípade u Slová-

kov – čiže  z pohľadu generačne starších českých respondentov (seniori a stredná 

generácie) ide o parémiu centra9, z pohľadu mladej českej generácie poznanie 

danej parémie vykazuje ústupovú tendenciu (parémia postcentra10). 

Tabuľka č. 2 svojimi číselnými hodnotami upozorňuje ešte na jednu dôležitú 

skutočnosť – ide  o jednotky nachádzajúce sa na opačnom póle znalostného spek-

tra (spoločná periféria), čiže o jednotky, ktoré v národných pohľadoch i v sloven-

sko-českom porovnávacom pohľade cezgeneračne dosahujú nízku úroveň pozna-

                                           

  7 V dvojgeneračnom priemere (seniori – stredná generácia) dosahujú hodnoty 88 % (Ľavá 

ruka nevie, čo robí pravá) – 82 % (Kto mečom bojuje, mečom zahynie) – 81 % (Viera hory 

prenáša). 

  8 Slovenská mladá generácia: Ľavá ruka nevie, čo robí pravá – 75 %; Kto mečom boju-

je, mečom zahynie – 72 %; Viera hory prenáša – 72 %. 

  9 Dvojgeneračný (českí seniori a stredná generácia) priemer v úrovni poznania: 85 % 
10 Česká mladá generácia: 65 %  
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nia. Nulové hodnoty uvedené v tabuľke potvrdzujú úvodné konštatovanie o celkovo 

vysokej úrovni respondentského poznania posudzovaného okruhu parémií. Keď-

že v rámci nášho výskumu nás zaujímalo nielen cezgeneračné hľadisko, ale uplat-

nili sme aj medzigeneračný konfrontačný pohľad, práve ten nám umožnil zazna-

menať aj isté pohyby v úrovni poznania niektorých parémií, tzn. registrovať 

určité rozdielnosti v miere ich znalosti vo väzbe na vekové kategórie našich res-

pondentov. Z okruhu skúmaných parémií sa toto konštatovanie vzťahuje predo-

všetkým na dve z nich: Nikto nie je doma prorokom – Nikdo není doma prorokem 

a Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… – Snáze projde velbloud uchem jehly, 

nežli… 

Prvá z uvedených parémií tak na českej, ako aj na slovenskej strane 

v generačnom porovnaní vykazuje ústupovú tendenciu v jej poznaní,11 najnižšiu 

mieru jej znalosti signalizujú predstavitelia (slovenskej i českej) mladej generá-

cie, u ktorých sa táto parémia dostáva k jednotkám, ktoré sú im v prevažujúcej 

miere neznáme [porov. česká mladá generácia: odpovede poznám 40 % (poznám, 

používam 13 %, poznám, nepoužívam: 27 %), odpovede nepoznám 60 %]. 

Pri druhej spomenutej parémii sa zreteľne ukazuje, že jednotky internacio-

nálneho charakteru majú ako súčasť viacerých jazykových systémov a v reláciách 

kultúrno-jazykovej reality príslušných spoločenstiev svoj osobitný, nie vždy vzá-

jomne korešpondujúci, znalostný a používateľský status. Kým v prípade českej 

strany miera jej znalosti generačne výrazne narastá12 – celkovo až 85 % českých 

mladých respondentov odpovedá, že táto parémia im je známa, na slovenskej stra-

ne ich generačný náprotivok vykazuje opačný trend: v porovnaní so staršími ge-

neráciami úroveň znalosti tejto parémie klesá.13 

A práve zachytenie klesajúcej tendencie na slovenskej strane nás viedlo 

k pohľadu do Slovenského národného korpusu s otázkou, aké má táto parémia 

uplatnenie v publicistických písaných textových jednotkách.14 Jej zistený frek-

venčný výskyt v korpuse publicistických textoch nie je vysoký: v korpusom sprís-

tupnených textoch sa využila 29× (na porovnanie uvádzame aj frekvenciu výsky-

tu parémie Nikto nie je doma prorokom, ktorá z hľadiska publicistického uplatnenia 

preukazuje výraznejší potenciál: v korpusových publicistických textoch sa vy-

skytla 89×). Parémia Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… sa v sledovaných kor-

pusových materiáloch primárne objavovala v textoch uverejňovaných v nábožen-

                                           
11 Nikdo není doma prorokem: seniori 61 %, stredná generácia 52 %, mladá generácia 40 % 

Nikto nie je doma prorokom: seniori  72 % , stredná generácia 72 %, mladá generácia 50 % 
12 Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli…: seniori 29 %, stredná generácia: 33 %, mladá 

generácia 85 % 
13 Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako…:  seniori 73 %, stredná generácia 65 %, mladá ge-

nerácia 49 % 
14 V našom výskume sme pracovali s verziou korpusu prim.-7.0-public-inf. Verzia je do-

stupná na webovej stránke Slovenského národného korpusu (http://korpus.juls.savba.sk). 
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sky orientovaných periodikách (s celoslovenským i regionálnym záberom: Katolícke 

noviny, tlačové správy Konferencie biskupov Slovenska, Blumentál…), no svoje 

uplatnenie našla i v rámci textov publikovaných v periodikách sekulárneho typu 

[noviny a časopisy celoslovenského (Sme, Hospodárske noviny, Domino Fórum, 

Nové slovo) i regionálneho (Východoslovenské noviny – Korzár, My Banskobys-

trické noviny) charakteru].  Z konštrukčného a obrazného hľadiska jej realizačné 

podoby reflektujú ustálenosť a explicitné vyjadrovanie oboch súčastí – v relá-

ciách odkazu na biblický pretext, porov. napr.: 

• Keď povedal: Ľahšie prejsť ťave uchom ihly, ako vojsť boháčovi do Krá-

ľovstva Božieho, bola to pozitívna diskriminácia ako hrom. [Sme, 22. 9. 

2004] 

• Napĺňajú sa slová Písma, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč 

do Božieho kráľovstva. [Blumentál, 2010, roč. 21, č. 4] 

• Už totiž veľmi dávno bolo na adresu podobných ľudí povedané, že skôr 

prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do kráľovstva nebeského. [Cesta k prav-

de, 2. 5. 2014] 

• Už dávno zabudli na Ježišov výrok, že skôr prejde ťava uchom ihly, než 

boháč vojde do kráľovstva nebeského. [Byť svoj. Rozhovory s Jánom Bu-

zássym. Bratislava: Literárne informačné centrum 2013] 

Opúšťajúc odkazovanie na biblické podobenstvo, prípadný aktualizačný 

moment zasahuje predovšetkým druhú časť parémie, v ktorej sa obraz nemožné-

ho prenáša najmä (prvé dva príklady), ale nielen (tretí príklad) do oblasti sloven-

skej politiky, porov.: 

• Skôr prejde uchom ihly ťava, ako poslanec Smeru zahlasuje za sprísnenie 

podmienok pri ochrane prírody. [Hospodárske noviny, 04. 04. 2008] 

• Skôr prejde ťava uchom ihly, ako Ján Slota bude čistokrvným patriotom... 

[Hospodárske noviny, 06. 02. 2008] 

• Skôr prejde uchom ihly ťava, ako farizej, čo sa na charitu dáva. [My Ban-

skobystrické noviny, 2014, roč. 14, č. 8] 

Z rozmerového nepomeru obsiahnutého v obraze ťavy prechádzajúcej uchom 

ihly sa snaží čerpať autor správy o uskutočnenom folkovom festivale, a to so zá-

merom poukázať na organizačne nie adekvátne zvládnutú situáciu vpúšťania di-

vákov do priestorov, v ktorých sa podujatie uskutočňovalo. Rozmerová dispro-

porcia (ťava – ucho ihly) sa v tomto použití prenáša do protikladu mnohosti (dav 

ľudí) a priestorových (kapacitných) možností vstupnej brány pri jej oneskorenom 

otvorení a s aktualizáciou významu nie nemožnosti, ale náročnosti15 realizácie: 

                                           
15 Vo významovej charakteristike parémie Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… sa spra-

vidla akcentuje nemožnosť niečo dosiahnuť či vykonať porov. [Lepta biblejskoj mudrosti, 1. zv., 

2017, 63], no v zacielení na prvú časť parémie sa prechod ťavy uchom ihly interpretuje aj ako 

symbol náročnosti (až nemožnosti) [porov. Bělič, 1969, 286]. Obdobné hodnotenie na osi ná-

ročnosť – nemožnosť nachádzame i v prácach sústreďujúcich svoju pozornosť na biblický text, 
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• Štvrtkový koncert sa mal začať o ôsmej večer, ale ešte pár minút pred ôs-

mou sa návštevníci tlačili pred bránou. Vďaka tomu došlo pri jej otvorení 

k efektu, známemu ako „prechod ťavy uchom ihly“. Drobný nedostatok 

však organizátorom možno odpustiť, nakoniec, išlo o premiéru. [Výcho-

doslovenské noviny – Korzár, 24. 6. 2000] 

• Jediné faux pas koncertu napokon vyrobili jeho organizátori, ktorí sa pri 

vpúšťaní divákov do amfiteátra pokúšali prepchať ťavu uchom ihly. [Do-

mino Fórum, roč. 4, č. 25] 

Už sme uviedli, že parémia Nikto nie je doma prorokom v publicistických 

textoch nachádza svoje širšie uplatnenie, a to v textoch reflektujúcich kultúrno-

spoločenské, politické i športové témy – vo viacerých prípadoch vrátane konkre-

tizácie ľavostranného komponenta, porov. napr.: 

• Jeho spanilá jazda berlínskym festivalom môže poslúžiť ako príklad, že ni-

kto nie je  doma prorokom. Film v Čechách prijatý najskôr veľmi vlažne… 

[Týždeň, 2010, roč. 7, č. 10] 

• V prípade Slovakofarmy platí ono známe – nikto nie je doma prorokom. 

[Profit, 2000, roč. 8, č. 40] 

• Václav Havel z najtesnejšieho možného víťazstva prílišný optimizmus čer-

pať nemôže. „Nikto nie je doma prorokom,“ platí po predvčerajšej voľbe 

dvojnásobne. [Sme, 22. 1. 1998] 

• Ani v druhom tohtoročnom turnaji neboli mladí hokejisti HKM 98 Rožňa-

va doma prorokmi. [Východoslovenské noviny – Korzár, 5. 3. 2002] 

• Ani známa humoristická a moderátorská dvojica Elena Vacvalová a Oliver 

Andrásy teda neboli  doma prorokmi. Tento pocit možno čiastočne upravil 

záujem ľudí o ich podpis do novej knižky. [Východoslovenské noviny – 

Korzár, 3. 6. 2000]  

• … slabá podpora McCaina prekvapuje. Prečo teda dlhoročný senátor za ten-

to štát nie je doma prorokom? [Sme, 30. 10. 2008] 

Excerpované príklady z publicistických textov zároveň dokladajú vznik no-

vej frazémy, ktorá sa kreuje na báze parémie Nikto nie je doma prorokom. V pro-

cese frazeologickej derivácie16 vzniká frazeolexéma slovesného typu (s lexikálne 

premenlivým ľavostranným komponentom) byť doma prorokom:  

                                                                                                                                     

 

 

na výklad biblických pojmov, a to v rámci interpretácie Ježišovho výroku z Matúšovho, Mar-

kovho a Lukášovho evanjelia (Mt 19, 24; Mk 10, 25; Lk 18, 25) [porov. Novotný, 1956, 1180; 

Douglas, 2009, 1063]. 
16 Bližšie o frazeologickej derivácii ako jednom zo základných spôsobov rozvíjania fra-

zeologického fondu vrátane predstavenia doterajších chápaní a špecifikácie pojmovej náplne 

pozri v prácach Tvary a tváre frazém v slovenčine J. Mlacka [2007, 118–120] a Vývin súčasnej 
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• Dnes sa ôsmimi zápasmi začnú 35. majstrovstvá Európy basketbalistov. 

Španieli chcú byť doma prorokom. [Šport, 3. 9. 2007] 

• Prešovský bubeník Ľuboš Dvorščák bol doma prorokom. Vystúpil so zná-

mym triom Romana Pokorného. [Východoslovenské noviny – Korzár, 14. 11. 

2001]  

• Tréner Púchova Peter Ančic, ktorý v Trenčíne býva, bol teda doma proro-

kom. Nádej Púchova na záchranu žije. [Šport, 17. 5. 2006] 

• Aj napriek osobným bolestiam a drámam umenie zostáva. No byť doma 

prorokom – to nie je naozaj sranda. [Sme, 27. 4. 2004] 

• Našli ste si pri svojich potulkách a návratoch spôsob, ako byť doma proro-

kom a v cudzine sebou samým? [Sme, 11. 7. 2007] 

• Koloman Sokol je potvrdením príslovia, aké ťažké je byť doma prorokom. 

[Sme, 25. 3. 2009] 

Po pohľade do korpusového materiálu sa vraciame k výsledkom nášho soci-

olingvistického výskumu, a to so zameraním na druhú – v úvodnej časti príspev-

ku – avizovanú otázku: Ktoré zo sledovaného okruhu parémií respondenti nielen 

poznajú, ale aj aktívne používajú?   

Už základný prehľad kvantitatívnych údajov súhrnne predstavujúci výsledné 

hodnoty odpovedí v diferenciácii poznám, používam – poznám, nepoužívam (po-

zri tab. č. 1) potvrdzuje, že jednotlivé parémie majú v rečovom úze odlišnú expo-

novanosť: časť z nich naši respondenti preferenčne radia do svojej aktívnej lexi-

ky, časť z nich predstavujú ako súčasť lexiky pasívnej. Príkladovo odlišnosti 

v miere komunikačného uplatňovania predstavíme na dvoch parémiách patriacich 

na slovenskej i českej strane k jednotkám centra (parémie s vysokou úrovňou po-

znania – ďalej aj ÚP): Všetko má (chce) svoj čas (ÚP 98 %) – Všechno má (chce) 
svůj čas (ÚP 99 %) a Kto nie je s nami, je proti nám (ÚP 87 %) – Kdo není 
s námi, je proti nám (ÚP 90 %). Zatiaľ čo prvú z uvádzaných jednotiek hodnotia 

naši respondenti dominantne ako aktívnu zložku svojej lexiky (poznám, použí-

vam: Slováci 79 %, Česi 77 %), v druhom prípade signalizácia aktívnej komuni-

kačnej exponovanosti výrazne klesá (poznám, používam: Slováci 24 %, Česi: 37 

%) a na celkovo vysokej úrovni poznania danej jednotky sa dominantne podieľa 

pasívna zložka znalosti (poznám, nepoužívam: Slováci 63 %, Česi: 53 %). 

Na základe autohodnotenia svojho rečového správania respondenti vykazu-

jú, že k parémiám primárne náležiacim do aktívnej zložky ich lexiky17 patria pre-

                                                                                                                                     

 

 

frazeológie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia J. Mlacka, D. Balákovej a V. Ková-

čovej [2009, 63–66]. 
17 ÚP – úroveň poznania (odpovede poznám, používam + poznám, nepoužívam), A – aktívna 

exponovanosť (odpovede poznám, používam) 
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dovšetkým: Všetko má (chce) svoj čas – Všechno má (chce) svůj čas; Kto hľadá, 
nájde – Kdo hledá, najde; Zakázané ovocie najviac chutí – Zakázané ovoce nejvíc 
chutná; Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne – Kdo druhému jámu kopá, 

sám do ní padá. V prípade českých respondentov cezgeneračne k parémiám 

v rečovom úze aktívne využívaným patrí i parémia Oko za oko, zub za zub – naj-

vyššiu mieru jej aktívneho uplatňovania pritom signalizujú zástupcovia českej 

mladej generácie (seniori: 53 %, stredná generácia: 65 %, mladá generácia: 75 %). 

A tento narastajúci trend v jej rečovom využívaní u predstaviteľov mladej gene-

rácie môžeme sledovať aj na slovenskej strane (seniori a stredná generácia: 47 %, 

mladá generácia: 58 %). 

Osobitne možno spomenúť i parémiu Kto nepracuje, nech neje – Kdo ne-

pracuje, ať nejí. V tomto  prípade na českej strane na vysokej úrovni poznania par-

ticipuje predovšetkým pasívne poznanie parémie (v rámci všetkých generačných 

vzoriek dominovala odpoveď poznám, nepoužívam18). 

Na slovenskej strane táto jednotka s vysokou úrovňou poznania v rámci všet-

kých troch generačných zložiek19 snáď najvýraznejšie reflektuje medzigeneračnú 

rozdielnosť v podiele aktívnej exponovanosti na celkovej úrovni jej poznania: 

kým u predstaviteľov generačne starších zoskupení (seniori a stredná generácia) 

57 % odpovedí tvorili odpovede poznám, používam, u zástupcov mladej generá-

cie signalizácia jej aktívneho rečového využívania dosiahla hodnotu len 27 %. 

Ako sme už uviedli, v rámci dotazníkového výskumu rozmer aktívnej ko-

munikačnej exponovanosti vychádza z posúdenia svojho jazykového správania 

respondentmi, ktoré sa zračí v odpovediach poznám, používam – poznám, nepou-
žívam. Berúc zreteľ na dotazníkové informačné východisko, je preto vítané, ak 

existuje možnosť konfrontácie výsledkov, t. j. ak existuje možnosť porovnáva-

                                                                                                                                     

 

 

• Všetko má (chce) svoj čas (ÚP – 98 %, z toho A 79 %) – Všechno má (chce) svůj 

čas (ÚP: 99 %, z toho A 77 %) 

• Kto hľadá, nájde (ÚP 97 %, z toho A 65 %) – Kdo hledá, najde (ÚP 99 %, z toho A 

81 %) 

• Zakázané ovocie najviac chutí (ÚP 97 %, z toho A 57 %) – Zakázané ovoce nejvíc 

chutná (ÚP 99 %, z toho A 74 %) 

• Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne (ÚP 99 %, z toho A 68 %) – Kdo 

druhému jámu kopá, sám do ní padá (ÚP 98 %, z toho 72 A %) 
18 Prehľad výsledkov v generačnom porovnaní:  

seniori: poznám, používam 18 %, poznám, nepoužívam 75 % 

stredná generácia: poznám, používam 23 %, poznám, nepoužívam 53 % 

mladá generácia: poznám, používam 22 %, poznám, nepoužívam 43 %  
19 Celková úroveň poznania v generačnom porovnaní: seniori 95 %, stredná generácia 92 %, 

mladá generácia 92 % 
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cieho kontaktu s ďalšími sociolingvistickými výskumami obdobného zamerania. 

Vzhľadom na špecializačné zameranie nášho výskumu a ním podmienené inven-

tárové zloženie skúmaných jednotiek nemáme síce možnosť bezprostrednej a úpl-

nej konfrontácie s inými výskumami, istý typ bádateľských prienikov však na 

slovenskej strane predsa len nachádzame,20 a to vďaka sociolingvistickému pare-

miologicky orientovanému výskumu dotazníkového typu P. Ďurča. Slovenský 

lingvista v ňom svoju výskumnú pozornosť sústredil na lexikograficky registro-

vané paremiologické jednotky, na ich známosť a živosť u používateľov sloven-

ského jazyka [bližšie o výskume a jeho výsledkoch Ďurčo, 2005, 2007]. A hoci 

s ohľadom na diferencovanosť nášho a Ďurčovho bádateľského zamerania nemô-

že ísť o identický okruh skúmaných jednotiek, predsa len v rámci prienikových 

jednotiek sa výsledky obidvoch výskumov potvrdzujú. Parémie Kto hľadá, nájde; 

Kto druhému jamu kope, sám do nej (s)padne; Zakázané ovocie najviac chutí či 

Oko za oko, zub za zub a Kto nepracuje nech neje21, predstavené v prehľade vý-

sledkov Ďurčovho paremiologického výskumu ako parémie preferenčne patriace 

do aktívnej lexikálnej zásoby respondentov, aj na základe nášho výskumu patria 

k jednotkám s vysokou mierou aktívnej exponovanosti v rečovom úze našich pro-

bandov. A tak dané výsledky – získané nezávisle od seba – predznačujú, že ich 

výpovedná hodnota prekračuje hranice na výskumoch participujúcich respon-

dentských vzoriek. 

Okrem rozmeru znalosti a používania sme v našom výskume pozornosť ve-

novali aj porozumeniu biblickým frazémam a parémiám – naši respondenti mali 

vysvetliť význam predloženého okruhu jednotiek, teda mali ich sémanticky inter-

pretovať. Keďže však problematika sémantickej interpretácie22 presahuje rozsa-

                                           
20 Na českej strane sa možnosť konfrontačného obrazu postupne vytvára prostredníctvom 

výskumu J. Šindelářovej [2017], ktorá – nadväzujúc na náš výskum biblickej frazeológie – sa 

orientuje na respondentskú vzorku zjednotenú profesijne (učitelia prvého stupňa základných 

škôl). 
21 V prípade tejto parémie náš výskum umožňuje na otázku jej aktívnej exponovanosti 

nahliadať aj minucióznejšie – v generačných súvislostiach (pozri príslušnú časť hlavného textu 

príspevku). 
22 Aspoň enumeratívne spomeňme, že k parémiam respondentmi bez výraznejších prob-

lémov sémanticky interpretovaným patrili predovšetkým jednotky: Kto druhému jamu kope, 

sám do nej (s)padne – Kdo druhému jámu kopá, sám do ní padá; Všetko má (chce) svoj čas – 

Všechno má (chce) svůj čas; Oko za oko, zub za zub – Oko za oko, zub za zub; Zakázané ovocie 

najviac chutí – Zakázané ovoce nejvíc chutná; Ako kto seje, tak žne – Co člověk (jak kdo) zase-

je, to také sklidí; Kto nepracuje, nech neje – Kdo nepracuje, ať nejí; Kto hľadá, nájde – Kdo 

hledá, najde; Viera hory prenáša – Víra hory přenáší. 

Na druhej strane stoja parémie, ktorých sémantická interpretácia spôsobovala slovenským 

i českým respondentom zreteľnejšie problémy (išlo buď o nesprávne predstavenie archisémy, ale-

bo priamo o zvolenie odpovede neviem vysvetliť). K takýmto jednotkám patria najmä: Kto nie 
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hové možnosti tohto príspevku, v závere nášho textu sa výberovo pristavíme as-

poň pri jednej jednotke, a to Ľavá ruka nevie, čo robí pravá – Levá ruka neví, co 
dělá pravá. Biblický pretext23 nás privádza k Matúšovmu evanjeliu, k Ježišovej 

reči o almužne [Mt 6; špecificky k časti 3–4]:24 a) „Ale keď ty dávaš almužnu, 

nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. 

A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ b) Ale keď ty dávaš almužnu, 

nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica, aby tvoja almužna zostala v skrytosti, 

a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe.“ Parémia v citátovej podobe Nech 
nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá; Nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica sa 

ako biblizmus25 lexikograficky zaznamenáva v Slovníku súčasného slovenského 

jazyka (heslá ľavý, ľavica, 2011) s významom ,netreba sa chváliť dobročinnos-

ťou‘, čiže s významom s relevanciou utajenosti, skrytosti, a teda i skromnosti (pri 

vykonávaní dobrých skutkov), čo zreteľne nadväzuje na sémantický rozmer bib-

lického textu. Pri spracúvaní frazeológie v slovníkoch slovenského a českého ja-

zyka (napr. Súčasný slovník slovenského jazyka, Krátky slovník slovenského ja-

zyka, Malý frazeologický slovník, Slovník české frazeologie a idiomatiky 4, Slovník 

spisovného jazyka českého) sa však stretávame aj so spojením Nevie ľavá ruka, 
čo robí pravá, Nevie ľavica, čo robí pravica – Levice neví, co dělá pravice s po-

sunutým významom vzťahujúcim sa na vzájomnú neinformovanosť, nekonzisten-

tnosť v konaní, nekoordinovanosť, nejednostnosť, protirečivosť. V týchto význa-

mových súvislostiach nás preto zaujímalo, či v dispozičnej podobe Nevie ľavá 

ruka, čo robí pravá – Levá ruka neví, co dělá pravá je ešte význam čerpajúci 

z pôvodných sémantických kvalít živý, alebo je daný význam v tejto podobe res-

pondentom vzdialený, resp. už jednoznačne neznámy. Výsledky nášho výskumu 

ukazujú zreteľnú odlišnosť v percepcii danej parémie. Kým českí respondenti 

parémiu Levá ruka neví, co dělá pravá interpretovali len v jednej línii (nekoordi-

novanosť, protirečivosť), slovenskí respondenti túto parémiu cezgeneračne po-

                                                                                                                                     

 

 

je s nami, je proti nám – Kdo není s námi, je proti nám; Mnoho [je] povolaných, [ale] málo 

vyvolených – Mnoho povolaných, [ale] málo vyvolených; Nielen samým chlebom je človek živý 

– Nejen(om) chlebem je člověk živ; Nikto nie je doma prorokom – Nikdo není doma prorokem; 

Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako… – Snáze projde velbloud uchem jehly, nežli… 
23 Bližšie k biblickým reláciám pozri v diele Lepta biblejskoj mudrosti [Ivanov – Mokijen-

ko, 2. zv., 2017, 81–88]. 
24 Čerpané z webovej stránky Slovenskej biblickej spoločnosti Biblia online [http:// 

www.biblia.sk/]. 
25 Obdobne sa ako biblizmus charakterizuje i v slovníkoch českého jazyka, porov. napr. 

Slovník spisovného jazyka českého, heslo levice: „Nechť neví levice tvá, co činí pravice (bibl.) 

dávej bez očekávání odměny n. uznání“ [dostupné na: http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php?hledej= 

Hledat&heslo=levice&sti=EMPTY&where=hesla&hsubstr=no]  
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znajú v oboch významoch, tak vo význame neinformovanosti, nekonzistentnosti 

v konaní (nespolupráca, nekoordinovanosť, chaotickosť práce, rozporuplnosť v ko-
naní, zlá organizácia práce, nevedomosť jednej zložky o činnosti druhej), ako aj 

vo význame skromnosti a utajenosti v dobročinnosti (keď konáš dobro, nechváľ 
sa; ak pomáham, nemusí o tom každý vedieť; nekonať dobré skutky verejne, ale 
v tichosti; robiť dobro potajme; nechváliť sa dobročinnosťou, nevychvaľovať sa 

svojimi skutkami…). A práve pri význame čerpajúcom z biblického kontextu mô-

žeme pozorovať na jednej strane interpretačnú líniu významového zovšeobecňo-

vania [odpovede typu: utajenie (akejkoľvek) činnosti pred očami verejnosti; robiť 

niečo tajne, skrývať svoju činnosť], na druhej strane interpretačnú líniu, do ktorej 

vstupuje respondentské poznanie kontextu spojenia v pretexte, interpretovaného 

preferenčne ako text o almužne („Ale keď ty dávaš almužnu…“). To sa pri vy-

svetľovaní významu prejavilo na úrovni špecifikujúceho obmedzenia v chápaní 

dobrých skutkov výlučne ako finančnej pomoci, v týchto prípadoch však zvyčaj-

ne aj s elimináciou sémantických prvkov utajenosti, skrytosti (odpovede typu: 

dávať žobrákom almužnu, finančná pomoc slabším, chudobnejším). 

Hlbšiu analýzu rozmeru respondentského porozumenia okruhu skúmaných 

jednotiek vrátane smerodajných faktorov podmieňujúcich respondentmi predsta-

venú sémantickú interpretáciu predstavíme v samostatnom príspevku.  

BIBLICAL CULTURAL HERITAGE IN PAROEMIAS 2  
(FROM THE RESULTS OF THE CZECH-SLOVAK  

SOCIOLINGUISTIC RESEARCH) 
 

Summary 

This paper represents a part of the results of a sociolinguistic research of bib-

lical phraseology. By means of a questionnaire, the Slovak and Czech respond-

ents across a three-generational spectrum (seniors, middle generation, young gen-

eration) considered a body of 80 selected phrasemes of biblical origin and that 

from two perspectives: from the point of view of awareness of the biblical rela-

tions of these units (identification of the biblical origin) and from the point of 

view of phraseological competency in its three-tiered representation (knowledge, 

usage, understanding). Within the researched body of phrasemes there were also 

17 paroemiological units that are the subject of this paper. We focus on the aspect 

of the respondents’ phraseological competency in this area: particular paroemias 

are presented from the point of view of their vitality in the Czech and Slovak 

comparison. The level of the respondents’ knowledge of researched paroemias is 

complemented by the dimension of the communication prevalence of paroemias 

in the usage of the respondents (based on their own judgement of their language 

behaviour). In the case of a significant decline in the knowledge of certain paro-

emias by the respondents in the intergenerational comparative framework, the 
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point of view was broadened by the usage of those particular units in the written 

texts drawn from the Slovak National Corpus (Subcorpus of Journalistic Texts). 

Achieved results are put in perspective with other sociolinguistic researches of 

the paroemiological kind and that in those cases when this comparative approach 

is made possible by the focus of those researches, that is, in case they included 

biblically motivated paroemias.  

Bibliografia 

 1. BALÁKOVÁ, D. – KOVÁČOVÁ, V. K výskumu biblickej frazeológie. Ru-

žomberok: Verbum, 2017. 

 2. BĚLIČ, J. Velbloud uchem jehly?, „Naše řeč“, roč. 52, 1969, s. 286–290. 

 3. DOUGLAS, J. D. (ed.). Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 2009. 

 4. ĎURČO, P. Paremiologické minimum slovenčiny. Výsledky a porovnania. 

In: Jazyky a jazykověda. Red. R. Blatná, V. Petkevič. Praha: Filozofická fa-

kulta Univerzity Karlovy – Ústav Českého národního korpusu, 2005, s. 45–61. 

 5. ĎURČO, P. Paremiologické optimum slovenčiny. In: Frazeologia a językowe 
obrazy świata przełomu wieków. Red. W. Chlebda. Opole: Uniwersytet Opol-

ski, 2007, s. 171–177. 

 6. Lepta biblejskoj mudrosti. Russko-slavianskij slovar biblejskich krylatych vyra-
ženij i aforizmov s sootvetstvijami v germanskich, romanskich, armianskom 
i gruzinskom jazykach. A–O. Tom 1, P–Ja Tom 2. Eds. Je. Je. Ivanov, 

V. M. Mokijenko. Mogilev: Mogilevskij gosudarstvennyj universitet imeni 

A. A. Kulešova, 2017. 

 7. MLACEK, J. Slovenské frazeologické názvoslovie (poznámky k jeho vývinu 

aj súčasnému stavu). In: Frazeologické štúdie. I. Eds. J. Mlacek, P. Ďurčo. 

Bratislava: Stimul, 1996, s. 19–64. 

 8. MLACEK, J. Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava: Stimul, 2007. 

 9. MLACEK, J. – BALÁKOVÁ, D. – KOVÁČOVÁ, V. Vývin súčasnej frazeo-
lógie: východiská, podoby, uplatňovanie, akceptácia. Ružomberok: Katolícka 

univerzita, 2009.  

10. NOVOTNÝ, A. Biblický slovník. 1. zv. Praha: Kalich, 1956. 

11. Slovník spisovného jazyka českého. [1.–8. zv.] Red. B. Havránek. Praha,  

1960–1971. On-line verzia: Ústav pro jazyk český 2011. Dostupný na: http:// 

ssjc.ujc.cas.cz/ 

12. Slovník súčasného slovenského jazyka. H–L. [2. zv.]. Red. A. Jarošová, K. Bu-

zássyová. Bratislava: Veda, 2011. Dostupný na: http://www.juls.savba.sk/ 

pub_sssj.html 

13. ŠINDELÁŘOVÁ, J. Frazeologická kompetence pedagogů v české primární 

škole (mezigenerační výzkum), „Didaktické studie“, roč. 9, 2017, s. 117–133. 

 



196   

Pramene 

Biblia online. Slovenská biblická spoločnosť. Dostupný na: https://biblia.sk 

Slovenský národný korpus. Verzia prim-7.0-public-inf. Bratislava: Jazykovedný 

ústav Ľ. Štúra SAV 2015. Dostupný na: http://korpus.juls.savba.sk 

 

 



 197 

 

POLSKIE FRAZY Z KOMPONENTEM 
MITOLOGICZNYM  

(NA MATERIALE NOWEJ KSIĘGI PRZYSŁÓW  
I WYRAŻEŃ PRZYSŁOWIOWYCH POLSKICH) 

Magdalena Puda-Blokesz 

Polish set phrases with mythological components  

(on the basis of Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych 

 polskich [A New Book of Polish Proverbs and Proverbial  

Expressions]) 

Keywords: Phrase, proverb, sentence, antique, mythology, mythologism, mytho-

logical component, archaism, literariness, Latin language 

Contact: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków); 

magdalena.puda-blokesz@up.krakow.pl 

 

W polszczyźnie są obecne spetryfikowane konstrukcje wyrazowe, w których 

uwidacznia się wpływ antyku na polską kulturę. Znane są na przykład wyrażenia 

zawierające komponent mitologiczny typu pięta Achillesa, nić Ariadny czy pusz-
ka Pandory, stanowiące kod kulturowy wielu języków europejskich. Badaniem 

i gromadzeniem tego typu konstrukcji językowych zajmuje się poddyscyplina 

leksykologii – frazeologia. Grecko-rzymska spuścizna kulturowa znajduje swoje 

odbicie również w bardziej rozbudowanych formach językowych z komponen-

tem mitologicznym mieszczących się na pograniczu szeroko rozumianej frazeo-

logii1 i tekstu. 

Przykładem mogą być dwa pierwsze wersy fraszki Za Bachusem2 baroko-

wego poety i historyka Wespazjana Kochowskiego [Kochowski, 1859, 46]: Nie 
jest grzech podpić sobie mądrym i uczonym, / A wszak Bachus Minerwie był bra-

                                           
1 Frazeologii obejmującej swoim zakresem również obiekty paremiologiczne. 
2 Całość fraszki brzmi: Nie jest grzech podpić sobie mądrym i uczonym, / A wszak Ba-

chus Minerwie był bratem rodzonym. / Jednego ojca dzieci, gdyż się z Jowiszowej / On lędźwie 

ulągł, mądra Minerwa zaś z głowy. / Ztąd w cerwelach koncepty Bachus czyni ostre, / Jeno gdy 

zbytnie, dziwak rad wygania siostrę [Kochowski, 1859, 46]. 
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tem rodzonym, które w Nowej księdze przysłów i wyrażeń przysłowiowych pol-
skich3 pod redakcją Juliana Krzyżanowskiego (dalej skrót NKPP4) znalazły się 

w pozycji jednostki hasłowej [NKPP t. 2, s. 854]. Zgodnie z tym, co podano 

w NKPP, konstrukcję tę przywołano również w SL [t. 4, s. 236], jednak nie 

w postaci jednostki hasłowej, a w funkcji cytatu dokumentującego użycie lekse-

mu podpić w znaczeniu ‘podchmielić sobie’, w SW [t. IV, s. 398] fragment ten 

również służy egzemplifikacji znaczenia leksemu podpić, natomiast w Przysło-
wiach polskich Franciszka Koraba Brzozowskiego (1896) znaleźć go można 

w haśle PODPIĆ [2, s. 123] jako przykład jednostki słownikowej.  

Z XX-wiecznej NKPP wyekscerpowano 72 podobne rozbudowane kon-

strukcje wielowyrazowe z komponentem mitologicznym (zob. Wykaz fraz z kom-

ponentem mitologicznym). Biorąc pod uwagę kryterium leksykograficzne, może-

my powiedzieć, że poddana oglądowi językowa materia badawcza obejmuje 

utrwalone w języku polskim inwarianty – pod uwagę wzięto bowiem tylko po-

numerowane w NKPP jednostki hasłowe/słownikowe – przykładowo:  

 

[NKPP t. 1, s. 46 BACHUS] 

3. Cudowna Bacha ma to w sobie czasza, że wszystkie ze łba kłopoty wystra-

sza. 
[chronologiczna lista źródeł, XVI–XIX w.] 

4. Od Bachusa pierwszy zaraz stopień do Wenery. 

[chronologiczna lista źródeł, XVII–XX w.] 

Łac. Sine Cerere et Baccho friget Venus. 

5. Wprzód nim Bachus biesiaduje, mądra Pallas peroruje. 

[chronologiczna lista źródeł, XIX w.] 

 

[NKPP t. 2, s. 854 PIĆ] 

52. Nie jest grzech podpić sobie mądrym i uczonym, a wszak Bachus Miner-
wie był bratem rodzonym. 
[chronologiczna lista źródeł, XVII–XIX w.] 

Bachus – grecki bożek wina. Minerwa – bogini mądrości. 

 

Pod każdą z ponumerowanych jednostek widnieje lista chronologicznie uło-

żonych źródeł (tekstowych i leksykograficznych) przywołujących dany związek 

w tożsamej lub w mniej czy bardziej zbliżonej postaci (w tym wypadku wskazuje 

                                           
3 Opracowanie, które stało się źródłem podstawy badawczej, zostało wydane w latach 

1969–1978, składa się z czterech tomów i zawiera 200 tysięcy przysłów i zwrotów przysło-

wiowych. Można powiedzieć, że do dzisiaj jest to dzieło największe „z tego rodzaju na obsza-

rze Słowiańszczyzny”, a jedno „z największych w Europie i stanowi w pewnym sensie popu-

larną encyklopedię kultury polskiej” [Kania, Tokarski, 1984, 220]. 
4 Rozwinięcie skrótów znajduje się na końcu artykułu. 
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się realizacje tekstowe inwariantu, które nierzadko są formalnie dość luźno zwią-

zane z jednostką wyjściową, np. pod jednostką [6] 5 Od Bachusa pierwszy zaraz 
stopień do Wenery znaleźć można: Wenus każe Cererze przytomną być z Bachem 

czy pod [8] Srogą Scyllę minął, a w Charybdę zapłynął przywołano transforma-

cje z dzieł Wacława Potockiego (Moralia): Chcąc ujść Charybdzie, trafi nieborak 
na Scyllę czy Często wpada w Charybdę, kto chce Scyllę minąć). W przypadku 

jednostki [53] Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno osłowi mamy odsyłacz do in-

nego inwariantu Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie [NKPP t. 3, s. 753] 

i tam w podpunkcie „c” znajdują się różne warianty mitologizmu. Przy niektó-

rych formach odnotowano ich odpowiednik łacińskie [2, 6, 8, 53, 54, 55], przy 

wybranych przykładach podano wyjaśnienie komponentów mitologicznych [52]. 

Znaczenie tego typu konstrukcji jest zazwyczaj pomijane, ewentualnie przybliża-

ne jest przenośne rozumienie przywołanej we frazie nazwy mitologicznej [57]. 

Uwzględniając kryterium formalno-funkcjonalne, ujmujące badane jednost-

ki z perspektywy ich budowy gramatycznej i pełnionych przez nie funkcji skła-

dniowych, w obszarze frazeologii najbardziej trafnym terminem na ich określenie 

jest szeroko rozumiana fraza. Termin ten wprowadził Stanisław Skorupka w la-

tach 60. XX wieku. Badacz jednak za frazy uznawał jedynie utarte zdania [por. 

Skorupka, 1969, 221]. Dopiero szersze składniowo-funkcjonalne spojrzenie An-

ny Pajdzińskiej i Andrzeja Marii Lewickiego pozwoliło na włączenie w obręb tej 

kategorii jednostek, które formalnie zdaniami nie są, ale pełnią jego funkcję [por. 

Lewicki, Pajdzińska, 2001, 316]. Zakres terminu obejmowałby zatem konstrukcje 

wielowyrazowe w mniejszym lub większym stopniu utrwalone (niekoniecznie 

w polszczyźnie ogólnej, ale także w jej określonej odmianie, np. literackiej), re-

produkowane w procesie użycia języka, pełniące funkcję samowystarczalnej wy-

powiedzi6. Takie ujęcie stawia badane jednostki, będące w określonym stopniu 

spetryfikowanymi i uskrzydlonymi minitekstami o walorach estetycznych, na 

pograniczu systemu języka a jego użycia, na pograniczu frazeologii a tekstu7. 

                                           
5 W nawiasie kwadratowym podaje się numer przykładowej jednostki z wykazu zamiesz-

czonego na końcu artykułu. 
6 Termin fraza (w znaczeniu przyjętym za S. Skorupką) obejmowałby swoim zakresem 

także wszystkie obiekty paremiologiczne, które, w zależności od dobranych kryteriów, można 

dalej różnicować na przysłowia, porzekadła, sentencje, aforyzmy, złote myśli, maksymy itd., 

jednak – jak pokazuje praktyka badawcza – nie jest to zadanie łatwe, o czy pisze m.in. G. Szpi-

la, jednocześnie zaznaczając, że „pomimo różnic, każdy z tych rodzajów reprezentuje celną 

myśl, uchwyconą w łatwo przyswajalnej, dobitnej, precyzyjnej formie – każde z nich to skrzy-

dlata myśl ujarzmiona” [Szpila, 2003, 92]. 
7 Za tekst przyjmuje się wypowiedź powstałą (a nie reprodukowaną) w obrębie określo-

nego systemu języka, według obowiązujących w tym systemie reguł gramatycznych i leksy-

kalnych, „stanowiącą zamkniętą i skończoną całość z punktu widzenia treściowego” [Sławiń-

ski, 2002, 574].  
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Jak podano w NKPP, obecność i poniekąd utrwalenie w polszczyźnie nie-

których przykładów (w ich zbliżonej do inwariantu postaci) poświadczają rów-

nież starsze opracowania leksykograficzne (m.in. łacińsko-polski słownik Jana 

Mączyńskiego (1564) [9], Przypowieści polskie Salomona Rysińskiego (1618) 

[69], polsko-niemiecko-francuski słownik Michała Abrahama Trotza (1764) [8], 

Przysłowia polskie Franciszka Koraba Brzozowskiego (1896) [3, 5, 70, 72], SL 

czy SW), a także później wydane niż NKPP współczesne słowniki ogólne języka 

polskiego: SJPDor, USJP [62], PSWP [16, 22, 45, 62], oraz inne opracowania 

leksykografii specjalistycznej, m.in. PWN [52, 62], SS [8, 62, 67] oraz SMTK 

[52, 53, 60, 62, 68].  

Na podstawie oglądu przywołanej w NKPP dokumentacji tekstowej anali-

zowanych fraz można wyciągnąć wniosek, że w większości mają one charakter 

literacki, ponieważ są w literaturze przywoływane i przez nią upowszechniane. 

Zgodnie z adnotacją z NKPP określone jednostki lub ich warianty użycia znaleźć 

można w dziełach m.in. takich twórców, jak Jan Kochanowski [3, 52, 63], Miko-

łaj Rej [11, 19], Wespazjan Kochowski [58, 64], Wacław Potocki [6, 8, 11, 52, 

63], Adam Mickiewicz [63], Juliusz Słowacki [2], Józef Ignacy Kraszewski [2], 

Kazimierz Wójcicki [11, 68, 69], Eliza Orzeszkowa [2]. Egzemplifikacja tekstowa 

omawianych konstrukcji językowych potwierdza, że nawiązania do starożytności 

grecko-rzymskiej łączy się przede wszystkim z kulturą wysoką, ze środowiskiem 

wykształconym, a antyczną leksykę ze stylistyką artystyczną i książkową. Naj-

starsze źródła tekstowe fraz sięgają XVI wieku, czyli do trwającego wówczas 

renesansu, w którym polszczyzna staje się niejako oficjalnym głosem twórców, 

a powszechną postawą jest humanistyczny powrót ad fontes (‘do źródeł’, czyli do 

dziedzictwa kulturowego antyku), utrzymujący się w wiekach późniejszych z róż-

nym natężeniem.  

W grupie badanych jednostek znaleźć można nieliczne przykłady, które 

wywodzą się z innego źródła niż literackie – mamy przysłowie pogodowe [4] 

Gdy się w styczniu i stary i nowy rok styka, niech gościom grzeczny Bachus kufla 
nie umyka (z książki z 1796 Praktyka gospodarska o poznawaniu własności roku, 

urodzajów, odmian powietrza… Kraków), frazę medyczną Czarne oko delektuje, 
marsowate odkazuje, nurowate manizuje (z Compendium medicum, tj. Krótkie 

zebranie chorób i ich istności, różności, przyczyn…, Częstochowa 1707) czy też 

żartobliwą rymowankę [65] Jak nie ma w domu chłopa, zgłupieje i Penelopa po-

chodzącą z 1962 z audycji Polskiego Radia.  
Ilość i jakość przywołanych pod frazami źródeł tekstowych oddaje niejako 

niegdysiejszą żywotność omawianych jednostek i to ograniczoną najczęściej do prze-

                                           
8 W NKPP jako najstarsze źródło tego przykładu przywołano utwór W. Kochowskiego 

(Epigramata polskie, po naszemu fraszki, Kraków, 1674, utwór pt. Za Bachusem), w SL nato-

miast podano (omyłkowo?), iż jednostka ta pochodzi z dzieł J. Kochanowskiego (SL [t. 4, 

s. 236], skrót J. Kchan. Fr. 48, por. też SW [t. IV, s. 398]. 
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strzeni artystycznej. Niektóre frazy są do dzisiaj znane, są notowane w obecnych 

źródłach leksykograficznych i zawierają w sobie segmenty stanowiące podstawę 

współcześnie funkcjonujących (nie tylko w odmianie książkowej polszczyzny) 

frazeologizmów. Do jednostek o silnej petryfikacji i żywotności w przestrzeni 

artystycznej można zaliczyć takie jednostki, jak: Sobie śpiewam a muzom9 [63],  

Fortuna kołem się toczy [19] czy Srogą Scyllę minął, a w Charybdę zapłynął 10 

[8].  W NKPP przywołano również frazę znaną i we współczesnej leksykografii 

Przy pokoju muza w stroju, słaba muza z ludźmi w boju [62] – zgodnie z adnota-

cją za pierwsze jej źródło podano utwór barokowego poety i pisarza Łazarza Ba-

ranowicza (1671), bazujący na łacińskim Inter arma silent Musae, znany i czę-

ściej tłumaczony w nowszych opracowaniach leksykograficznych jako Podczas 

wojny milczą Muzy || W czasie wojny milczą Muzy || Wśród szczęku oręża Muzy 

milczą [SJPDor – milczeć] [SMTK s. 801] [SS M 243, s. 266] [PSWP t. 22, 

s. 147] [CP-SSS s. 156] [USJP t. 4, s. 486] [PWN s. 787]. Warto także przyjrzeć 

się artystycznej żywotności formy [2] I ja byłem w Arkadii <łac. Et ego in Arca-

dia fui> w znaczeniu ‘I ja miałem swoje chwile szczęścia’. Jednostka ta, jak po-

daje NKPP, rozpowszechniła się w XVII w. jako napis nagrobkowy i dotyczyła 

tematów funeralnych, sięgnęli po nią tacy twórcy, jak Juliusz Słowacki, Józef 

Ingacy Kraszewski i Eliza Orzeszkowa (por. [SS G 597 s. 163] – napisy na obra-

zach, też [SS S 165 s. 362] – w poezji niemieckiej w XVIII w. w innym znacze-

niu). W zbiorze badanych konstrukcji znajdują się również formy mające niezbyt 

liczną dokumentację tekstową, co może świadczyć o ich mniejszym stopniu ży-

wotności, np. [59] Mars zawsze z Wenerą w lidze dożywotny (jednostka notowana 

w NKPP jako słownikowa, zaś w SL jako cytat z artystycznych przekładów Wa-

cława Potockiego) czy [67] Troja na to upadła, aby Rzym zrodziła z twórczości 

Jana Pawła Woronicza. 

Wpływ antyku na omawiane frazy, w większości o proweniencji literackiej, 

przejawia się w dwojaki sposób. Z jednej strony mitologie starożytne mogły sta-

nowić źródło artystycznych inspiracji, co w efekcie prowadziło do powstania nie-

jako form nowych, które z czasem mogły ulec w jakimś stopniu „uskrzydleniu”; 

z drugiej twórcy bazowali na jednostkach już wcześniej utrwalonych, których 

pierwowzory można znaleźć w antycznych tekstach (mówionych czy pisanych), 

a nawet w antycznej frazeologii, przykładowo: [60]  Nie z każdego drewna będzie 

                                           

  9 Pierwowzorem tej jednostki jest antyczna forma sobie śpiewać (gr. heauto psallein, 

łac. sibi canere), na gruncie polskim  upowszechnił ją Jan Kochanowski, ale po tę konstrukcję 

sięgali także Bartłomiej Zimorowic, Wacław Potocki, Adam Mickiewicz czy Stefan Witwicki, 

stała się ona podstawą znanego frazeologizmu (robić coś) sobie a muzom – [por. Puda-Blokesz, 

2016]. 
10 Źródłem tej jednostki jest Odyseja Homera, w wersji francuskiego poety Gaultiera de 

Chatillon fraza ta brzmi Incidis in Scyllam, cupiens vitare Charybdin ‘Wpadasz na Scyllę, 

chcąc ominąć Charybdę’ – [por. SS H 422 s. 180]. 
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Merkuriusz <łac. Non ex quovis ligno fit Mercurius> (według SMTK [s. 756] 

źródłem tego powiedzenia prawdopodobnie są słowa Pitagorasa i mają oznaczać 

‘nie każdy uczący się da się wykształcić na uczonego’); do tej grupy można rów-

nież zaliczyć frazy [8] Srogą Scyllę minął, a w Charybdę zapłynął czy [63] Sobie 
śpiewam a muzom. W ogóle podstawą wielu znalezionych NKPP polskich fraz 

z komponentem mitologicznym, zgodnie z adnotacją, są łacińskie pierwowzory 

[2, 6, 8, 9, 24, 52, 53, 54, 55]. 

Wyrazistym potwierdzeniem tego, iż prezentowana frazeologia to głównie 

frazeologia pewnej grupy społecznej – inteligencji, są wzmacniające obrazowość 

i stylistykę tekstów leksykalne nawiązania mitologiczne (grecko-rzymskie), odbi-

jające niegdysiejszy wpływ antyku na polską kulturę (w tym literaturę – zwłasz-

cza począwszy od XVI wieku). Wszystkie prezentowane tutaj jednostki zawierają 

w swoim składzie mitologizmy leksykalne (najczęściej jeden [1, 2, 9, 11], rza-

dziej więcej [5, 6, 7, 8]). Komponenty mitologiczne11 przyjmują postać najczę-

ściej nazwy własnej: Herkules, Jowisz, Kupid [52, 53, 56]; rzadziej jej wersji za-

pelatywizowanej: fortuna w znaczeniu ‘los’, ‘szczęście’ [45, 49], muza ‘poezja 

lub inny rodzaj twórczości’ [61, 62], gracja ‘piękno, wdzięk’ [61]; sporadycznie 

występują w formie derywatu: marsowaty [58].  

Najczęściej ów komponent przybiera postać nazwy własnej, imiennej, jed-

nostkowej, identyfikującej daną postać mitologiczną i odsyłającej do jej ujęcia 

w wierzeniach grecko-rzymskich. Zdecydowaną większość stanowią nazwy bo-

gów (teonimy), między innymi: Apollo [1], Bachus (Bach) [3, 4, 5, 6, 7], Diana 

[9], Jowisz [53, 54, 55], Kupid [56], Mars [57, 58, 59], Merkuriusz [60], Minerwa 

[5], Muzy [62], Wenus [68, 69, 70]. Rzadziej elementami struktury fraz są mito-

logiczne antroponimy: Herkules [52], Penelopa [65]; zoonimy: Charybda i Scylla 

[8], feniks [11], pegaz [64], syrena [66], oraz toponimy: Arkadia [2], elizejskie 
pola [10], Troja [67]. Nazwy mitologiczne mają w tych minitekstach również 

silne walory stylizacyjne, można nawet powiedzieć – archaizujące (zresztą ich 

niektóre formy są wyraźnie archaiczne: Bach [3], Kupid [56], Merkuriusz [60], 

gracyje [61]). Leksyka mitologiczna wpisuje się w rejestr leksykalny dawnych 

epok, tutaj antyku, czyli w analizowanych frazach mamy do czynienia – jak pisze 

Kwiryna Handke – z przywracaniem „na określony użytek tekstów artystycznych 

elementów językowych z dawnych epok” [Handke, 1999, 19].  

Z jednej strony nawiązania do mitologii grecko-rzymskiej, będące wyrazem 

tego, iż kultura antyczna niejako zrosła się z kulturą polską [por. Jankowska, 

online, 4], pełnią funkcje stylizacyjne, zresztą wpisane są głównie w stylistykę 

literacką i upowszechniły się przede wszystkim dzięki tekstom literackim; z dru-

                                           
11 Nazwy mitologiczne leksykograficznie pełnią ważną funkcję porządkującą zasób jed-

nostek – w NKPP przywoływane frazy można znaleźć pod wyrazem hasłowym będącym kom-

ponentem mitologicznym (rzadziej pod innym wyrazem składowym – w odnalezieniu konkret-

nej jednostki może pomóc indeks mieszczący się w 4. tomie opracowania). 
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giej jednak strony – w tej stylistyce służą kunsztownemu ukazaniu ludzkiej, ogól-

nej, pełnej antropocentryzmu wizji świata, wizji obrazowanej właśnie przez od-

niesienia do niegdyś sakralnych prób tłumaczenia rzeczywistości. Komponenty 

mitologiczne kodują wartości kryjące się za pojęciami abstrakcyjnymi uosabia-

nymi przez konkretne postaci mitologiczne; w rozwoju kultury stały się sygnała-

mi, hasłami wywoławczymi, symbolami prawd ogólnych. Przywołane we frazach 

bóstwa zgodnie z utrwaloną w tradycji symboliką reprezentują odpowiednio: Ba-

chus – alkohol, rozpasanie i rozwiązłość [6], Wenera – miłość (cielesną) [6, 69], 

fortuna – los [46], majątek [43], muza – twórczość (głównie poetycką) [61, 62]. 

Symboliczne są tutaj również postaci mitologiczne nie noszące znamion bosko-

ści, np. Penelopa – to każda wierna kobieta [65]. Zrozumienie przesłania tych 

obrazowych fraz wymaga od użytkownika języka znajomości kodu kulturowego, 

mimo iż jednostki te głoszą treści ogólne, uniwersalne, to jednak nie mają charak-

teru powszechnego. Ich dwupłaszczyznowość znaczeniowa, ich kulturowa meta-

foryka ujawnia się dopiero w kontekście, poza którym Bachus to w mitologii 

rzymskiej bóg wina i winnej latorośli, a Penelopa to w mitologii greckiej żona 

Odyseusza, która wiernie czekała 20 lat na powrót męża. Obecność komponen-

tów mitologicznych otwiera drzwi do innego kulturowego świata, te niewielkie 

leksykalne wskaźniki budują analogię międzykulturową. Te miniteksty, oparte na 

budowaniu metaforycznych obrazów, będące wyrazem ogólnoludzkich prawd 

i spostrzeżeń, które można wyrazić poprzez analogię do świata antycznych wie-

rzeń, niosą bogactwo treści w skondensowanej formie, samodzielnej składniowo 

i semantycznie. Jednostki te, podobnie jak przysłowia, trafnie i syntetycznie opi-

sują sytuację, a nie przedmiot, czynność czy cechy [por. Szpila, 2003, 26]. Nie 

opisują poszczególnych elementów rzeczywistości, ale raczej odnoszą się do re-

lacji między nimi – zawierają opisywane przedmioty i element orzekania o nich 

[por. Szpila, 2003, 26]. Semantycznie przekaz analizowanych fraz w znacznej mie-

rze skoncentrowany jest na człowieku i jego potrzebach. Najczęściej wspomina 

się twórczość i jej artyzm [1, 61, 63], potrzebę szczęścia [2], odpoczynku, wy-

tchnienia [10], których gwarantem może być upojenie alkoholowe [3, 4, 5], po-

trzebę miłości pod różną postacią [6, 9, 56, 59, 70], potrzebę wysiłku intelektual-

nego [7], kreuje się świat niestały, pełen wyborów [8] i pokus [66], w którym los 

przewrotny, a szczęście, majątek i przyjaźń ulotne [przykłady z fortuną].  

Poza ujawniającymi się we frazach leksykalno-semantycznymi nawiązania-

mi do kultury antyku, o czym do tej pory była mowa, widoczne są różne inne 

gramatyczne, leksykalne czy literackie właściwości analizowanych konstrukcji. 

W zbiorze znaleźć można zdania pojedyncze [2, 11, 52], wielokrotnie złożone 

współrzędnie [1, 8, 15] i podrzędnie [3, 4, 12] oraz równoważniki zdań [6, 9, 10]. 

Frazy te leksykalnie i składniowo są i krótkie, i dość proste – to sprzyja ich za-

pamiętywaniu. Funkcję mnemotechniczną i literacką pełni także rytmika wielu 

jednostek, nierzadko wspomagana rymami [3, 4, 5, 7, 12, 38, 53, 57, 70]. Do za-

biegów stylistyczno-składniowych zastosowanych w niektórych frazach należą: 
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konstrukcje oparte na porównaniu [10, 23, 47, 66], paralelizm składniowy [8, 21, 

22, 54, 58], elipsa [22, 59], inwersja często podyktowana łacińską składnią, także 

dbałością o rytmikę [3, 4, 8, 11, 12], wykrzyknienia [35], wyliczenia [40, 58]. 

Artyzm tych najmniejszych form poetyckich budują także inne środki stylistycz-

ne, między innymi: apostrofa [35], kontrast obrazów [21, 22, 33, 43, 45, 53], ana-

logie obrazów [5, 72], epitety odpowiedzialne za obrazowość, ale także mające 

ładunek aksjologiczny, wartościujące opisywaną rzeczywistość [3, 8, 46, 47, 68, 

71, 72], dowcip [1, 65, 70, 72].  

Na uwagę zasługuje również stylistycznie zróżnicowany zasób leksykalny, 

który owe jednostki buduje. Widoczne jest nasycenie wielu przykładów formami 

już dzisiaj archaicznymi, zależnymi od czasu ich powstania. Znajdujemy między 

innymi archaizmy czy wyrazy odczuwane dzisiaj jako przestarzałe – pod wzglę-

dem fonetycznym: dziewiąć, gracyje [61]; fleksyjnym: (do) wierszów [1], wy-
strasza [3], sadzi [39], dawa [26], wierzać [34], (za) laty [41], zwykła [48], pa-
trzajże [50], dwiema [52], miłosne [68]; składniowym: nie masz (takiego) [12], 

nie wszystkim jedna [24], (wszystko za) laty [41], przy pokoju [62]; słowotwór-

czym: człek [12, 23], sprzeczy [17], ułapić przestarzale ‘ująć, chwycić ręką’, też 

‘złapać, pojmać’ [SJPDor] [18], turski ‘turecki’ [64]; semantycznym (inne zna-

czenie): nie umyka [4], skrupić (od ‘krupa’) [28], kinąć ‘rzucić, porzucić’ [40], 

miesiąc ‘księżyc’ [41], koncepta [57]; leksykalnym (brak wyrazu dzisiaj): czasza 
[3], wprzód ‘najpierw’ [7], wprzódy [43], spytlować ‘przesiać mąkę przez pytel’, 

tutaj prawdopodobnie ‘darować’ [28], statkować dawne ‘być statecznym’ [29], 

płużyć dawne ‘przynosić korzyść, powodzenie’ [SJPDor] [25], snadnie przesta-

rzale ‘łatwo, bez trudu’ [SJPDor] [50], świerzopa dawniej ‘młoda klacz’ SJPDor 

[64]; frazeologicznym: kłaść po zadzie ‘pozostawiać w tyle’ [43], w stronę kinie 
[40]; rzeczowym (brak wyrazu i desygnatu): przetak ‘rodzaj sita z większymi 

otworami, służącego do oczyszczania ziarna’ [SJPDor] [23], kołpak ‘wysoka 

czapka bez daszka, w kształcie cylindra lub stożka, futrzana lub obszyta futrem, 

noszona w średniowieczu przez Tatarów, w Polsce od XV do XIX w.’ [SJP PWN] 
[56], sajdak ‘futerał z łukiem i kołczan ze strzałami’ [56], buńczuk ‘drzewce 

z kulą i poprzeczką, z zawieszonymi na niej ogonami końskimi, jako oznaka 

władzy wojskowej używana dawniej przez Turków, Tatarów, Kozaków oraz 

hetmanów polskich’ [SJPDor] [64]. Archaizmy te czy też wyrazy przestarzałe, 

będące świadectwem dawnych epok i dawnej polszczyzny, współczesnemu użyt-

kownikowi języka mogą utrudniać rozumienie fraz. Zaznaczyć należy, że z per-

spektywy czasu mają one jednak walor estetyczny. W zasobie leksykalnym anali-

zowanych fraz znaleźć można również zwiększające obrazowość i intensywność 

przekazu frazeologizmy potoczne: kopać pod kimś dołki [39], a także wyrazy na-

cechowane stylistycznie i ekspresywnie, głównie ironicznie, żartobliwie czy lek-

ceważąco, z kolokwialnej odmiany polszczyzny: bździna [1], łeb [3], chłop [65], 

zgłupieć [65, 72], golec ‘człowiek ubogi’ lub ‘nagi mężczyzna’ [71]. 

*** 
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Ogląd notowanych w NKPP fraz z komponentem mitologicznym uzmysła-

wia przede wszystkim niegdysiejszy wpływ antyku i jego mitologii (grecko-

rzymskiej) głównie na twórczość artystyczną polskich pisarzy, którzy albo wyko-

rzystywali w swych dziełach wcześniej spetryfikowane konstrukcje wyrazowe 

(„uskrzydlone” nawet w antyku), nawiązujące formalnie i semantycznie do mito-

logii (kalkowali łacińskie ich prototypy), albo sięgali po mitologiczną leksykę 

i motywy mitologiczne i sami stawali się autorami form później w mniejszym lub 

większym stopniu powielanych i utrwalanych, a na pewno na tyle nośnych, 

kunsztownych i wyrazistych, by zwrócić uwagę leksykografów. Przywołane fak-

ty językowo-kulturowe (bo tak należy je klasyfikować) zapewne z racji swego 

źródła (głównie literackiego) i przede wszystkim z powodu mitologicznych na-

wiązań leksykalno-semantycznych funkcjonowały w obiegu ludzi wykształco-

nych. Choć przekazują one treści uniwersalne, wprawdzie w bardzo wyszukanej 

formie wyrosłej w tradycji klasycznej, literackiej i oralnej, to jednak nie stanowią 

czynnego rezerwuaru wykorzystywanych w komunikacji połączeń wyrazowych; 

tylko nieliczne jednostki (często w nieco innej formie i typie) notowane są w 

słownikach ogólnych języka polskiego czy frazeologicznych wydanych w XXI 

wieku: (robić coś) sobie a muzom, znaleźć się między Scyllą i Charybdą, Fortuna 

kołem się toczy czy W czasie wojny milczą Muzy. Większość przytoczonych fraz 

stanowi świadectwo minionych epok – świadectwem tym jest przede wszystkim 

ich archaiczny kształt. 

POLISH SET PHRASES WITH MYTHOLOGICAL 
COMPONENTS (ON THE BASIS OF NOWA KSIĘGA 

PRZYSŁÓW I WYRAŻEŃ PRZYSŁOWIOWYCH POLSKICH  
[A NEW BOOK OF POLISH PROVERBS  

AND PROVERBIAL EXPRESSIONS]) 

Summary 

The article provides an examination of 72 Polish set phrases with a mytho-

logical component that were excerpted from Nowa księga przysłów i wyrażeń 

przysłowiowych polskich edited by Julian Krzyżanowski. Analysed linguistic 

units are formally and semantically self-contained (they either are or can act as 

sentences). Textual documentation cited in the source shows that such locutions 

originate mostly in Polish literature (starting from the 16th century) and older 

dictionaries. The phrases are characterised by differing degrees of fixation; the 

main realm in which they functioned (less frequently function) is the variety of 

Polish used by the intelligentsia. Some remain at the level of quotation, a small 

minority serve to this day as petrified constructions. A linguistic and stylistic 

analysis presents a panoply of archaic and obsolete forms these phrases contain, 

including mythological components, as well as a host of artistic devices which 

invoke literary and oral tradition. Semantic inspection reveals main anthropocen-
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tric fields of meaning, where the linguistic units under consideration can be locat-

ed since they concern universal and all-embracing matters, but it also demon-

strates the twofold nature of the phrases in terms of meaning that stems from jux-

taposing the universe with the world of mythology. 
 

Wykaz fraz z komponentem mitologicznym  

 

Apollo 

 1. I u Apollina jest natchnienie do wierszów, znajdzie się i bździna [NKPP t. 1, 

s. 24]. 

 

Arkadia 

 2. I ja byłem w Arkadii <łac. Et ego in Arcadia fui ‘I ja miałem swoje chwile 

szczęścia’, napis nagrobkowy w XVII w.> [NKPP t. 1, s. 27]. 

 

Bachus 

 3. Cudowna Bacha ma to w sobie czasza, że wszystkie ze łba kłopoty wystrasza 

[NKPP t. 1, s. 46]. 

 4. Gdy się w styczniu i stary i nowy rok styka, niech gościom grzeczny Bachus 

kufla nie umyka [NKPP t. 3, s. 343]. 

 5. Nie jest grzech podpić sobie mądrym i uczonym, a wszak Bachus Minerwie 

był bratem rodzonym [NKPP t. 2, s. 854]. 

 6. Od Bachusa pierwszy zaraz stopień do Wenery <łac. Sine Cerere et Baccho 
friget Venus> [NKPP t. 1, s. 46]. 

 7. Wprzód nim Bachus biesiaduje, mądra Pallas peroruje [NKPP t. 1, s. 46]. 

 

Charybda 

 8. Srogą Scyllę minął, a w Charybdę zapłynął <łac. Incidis in Scyllam, cupiens 
vitare Charybdin> [NKPP t. 3, 153]. 

 

Diana 

 9. Zakochanemu i koza Diana <łac. Si quis amat ranam, ranam putat esse Dia-

nam – rymowanka szkolna> [NKPP t. 2, s. 95]. 

 

Elizejskie pola 

10. Cicho i spokojnie jak na polach elizejskich [NKPP t. 1, s. 554]. 

 

Feniks 

11. Rzadki jest ptak feniks na świecie [NKPP t. 1, s. 562]. 
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Fortuna 

12. Choćby człek w zanadrzu u fortuny siedział, nie masz takiego, żeby o biedzie 

nie wiedział [NKPP t. 1, s. 570]. 

13. Czego fortuna nie dała, tego nie wydziera [NKPP t. 1, s. 570]. 

14. Często choć fortun sześć, a nie ma co jeść [NKPP t. 1, s. 571]. 

15. Człowiek śpi, a fortuna muchy ogania [NKPP t. 1, s. 571]. 

16. Fortuna (jest) matką głupich [NKPP t. 1, s. 571]. 

17. Fortuna często rozumowi sprzeczy [NKPP t. 1, s. 571]. 

18. Fortuna dziesięciu minie, jednego ułapi [NKPP t. 1, s. 571]. 

19. Fortuna kołem się toczy <łac. Fortunae rotam pertimescebat> [NKPP t. 1, s. 571]. 

20. Fortuna go zwodzi [NKPP t. 1, s. 571]. 

21. Fortuna jednym umknie chleba, drugim smaży pączki [NKPP t. 1, s. 571]. 

22. Fortuna na jednym kole, a bieda na dwóch [NKPP t. 1, s. 572]. 

23. Fortuna nasze dzieje jak przez przetak sieje, raz się na człeka zmarszczy, a dwa 

się rozśmieje [NKPP t. 1, s. 572]. 

24. Fortuna nie wszystkim jedna <łac. Fortuna non omnibus una> [NKPP t. 1, s. 572]. 

25. Fortuna pospolicie umysły nadyma, komu płuży, rzadko się w swej mierze 

utrzyma [NKPP t. 1, s. 572]. 

26. Fortuna przyjaciela, Bóg fortunę dawa [NKPP t. 1, s. 572]. 

27. Fortuna się do niego tyłem obróciła [NKPP t. 1, s. 572]. 

28. Fortuna spytluje złemu, niż skrupi dobremu [NKPP t. 1, s. 572]. 

29. Fortuna statkować nie umie [NKPP t. 1, s. 572]. 

30. Fortuna z ludźmi gry sobie wyprawia [NKPP t. 1, s. 573]. 

31. Fortuna z niego zakpiła, szydzi [NKPP t. 1, s. 573]. 

32. Fortuna żółć miesza z miodem [NKPP t. 1, s. 573]. 

33. Fortuna, co jedną ręką daje, to drugą wydziera [NKPP t. 1, s. 571]. 

34. Fortunie wierzać nie trzeba [NKPP t. 1, s. 573]. 

35. Fortuno matko! kiwnij ogonem gładko [NKPP t. 1, s. 573]. 

36. Gdy fortuna dusi, choć kto wysoki, zgiąć się i podłazić musi [NKPP t. 1, s. 573]. 

37. Gdy pani fortuna zabłyśnie, to drzwiami i oknami ciśnie [NKPP t. 1, s. 573]. 

38. Gdy szczęście nie chce i rada pobłądzi, fortuna światem, nie nasz rozum rzą-

dzi [NKPP t. 1, s. 573]. 

39. Im na wyższym fortuna człeka sadzi stropie, tym chytrzej, tym nieznaczniej 

dołki pod nim kopie [NKPP t. 1, s. 573]. 

40. Jak fortuna minie, i przyjaciel, i sługa każdy w stronę kinie [NKPP t. 1, s. 574]. 

41. Jako wszystko za laty i fortuna chodzi, miesiąc dziś w pełni bywa, jutro się 

odmłodzi [NKPP t. 1, s. 574]. 

42. Jeden porasta, drugiego fortuna goli [NKPP t. 1, s. 574]. 

43. Każdy fortunę kładzie wprzódy, cnotę po zadzie [NKPP t. 1, s 574]. 

44. Każdy, co go więcej fortuna wysadza, gardzi równymi [NKPP t. 1, s. 574]. 

45. Kogo wieczór fortuna zasmuci, tego rano pocieszy [NKPP t. 1, s. 574]. 

46. Lepsza fortuna wielu rada zepsuje [NKPP t. 1, s. 574]. 
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47. Lepsza gotowa niż czekana fortuna [NKPP t. 1, s. 574]. 

48. Nie zwykła długo miejsca fortuna zagrzewać [NKPP t. 1, s. 574]. 

49. Tam ludzie, gdzie fortuna (szczęście) [NKPP t. 1, s. 574]. 

50. U fortuny to snadnie, że kto stojąc upadnie; a który był dopiero u niej pod 

nogami, patrzajże go po chwili: a on gardzi nami [NKPP t. 1, s. 574]. 

51. Zła fortuna to ma przynajmniej dobrego, że rozumu nauczy, a przyjaciela po-

każe [NKPP t. 1, s. 575]. 

 

Gracje zob. 61 

 

Herkules 

52. Dwiema i sam Herkules nie zdoła <łac. Ne Hercules quidem adversus duos> 

[NKPP t. 1, s. 782]. 

 

Jowisz 

53. Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno osłowi [NKPP t. 1, s. 875, t. 3, s. 753]. 

54. Daleko od Jowisza, daleko od strachu <łac. Porro a Iove atque fulmine> [NKPP 

t. 1, s. 875]. 

55. Trudnoż wydrzeć z garści piorun Jowiszowi <łac. Oppedere Iovi tonanti> 

[NKPP t. 1, s. 875]. 

 

Kupido 

56. Czy kto w mitrze, czy w prostym kołpaku, Kupid nań w swoim nosi grot saj-

daku [NKPP t. 2, s. 251]. 

Mars 

57. Koncepta się mieszać muszą, gdy się Marsa wiatry ruszą (tzn. w czasie woj-

ny, zamieszek) [NKPP t. 2, s. 395]. 

58. Czarne oko delektuje, marsowate odkazuje, nurowate manizuje [NKPP t. 2, 

s. 710]. 

59. Mars zawsze z Wenerą w lidze dożywotny [NKPP t. 2, s. 395]. 

 

Merkury  

60. Nie z każdego drewna będzie Merkuriusz <łac. Non ex quovis ligno fit Mer-

curius> [NKPP t. 2, s. 435]. 

 

Minerwa zob. 5 

 

Muzy 

61. Kto kocha muzy, niech po dziewiąć pije, a po trzy łyknie, kto kocha gracyje 

[NKPP t. 2, s. 852]. 

62.  Przy pokoju muza w stroju, słaba muza z ludźmi w boju <łac. Inter arma si-
lent Musae> [NKPP t. 2, s. 995].  
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63. Sobie śpiewam a muzom [NKPP t. 2, s. 553–554]. 

 

Pallas zob. 7 

 

Pegaz 

64. Turski buńczuk świerzopy nie czyni pegazem [NKPP t. 3, s. 484] 

 

Penelopa 

65. Jak nie ma w domu chłopa, zgłupieje i Penelopa (z audycji Polskiego Radia) 

[NKPP t. 2, s. 842]. 

 

Scylla zob. 8 

 

Syrena 

66. Świat jako syrena śpiewa, a jak niedźwiadek jad wylewa [NKPP t. 3, s. 475]. 

 

Troja 

67. Troja na to upadła, aby Rzym zrodziła [NKPP t. 3, s. 532]. 

 

Wenus / Wenera zob. 6, 59 

68. I tego Wenus niepomału łechce, kto ma twarz szpetną, a miłosne serce [NKPP 

t. 3, s. 636]. 

69. Kiedy Wenus w domu rządzić będzie, być Marsowi z kurami na grzędzie 

[NKPP t. 3, s. 636]. 

70. Nie wierz Wenerze, bo cię wypierze [NKPP t. 3, s. 636]. 

71. Nierada Wenus nikogo bogaci, ma syna golca: rada, kto zapłaci [NKPP t. 3, 

s. 636]. 

72. Nikt nie potrafił z Wenerą na świecie: Salomon mądry, a z nią zgłupiał prze-

cie [NKPP t. 3, s. 636].  

Rozwinięcie skrótów 

NKPP – Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu 

o dzieło Samuela Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem 

Juliana Krzyżanowskiego, 3 t., Warszawa 1969–1972, t. 4 oprac. S. Świrko, 

Warszawa 1978. 

PSWP – Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, red. H. Zgółkowa, 50 t., 

Poznań 1994–2005. 

PWN – Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, 

E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005. 

SJPDor – Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, 11 t., Warszawa 1958–

1969 (korzystano z wersji elektronicznej – 1997). 

SJP PWN – http://sjp.pwn.pl. 
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SL – Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde. Wydanie dru-
gie, poprawne i pomnożone staraniem i nakładem Zakładu Narodowego imie-
nia Ossolińskich, t. I–VI, Lwów 1854–1860, (http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/ 

pl/slownik-lindego). 

SMTK – W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1995 (ko-
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2003. 
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Wincenty Ignacy Marewicz – mało znany pisarz okresu polskiego oświece-

nia. Urodził się w 1755 roku w Wilnie, zmarł w Warszawie w 1822 roku. Jest on 

autorem nie tylko wielu wierszy, utworów prozatorskich bądź prozą z wierszem 

(zebranych w zbiorkach, czy też wydanych jako druki osobne), dramatów (w tym 

opery tragicznej, dram i komedii), ale także zbioru paremiologicznego. Ta ponad 

stu trzydziestostronicowa książeczka pt. Przysłowia i maksymy Wincentego Igna-
cego Marewicza, rotmistrza województwa trockiego ukazała się drukiem w War-

szawie w 1788 roku w Drukarni Misjonarzy. Zawiera ona prawie czterysta proza-

torskich wypowiedzeń pisarza. W przedmowie do swego tomiku Marewicz 

wyznaje:  

„Dałem mu tytuł Przysłowia i maksymy moje1, a z tego dla przeświadczenia 

powszechności, że sprawiedliwym być chcę, wytłumaczyć się powinienem. Są tu 

własne zdania moje, które po doświadczeniu różnych zdarzeń, uznałem za praw-

dziwe. Są tu i te, które z rozważnego z mądrymi ludźmi obcowania, wyczerpną-

łem. Są i te, które z różnych ksiąg czytania, natrafiwszy co upodobańszego sobie, 

wypisałem. Nazwałem je moimi. Jedne, że są własne. Drugie, że przerobiłem je, 

przekształcając w pamiętniejsze podobieństwa i stosowniejsze wyrazy w przyto-

czeniu k’rzeczy jakiej. Inne, że uczyniwszy ich moimi prawidłami, według nich 

rządziłem się w moim obejściu się” [Marewicz, Uwiadomienie, 1788, s. nlb.]. 

Istotnie, są w zbiorku Marewicza właściwe przysłowia, utarte w tradycji 

i funkcjonujące w mowie potocznej i w twórczości innych literatów. Pisarz poda-

                                           
 Publikacja prezentuje wyniki badań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki na 

podstawie decyzji nr DEC-2011/01/D/HS2/02852. 
1 Wyróżnienia w tekście – A. P. 
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je je albo w formie niezmienionej (przytoczenie dokładne), albo w różnym stopniu 

je przekształca. Najczęściej są to albo kontaminacje dwóch przysłów lub wyrażeń 

przysłowiowych, albo niewielkie amplifikacje, mające na celu wzmocnienie prze-

kazu moralno-dydaktycznego, i wreszcie – obrazowe, obszerne rozwinięcia2. Są 

także formuły stricte autorskie, które mają cechy właściwych przysłów, a mia-

nowicie alegoryczność, obrazowość, charakter dydaktyczny3. Najczęściej są to 

krótkie i zwięzłe sformułowania, w postaci jednego zdania bądź złożone z dwóch 

zdań.  

Przedstawione tu rozważania stanowią rekonesans badawczy, jako że mate-

riał zawarty w zbiorze Marewicza jest pod względem tematycznym i gatunko-

wym bardzo bogaty i różnorodny. W swoim tomiku zbioru maksym i przysłów 

autor nie dokonał żadnego podziału. Udało się jednak wyodrębnić pięć głównych 

grup (a w ich obrębie – podgrupy) formuł przysłowiowych i maksym według 

wybranych wątków myślowych: 

I. WARTOŚCI OGÓLNE 

Do tej grupy, dotyczącej ogółu człowieczeństwa, zaliczyć można maksymy 

Wincentego Ignacego Marewicza zawierające pochwałę cnót – różnych auten-

tycznych wartości duchowych i intelektualnych człowieka, albo krytykę pozor-

nych wartości i – zdaniem pisarza – negatywnych cech i zachowań człowieka 

(wątek ten cechuje zresztą całą twórczość pisarza): 

1. Pochwała cnót 

Wolę z glinianego naczynia balsam, jak ze złotego truciznę. Tak wolę ubogą cno-

tę, jak bogaty występek.  
Lepsze ubóstwo przy cnocie, niż bez niej szerokie włości. 
Piękna osoba, a nie cnotliwa jest zelżywością samej natury. 

Szlachetność jest płomieniem, który się drugim udziela, ale wnet gaśnie, jeśli się 
nie ma czym utrzymać. 
Dobry żadnego nie oszuka, mądry oszukać się nie da, cnotliwy cnoty nie odstąpi, 

a mężny wszelakie zwycięży trudności. 
Farba najmniejszą jest zaletą portretu. Tak człeka powierzchowna piękność nie 

jest przyczyną go uzacniającą.  

Sędziwość wolna od niedołężności cnoty jest tylko w tym życiu nadgrodą. 
Wstyd jest barwą cnoty. 
Czystszą ma uciechę hojny rozdając, niż łakomca zbierając. 

Umysł cnotliwy, nie złoto bogaci człeka. 
Zacność nabywa się przez rozum i cnotę. 

                                           
2 O różnych sposobach adaptacji i parafrazowania, o stopniu wierności przywołań w lit-

eraturze polskiego Oświecenia zob. [Szymor-Rólczak, 2014, s. 27–29]. 
3 Szerzej na temat cech przysłów właściwych zob. [Krzyżanowski, 1969, s. VII–VIII]. 



 213 

Większy wzgląd mieć trzeba na bogactwa duszy, jak na dostatki ciała. 
Nie w dobrach fortuny lub imienia, lecz w dobrach rozumu i cnoty zostawa Szla-
chetność.  

2. Przyjaciel, przyjaźń 

Przyjaciel prawdziwy jest podobnym do zwierciadła, które nie tai nigdy przed 

patrzącym się, jakie w jego twarzy znajdują się skazy. 
Gwałci ten prawa przyjaźni, kto tylko osobistego w przyjacielu upatruje dobra. 
Ucho nie oko ma obierać przyjaciela, pierwsze zawsze miejsce rozumowi i cno-

cie, niż bogactwom i urodzie dając.  
Sternika wśrzód nawałności, żołnierza w bitwie, a przyjaciela w biedzie najlepiej 

poznać można. (Nawiązanie do znanego przysłowia „Prawdziwych przyjaciół 

poznajemy w biedzie”, odnotowanego w Nowej księdze przysłów polskich i wyra-
żeń przysłowiowych polskich4 (NKPP, „Przyjaciel” 58). 

3. Miłość, kobiety i życie rodzinne  

Wypowiedzi pisarza, które można włączyć do tej podgrupy, są między in-

nymi odzwierciedleniem przykrych doświadczeń Marewicza związanych z wielo-

letnią i nieszczęśliwą, nieodwzajemnioną miłością do kobiety, której poświęcił 

większość swoich utworów, nazywając ją w nich najczęściej poetyckim imieniem 

Laura5.  

a) Złożone problemy/aspekty miłości – pozytywne i negatywne: 

Kto jest bezczułym na miłość, nie zna cnót żadnych. 
Najmilszą jest rzeczą milczeć, gdy serce mówi. 

Rzadko bywa ogień bez dymu, a rzadziej jeszcze miłość bez kłopotów. 
Miłość i ból skryć się i utaić niełatwo mogą.  
Miłością zaprzątnione serce ludzie mający wesołymi bywać nie zwykli.  

Miłość i najdziksze serca potrafi ułaskawić.  
Prawdziwa miłość ta jest: żeby nie tylko życzyć, aby osoba ukochana ze wszech 
miar szczęśliwą była, ale nad to do uszczęśliwienia jej przykładać się. 

Niektóre wypowiedzi Marewicza dotyczą miłości zmysłowej, np.: 

Skoro miłość jest zasadzona na szacunku i cnocie, rozkosze jej są sto razy trwal-

sze nad te, które nierządne rodzą uczucia. 

Uciechy niewinnej miłości są zawsze przyjemniejszymi nad dogodzenie zepsutej 
naturze. 

Warto także zwrócić uwagę na dwa aspekty przedstawiania namiętności:  

• pozytywny – namiętność jako naturalny, nieodzowny towarzysz uczucia 

miłości; taki pogląd funkcjonował m.in. u niektórych przedstawicieli literatury 

                                           
4 Dalej: NKPP (po skrócie podawano hasło i numer). 
5 Szerzej na ten temat zob. [Petlak, 2013, s. 191–201]. 
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francuskiego oświecenia (np. Woltera), którzy interpretowali to szerzej, wiążąc 

z wszelkiego rodzaju energią człowieka6: 

Namiętności są to wiatry, które nadymają żagle okrętu, czasem go zatapiają, ale 

bez nich nie mógłby płynąć.  
• negatywny – niekorzystny wpływ namiętności; autor sugeruje, że trzeba 

umieć panować nad namiętnościami, które mogą doprowadzić do zguby: 

Zwycięstwo otrzymane nad własnymi namiętnościami sławniejsze jest i trzeba go 
przekładać nad zwycięstwo wojowników.  

Powyższe stwierdzenie może mieć oczywiście bardziej uniwersalną wymo-

wę i dotyczyć wszelkich namiętności, żądz, nie tylko związanych z miłością. 

b) Kobiety i ich ocena: 

Szkodliwsze są bezwstydne kobiety, niż szarańcza.  

Piękna dama, a niecnotliwa jest dla mężczyzn co lep dla ptaków, do którego 
lgnąc, giną. 
Powierzchowności i pozory tylko biorą w kobietach górę.  

Pospolitą to jest własnością damską inszą rzecz myślić, a inszą mową wyrażać, 
przetoż często przeciwnym sposobem ich rozumieć potrzeba. 
Białogłowa jest podobna do śmierci, która goni, kto przed nią ucieka, a stroni od 

tego, który jej szuka.  
Białogłowa, jeżeli się kocha, zabija, jeżeli nie kocha, odejmuje spokojne życie. 
Mężczyźni mówią do rozumu, niewiasty do serca. (Należy zauważyć, że to przy-

słowie Marewicza zostało odnotowane w Księdze przysłów, przypowieści i wyra-
żeń przysłowiowych polskich Samuela Adalberga7 (Adalberg, „Mężczyzna” 3), 

później w NKPP („Mężczyzna” 3). 

Warto wyodrębnić w tej podgrupie wypowiedź Marewicza dotyczącą po-

chwały naturalnego piękna (podobny stosunek do naturalnego piękna nota bene 

często pojawia się w utworach pisarza, szczególnie w wierszach): 

Farbiczka i bielidło te sprawuje skutki w twarzy damskiej, które woda w żelezie: 
im częściej będzie żelazo wodą zwilgocone, tym bardziej rdzawieje, psuje się i na 
ostatek zupełnie się niszczy. 

c) Życie rodzinne (małżeństwo oraz rodzice i dzieci): 

Liczne maksymy w zbiorku pisarza dotyczą tematu małżeństwa i rodziny. 

Znamienne jest, że w chwili wydania zbiorku, Marewicz miał 33 lata i nie był 

wówczas żonaty. Z jego innych utworów wynika, że bardzo pragnął rodziny, na-

pisał nawet Projekt nieuskuteczniony…8, w którym opisał swojej ukochanej wy-

marzone przez niego wspólne ich życie małżeńskie.  

                                           
6 Szerzej omawia tę kwestię m.in. [Kubacki, 1954]. 
7 Dalej: Adalberg (po skrócie podawano hasło i numer). 
8 Zob. Projekt nieuskuteczniony prozą i wierszem Wincentego Ignacego Marewicza, rot-

mistrza województwa trockiego. Warszawa: Drukarnia Misjonarzy, 1788. 
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Owoce dobre zawsze są pnia swego, z którego się rodzą, zaszczytem, tak i dzieci 
dobre są rodziców sławą.  
Jeśli małżeństwo przyczynia czasem przykrych kłopotów, nawzajem za te (w do-

brym pożyciu) większe jeszcze przynosi słodycze.  
Interes nierozdzielny, istotna przychylność, zaufania zupełne, pamięć nieustanna, 
ukontentowania wzajemne, zmartwienia podzielone, czułość na lada westchnie-

nie, litość w nieszczęściu – wszystko to w małżeństwie doświadcza się. 
W zbiorku Marewicza znajdujemy dwie maksymy, nawiązujące do przy-

słowia „Rzadko macocha swe pasierby kocha” (Adalberg, „Macocha” 14): 

Dobra macocha jest podobną do bajecznego Feniksa, który jeden tylko we sto lat 
rodzi się. 

Łacniej znaleźć gadzinę bez jadu, jak macochę bez nienawiści ku pasierzbom. 

Echem przysłowia „Komu Bóg dobrą małżonkę zdarza, lat mu we dwoje 

przysparza” (Adalberg, „Małżonka”) jest maksyma:  

Żona dobra jest przedłużeniem życia, uwiecznieniem imienia i największym da-

rem Niebios. 
Nie zabrakło u Marewicza maksym o nieco satyrycznym zabarwieniu, np. 

należąca do powyższej podgrupy wypowiedź pisarza: 

Mężowie zwykli się zwać głową żon swoich. Jakże nogi nie mają się plątać, kiedy 
się głowa czasem chwieje. 

II. CNOTY PUBLICZNE I ICH WARTOŚCIOWANIE  

1. Praca i jej znaczenie (w tym: potępienie i krytyka próżniaczego stylu 

  życia, lenistwa) 

Lepsza praca niedołężna, jak próżniactwo doskonałe. 
Nie byłoby ubóstwa na świecie, gdyby niedbalstwo i próżnowanie z niego rugo-
wane były. 

Nic nie czynić jest to niejako przestać żyć na świecie.  
Praca i usiłowanie wpół rozcina największe trudności. 
Wiele czyni, kto czyni, co może. (Trzeba zaznaczyć, że to przysłowie odnotowano 

w NKPP jako odmianę przysłowia: „Dość z siebie czyni, kto wykona, co mo-

że”(NKPP, „Czynić” 23). 

Szczególnie szeroko i ostro Marewicz potraktował „próżniactwo” w aspek-

cie przybysza krytycznie obserwującego bieżące, aktualne życie stolicy, nazywa-

jąc lenistwo wprost w różnych sferach życia w sposób następujący: 

Szyderce, obmówcy, potwarcy, złorzeczący, oszuści, gracze, wielomowcy, 

samochwalcy, mędrkowie, zuchwalcy, złośnicy, hultaje, łotrzy, złodzieje, filuci, 
galanci, niewieściuchowie, zalotnicy, ospalcy, głupcy, grubianie, gniuśni, świe-
goci, pijacy – są ci wszyscy hołdownikami próżniactwa. 

Warto zauważyć, że choć częściej pisarz ocenia pracę pozytywnie, to poja-

wia się jednak krytyka pracy nadmiernej, co wiąże się zapewne z popularną 

w literaturze oświeceniowej pochwałą mierności (tj. stoickiego umiaru): 
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Kropla wody często i na najtwardszy padająca kamień, dziurawi go, tak praca 
zbyteczna i najzdrowszego człeka rujnuje siły. 

W kontekście wątku o pracy można odczytać formułę przysłowiową, doty-

czącą nadziei jako wartości moralnej, która pozwala na cierpliwe wykonywanie 

swojej pracy z wiarą w spodziewane efekty:  

Nadzieja cierpliwości jest matką. 

2. Krytyka pieniędzy i stosunek do biednego życia 

Żądza bogactw jest bez granic zawsze. 

Bogactwo maże występki, ubóstwo ćmi cnotę. 
Martwieje bez biedy czułość. 

Poczciwi ludzie rzadko kiedy bogatymi bywać mogą. 

Ubóstwo jest zawsze wolne od zazdrości. 
Nie byłoby tyle na świecie płaczu, tylko że nędzni są bez odwagi, a bogaci ludz-
kości nie czują. 

Występuje w prezentowanym tu zbiorze Marewicza także słynne, funkcjo-

nujące od początków XVII w. przysłowie9 (odnotowane w NKPP jako występu-

jące również u interesującego nas pisarza):  

Kto ma stodoły, ma myszy, a kto ma skarby, ma złodziejów. 

3. Władza i polityka  

Przysłowia i maksymy z tej grupy ukazują m.in. skutki nienależytego pano-

wania, pełnienia funkcji urzędowych; dotyczą całego ustroju, ale i indywidulnych 

cech władcy. Warto tu wspomnieć, że Marewicz był gorliwym patriotą, aktyw-

nym uczestnikiem w życiu politycznym kraju, rzecznikiem programu reform 

podczas Sejmu Czteroletniego, brał udział w powstaniu kościuszkowskim [Alek-

sandrowska, 1994, s. 335–338]. Jego maksymę: Nie dla siebie samego, ale dla 

ojczyzny i przyjaciół rodzi się człowiek, można by uznać za życiową ideę samego 

Marewicza. W wypowiedziach związanych z tematem władzy i polityki ujawnia 

się jego krytyczny zmysł obserwacji ówczesnej sytuacji w kraju: 

Woda, gdy jest zarażona w źrzódle, wszystkie z niego płynące rzeki i strumy-
ki nie są bez zarazy. Tak nierząd lub zbytek, panujący między zwierzchnikami, 

zaraża swym jadem i tych, co są im podlegli. (Parafraza i amplifikacja przysłowia 

„Z czystego źródła czyste rzeki płyną, a z błotnego błotne” oraz jego wariantu 

„Z mętnego źródła czysta woda płynąć nie może” (NKPP, „Źródło” 7, 7c)). 

Błędy z niewiadomości poczciwego człeka popełnione nie tak są szkodliwe, jak 

jest niebezpieczne powierzanie urzędów w ręce tych rozumów, którzy nie mają 
cnoty. 

                                           
9 U Stanisława Lubomirskiego w 1705 (Próżność i prawda rady z łacińskiego w polskim 

języku wyrażona [przez Wojciecha Mączyńskiego], Toruń 1705) i w wydanych przez Dawida 

Pilchowskiego w 1771 księgach Seneki, potem odnotowano Marewicza (NKPP, „Stodoła” 3). 
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Cnota jest rzeczą wielce niewygodną u dworu. 
Świadczyć względy obywatelskie zdrajcom ojczyzny jest jedno, jak swoim bydlę-
ciem kata na się przywozić. 

Nie ma skuteczniejszego sposobu do poprawy sobie podległych nad przykład z wła-
snej dany osoby. 
Łatwiej w krysztale, niż w garku makuły dostrzeżesz, toż i występki wielkich ludzi 

są bardziej w oczy bijące jak prywatnych osób. 
Gdy pień schnie i drzewo wraz z gałęźmi usycha. Gdy w skarbcach monarchicz-
nych gości niedostatek i obywatele ubóstwa spodziewać się powinni.  

Ciężka rzecz służyć temu, który nie zwykł być posłusznym drugiemu. 

4. Idee pokojowe 

Wątki pacyfistyczne są typowe dla twórczości Marewicza (szczególnie 

w utworze Nefelonikones, urywki z ociemicielstwa…10), ale także ogólnie dla lite-

ratury oświeceniowej, co często wiązało się z ówczesną dramatyczną sytuacją 

Polski po pierwszym rozbiorze kraju. Akcentowanie wartości cnót pokojowych 

znajdujemy również i paremiologicznym zbiorze Marewicza: 

Niezawściągniona chuć zdobyczy jest owym łakomstwem, które serce ich zawsze 

rozdziera, ale nigdy nie nasyca. 
Chęć do wojny jest straszydło najokropniejsze od pychy spłodzone. 

III. CECHY CZŁOWIEKA W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Liczną grupę w paremiologicznym zbiorze Marewicza stanowią przysłowia 

i maksymy zawierające krytykę różnych negatywnych cech, postaw i postępowań 

ludzkich, przeważnie w satyrycznym i krytycznym ich ujęciu. Przejawia się 

w nich temperament satyryczny pisarza, widoczny w całej jego twórczości. 

Krytycznie ocenia pisarz takie cechy jak: 

• pycha, nieuzasadniona duma, np.: 

Powinni by dumni ludzie w żywej to mieć pamięci zawsze: iż gorszy jest upadek 
z wyższego miejsca. 

Pycha nigdy samej siebie nie widzi, ani uważa, i jest matką niecierpliwości, 
a piastunką głupstwa. 

Chełpliwy i wielomówny wszystko zna i widzi, prócz głupstwa swojego. Wynio-

słość takich jak drzewo, które choć kamieniem w wodzie przyciśnięte będzie, wy-
dobędzie się przecie na wierzch. 

                                           
10 Zob. Marewicz, W. I. Nefelonikones, urywki z ociemicielstwa. Zbiór osobliwych obra-

zów z dzieł dawnego świata w rękopiśmie… między powieściami tegoż autora ku wiecznej pa-

mięci zachowany. Z przymówieniem się do uczonego rodaka J. H. W. Przepisane i wydane 

przez L. K. Paryż: Drukarnia Maulde et Renou, 1836. 
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• wygodnictwo i rozpusta, np.: 

Rozkosznicy nigdy nie znajdą smaku w rozkoszy umysłu. (Echo przysłowia „Roz-

kosz przeciwna mądrości” (NKPP, „Rozkosz” 12) oraz jego wariantów: „Mądry 

nie rozkosznik”, „Rozkosznik mądry być nie może” (NKPP, „Rozkosz” 12b)). 

Rozkosz łatwością nasyca się. 
Rozrywki podobne są do lekarstw, te zbyt mocne słabią, a często użyte skutek tra-

cą. 
Złe ziele najbardziej się krzewi, toż i rozpusta najprędszy wzrost bierze. 
Jako w dziurawym naczyniu nigdy się nic nie utrzyma, tak człek przywykły do 

zbytków nigdy do majątku przyjść nie może. 
• bojaźliwość, brak odwagi, np.: 

Bojaźliwego jak drewno – kto chce, struże. 

Chwalebniej jest zawsze swoje zdanie śmiało opowiedzieć, niż mówić z czołgają-
cą się i niewolniczą bojaźnią. 

• nieumiejętność odwdzięczania się, np.: 

Kto źle wyrządza swemu dobrodziejowi, koniecznie być musi nieprzyjacielem 
wszystkich innych ludzi.  
Niewdzięcznik jest złodziejem cudzego majątku.  

• zazdrość, np.: 

Zazdrość jest motylem, który, krążąc skrzydłami swej złości, oneż opala 
ogniem ozdobnej cnoty, której komuś zajźrzy. 

• pouczanie innych, np.: 

Są ludzie umiejący drugich o wszystko upominać, sami źle czyniąc. A ci są 
podobnymi do dzwonu na wieży kościelnej będącego, który zwołując ogromnym 

swym głosem ludzi do kościoła, sam nigdy w onym nie bywa. (Jak widzimy – cie-

kawa kompilacja dwóch przysłów: „Drugich prowadzimy, a sami błądzimy” 

i odmiana „Sam błądzisz, a drugich rządzisz” (NKPP, „Błądzić” 2, 2b) oraz 

„Dzwon do kościoła ludzi zwoływa, a sam w kościele nigdy nie bywa” (NKPP, 

„Dzwon”, 4). 

• nieumiejętność utrzymania czegoś w tajemnicy, np.: 

Kto cudze wydaje sekreta – jest zdrajcą, kto swoje – jest nieprzyjacielem wła-

snej spokojności. 

Kto sekretów bezpotrzebnie swoich powierza komu, przestaje być panem 
i rządcą samego siebie. A im więcej jest opiekunów, tym więcej jest krzywdzi-
cielów. (Echo przysłowia „Sekretu się zwierzyć, jest wolność stracić” (NKPP, 

„Sekret” 6)). 
Sekret jest duszą każdego interesu. A jako ciało bez duszy jest nieczułą 

machiną, tak interes ważny bez sekretu rzadko do uskutecznienia przychodzi 

pomyślnego. 
• krótkowzroczność, brak wyobraźni i przewidywania, np.: 

Głupi to, który na owoc patrza, a jak wysoko wisi, nie myśli. 
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Jedna z maksym, którą można włączyć do prezentowanej tu grupy, stanowi 

galerię portretów osób o najszkodliwszych – zdaniem pisarza – cechach: 

Nikt większej nie czyni na świecie szkody jako hardy hetman, uporny żeglarz sty-

rem władnący, uczony bez sumnienia, ksiądz bez religii i cnoty, lekarz nieumie-
jętny, sędzia na podarki chciwy i kobieta piękna, a bezwstydna.  
Podobną listę znajdujemy w utworze pt. Z powodu panującego teraz Planety na 

rok ten i dalsze po nim lata następne wynikają dla powszechności szkodliwe te 
skutki, który jest częścią wierszowanego Kalendarza powszechnego na wszystkie 

lata Wincentego Marewicza: 

Nikt większej dla narodu nie przyniesie szkody, 

Jak rozwiązły ksiądz – pasterz powierzonej trzody; 

Lekarz nieumiejętny, sędzia datku chciwy, 

Uczony bez sumnienia, możny pan, a mściwy; 

I nieczułych zwierzchników łakomstwo ohydne 

Oraz piękne kobietki, a przy tym bezwstydne. 

[Samotne zabawki wierszem…, 1786, s. 21] 

IV. WARTOŚCI SPOŁECZNE 

Często w utworach literackich Wincenty Marewicz podejmuje tematykę po-

chodzenia, antagonizmów klasowych, stosunków społecznych w ówczesnej Rze-

czypospolitej. Wątek ten pojawił się także w jego przysłowiach i maksymach. 

Oto kilka przykładów z tej grupy:  

Nie trzeba o ludziach źle stąd sądzić, że w niskim są stanie, bo wszak pszczoły 
i mrówki lubo są bardzo małymi w porównaniu do innych zwierząt, mają jednak 
zaszczyt największego dowcipu sprawności i roztropności. 

Urodzenie jest tylko skutkiem szczerego losu, nie możemy się więc nim sprawie-
dliwie chełpić. 
Cześć, czyniona ludziom dla urodzenia tylko, jest ukłonem czynionym cieniowi 

przodków ich, lecz nie im. 
Urodzenie wysokie wzdyma się często nadętością, zapomniawszy, iż pycha jest 
matką niewiadomości i głupstwa, a siostrą nienawiści. 

Nie zabrakło także w omawianym tu zbiorze występującego w licznych 

utworach Marewicza horacjańskiego motywu idealizacji życia na wsi i dystansu 

wobec miasta: 

Świat wielki jest skałą, o którą się cnota wielkich nawet ludzi i mądrych rozbija, 
wiejskie zaś mieszkanie jest cnoty zachowaniem. 

V. EGZYSTENCJA CZŁOWIEKA 

Zbiorek zawiera szereg ogólnych prawd, myśli o życiu ludzkim, np.: 

Źle jest uczyć się żyć, gdy się życie kończy, być człowiekiem, gdy przestać nim 

przychodzi. 
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Zwykliśmy nienawidzić tych, którzy znajdują dla siebie szczęście w tym, co nas 
martwi. 
Człek jest kowadłem, na którym fortuna ustawnie kołace swymi młotami. 

Nieuważnego postępku nieomylnym zawsze żal jest towarzyszem. 
Nie ma większego oszukania jako to, którym człowiek samego siebie zdradza. 
Sława na tym świecie nic innego nie jest jak tylko jakaś nieustawiczna pogoda, 

którą lada wiatr przypadłszy zaćmić chmurami może. 
Sama tylko przeciwność wielkimi umie robić ludzi.  
W tych najczęściej przetwarzamy się, z którymi najczęściej przestajemy. (Parafra-

za przysłowia „Z jakim przestajesz, takim się stajesz” (NKPP, „Przestawać” 6). 
Popełniamy błędy, bo ludźmi jesteśmy. Możemy je zgładzić, bylibyśmy mieli ucz-

ciwość, i częstokroć godniejszymi chwały jesteśmy, poprawując się w złym, niże-

liśmy na naganę zasługowali, dopuszczając się złego. (Rozwinięta parafraza for-

muły przysłowiowej „Póki ludzie, póty będą błędy” (NKPP, „Błąd” 14), pochodzącej 

z łacińskiej sentencji „Errare humanum est”). 

Pod kryształowym lodem i najprzepaściwsze ukrywa się błocko. Pod powierz-
chownego pozorem pięknego ułożenia się najczarniejsze dusze miewają często-
kroć siedliska. (Nawiązanie do znanej formuły przysłowiowej „Pozory mylą” 

(NKPP, „Pozór” 5). 
Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a użynanym od 
śmierci. 

Nie zabrakło też w maksymach Marewicza tematu śmierci, np.: 

Kto śmiercią gardzi, ustrzeże się jej, a za bojaźliwym sama się goni. 
oraz występującego w innych utworach pisarza motywu swoistego „demo-

kratyzmu” śmierci, która traktuje sprawiedliwie wszystkie klasy społeczne: 

Śmierć ma podobieństwo do łokcia kupieckiego, którym tak kir i samodział jako 
purpurę i złotogłów mierzą (Por. przysłowia: „Śmierć nie przebiera” (NKPP, 

„Śmierć” 94); „Śmierć nie zna prawa żadnego, bierze z panem ubogiego” (NKPP, 

„Śmierć” 99)).  

W tym miejscu można przypomnieć nawiązujący do powyższej formuły 

czterowersowy wiersz Marewicza O śmierci wielkich panów i małych ludzi, który 

jest częścią wspomnianego wcześniej utworu poety pt. Kalendarz powszechny na 

wszystkie lata: 

 

Śmierć niegrzeczna, już odtąd bezwzględną być miała, 

Kosę do kupieckiego łokcia przyrównała, 

Którym prosty samodział i kiry ponure, 

Równie jako złotogłów mierzy i purpurę. 

   [Samotne zabawki wierszem…, 1786, s. 19] 
 

Z przedstawionego tutaj przeglądu różnych odmian czy gatunków wypo-

wiedzi wynika, że z jednej strony świat przysłów i maksym Wincentego Ignace-
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go Marewicza, podobnie jak jego pozostała twórczość, to świat samego pisarza, 

odzwierciedlenie jego życia, doświadczeń i sposobów postępowania. W jego 

przysłowiach i maksymach odbiły się (podobnie jak w całej jego twórczości) za-

równo gorliwy patriotyzm i miłość do ojczyzny, jak i nieszczęśliwa miłość do 

kobiety, chęć posiadania rodziny, ciągnące się sprawy o odzyskanie utraconego 

przez przodków majątku, częste rozczarowaniaw życiu osobistym i twórczym. 

Z drugiej zaś strony, ujawnia się tu talent uważnego obserwatora codziennego 

życia ludzkiego, uczestnika spraw publicznych i państwowych. Jawi się on tutaj 

przede wszystkim jako dydaktyk, zresztą dydaktyzm jest jedną z głównych cech 

jego pisarstwa. Miał rację Feliks Bentkowski – autor Historii literatury polskiej 
z 1814 r., zauważając, że Marewiczowi „nie szło o zbiór przysłów języka, ale 

o upowszechnienie w czynach zdań moralnych” [Historia literatury…, 1814, 

s. 226]. 

Powyższe rozważania warto uzupełnić informacją o tym, że Marewicz bar-

dzo chętnie korzystał ze znanych i zakorzenionych w tradycji ludowej i literac-

kiej przysłów, związków frazeologicznych, zwrotów i wyrażeń w całej swojej 

twórczości, szczególnie zaś w poetyckiej i dramaturgicznej. Tu także ujawniła się 

zdolność tego pisarza do aforystycznego ujmowania myśli dotyczących wartości 

etyczno-moralnych, uczuć i emocji oraz pewnych mechanizmów życia ludzkiego. 

Obserwujemy to przede wszystkim w tworzeniu formuł aforystycznych, trafnych 

i przenikliwych stwierdzeń ogólnych o charakterze gnomicznym11, o wymowie 

uniwersalnej, ponadczasowej, związanych z przekonaniem, że natura ludzka jest 

niezmienna, niezależna od czasu, wszelakich okoliczności i uwarunkowań życia 

człowieka i zawierających często elementy moralno-dydaktyczne. Warto tu po-

dać kilka przykładów z utworów dramatycznych i poetyckich pisarza: 

 

Piana po wierzchu morza pływa snadnie, 

A perły cenne zawsze leżą na dnie. 
[Miłość dla cnoty…, [1787], (dedykacja) s. nlb.] 

 

Zdrowiej balsam wypić z gliny, 
Niźli truciznę ze złota. 

Człeka albowiem jedyny 

Rozum umacnia i cnota. 
[Miłość dla cnoty…, [1787], (dedykacja) s. nlb.] 

 

Kto szczęśliwy, temu snadnie  
Zerwać i w zimie grono, 

                                           
11 Szerzej na temat konstrukcji składniowych o charakterze gnomicznym np. w twór-

czości A. S. Naruszewicza zob. [Wolska, 2005, s. 36–39; 2009, s. 18–21; 2012, s. 46–49]. 
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Innym z drzewa liść opadnie, 
Temu – w grudniu zielono. 

[Polusia…, 1789, s. 31] 

 
Zazdrość cnocie nie uszkodzi, 
Za cnotą cześć z sławą chodzi. 

[Samotne zabawki wierszem…, 1786, s. 51] 

 
Łącząc damę z nielubym przymuśnym sposobem, 

Związek taki nie życiem, ale czynią grobem. 
[Różne wiersze…, 1788, k. [E5v]] 

 

Pod jakim pieniądz stemplem bywa wytłoczony, 
Takiej cechy na sobie ma zawsze znamiony. 

[Różne wiersze…, 1788, k. E3r] 

*** 

Maksymy i przysłowia Wincentego Marewicza pozostają wciąż aktualne. 

Jak już wcześniej wspomniano, niektóre z nich zostały odnotowane w znanych 

zbiorach paremiograficznych (w zbiorze Samuela Adalberga i w NKPP). Wystę-

pują one także w licznych współczesnych antologiach, słownikach oraz leksyko-

nach przysłów, złotych myśli i cytatów12. Szereg z nich znalazło się w zbiorze 

Romana Tokarczyka pt. Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i ry-
cin, wydanym w 2009 roku. Co ciekawe, w 1978 roku kilka maksym weszło do 

publikowanej w dziale Mini antologia 4 wieków aforyzmu polskiego w czasopi-

śmie „Biulletin”, wydawanym przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Ka-

nadzie. Dodajmy, że „złote myśli” Marewicza są często cytowane na różnotema-

tycznych forach i stronach internetowych, niekiedy w postaci tzw. „cytatu na 

dziś”13. Zważywszy na obserwowaną popularność maksym Marewicza, drugo-

                                           
12 M.in. w następujących pozycjach: Na wszystko jest przysłowie: popularny wybór przy-

słów polskich w układzie tematyczno-hasłowym. Stanisław Świrko, Stanisław Rozwadowski, 

Poznań 1975, Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał K. Nowak, wyd. 4, Warszawa 1999, 

Magdalena Wojdakowska, Mała księga cytatów. Złote myśli, błyskotliwe sentencje, wiecznie 

młode maksymy, cz. 1, Białystok 2007, Ewa Dereń, Tomasz Nowak, Edward Polański, Słownik 

języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami, Ożarów Mazowiecki 2008, M. Domini-

czak, Księga Mądrości: Inaczej mówiąc aforyzmy, cytaty, maksymy, motta, myśli, sentencje itp., 

Warszawa 2012, https://pl.scribd.com/doc/27565889/Aforyzmy-przys%C5%82owia-polskie-i-

staropolskie. 
13 M.in. na stronach internetowych: https://www.zamyslenie.pl/kategorie/milosc/5, https:// 

pl.wikiquote.org/wiki/Wstyd,  

http://www.wyczytaj.pl/cytaty/wincenty-ignacy-marewicz, 
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rzędnego przecież i mało znanego pisarza doby oświecenia, można śmiało przy-

puszczać, że mają one szanse na przetrwanie i utarcie się, a co za tym idzie – na 

stanie się w przyszłości właściwymi przysłowiami, a być może za takie już dzi-

siaj uchodzą.  

PROVERBS AND MAXIMS OF WINCENTY IGNACY 
MAREWICZ “THEN AND NOW” 

Summary 

The paper deals with the paremiological conceptualisations that appear in 

the works of Wincenty Ignacy Marewicz, a little known writer of Polish Enlight-

enment, the author of the collection called Przysłowia i maksymy (Proverbs and 

Maxims) (Warsaw, 1788) that includes both the dictums that he invented himself 

and those that he simply heard. Marewicz’s ability to express aphoristically his 

thoughts concerning ethical and moral values, feelings and emotions as well as 

certain mechanisms of human existence, including dependence on fate, coinci-

dence and one’s place in social hierarchy, can also be observed in other prose and 

poetic works he authored. Such utterances, short and concise, are clearly prover-

bial in character, while some grow into vivid metaphors. Marewiczʼs thoughts 

live on and continue to be relevant, which is testified by their presence in modern 

anthologies, dictionaries and lexicons as well as on various webpages and inter-

net forums. 
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Frazeologia jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o ludziach i otaczającym ich 

świecie. Jednym z typów związków frazeologicznych są porównania, które „nie 

tylko są stare jak świat, ale też świat odbija się w nich jak w lustrze. Ściślej bio-

rąc zaś, odbija się w nich subiektywny obraz świata widziany oczami człowieka 

i przepuszczony przez filtr języka” [Bańko, 2004, 8]. Akt porównywania sprowa-

dza się do tego, „by odnajdywać podobieństwa między różnymi przedmiotami 

i zjawiskami, i […] uwypuklać istniejące między nimi jakościowe i ilościowe 

różnice. Dzięki porównaniu to, co odległe, staje się bliższe”. [Nowakowska, 

2005, 35]. Typowy dla człowieka jako sposób postrzegania świata proces porów-

nywania w języku jest realizowany dzięki środkom, takim jak metafora i porów-

nanie. Komparacja stanowi swoistą konstrukcję semantyczno-składniową, zawie-

rającą dwa elementy – człon porównywany (comparandum, obiekt porównania) 

i człon nazywany porównującym (comparatum, nośnik porównania) [por. Nowa-

kowska, 2005, 36]. Komparacja jest myślowym zabiegiem podobnym do metafo-

ry – z jej domeną docelową (człon porównywany) i domeną źródłową (nośnik, 

człon porównujący, tj. człon wskazujący na źródło porównania, ang. donor field). 

Podobieństwo między tymi oboma środkami sprowadza się ponadto do wspólnej 

dla obu członów (obu domen) cechy semantycznej, nazywanej tertium compara-
tionis. George Lakoff i Mark Johnson mówią wówczas, że metafora obejmuje 

„wykorzystaną części pojęcia metaforycznego” [Lakoff, Johnson 2010, 91, i in.], 

a w komparacji realizuje ją podstawa porównania. Oprócz podobieństw oba środ-

ki wykazują istotne różnice: porównanie od metafory różni obecność wykładnika 

formalnego. „Oba człony porównania połączone są konektorem, który może 

przybrać formę rozmaitych wykładników porównania. Podstawę porównania sta-

nowi jakaś właściwość współdzielona przez oba człony porównania, a którą na-
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zywa się tertium comparationis”. [Skommer, 2006, 55]. Grzegorz Skommer 

przypomina, że pierwszy człon dwuczłonowej struktury, jaką jest porównanie, to 

primum comparandum, drugi zaś to secundum comparandum. Pierwszy człon – 

człon porównywany – nazywa także tematem, drugi nośnikiem (w literaturze na-

zywanym też członem porównującym1), zaś tertium comparationis – podstawą.   

Związki frazeologiczne używane przez daną grupę społeczną stanowią jeden 

z elementów jej charakterystyki. Celem artykułu jest analiza porównań występu-

jących w „Panu Balcerze w Brazylii” Marii Konopnickiej. To poemat epicki 

o emigracyjnych losach polskich chłopów, wyrazistej grupy społecznej, której 

kultura jest źródłem wielu polskich porównań o charakterze stałym. Dzieło jako 

epos zawiera też liczne porównania homeryckie, zgodnie z poglądem, że „dla 

poezji epickiej charakterystyczne jest tzw. porównanie homeryckie, w którym 

człon drugi stanowi rozwinięty obraz poetycki, wprowadzający w tok opowieści 

jakby dygresyjny epizod” [Głowiński, Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Sła-

wiński, 1988, 377].  

„Pan Balcer w Brazylii” jest dziełem niejednorodnym, przede wszystkim re-

prezentującym realizm, czyli postawę twórcy polegającą na obiektywizmie w spo-

sobie przedstawiania rzeczywistości. Utwór posiada też cechy modernizmu, prądu 

literackiego, przeżywającego rozkwit na początku XX wieku, który charakteryzu-

je m.in. „chętne sięganie do źródeł ludowych poprzez różne postaci stylizacji 

gwarowej, cytowania itp.” [Nycz, 2013, 54]. Analizowany epos to oktawa i jede-

nastozgłoskowiec, podzielony na sześć zróżnicowanych tematycznie pieśni. Zda-

niem Aliny Brodzkiej „dążenie do prostoty porównań i opisów, utrzymanie złu-

dzenia zgodności tonu myśli i języka narratora z kunsztowną oktawą – było 

zgóry skazane na niekonsekwencję”, zwłaszcza że Konopnicka „nie chciała rezy-

gnować z kolorytu środowiska, starała się, za pośrednictwem plebejskiego narra-

tora, utrzymać krzepką materialność obrazu chłopów i obcego świata, oglądanego 

ich oczyma” [Brodzka, 1961, 238–239]. Dzieło jako całość po raz pierwszy zo-

stało wydane w Warszawie w roku 1910, a źródłem materiału stało się tu jego 

wydanie krytyczne z roku 2005 w serii Klasyka Mniej Znana krakowskiego wy-

dawnictwa Universitas. Sporządzona w programie Excel baza materiałowa za-

wiera ponad 700 różnych porównań (dokładnie 725), przy czym brakuje w niej 

zwłaszcza porównań homeryckich2. Wszystkie przykłady są zlokalizowane dzięki 

umieszczeniu w nawiasie dwóch liczb – wyrażonej cyfrą rzymską, sygnalizującej 

numer pieśni, i cyfrą (cyframi) arabskimi, wskazującymi na wers (wersy). Cy-

frami arabskimi w nawiasie sygnalizuje się ponadto liczebność danego typu po-

                                           
1 Por. np. Greszczuk [1988, 10 i in.] czy Nowakowska [2005, 36 i in.]. Imiesłów przymi-

otnikowy czynny porównujący wskazuje raczej na twórcę porównania (osobę porównującą 

dwa pojęcia), niż na człon, do którego coś się porównuje, stanowiący źródło porównania. 
2 W bazie nie uwzględniłam także porównań wprowadzanych konektorami niż, niżeli, 

niźli, choć informuję o liczebności tych formalnych wykładników komparacji.  
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równań lub frekwencję tekstową konkretnego porównania, np. skoczyć jak z pro-
cy (2), wyekscerpowanego z kontekstów: Niejedna baba skoczyła jak z procy (I, 

229), Dopieroż po nich prać!… Skoczą jak z procy… (IV, 1893)3.   

Porównania występujące w utworze zostały sprowadzone do postaci zwro-

tów i wyrażeń, a częściowo – zwłaszcza w wypadku rozbudowanych porównań 

homeryckich – pozostały w postaci zdania, skrócone do fraz. Takie postępowanie 

badawcze okazało się konieczne m.in. z powodu częstego w badanym tekście 

szyku przestawnego oraz pełnienia przez wykładniki porównań, jak przykładowe 

jak, jako, jakoby, jakby, także innych funkcji składniowych. Wydaje się, że wła-

śnie do porównań występujących w analizowanym utworze można odnieść zda-

nie Anny Pajdzińskiej: 

[…] zjawiska frazeologiczne są bardzo skomplikowane, nie istnieją żadne ogólne kryte-

ria pozwalające określić granice jednostki. Badacz musi każdą grupę wyrazową traktować in-

dywidualnie, stosować wiele procedur logicznych i pragmatycznych przy ocenie, a i wówczas 

niektóre jego rozstrzygnięcia będą z konieczności arbitralne. [Pajdzińska, 1982, 48]. 

Przyjęty sposób gromadzenia materiału umożliwił poprawne wyodrębnienie 

rozbudowanych członów komparacji, utrudnione przez obecny w eposie – częsty 

także ze względu na rym i rytm – szyk przestawny, np. siedzieć na osóbkę jak 

żaby ‘mieszkać osobno, z dala od siedzib innych ludzi’ z kontekstu: Tfu! Płócien-

niki jakieś… Diabły… Tkacze… | Co na osóbkę siedzą, tfu! jak żaby | W błocie!… 

(III, 371-3)4. Technika ta sprawdziła się także wówczas, gdy czasownik będący 

ośrodkiem porównania występuje w innym miejscu tekstu, a miejsce tertium com-
parationis zajmuje jego hiperonim (typu czynić, robić), jak w wypadku porówna-

nia brodzić jak nury (metaforycznie o grodzie usytuowanym nad wodą), ustalo-

nego na podstawie kontekstu: Bokami brodził gród, jak czynią nury (V, 85). 

W artykule kolejno są pokrótce omówione wszystkie cztery składowe po-

równań z „Pana Balcera w Brazylii”.  

                                           
3 Czasownik skoczyć stanowi także podstawę porównania skoczyć jak ryś z gałęzi [On 

skoczy, kija chwyciwszy kawalec, | Jak ryś z gałęzi, gdy się zapamięta (I, 1774-5)], a wysko-

czyć – porównań:  wyskoczyć jako źli psi z budy (IV, 417-8, o Murzynach) i wyskoczyć jak pił-

ka (I, 211, o sercu). 
4 W utworze jest szereg porównań, których ośrodkiem jest czasownik siedzieć, wszystkie 

używane w odniesieniu do ludzi, np. siedzieć jak w dziuplu sowy (II, 742), siedzieć jak gąsior 

w kojcu (II, 508), siedzieć w kniei jak dziki (III, 1204-5), siedzieć w tłoku jako w kuczce na-

pchani ci Żydzi (I, 597-9). 
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1. Wykładniki analizowanych porównań  

Wykładnik formalny porównania nazywany jest „łącznikiem porównania 

(koniunktorem)” [Nowakowska, 2005, 36]; stosowany jest też termin konektor5. 

O zasobie formalnych wykładników porównania tak pisze J. T. Czerkasowa: 

Porównanie może zostać wyrażone za pośrednictwem: 1) środków morfologicznych: 

przez stopnie porównania („A noc ciemniejsza była niż ciemnica” – Puszkin Husarz); za po-

mocą sufiksu (np. przymiotniki z sufiksem -ist- nadającym znaczenie ‘podobny do tego, co 

wyraża rdzeń’ – „złociste włosy”, „kłębiaste chmury” […], za pomocą afiksu przysłówka 

(„wyje po wilczemu”, „skrada się po złodziejsku” itd.); 2) środków syntaktycznych: za pomocą 

narzędnika porównania („patrzy wilkiem”) itd.); za pomocą zwrotów porównawczych ze spój-

nikami „jak”, „jak gdyby”, „niczym” („śpiewa jak słowik”, „płacze jak niemowlę”, chodzi ni-

czym kaczka” itd.); za pośrednictwem podrzędnych zdań porównawczych („W pokoju zrobiło 

się ciemno, jak gdyby nagle opuszczono rolety” – Kuprin, Pojedynek) […] [Czerkasowa, 1971, 

267]. 

W artykule uwzględniam tylko porównania wprowadzane za pomocą środ-

ków syntaktycznych, rezygnując ponadto z podania dokładnej liczby wykładni-

ków wprowadzających podrzędne zdania porównawcze, charakterystyczne dla 

porównań homeryckich. Analizowane porównania są najbardziej typowe, skoro 

w definicji tego środka czytamy: „Porównanie jest dwuczłonową konstrukcją se-

mantyczną sprzęgniętą wewnętrznie za pomocą wyrażeń: jak, jako, jak gdyby, na 

kształt, podobny, niby itp.” [Głowiński, Kostkiewiczowa, Okopień-Sławińska, Sła-

wiński, 1988, 377]. Tak są wprowadzane porównania wskazujące na podobień-

stwo lub identyczność dwóch porównywanych obiektów. Porównań innego typu, 

wprowadzanych wykładnikami niż, niżeli i niźli, które wskazują na nieidentycz-

ność, dysperatywność bądź preferencje [o terminach m.in. Skommer, 2006, 52 

i in.], jest zdecydowanie mniej. W utworze występuje 27 wyrazów niż, w tym 

w większości w porównaniach, jak przykładowe: mówiący głośniej ciszą niż sło-
wy: Umilkli. Prószą łzami niby rosą, | Głośniej mówiący tą ciszą niż słowy. (II, 

2136-7)6 czy stanowiące niemal cały następujący kontekst: Więc myślę, że jest 

lepszy głód i wojna, | Mór nawet niż ta bagnistość spokojna. (II, 1071-2). Porów-

nań z konektorem niźli jest w utworze osiem, m.in. w cytacie: Tfu! Prędzej do-

stałby u gęsi wody, |   Niźli porządku u babiej czeredy! (II, 442-3), a niżeli – tylko 

trzy, m.in. w cytacie: Mogliśmy w izby, lecz wszystkim się zdało | Pod niebem 
raźniej, niżeli pod dachem. (II, 585-6). 

                                           
5 Por.: „Konektor komparatywny definiuję jako każde wyrażenie, które spaja temat i no-

śnik porównania lub simile. Wyrażenie spajające temat i nośnik nazywam wykładnikiem” 

[Skommer, 2006, 65]. 
6 We wskazanym cytacie występuje ponadto porównanie: prószyć łzami niby rosą.  
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Typowe wskaźniki porównań występujących w analizowanym utworze to: 

1) jak (432)7 – wskaźnik ten jest najczęstszy, a przykładowe porównania to 

zarówno zwroty (np. kołysać się jak sęp (IV, 51-2), tajać jak smug śniegu (I, 

510), palić się jak drzazga (I, 983), gadać jak z książki (II, 794-5), zwinąć się jak 
jeż (II, 1607-8), jak i wyrażenia (np. tępy jak drewno (I, 401), łakomy jak kot na 
pierogi (I, 856), znaczony kolorem jak konie maścią (II, 355-6), zębaty jak brona 

(II, 1924), 

2) jako (55) – w przykładowych zwrotach: pląsać jako słup iskier (II, 1774), 

kręcić żądłami jako żmija (I, 1070), ryczeć jako byk do stada (I, 1063), i wyraże-

niach: twarz zeschnięta jako ciernie (I, 2132), skrzypy jako w organie fujary (III, 

66), liście jako pióra (III, 85-6), oraz w wybranych kontekstach: Otwarły chłopy 

gęby jako wrota (I, 305), Były tam oczy jako lodu bryły, | Były tam twarze, jakby 

młotem kute, (VI, 769-70), 

3) jakby (45) – w przykładowych kontekstach: Roztętniał jakby pod tabunem 
koni (IV, 316, o stepie), Śpiewają, jakby właśnie szpaków stada (II, 1326), Nic! 

Tak przyciśli nas jakby mogiłą. (II, 1270), czy: Twarze surowe, śniade, jakby 
z głodu | Albo z przedawnej a skrytej żałości. (I, 502-3),  

4) jakoby (10) – w przykładowych cytatach: Spadł kołtun, małpa z nim, ja-

koby z dachu. (II, 1031), Step w blaskach stoi jakoby nieżywy (III, 306), Tak śmierć 
rozdzielał, jakoby sakrament | Wijatykowy dla dusz opatrunku (IV, 1861-2) czy: 

Jest ten zwierz krągły, jakoby wrzeciono (I, 1953, o delfinie),  

5) by (46) – w przykładowych zwrotach: klaskać by swachy po miedzie (II, 

888), toczyć się by dynia brzuchata (II, 1718-9), winąć się by jemioła (II, 1134), 

i wyrażeniach: dzień złoty by dukat (II, 1603), usta czerwone by upiora (I, 1609-

10), niewiasty śniade, by szyszki na jedli (VI, 779), oraz w wybranych cytatach: 

By ryś biegałem, co postrzał wziął kuli… (II, 1423), Kręci ów głową; aż ona 
w uśmiechu | Słonecznym cała, by jaskier nad błonią, (II, 1141-2), Przed każdym 

sadło, by torba obroku, (V, 1799), 

6) niby (11) – w przykładowych zwrotach: gorzeć niby gromnica (I, 1410), 

walić niby stutysięczne działa (V, 1700-1), wyrażeniach: stołby, niby kościelne 

filary (III, 70), żółty niby żoła (IV, 467), oraz w wybranych cytatach: I wzdąwszy 

gęby dmuchnął niby w plewy (II, 832), Wtem Magier huknie, niby z butla piwo: 

(I, 1761), 

7) na kształt (5) – ponieważ to rzadki wykładnik porównania, uwzględniam 

wszystkie przykłady: Załopotały po boku oboim | Skrzydliska, na kształt młyńskiej 
śmigownicy, (I, 35-6), Mówią, że ziemia na kształt wielkiej dyni | Brzuchem się 

                                           
7 Nie uwzględniam tu wskaźników tak … jak i jak … tak, oraz analogicznych z wyrazami 

jako, jakoby, występujących w porównaniach homeryckich, jak przykładowe: Tak naznaczone 

były ludzkie głowy, | Jak gdy w porębie topór znaczy drzewa (II, 1361-2) czy: Tak dnie mijały, 

a rząd działy zwlekał. | Jako więc ulgnie wóz w ciężkie roztopy, | Tak my ulgnęli tam. Darmo lud 

czekał, (II, 713-5). 
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tutaj wypęcza do słońca (I, 1713-4), A ten ma w sobie dziw, iż wodę słoną Noz-
drzem wytryska na kształt szklanych biczy (I, 1957-8, o delfinie), Po kątach pa-

trzał, i na kształt się sowy | Odąwszy, siedział zgarbiony i cichy. (II, 1531-2), Już 

pożar na kształt wielkiej, złotej sieci, | Zagarnia drżące, rozchwiane zielenie, (IV, 

1437-8), 

8) na podób (9) – w zwrotach: srebrzyć się na podób obłoka (I, 915-6), krą-

żyć na podób puszczonej w pęd cygi (II, 928), stać na podób obrazu (II, 81-4, 

o mieście), wyciąć na podób barana (IV, 1634-5, tj. uderzyć w kogoś z opusz-

czoną głową), stawić chaty i pleść zapłocie na podób folwarku (III, 155-6), gruch-

nąć na podób pioruna (III, 1276), oraz w wyrażeniach: drąg kuty, setny na podób 
grabiska (IV, 1826-7), wrzask na podób wichury (IV, 603)8. 

Wykładniki w postaci wyrażeń przyimkowych na kształ i na podób w utwo-

rze nie są wprawdzie częste, ale wyraziste, typowe tylko dla porównań.  

Poza wskazanymi wyżej środkami pojedynczo w funkcji wykładnika po-

równania wystąpił wyraz gdyby: „Dlaboga – krzykną baby gdyby sroki (I, 381), 

a kilka razy – analityczne jak gdyby, np.: Szli my jak gdyby po ognistej lawie, | 

Taki w kamieniach okrutny był wrzątek (IV, 843-4), Podeszli pod te brony, pod 

te mury, | Co stały nieme, jak gdyby po dżumie (II, 538-9). Nieco częściej tę funk-

cję pełni przymiotnik podobny w formach zróżnicowanych rodzajowo i pod wzglę-

dem liczby: podobny (2), podobna (4), podobni (3), podobne w r.n. (1), podobne 
w lm. (3) – albo w celownikowej rekcji z rzeczownikiem, albo w wyrażeniu przy-

imkowym podobny do, łączliwym z rzeczownikiem w D.9 W ten sposób wpro-

wadzane są tylko wyrażenia: 

a) z rzeczownikiem w C.: podobna tej sarnie, | Co z kniei wyjdzie na strzał, 

na drożynę, | Łaniąt strzegąca, a węszy gdzie psiarnie… (I, 964-6, o matce), po-
dobna pomusze, co czerw składa w kwiatki (II, 1659-60, o śmierci), podobni ptac-
twu, co miewa noclegi | W śródniebnych drogach, a podczas i zgubę, (I, 133-4, 

o chłopach), podobni onej siwej trzodzie (VI, 778, o reemigrantach)10, wyględy 
podobne złotej i świetlistej kracie (III, 149-50, wyględy ‘o miejscach wyrąbanych 

w puszczy’), zamysły duszne nasze i nadzieje podobne zdeptanemu kwiatu (III, 

675-6), łupiny podobne żółwim (IV, 772),  

                                           
8 Por. także zwrot z trzaskaniem biczów ruszyć z kopyta na podób homonu lub wyrażenie 

z szumem, z hukiem, na podób homonu (tj. swaru, kłótni), w porównaniu homeryckim: Tak z szu-

mem, z hukiem, na podób homonu, | Gdy się nad borem powietrzny łów toczy, | Z trzaskaniem 

biczów, ruszyli z kopyta,| Młodzi, muzyka, ojcowie i świta. (VI, 397-400). 
9 W innej łączliwości składniowej niż wskazana w porównaniu homeryckim: Ani tu 

słońce nie takie jest ranie,| Jak u nas, w tęczach palącej się rosy… | Ani tych ptaków podobne 

śpiewanie, | Jak naszych czyżów, ziąb, skowronków głosy… (III, 505-8). 
10 Przymiotnik podobni występuje ponadto w porównaniu wskazującym na nieidentycz-

ność: Czarni, obdarci, nakryci kurzawą, | Niźli do ludzi, do stada dzikiego | Rychlej podobni, 

(V, 125-7). 



 233 

b) z przyimkiem do i rzeczownikiem w D.: huk do gromowego podobny 
rozkazu (I, 1037-8), do żywicznego, tlącego się wióra podobny (II, 1501-2, 

o umierającym człowieku), czereda do ludzkiego podobna nietworu (II, 1003-4), 

woda podobna do Buga (IV, 1169-70), to do marcowego podobne sasanka (II, 

1115-6, to ‘o dziewczynie’).  

Pojedyncze są porównania wprowadzone bądź to imiesłowem przyrównan 

(Nie będzie szlachcic przyrównan, jak żywo, | Ani łykowi, ni chamskiej tej kości 

(I, 1763-4), bądź osobową formą czasownika patrzeć na kogo (Człek grzeczny, 

w świecie bywały, bez mała| Na wójta patrzał. A zaś jego stara | Na mieszczanecz-

kę. (V, 483-5). 

Wśród składniowych wykładników porównania jest też narzędnikowa forma 

rzeczownika, poświadczona w 34 porównaniach, zawsze o postaci zwrotu. W zde-

cydowanej ich większości człon porównywany odsyła do człowieka lub ludzi, jak 

w przykładowych: iść lub natrzeć, lub siąść ławą, padać lub upaść, lub grzmot-
nąć, lub stanąć krzyżem, ciągnąć lub wić się sznurem, iść kompaniją lub płotem, 

lecieć burzą, rzucić się plackiem, stanąć płotem, stawać frontem, wodzić rojem, 

wracać barwistą kupką czy zdawać się głazem. Odnajdujemy je też w przykła-

dowych cytatach:  

Bo człowiek, z dolą choć wyjdzie na harce, | Nierad się chmielem bez tyki kolebie, (I, 1141-

2), A strzeż mnie, Chryste, przed śmiercią i truną | zanim nie grzmotnę krzyżem, aż skry luną  

(I, 551-2), Kołem, a płotem ciekawi objęli | Mazurów, Kurpiów i ten lud nadbużny (I, 1841-2), 

I rad bym ptakiem przelecieć tę drogę, | I wiatrem rad bym przez nią – a nie mogę (V, 1466-7), 

Przeciw Ty komu walczysz, Panie! Panie! | Przeciw tej parze, co znika obłokiem? (II, 1401-2) 

czy: Chłopy się długim, ciemnym sznurem wiją (I, 1804). 

Porównania z rzeczownikiem w N. jako wykładnikiem rzadziej odnoszą się 

do ptaków, owadów, łez czy pojęć abstrakcyjnych, jak: lecieć chmurą (o ptakach), 

lecieć gradem (o łzach), buchnąć mietliskiem (o iskrzycy), uderzyć zawieją gwiazd 
lecących (o latarnikach, tj. świecących owadach) oraz o nadziei w przytoczonym 

tekście: Aż i ja byłem już zwątpiewający. | A ta nadzieja, co z pierwa mi kwiatem | 
Zapachła, teraz, jako ptak lecący, | Precz się poniosła skrzydełkiem pierzatem 
(IV, 825-8). 

Na koniec warto wspomnieć o takich porównaniach, które różnią się tylko 

wykładnikiem, jak zwalić się jak kłoda (II, 1381-2) i zwalić się by kłoda (V, 138), 

lecieć burzą (III, 807-8) i lecieć jak burza (IV, 1774-5) bądź lecieć gradem (II, 

975) i lecieć jak grad (II, 401).  

2. Podstawa porównania  

Kolejnym składnikiem porównania – obok wykładnika oraz członu porów-

nywanego i nośnika porównania – jest podstawa porównania, tzw. tertium com-
parationis. To informacja o tym, pod jakim względem są do siebie podobne oba 

porównywane pojęcia. W porównaniach w postaci zwrotów podstawę porówna-
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nia stanowi czasownik (wraz z ewentualnymi określeniami), w porównaniach 

w postaci wyrażeń jest to przymiotnik (też imiesłów przymiotnikowy).  

Mirosław Bańko w słowniku porównań gromadzi „utarte i częste porówna-

nia typu głodny jak wilk lub siedzieć jak na szpilkach oraz część rzadszych po-

równań, które tworzą tło dla tych częstszych, np. głodny jak polna mysz lub sie-
dzieć jak na wulkanie” [Bańko, 2004, 7]. Różne porównania, których ośrodkiem 

jest ten sam czasownik, to porównania o wspólnej podstawie, lecz różnych nośni-

kach, tj. członach wskazujących na źródło porównania. W analizowanym utworze 

również występują takie porównania, co dotyczy zwłaszcza zwrotów, przy czym 

niektóre czasowniki stanowią podstawą kilku, a nawet kilkunastu różnych kom-

paracji, np. czasowniki ruchu o dużej frekwencji, jak iść, lecieć czy pędzić. Cza-

sownik iść występuje w takich porównaniach, jak przykładowe: iść jak gdyby po 

ognistej lawie (IV, 843), iść jako za wiatrem liście (II, 980), iść jakby na wojnę 
(V, 2509), a pędzić – pędzić jak okręt, wszystkie gdy rozwinie żagle (II, 1735-6), 

pędzić jak zhukany buhaj (IV, 1913), pędzić jak piorunowa nawałnica (IV, 1918). 

Podstawą największej liczby porównań jest czasownik lecieć, który występuje 

w 14 różnych komparacjach, a ta duża liczebność wynika z odesłania bądź do swo-

bodnego przemieszczania się w powietrzu, np.  lecieć jak ulewa iskier (IV, 48-9), 

lecieć jak z barci pszczoły (IV, 1795), lecieć jak motyle (IV, 1595), lecieć jak zło-
te chrząszcze (IV, 1416), lecieć jak gwiazda (II, 269), bądź do bezwładnego opa-

dania, np. lecieć jak kamień (V, 1092) czy lecieć w głębinę jak ołów (I, 1023). 

Znacznie rzadziej mamy do czynienia z tożsamą podstawą porównania w wyra-

żeniach, por.: cichość jak w podniesienie (II, 473) i cichość jak w kościele (V, 265) 

czy w nagromadzeniach – o kwiatach: Iż są w tym stepie dziwne czarokwity, | Co 

nocą z trzaskiem otwierają kwiaty. | Jedne – jak tarcze, a insze – jak kity, | A te – 

jak miecze, a te – jak bułaty… | (IV, 369-72), i podobnie – o chrząstach: Idziem – 

nad nami chrząsty biją w błony, | By drogi kamień w kosztownym sygnecie.| Jedne 

jak bławat, a drugie jak ony | Krwawnik, a zasię – jak ruta – te trzecie. (IV, 337-40) 

Podstawa porównania nie zawsze jest wyrażona na powierzchni, co dotyczy 

takich przykładowych wyrażeń, jak:  

chłop jak tur! (II, 118) i chłop jak rzepa (I, 369), odsyłających do siły i zdro-

wia,  

Tam chłopy jak sadze (I, 458), czyli brudni, umazani węglem, 

„Ot, to bieda | Z głupim narodem! – rzekł i kiwał brodą. –|  Jak owce toto… 

Chce – kupi, chce – przeda! (I, 393-5), o narodzie, czyli chłopach, głupich jak owce, 

Obozowały ludów różnych kupy | Dzieci we wrzodach całe i kaleki, | Niewia-

sty jako Bożej męki słupy (V, 1010-2), o kobietach umęczonych jak Bożej męki 
słupy, czyli krzyże. 

Podstawa porównania z określonego kręgu tematycznego w pewnym sensie 

ogranicza także krąg tematyczny nośnika. Przykładowo bezokolicznik wyć// zawyć 
jest ośrodkiem 5 różnych porównań: jak pies (3), jakby pies, jak wilcy (2), jak 
stado, oraz jak surma, jedynego, w którym nośnik nie jest wyrażony nazwą zwie-
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rzęcia, lecz trąby wojskowej, znanej z wydawania donośnego dźwięku, por. w przy-

kładowych kontekstach: Czarnych rzuciła się kupa | Na majdan. Nagle, jak wilcy 
zawyją … (IV, 1769-70), „Huu!…” Chłopy nagle zawyją jak stado, | I w nie-

wstrzymanym zaniosą się pędzie… (III, 1257-8) czy metaforyczne: Śmierć, ogon 

wtuli pod siebie i wyje, | Jak surma, długą wyciągając szyję, (IV, 855-6).  

3. Człon porównywany 

W porównaniach człon wskazujący na źródło porównania jest po koniunkto-

rze, zaś porównywany w przykładowym wyrażeniu ręce czarne jak ożogi (IV, 

710) to rzeczownik ręce. W porównaniach o postaci zwrotów bywa on podany 

w nawiasie, jak w przykładowym zapisie przycichnąć jak myszy pod skrzynią (II, 

959, o chłopach). Tylko porównania zachowane w postaci fraz (nie sprowadzone 

do postaci zwrotu) zawierają wszystkie cztery składniki porównania, jak przykła-

dowe: człek chodzi jak głupi (VI, 437), coś gruszy w sercu jak dziki gołąb (V, 

439-40) czy w tekście: Gdzie stąpisz, żmij się jako powróz dłuży (III, 117).  

Człon porównywany, choć powszechnie znany i jednoznaczny, nie jest wy-

rażony na powierzchni także wówczas, gdy podstawę porównania w postaci frazy 

stanowią tzw. czasowniki defektywnye, typu błyska się, grzmi, pada, używane 

tylko w 3. os. lp. r.n. lub bezokoliczniku, jak np. leje jak z cebra z cytatu: A na 

świat padły deszcze. Iż tam czasy | Takie przychodzą, że leje jak z cebra (III, 1097-

8). Człon porównywany nie jest uwzględniany w rejestrach takich komparacji, 

jak zwroty typu stanąć jak wryty (II, 934 i IV, 889), płynąć jak woda (I, 1160), 

gadać jak z książki (II, 794-5), i wyrażenia typu zdrów jak ryba (I, 968), potrzeb-
ny jak chleb. Aktualizują się one kontekstowo, a w przytoczonych przykładach 

człon porównywany to kolejno rzeczowniki: Roch, lud, naród, kum, chłopak i po-

jedyncze spoza nazw ludzi rzeczy podniebne, z fragmentu: Ale nie dalim, bo one 

podniebne | Rzeczy jak chleb są niewiastom potrzebne. (I, 935-6). Możliwość wy-

stąpienia różnych rzeczowników w członie porównywanym dotyczy zwłaszcza 

ustabilizowanych wyrażeń typu: zielone jak bukszpan (I, 2061-62, o zielonym polu 

na fladze Brazylii). W analizowanym dziele tego typu wyrażenia są też mniej utar-

te, np. bieluśkie by ziarna jemioły (V, 526, o parze młodych ludzi), drżąca jak 
osina (II, 465-6, o przestraszonej dziewczynie) czy rudy jak ten Judasz w kontek-

ście: Kręcił się jeden jak Judasz ten rudy (II, 419-20, o człowieku podstępnym11).  

Na człon porównywany wskazuje kontekst (w tekstach poetyckich często rozbu-

dowany) bądź konsytuacja. Ten składnik porównania może być wyrażany róż-

nymi leksemami z określonego pola semantycznego, ograniczonymi wskazanym 

w podstawie porównania podobieństwem do źródła porównania (nośnika). Przy-

kładowo w wyrażeniu rumiana jak wiśnia jest nim imię dziewczyny, ustalone 

z kontekstu: A zaś na chrzestnych dzieciątku obrano| Stacha i Zośkę, jak wiśnia 

rumianą (I, 1823-4). Ta tekstowa aktualizacja członu porównywanego to stała ce-

                                           
11 Zgodnie ze stereotypem człowiek rudy jest złośliwy, pełen fałszu, obłudy. 
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cha porównań nie tylko konwencjonalnych, utrwalonych w zwyczaju języko-

wym. To właśnie możliwość użycia w członie porównywanym różnych lekse-

mów tworzy szerokie pole do stosowania komparacji, decyduje o ich użyteczno-

ści i przydatności w komunikacji. 

4. Człon odsyłający do źródła porównania, nośnik porównania 

Człon odsyłający do źródła porównania, czyli jego nośnik, stanowi o specy-

fice porównań. W analizowanym dziele rzeczowniki występujące w członach 

wskazujących na źródło porównania należą przede wszystkim do następujących 

pól tematycznych: 

1) fauna – 101 różnych wyrazów, użytych w 193 porównaniach, przy czym 

84 to różne nazwy zwierząt, 5 – nazwy ich zbiorów, z rzeczownikami zbiorowy-

mi psiarnia i ptactwo, oraz oznaczającymi gromadę zwierząt: tabun koni, trzoda 
(2) i stado (9), w tym w wyrażeniach – owiec stado, stado baranów, stado rybitw, 

stado szpaków, stado wilków i żurawiane stada, zaś 12 nazw odnosi się do części 

ciała zwierząt, ich siedzib itp.; są to użyte dwukrotnie mrowisko i pióra, i poje-

dyncze gniazdo, gołębiowe piersia, jaje, miody, nici pajęcze, rogi, skrzydełko, 

skrzydła, żądła (os) i żółwie łupiny,  

2) flora – 53 różne wyrazy, w 68 porównaniach; są to nazwy – skupisk ro-

ślinnych (bór, puszcza), drzew (dąb (5), jasion, jemioła, jodła, olszyna, osina, 

sosna (w ciekawej formie liczby podwójnej dwie sośnie), w tym uprawianych: 

jabłoń czy grusza, wiśnia), nazwy roślin dziko rosnących, głównie traw, kwia-

tów, bylin (jaskier, krwawnik, lelija polna, piołun, powój, rumian, ruta (2), sasa-
nek), i uprawnych (bania i dynia (3), chmiel, groch, kartofel, len, mak, rzepa, 

zboże) bądź nazwy części roślin, jak np. kłoda (4), kwiat (3), kwiecie, kwiatuszek, 

liście (2), owoc, słoma, szczep, szyszki na jedli, witka czy żołędzie,  
3) przyroda nieożywiona i zjawiska atmosferyczne – nazwy z tego zakresu 

występują w porównaniach o łącznej frekwencji tekstowej wyrażającej się cyfrą 

85; są tu takie przykładowe nazwy zjawisk atmosferycznych, obecne w 49 przy-

kładach, jak: błyskawica, burza (3), chmura (4) i obłok (3), chmurka, grad (4, w tym 

gradu nawała), grom, grzmot, piorun (5) i piorunowa nawałnica, lodu bryły, opar 
jeziorny, rosa, śnieg (2) i smug śniegu , wiatr (6), wichura,  zarz ‘zorza’, i nazwy 

ciał niebieskich: gwiazdy (2), słońce (2), miesiąc ‘księżyc’. Nazwy z zakresu 

przyrody nieożywionej odnajdujemy w 36 cytatach, i są to takie nazwy, jak: bło-
ta, bursztyn, głaz, kamień (3), fala, morska toń, morskie czeluście, morze (3), ogień, 

ognista lawa, rzeka (4), staw, strugi, tuman pyłu, wapno, woda (6) czy zdrój,  

4) kultura materialna i społeczna, zwłaszcza wiejska – nazwy z tego zakresu 

występują w 254 cytatach i dotyczą różnych dziedzin życia: wiejską kulturę ma-

terialną reprezentują takie przykładowe nazwy narzędzi, jak: brona, ceber, cepy, 

dzieża, grabisko, krosno, pług, powróz, rzeszoto, wóz czy wrzeciono, oraz przed-

miotów potrzebnych w każdym gospodarstwie, nie tylko wiejskim, jak: kocieł, 
konew, ława, piła, siekiera, szklanka, sznur, szydło, ścierka, śruba,  nazwy zwią-
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zane z budownictwem: chałupa, dach i dach słomiany, strzecha, wiecha czy ka-
lenica, komora, folwark, płot czy wrota, a kulturę społeczną, takie przykładowe, 

jak miasto, wieś, wioska, jarmark, wici, w tym nazwy osobowe szlachcic, chłop, 

łyczek pog. ‘mieszczanin, mieszczuch, obywatel miejski’, podwójci albo ławnik 
czy nazwy związane z dawnymi wierzeniami strzyga, wiedźma, mara, upiór, 

zwid. W tym członie porównania mamy też nazwy związane z morską podróżą, 

jak łódź, okręt, statek, maszt, liny, żagle i in., 
5) religia i wiara – nazwy związane z tą sferą życia w członie będącym źró-

dłem porównań są w 67 różnych komparacjach. Niemal wyłącznie nazwy te mają 

źródło w religii katolickiej, odnosząc się już to do wiary: amen, apostoł, arka 
w potopie, kielich męki, pacierz, Podniesienie, sakrament, sakrament wijatykowy, 

w tym nazwy własne, jak: Golgota, Job, Judasz, Piotrowin, już to do obrzędowo-

ści i kultu, jak np.: baldachimy, Bożej męki słupy i synonim tego wyrażenia krzy-
że, dzwonek farny, dzwony u fary, gromnica, kołatka Wielkoczwartkowa, kościół, 
kościelne filary, monstrancyja, ołtarz, w organie fujary, organy, roratna świeca, 

6) wojskowość i myślistwo – nazwy z tego zakresu występują w 43 porów-

naniach; są to takie terminy z zakresu wojskowości, jak np. batalia, bułat, działo, 

granat, hejnał, hufiec, karabin, kartacz, kompanija, kopijnik, miecz, rota, taran, 

tarcza, wojna czy wojsko; myślistwo reprezentują nazwy psów myśliwskich, jak 

chart, gończy, legawiec czy analityczne konstrukcje odnoszone do zwierzyny 

łownej, jak ptak strzelony, lis w świeżym tropie czy ryś, co postrzał wziął kuli. 

Fauna jako domena źródłowa porównań to – poza nazwami z zakresu kultu-

ry materialnej i społecznej, należącymi do różnych dziedzin – największa grupa; 

obok wskazanych wyżej wyrazów to ponadto 84 nazwy zwierząt. Są to zarówno 

nazwy ptaków, jak: ogólna ptak i bocian, czajka, derkacz, drozd, gołąb, głuszec, 

kaczor, kania, krakwa, łabędź, nur, sęp rybołów, sowa, sroka, szpak, turkawka, 

trznadel, wrona, wróbel, żuraw, ryb (ryba i okoń, płoć, płotka, szczuka), owadów 

(owady, motyle i ćma, mucha, pomucha, osa, pszczoła), ssaków udomowionych 

(baran, cap, owca, jagnię, tryk, pies, byk, buhaj, wół, bydło, koń, źrzebiec i kot, 
pies czy trusia), ssaków dzikich (dzik, jeż, lis i liszka, łania, mysz, niedźwiedź, 

ryś, sarna, tur, wilk, wilczę, zając, żbik) czy wreszcie płazów i gadów, jak ogólne 

gad i gadzina, wąż, żaba czy żmij, żmija. Taki stosunkowo duży przegląd gatun-

ków zwierząt świadczy o dobrej znajomości fauny przez chłopów, dobrze odda-

nej przez poetkę. Nośnik porównania wyrażony nazwami zwierząt powtarza się 

w wielu porównaniach i koresponduje z członem porównywanym, w którym wy-

stępują nazwy ludzi, np. głupi jak owce (I, 395), stać by te owce głupie (I, 1586), 

zbić się w kupkę jak owce (II, 109) czy skrzypieć jak derkacz (II, 1868), sznurko-
wać jako derkacze (IV, 1842-3; sznurkować ‘mknąć sznurkiem’, czyli iść jak pod 

sznurek) lub kiwać głową jako bocian (I, 1545), plątać się by bocian bez pary (V, 

365) i in.  

Z braku miejsca warto zwrócić przynajmniej uwagę na występujące w no-

śniku porównania nazwy z różnych dziedzin kultury materialnej, dziś już archa-



238   

iczne. Znaczenie tego typu nazw zostało ustalone na podstawie tzw. słownika war-

szawskiego, czyli ośmiotomowego Słownika jezyka polskiego, pod red. J. Karło-

wicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, wydanego w latach 1900–1927. Dzięki 

temu czytelne stały się takie porównania, jak przykładowe: puścić ręce jak śmigi 
i krążyć na podób cygi puszczonej w pęd (II, 927-8), por. śmiga ‘skrzydło wiatra-

ka’ i cyga ‘bąk, fryga, krąglica, wartałka, warkotka’, migać się by w drogim ka-

naku (III, 104)12, por. kanak ‘kosztowny naszyjnik kobiecy’.  

Zakończenie 

W artykule omówiono porównania występujące w Banu Balcerze w Brazylii 
Marii Konopnickiej – pod kątem ich budowy formalnej oraz sposobów wyrażania 

składników porównania, zwłaszcza nośnika, tj. członu wskazującego na źródło 

komparacji. Wyodrębniono pola tematyczne, do których należą wyrazy realizują-

ce tenże nośnik. Są to: fauna (193 porównania), flora (68 porównań), przyroda 

nieożywiona i zjawiska atmosferyczne (85), kultura materialna i społeczna (254), 

religia (67), wojskowość i myślistwo (43). Przedmiotem opracowania stały się 

ponadto wykładniki porównania i ich liczebność – zarówno typowe, jak jak, jako, 

jakby, by, jak i rzadsze, jak niby, jakoby, w tym analityczne na podób, na kształt, 

obecne w przykładowych komparacjach: odąć się na kształt sowy (II, 1531-2, 

o człowieku), drąg kuty, setny na podób grabiska (IV, 1826-7). W omówieniu 

zwraca się też uwagę na komparacje ustabilizowane, często wręcz banalne, jak 

np. chłop jak tur (II, 118), chłop jak rzepa (I, 369), zdrów jak ryba (I, 968), tępy 
jak drewno (I, 401, o człowieku), stroić się jak panna (I, 2041), i porównania 

miej utarte, typowe dla twórczości artystycznej, jak np. pędzić na słońca spotka-

nie jak okręt, wszystkie gdy rozwinie żagle (I, 1733-6).  

Przeprowadzona analiza pozwoliła na ustalenie różnych wyrażeń i zwrotów, 

które albo mają tę samą podstawę porównania, albo któryś z ich członów (po-

równywany lub stanowiący źródło porównania) jest wyrażony takim samym wy-

razem, jak w przykładowych porównaniach, których podstawę stanowi czasow-

nik bić: bić jak po bębnie (II, 685), bić jako na hejnał (IV, 1141, o dzwonach). 

Tożsamy nośnik porównania znajdujemy w wybranych porównaniach ludzi do 

baranów: wzbijać tuman kurzu jak barany (IV, 1873-4), ścisnąć się w kupę jak 

barany (II, 534), wyciąć na podób barana (IV, 1633-5). Taki sam człon porów-

nywany mamy natomiast w takich przykładowych porównaniach odnoszących 

się do bab: „Dlaboga – krzykną baby gdyby sroki (I, 381), A baby klaszczą by 
swachy po miedzie. (II, 888), Chwycą się baby gromadą, jak trznadle,| Uciekać, 

gdy je kot spłoszy z śmietniska, (II, 1701-2), Niejedna baba skoczyła jak z procy 

(I, 229). 

                                           
12 Podobny sposób konceptualizacji poświadcza porównanie: migać się jak w jedwabnym 

pasie (II, 660). 
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W stosowanych przez poetkę porównaniach odbija się zarówno kultura ma-

terialna i duchowa, jak i otaczająca ludzi przyroda. Dobrze uchwycone w nich 

zostały chłopska wiara, wierzenia i zwyczaje, kultywowane w ojczystym kraju, 

jak na przykład zwyczaj  pielgrzymowania do Częstochowy w zwrocie pójść jak 
do Częstochowy (III, 1295). 

SIMILES IN “PAN BALCER W BRAZYLII”  
(“MR BALCER IN BRAZIL”)  
BY MARIA KONOPNICKA 

Summary 

This article examines similes included in “Pan Balcer w Brazylii” (Mr Balcer 

in Brazil) by Maria Konopnicka – in terms of their formal structure and the ways 

of presenting elements of comparison, particularly secundum comparatum. The 

author lists the lexical exponents of donor fields, focusing on their quantity and 

attendance. The following semantic fields and their constituents have been distin-

guished: fauna (over 190 similes presented with such lexemes as for instance: 

general terms – ptak (bird), and species names, such as bocian (stork), bąk (horse-

fly), derkacz (corn crake), czyż (siskin), zięba (finch), skowronek (lark), sowa 
(owl), sęp (vulture), sroka (magpie), wróbel (sparrow), żuraw (crane), gołąb (pi-
geon), gąsior (ganders) et al.), flora (68 similes), material culture and social cul-

ture, rural in particular (over 250 similes), faith (67 similes) and military and 

hunting (43 similes). The author also refers to the formal connecting words and 

their quantity. The connecting words of similes are both typical, such as jak, jako, 

jakby, by (as), and less common, e.g. jakoby, niby, gdyby (as, as if), including 

analytical connecting words: na podób (as), na kształt (shaped like), as in the fol-

lowing expressions: na kształt wielkiej dyni (lit. shaped like a big pumpkin) (I, 

1713, about the ground), odąć się na kształt sowy (lit. shaped as an owl) (II, 

1531-2, about a human). Furthermore, among the analysed similes one can dis-

tinguish standardized similes such as chłop jak tur (equivalent as strong as an ox) 

(II, 118), zdrów jak ryba (lit. healthy as a fish, equivalent as fit as a fiddle) (I, 

968), rumiana jak wiśnia (equivalent as rosy as a bride) (I, 1824), and non-

standardized similes and similes typical for the artistic creativity, e.g.  pędzić na 

słońca spotkanie jak okręt, wszystkie gdy rozwinie żagle (lit. to rush to see the 
Sun as a ship when it sets its sails) (I, 1733-6). 
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POHÁDKOVÉ MOTIVY V ERBENOVĚ  
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Fairy-tale motifs in “Gold spinning wheel” by K. J. Erben 
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Erbenův zájem o folklór se tradičně chápe jako výsledek snahy dobrat se 

morálních principů, které jsou základem lidového života, snahy o obrodu a obno-

vu těch hodnot, které mohou mít rozhodující význam pro existenci národa. Jeho 

první cílené pokusy o zpracování lidových pohádek se datují od počátku čtyřicá-

tých let, „filozofii národa“ zkoumá a interpretuje ve sbírce balad „Kytice z pověs-

tí národních“, vydané v roce 1853 (druhé, rozmnožené vydání s titulem „Kytice 

zbásní Karla Jaromíra Erbena“, 1861) a v „Prostonárodních českých písních a ří-

kadlech“ (1864). Vědomý vztah k národní minulosti má různé umělecké podoby. 

Jednotlivé legendární, mytické a pohádkové motivy, přítomné v žánrově rozličných 

textech, jsou  sjednoceny v prvky stejného nefolklórního uměleckého systému. 

Přítomnost pohádkových motivů v Erbenových baladách je důvodem k vý-

zkumu jejich funkce při budování lidské individuality s její psychickou struktu-

rou. Základem tohoto pohledu je Jungovo učení o mýtu a kouzelné pohádce jako 

nositelích archetypálních modelů kolektivního nevědomí. Marie-Luise von Franz 

vidí konkrétní, bezprostřední projev kolektivního nevědomí v pohádce. Podle ní:  

„… archetypy fungují jako regulátory psychiky a motivy kouzelné pohádky jsou 

nejlepšími důkazy nevědomých procesů“ (Franz, 2003, 61). A pokračuje: „(ony) 

hovoří na úrovni obrazů a pocitů“ a „vedou člověka k harmonii s tím, co je nevě-

domé“. Kouzelná pohádka pracuje s tím, co je dvojrozměrné a typické, se světem 

bez času a prostoru, akcentujíc charakteristické problémové situace, které jsou 

podávány symbolicky. Rozuzlení děje vytváří podmínky pro to, aby to, co se udá-

lo, získalo nový význam, aby se dosáhlo nějakého řešení. V pohádkových moti-

vech, které používá Erben, lze najít takový symbolický jazyk člověka, pomocí 

nějž vyprávění a prožitek postupně uzrávají; lze objevit archetypálně uloženou 

víru, že těžkosti se dají překonat; najít takový literární produkt, v němž nejsou 

projevy lidové kultury prostě jen sebrány a archivovány, ale jsou podřízeny spe-
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cifickému ideově-uměleckému cíli. Žánrový rámec balady si vynucuje jednotlivé 

pohádkové motivy, jejichž přepracování a propojování vede k novým významo-

vým možnostem. 

Pozornost si zaslouží otázka, nakolik snaha sbírat a fixovat folklórní vzory 

pomáhá Erbenovu uměleckému hledání a kde se tyto dvě úrovně tvůrčí činnosti 

odlišují a rozcházejí. 

Analytický přístup k pohádkovým motivům obnovuje vztahy, asociace a sho-

dy symbolů, ale současně  s tím otevírá i možnost najít linii konkrétní historické 

perspektivy, těch kulturních vlivů a nastavení, která vytvářejí podmínky pro „tran-

skripci“ pohádky nebo budování nové konstelace ze známých pohádkových mo-

tivů. Vytváří podmínky pro pochopení toho, jak je využit základní materiál k struk-

turaci (organizaci) a (vyjádření) pojmenování existujícího konfliktu. 

Balada „Zlatý kolovrat“ obsahuje mnoho známých pohádkových motivů, 

které odpovídají konkrétním jednatřiceti funkcím bodového systému V. J. Prop-

pa, jak jej vyložil v knize analyzující syžetové struktury tzv. kouzelných pohádek 

(„Morfologii pohádky“). Ztracený mladík se ocitne před chalupou v lese (první 

funkce v Proppově klasifikaci – jeden ze členů opouští domov); macecha, která 

chce dát za ženu svou dceru místo slíbené nevěsty (antagonista se pokouší okla-

mat svou oběť – šestá funkce); král, kterému nedochází, že bude přelstěn (oběť se 

poddá klamu, a tím nechtěně pomáhá svému nepříteli – sedmá funkce); dívka, 

která překonává mnohé překážky, než zvítězí pravda (s určitými posuny je to os-

má funkce – antagonista způsobuje jednomu ze členů rodiny škodu nebo utrpení); 

objevuje se moudrý pomocník (variace na čtrnáctou funkci – hrdina má k dispo-

zici kouzelný prostředek (Propp, 1995, 60). Tyto pohádkové motivy jsou organi-

zovány do smysluplného celku, který má trojitou strukturu – je představeno mož-

né štěstí, objevuje se řada překážek, obtíže jsou překonány a je dosaženo původně 

hledané harmonie. Faktem zůstává, že text se nesoustřeďuje jenom na kýžený 

výsledek, kdyby tento výsledek byl dostatečný sám o sobě, nebyly by v textu pří-

tomny obtíže, přes něž hrdinové putují, aby dosáhli hledaného štěstí. Erbenova 

balada nejen organizuje známé syžetové motivy – jejich konstelace zpomaluje 

a ztěžuje cestu ke konečnému cíli, ilustruje sprirálovitý pohyb, jehož poslední 

fáze se jen podobá původnímu kýženému stavu.   

Hned první motiv – mladíkovo zbloudění – je důvodem k zamyšlení, komu 

je vlastně zkouška určena. Vidí krásnou dívku, chce ji za ženu, přijímá však do-

vedenou nevěstu, začíná s ní žít… Tyto první syžetové kroky směřují k vykresle-

ní obrazu nezralého člověka, toho, kdo se mýlí, a tak to zůstává dlouhou dobu. 

Ne náhodou se zde mluví o lese (jede z lesa pán … zbloudil jsem při lovení zve-
ře1…) Les je tradičně interpretovaný jako místo plné nebezpečí, které je třeba 

                                           
1 Podle M. Otruby nejstarším dokladem Erbenova zájmu o českou lidovou pohádu je zá-

pis anekdotického folklórního syžetu z roku 1831, který autor použil v „Hloupém Kubovi“ 

[Erben, 2003, 288]. 
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překonat, ale i jako místo zasvěcení. Jeho symbolické významy se orientují na 

stav dezorientace a hlubinná psychologie v něm vidí „symbol ženství, které se 

mladému muži zdá zlověstné a které musí pro sebe teprve objevit“ [Biedermann, 

2003, 77]. Nejenom, že se ocitne na neznámém místě, ale nachází se i před důle-

žitou změnou ve svém životě – vidí mladou dívku, chce od ní vodu, ale poté za-

pomíná na svou žízeň, je přemožen její krásou i nití, kterou přede: 

                                          diví se tenké, rovné niti 

                                          nemůže oči odvrátit 

                                          s pěkné přadleny. 

Rozvinutí syžetu vypadá na první pohled velmi nemotivovaně – poté, co se 

mu dívka zalíbila a poté co ocenil její šikovnost, nechává se obelhat. Je zpochyb-

něna jeho schopnost vidět a rozpoznávat – zjevně příliš snadno přijímá jako prav-

divé to, co mu předkládá zlá žena, zjevně nerozlišuje přivedenou dceru od té, kte-

rou zastihl v rodině.  

Zkoušky dívky jsou obtížnější – zalíbila se mladému pánu a králi, je zdůraz-

něna její krása, skromnost a pracovitost, ale nevíme, jaká je její pozice ve vztahu 

k neočekávanému hostu. Zjevně je zde demonstrován jeden z psychologických 

zákonů života patriarchální ženy – její vůle není brána na zřetel, její city nemají 

význam, je pasivní a přijímá cizí rozhodnutí. Současně je nejen podřízena přáním 

neznámého, ale je i zvláštním nástrojem v rukou své macechy. Je poslána do lesa, 

kde jsou ji vypíchnuty oči a uřezány končetiny. Logika rozvinutí syžetu se orien-

tuje ke skutečnosti, že všechna neštěstí v životě dívky se objevují od okamžiku, 

kdy byla vyvolena neznámým mužem. Jeho nedostatky se zrcadlí v důležitých 

okamžicích jejího života.  

Ve funkci hrdinů-škůdců ve vztahu k dívce se objevuje macecha, její dcera 

a sám král a pán, který netuší, co jí způsobí. Obraz macechy aktualizuje záporný 

aspekt archetypu matky, to, že se zde objevuje, podněcuje uvědomění si vlastních 

negativních stránek dívkou. Podle Junga je cesta individualizace psychologickou 

cestou rozvoje, který uvádí člověka do konfrontace se stinnou stránkou jeho 

osobnosti, s jeho vnitřním zlem, obsahuje přiznání si svých nerealizovaných mož-

ností [Jung, 2001, 163]. Záminkou k setkání se sebou samým je i skutečnost, že 

dívka zůstala bez matky – na jednu stranu jen po opuštění matky je možný proces 

individualizace a na druhou stranu macecha se nemůže objevit bez toho, že by 

byla odstraněna hrdinka, která zajišťuje pomoc a ochranu. Zkoušky, před kterými 

se dívka ocitá, jsou spojeny s nebezpečím, že ztratí sama sebe nebo že dosáhne 

nové vnitřní jednoty, až překoná obtíže.  

S příchodem staříka se aktualizuje jiný archetypální komplex – archetyp 

moudrého starce. Pomocí dvou kouzelných prostředků – živé vody a zlatého ko-

lovratu – je jejímu tělu navrácena celistvost2. On na sebe bere roli pomocníka, 

                                           
2 Citáty ze  „Zlatého kolovratu” jsou z: Erben, K. J. Kytice. České pohádky. Praha. 2003  
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který obnovuje spravedlivost, posiluje oba hrdiny (dívku a nepřímo i zamilova-

ného pána), je zvláštním poradcem, který zasévá myšlenku, že štěstí se dosahuje 

až po dlouhodobých obtížích a získané zkušenosti vedou ke zrání osobnosti. „Ja-

ko vnitřní postava v ženském podvědomí se stařec-zachránce objevuje v době nej-

hlubšího strádání, aby dal sílu ženě, která se nachází v těžkém postavení. Stařec 

je archetypálním obrazem ducha“ [Bajčinska, 2009, 146]. Jeho konání navrací 

morální, fyzické a psychické síly, podněcuje hrdinku k dosažení nové jednoty. 

Prostřednictvím jeho rozhodnutí přichází spása, jejich prostřednictvím je umož-

něno uskutečnění těch kroků, které vedou dívku ke královu paláci. Jeho je plán 

výměny jednotlivých předmětů – kolovratu, přeslice, vřetene – za části těla dív-

ky, které jí byly odňaty – nohy, ruce, oči. Tak se v rámci syžetového děje usku-

tečňuje nejen výměna, ale i zvláštní zhodnocení – to, co bylo ztraceno, násilím 

odňato, je vráceno, protože to nemůže posloužit maceše a její dceři, ale na druhou 

stranu získávají ženské končetiny a oči význam jako základní elementy plnohod-

notného života.  

Ruce a nohy vyjadřují neopakovatelnou ženskou přítomnost, schopnost 

uspořádávat svět, realizovat spojení s ostatními. Jsou zvláštním nositelem erotiky. 

Prozření pak je nejenom získáním fyzické schopnosti vidět, ale i dosažením schop-

nosti proniknout k podstatě, je to recepce skryté stránky věcí. Štěstí nelze dosáh-

nout hned, je výsledkem určitého úsilí, cílené činnosti směřující k objevení prav-

dy, je provázeno značnými vnitřními proměnami, jakož i formováním schopností, 

bez nichž by život postrádal smysl. Při letmém srovnání stavu mladého pána a dív-

ky je zřejmé, že veškeré utrpení nese ona. 

Při dešifrování smyslových projekcí v jejich vzájemných vztazích hraje klíčo-

vou roli zlatý kolovrat. Je zvláštním pomocníkem opravdového pomocníka-staříčka, 

který přichází, aby vrátil dívce všechno, co jí bylo odňato, a aby jí pomohl dostat 

se k jejímu ženichovi. Zlatý kolovrat je personifikovaný předmět s kouzelnými vlast-

nostmi – umí mluvit, má paměť a je schopen slyšet to, co se mu říká. To, co vy-

řkne on, je dlouho skrývaná pravda. 

Při studování archetypu matky Birkhauser-Oеri věnuje pozornost třem aspek-

tům, které jej formují. Lze je objevit ve funkcích třech Moir: Klóthó, která přede, 

Lachesis, která odměřuje lidský osud, a Antropos, která symbolizuje neodvrat-

nost, nutnost. Podle autorky činnost přadleny realizuje nejvíce obraz Velké mat-

ky. „Předení symbolizuje psychickou činnost, která se uskutečňuje v nevědomí“ 

[Birkhauser-Oeri, 2010, 89]. Jednotlivé okamžiky děje jsou jednotlivé fáze proje-

vu tohoto archetypu. Když chce mladý král po své ženě, aby předla, symbolicky 

vyjadřuje své přání spojit svůj život se svou nevěstou, přání, aby se změnila v jeho 

osud. Vývoj děje ukazuje neudržitelnost lži – mladá žena nemůže splnit to, co se 

od ní očekává. Mluvící kolovrat je projevem myšlenky, že osud bere věci sám do 

svých rukou, že člověk může události jen částečně regulovat a jen částečně může 

určovat jejich směr (latinská sentence „Osud vede svolného, nesvolného vláčí“) 

a že pravda nemůže zůstat skryta. 
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Motiv předení jako zvláštního symbolicky-metaforického obrazu života není 

pro Erbena nový. Ve své pohádce „Tři přadleny“ vypráví znovu o dívce, která se 

vdá za prince, ale musí projít zkouškou, kdy má upříst určité množství lnu, aby 

dokázala své schopnosti. V rámci pohádkového syžetu je zobrazen obraz líné a po-

hodlné dívky, která nemá k úkolu, který dostala, žádný vztah. Jejími pomocnice-

mi jsou tři přadleny, které za ni udělají potřebnou práci. Zde ale schopnost příst 

nemá velký kredit: ukazuje se, že jedna z žen má deformovaná ústa, druhá palec 

na ruce a třetí nohu. Zkušenost, dovednost a ztráta krásy a mládí jsou zde propo-

jeny. Právě tyto změny vnějšího vzhledu ženy princ nemůže přijmout, a proto 

zakáže své mladé, tak jako tak neschopné ženě, aby se do předení ještě někdy vů-

bec pouštěla. Hodnoty, které jsou hledány, jsou zde nedostatečně důsledně chrá-

něny. Na jedné straně se staré královně dívka líbí, ale chce ji vyzkoušet, když jí 

zadá úkol upříst uskladněný len. Tato zkouška souvisí s jejími konkrétními žen-

skými dovednostmi, ale i s její schopností uspořádávat, organizovat život vůbec. 

Zároveň se ukazuje, že princ si těchto vlastností necení a to může být výrazem 

jeho nezralosti, toho že si neuvědomuje přesně, jaké jsou ženské vlastnosti ne-

zbytné pro život. Možná tyto dva texty – pohádka a balada – nabízejí dva různé 

přístupy, dvě formy chápání ženské přítomnosti. V tom případě druhý text zjevně 

„opravuje“, „dopisuje“ interpretaci navrženou v prvním textu.  

Pozornost si zaslouží fakt, že podle syžetu balady král slyší, přijímá to, co 

říká zlatý kolovrat. „Slovo“ kolovratu kompenzuje nevyřčené slovo dívky, před-

stavuje hlas pravdy. Symbolizuje osud. Spojuje význam kruhu, symbolu slunce 

a prozření, s myšlenkou pohybu, vzestupu a umírání. Podobá se kolu osudu, které 

zdůrazňuje dočasnost a nepřetržitou změnu [Bajčinska 2009: 154]. Jedna ze zde 

představovaných ponaučení je spojena s triumfující pravdou – ani veškerá utrpení 

společně nestačí na to, aby jí v tom zabránila. Zároveň je probuzena citlivost 

mladého muže, je vyprovokována, obrozena. Je dosaženo nové fáze: do popředí 

se dostává jeho schopnost reagovat na vnitřní impulsy nebo obrazy, jichž si do 

této chvíle nebyl vědom. Zrodil se nový vztah k životu, úplně odlišný od stávají-

cího.  

Při sledování epické linie v baladě je vidět, že navzdory všem obtížím, které 

překonává, se hrdince dostává neustále pomoci, není opuštěna. V tom, co se jí 

děje, lze pozorovat zvláštní ambivalenci – každá nebezpečná událost vytváří 

podmínky pro zlepšení stavu, který podnítila. Po setkání se záporným aspektem 

archetypu Velké matky přichází realizace archetypu moudrého starce, který po-

mocí svých prostředků (kolovrat, přeslice a vřeteno, živá voda) umožňuje, aby se 

projevil kladný aspekt archetypu matky. Jeho obrazné proměny jsou různorodé 

a v rámci epické linie jsou vzájemně propojeny a vzájemně se doplňují. Tak sta-

řec nemůže navrátit dívce fyzickou celistvost jen s pomocí atributů k předení, 

prostředkem, který hojí rány, je živá voda, a jeskyně je místem, které přijímá ne-

mocné tělo před tím, než se uskuteční jeho uzdravení. Po ztrátě rukou, nohou 

a očí následuje jejich navrácení, které symbolicky znamená i uvědomění si jejich 
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funkce v životě ženy. Proces odnětí dává do pohybu proces jejich druhotného 

získání, jejich axiologizaci, kteréžto procesy jsou nutné k dosažení archetypu ce-

listvé osobnosti.  

Organizované pohádkové motivy tedy vytvářejí vyprávění o duchovním za-

svěcení hrdinky. Ta prochází cestou individualizace, při níž jsou stavy zranitel-

nosti, neustálého snášení obtíží a ztrát vyměněny za nové zrození, které obsahuje 

nový potenciál seberealizace.  

FAIRY-TALE MOTIFS IN “GOLD SPINNING WHEEL”  
BY K. J. ERBEN 

Summary 

K. J. Erbenʼs interest towards folklore is traditionally defined as a result of 

the desire to reach moral principles which are in the core of peopleʼs life, to re-

store and renew those values that could have a key role for the existence of the 

nation. His first purposeful efforts tonrework folklore fairytales started in the be-

ginning of the 40s, “the people's philosophy” was researched and interpreted in 

the published in 1858 collection of ballads “Bouquet”, in “Ancient Czech Leg-

ends” (1864). The conscientious attitude towards folk antiquity has various artis-

tic transformations. Some legendary, mythical and fairytale motives are presented 

in texts various in genre, and turn out to be elements in a nonfolklore artistic sys-

tem. 
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Wstęp  

Słowo w reklamie telewizyjnej rzadko jest głównym nośnikiem informacji 

o produkcie. Niejednokrotnie towarzyszy jedynie obrazowi, wydaje się bowiem, 

że to bodźce wizualne i audialne silniej oddziałują na odbiorcę. I choć to od zhar-

monizowania różnych elementów komunikatu reklamowego zależy jego skutecz-

ność, obraz i dźwięk zdają się być bardziej sugestywne niż tekst językowy [por. 

Bralczyk, 2004, 10]. Mimo iż tekst często stanowi tylko dopełnienie wymienio-

nych elementów reklamowych, nie pozostaje bez znaczenia. Świadectwem tego 

może być m.in. obecność różnorodnych sloganów reklamowych, które często wy-

korzystywane są także w reklamie telewizyjnej. Również tekst główny reklamy 

powinien być tak skomponowany, by całość stworzyła spójny przekaz. Nie spo-

sób przecenić roli verbum w kontekście pełnionych przez reklamę funkcji.  

Reklama  

Reklama jest dziś integralną częścią życia każdego człowieka. Szeroko roz-

powszechniona i zróżnicowana (zarówno jeżeli chodzi o nośniki: prasa, radio, te-

lewizja, internet, reklama zewnętrzna1, ulotki, gadżety, materiały graficzne w punk-

tach sprzedaży2, jak i stosowane środki dotarcia do adresata3) sprawia, że częściej 

zauważamy jej brak niż zwracamy uwagę na ciągłą obecność. Wydaje się, że 

4 warunki przekazu reklamowego: przyciągnięcie uwagi, wywołanie zaintereso-

                                           
1 Tzw. działania ATL ‘abow the line’ [Gębarowski,, 2007, 193]. 
2 Tzw. działania BTL ‘below the line’ [Gębarowski, 2007, 193]. 
3 Istotą reklamy jest przekaz wielokodowy i wielokanałowy Te dwie cechy składają się 

na multimedialność reklamy [Lewiński, 1999, 24].   
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wania, rozbudzenie pragnienia posiadania i zakup reklamowanego produktu [Stovall, 

1990, 174], mogą być dziś, ze względu na tę wszechobecność, nader trudne do 

zrealizowania. Głównym zadaniem reklamy jest nakłonienie odbiorcy do okre-

ślonego działania, a cel perswazyjny przekazu podkreślają wszyscy badacze zja-

wiska [por: Bralczyk, 2004, Lewiński, 1999, Lisowska-Magdziarz, 2007, Lusińska, 

2007]. Wraz z ewolucją reklamy wywieranie wpływu na odbiorcę coraz rzadziej 

opiera się na informowaniu o produkcie czy usłudze, coraz częściej zaś na  odwo-

ływaniu do emocji związanych z poglądami, postawami, przekonaniami czy wie-

rzeniami4.  

Reklama telewizyjna, poddana rozważaniom w niniejszym artykule, dyspo-

nuje szerokim spektrum środków obliczonych na przyciągnięcie i zatrzymanie uwa-

gi adresata. Zdarza się, że jej twórcy rezygnują z przekazu werbalnego. Obserwu-

jemy reklamy, w których jedynym środkiem oddziaływania jest obraz i dźwięk, 

jak np. w reklamie walentynkowej kolekcji biżuterii firmy Swarovski („Swarov-

ski Valentine” [http1]), jednak w większości spotów informacja słowna pozostaje 

jednym z najważniejszych elementów. Zadaniem kodu werbalnego, podobnie jak 

pozostałych składników przekazu, jest przyciągnięcie uwagi konsumenta, a w re-

zultacie nakłonienie go do podjęcia decyzji o zakupie produktu czy usługi. 

Część werbalna spotu reklamowego to niejednokrotnie mieszanina środków 

językowych (leksyki, metafory, stylizacji, intonacji), których wsparciem jest war-

stwa wizualna przekazu. Wraz z wciąż rosnącą liczbą reklam zmniejsza się ich 

siła oddziaływania; odbiorca obojętnieje i dystansuje się wobec otaczających go 

tekstów reklamowych. Małgorzata Lisowska-Magdziarz pisze o tzw. natłoku re-
klam, który prowadzi do „zobojętnienia odbiorców i zmniejszenia możliwości 

oddziaływania pojedynczego ogłoszenia reklamowego lub kampanii reklamowej” 

[Lisowska-Magdziarz, 2007, 314]. Twórcy przekazów reklamowych zmuszani są 

więc do coraz większej kreatywności. 

Jak czytamy w Słowniku współczesnego języka polskiego kreatywny to „ma-

jący zdolność tworzenia czegoś nowego, oryginalnego; dynamiczny i pomysłowy 

(…), dający w efekcie coś nowego, oryginalnego; twórczy” [Słownik współcze-

snego…, 1996, 426]. Kreatywność dotyczy wszystkich dziedzin działalności czło-

wieka. W niniejszym artykule przedstawiono te aspekty zagadnienia, które bezpo-

średnio związane są z warstwą językową przekazu reklamowego. W tym aspekcie 

kreatywność należy rozumieć jako umiejętność świadomego i twórczego wyko-

rzystania środków językowych, zabawę słowem, językową innowacyjność prze-

jawiającą się nie tylko w „powoływaniu do życia nowych jednostek leksykalnych” 

[Burska, Cieśla, Jachimowska, Kudra, 2016, 12], ale umieszczaniu już istnieją-

cych w nowych kontekstach, nadawaniu im nowej funkcji, dekonstruowaniu utar-

                                           
4 Cel informacyjny jest sekundarny, podporządkowany funkcji nakłaniającej. Liczba i ja-

kość podawanych w reklamie informacji uzależniona jest od celów  perswazyjnych [Lewiński, 

1999, 30] . 
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tych schematów i tworzeniu nowych połączeń i kombinacji. Kreatywność języ-

kowa reklamy to także, a może przede wszystkim, kreowanie określonego świata 

przedstawionego [por. Grzegorczykowa, 1978, Kudra, 2001], zmiana optyki od-

biorcy tekstu po to, aby, jak zauważa Mirosława Marody, wpłynąć na jego spo-

sób spostrzegania [Marody, 1987, 250]. Są to niewątpliwie działania perswazyjne, 

ukierunkowane na przekonanie odbiorcy do przyjęcia danego poglądu i wywołanie 

określonej reakcji, przyjmujące za cel kreowanie zachowań pożądanych przez 

nadawcę [Sobkowiak 1999, 63].  

Frazeologizmy 

Aby zwrócić uwagę odbiorcy na dany produkt, twórcy reklam wykorzystują 

różnorodne środki językowe, takie jak polisemia, homonimia, eufemizmy, neolo-

gizmy, peryfrazy, antonimy, potocyzmy, stylizacje, zapożyczenia czy nazwy własne.  

Przedmiotem naszych rozważań jest komunikat słowny reklamy telewizyj-

nej, w którym pojawiają się związki frazeologiczne, czyli utrwalone społecznie po-

łączenia wyrazów, których znaczenie nie wynika ze znaczeń składników [Müld-

ner-Nieckowski, 2003, 15]. W artykule skupiłyśmy się przede wszystkim na stałych 

połączeniach, tak zwanych frazeologizmach, kiedy „całość związku jest całkowi-

cie lub częściowo zleksykalizowana” [Skorupka, 1982, 10], ponieważ, jak prze-

konuje np. Jerzy Bralczyk, to one najbardziej skupiają uwagę odbiorcy [por. 

Bralczyk 2004]. 

Badacze podkreślają, że związki frazeologiczne dzięki swojej obrazowości 

wzmacniają plastyczność i podkreślają wyrazistość tekstu [Burska, Cieśla, Jachi-

mowska, Kudra, 2016, 55], co przekłada się na jego sugestywność [Bralczyk, 2004, 

79–81]. Anna Lusińska argumentuje, że poprzez swoją żartobliwość szczególnie 

mocno oddziałują na emocje, myśli, przekonania, opinie, postawy i wolę klientów 

[Lusińska, 2007, 19]. Wydawać by się mogło, że frazeologizmy jako wyjątkowo 

ekspresywne jednostki językowe często obecne będą w komunikatach reklamo-

wych, że autorzy reklam chętnie będą po nie sięgać ze względu na ich funkcję 

sprawczą. Liczba pozyskanych przykładów pokazuje jednak, że intencjonalne 

wykorzystanie związków frazeologicznych w reklamie telewizyjnej nie jest aż 

tak powszechnym zabiegiem. Są obecne w tekstach reklamowych, niemniej nie-

często wyróżniają się na tle całości przekazu, np.: 

Ile lat ma ten mężczyzna? A teraz? Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, ze do-

dają lat. Spróbuj to zmienić. Po prostu kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 za-

wiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają im naturalny, 

ciemny kolor. DX2 jest tak skuteczny, że efekt możesz zobaczyć już po 5 użyciach. Zmień swój 

szampon na DX2 i sam zdecyduj na ile lat wyglądasz. (reklama szamponu dla mężczyzn DX2)5 

                                           
5 Linki do poszczególnych reklam znajdują się na końcu artykułu. Nie są zaznaczane 

przy każdym przykładzie, by niepotrzebnie nie zwiększać liczby stron tekstu. 



250   

Są oczywiście teksty reklamowe, w których frazeologizmy stanowią wiodą-

cy element gry językowej z adresatem. Można do nich zaliczyć cykle reklam (np. 

popularnego sklepu spożywczego „Biedronka”, piwa „Żubr”)6 czy pojedyncze re-

klamy przepełnione frazeologizmami, np.:   

Kolej na Żubra. (piwo Żubr) 

Co dwa Żubry, to nie jeden. (piwo Żubr) 

– Gdzie są śliwki? – Wpadły w kompot. – No to mamy bigos. (sklep spożywczy Biedronka) 

Ż pełną parą, Spójrz na Ż z dystansu, Ż w dechę, w Ż łam zasady, jaraj się Ż (piwo Żywiec) 

Kapitan na swoich barkach nosi nie tylko wielkie nazwisko, na nie spada największy cię-

żar. Na barkach kapitana spoczywa wiele, tylko nie łupież. (Head&Shoulders) 

Analiza materiału badawczego  

Materiał badawczy obejmuje targetowane ze względu na płeć telewizyjne 

spoty reklamowe, emitowane od czerwca do sierpnia 2018 r., których autorzy wy-

korzystali związki frazeologiczne. Celem artykułu jest prezentacja frazeologizmów 

wyekscerpowanych z analizowanych reklam i sprawdzenie, czy i w jaki sposób 

językowo budują one obraz kobiecości i męskości, a także czy produkt skierowa-

ny do kobiet bądź mężczyzn determinuje użycie określonych połączeń wyrazo-

wych.  

Zainteresowanie zagadnieniem ma swoje źródło m.in. w opiniach badaczy 

reklamy, którzy dostrzegają brak „zrozumienia dla znaczenia języka w budowa-

niu (…) komunikatywności i wiarygodności przekazu” [Kostaszuk-Romanowska, 

2016, 98]. Podając przyczyny takiego stanu rzeczy, wymieniają m.in. niedosta-

teczną kompetencję językową twórców reklam w zakresie znajomości socjolektów 

grup docelowych czy tendencje do unifikacji językowych. Monika Kostaszuk- 

-Romanowska [2016, 88] wskazuje na potrzebę identyfikacji środków języko-

wych, którymi posługują się różne grupy użytkowników, przy założeniu, że są to 

jednocześnie odrębne grupy potencjalnych odbiorców przekazu reklamowego. 

Popularność i zyski marek, które stawiają na wielokodowe sposoby dotarcia do 

odbiorcy (nie tylko drogą wizualno-audialną, lecz również za pomocą kodu języ-

kowego; por. Skoda, Dove), zdają się potwierdzać marketingową wartość uwzględ-

niania lingwistycznej kreacji spotu w sprzedaży produktu [zob.: http2]). W związ-

ku z powyższym do badania zakwalifikowano wyłączenie te reklamy, w których 

promowane produkty przeznaczone są specjalnie dla żeńskiego lub męskiego klienta 

(ponad 150 reklam), z nich zaś – w celu zawężenia i doprecyzowania wyników – 

tylko te, w których wykorzystano frazeologizmy. 

Wśród niemal 50 zgromadzonych ekscerptów najliczniejszą grupę stanowiły 

frazeologizmy zogniskowane wokół tematu dotyczącego rozwiązywania pro-

blemów i sposobów radzenia sobie z nimi. Kobieta w reklamach przekonywana 

jest, iż może sprostać każdemu wyzwaniu, że jest wystarczająco silna, by poko-

nać trudności; słyszy bowiem:  

                                           
6 Reklamy te były już przedmiotem analiz językoznawców [np.: Benenowska, 2013]. 
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żadna sytuacja cię nie pokona (reklama leku uspokajającego Valerin) 

nerwy masz pod kontrolą (reklama leku uspokajającego Nervomix Control)  

rzucam wyzwanie wiatrom, (…) makijażowi (reklama szamponu Timotei)  

(są) kobiety, które rzuciły wyzwanie menopauzie (…), powiedziały dość [bohaterki Duo-

fem miały dość objawów i walki z menopauzą] (reklama leku na menopauzę Duofem) 

Z rzadka zaś to reklamowany produkt ma działać jako remedium:   

zżera cię stres, weź NervoCalm (lek uspokajający NervoCalm) 

Mężczyźni zapewniani są, że poradzą sobie z problemem, jeśli tylko skorzy-

stają z oferowanego produktu, np. szamponu na wypadanie włosów, na siwienie 

czy przeciw łupieżowi: 

loxon 2% i masz zakola z głowy (reklama szamponu Loxon 2%) 

loxon max geny pod kontrolą (reklama szamponu Loxon 2%) 

siwe włosy to nie koniec świata (reklama szamponu DX2) 

pokonaj wypadanie włosów siłą leku (reklama szamponu Loxon 2%)  

rzuciłem wyzwanie prostacie (reklama leku Prostamol Uno) 

Warto zauważyć, że frazeologizmy dobierane są w taki sposób, by nie umniej-

szać męskości – sugerują, że męskie problemy pochodzą z zewnątrz, nie wynika-

ją z męskich ułomności czy niedoskonałości. Tak dzieje się na przykład w rekla-

mach kosmetyków:  

sprawy zaczynają się sypać (reklama szamponu Nivea Men) 

zanim sprawy zajdą za daleko (reklama kremu Nivea Men), 

 w których użyto uogólniającego eufemistycznego leksem sprawy.  

W reklamie jednego z antyperspirantów słyszymy nawet, że: 

każda klęska jest nawozem sukcesu (dezodorant Nivea Men). 

Powyższy przykład udowadnia ponadto, że twórcy reklam nową frazeologię 

czerpią również z kultury popularnej, jest to bowiem fragment wypowiedzi jed-

nego z bohaterów filmu Poranek kojota w reżyserii Olafa Lubaszenki. 

Ponadto, co rzadko obserwuje się w reklamach skierowanych do kobiet (od-

naleziono tylko jeden taki przykład), frazeologizmy w tej grupie podkreślają mę-

ską waleczność, nieprzejednanie, zachęcając mężczyzn do działania, np.: 

mężczyzna staje z problemami twarzą w twarz (reklama leku na zaburzenia w oddawaniu 

moczu Prostamol Uno) 

nie pozwól, by coś cię zatrzymało (reklama szamponu Head&Shoulders) 

pokaż włosom, gdzie ich miejsce (reklama szamponu Nivea Men) 

weź to na klatę (reklama kremu do golenia Nivea Men) 

Mniej bezpośrednio, bez zastosowania trybu rozkazującego, do odważnego działania 

prowokuje także reklama piwa: 

Czasem, żeby wygrać, trzeba wybrać własną drogę. Książęce – ty wybierasz (reklama 

piwa Książęce) 
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 Jak już wspomniano, wyekscerpowano tylko jedną reklamę, w której kobie-

ty byłyby tak wyraźnie motywowane:  

Duofem – nie daj się menopauzie (reklama leku na objawy menopauzy Duofem). 

Osobną grupę tworzą spoty ze związkami frazeologicznymi, które zachęcają 

do zmiany stylu życia i przełamania stereotypów. Co znamienne, są one skiero-

wane przede wszystkim do kobiet, np.: 

żyj pełnią życia (życie bez ograniczeń – reklama tamponów o.b.®) 

zrywamy ze schematami (walka ze stereotypem związanym z idealną sylwetką – reklama 

kremu do golenia Veet) 

ciekawość pierwszy stopień do Reddʼsa (reklama piwa Redd’s) 

Niezawoalowaną walkę ze stereotypem można obserwować w reklamie sa-

mochodów Škoda, której bohaterki udowadniają, że są dobrymi kierowcami: 

kobiety prowadzą, stereotypy wysiadają (reklama samochodów Škoda połączona z akcją 

społeczną) 

10 lat za kółkiem i zero kolizji (reklama samochodów Škoda połączona z akcją społeczną) 

Znaczną liczbą frazeologizmów nawołujących do zmiany życia posłużono 

się w reklamach Żywca. Stereotypowo mogłyby być one uznane za kierowane do 

mężczyzn (choćby ze względu na przewagę męskich bohaterów), lecz wydaje się, 

że byłoby to zbyt dużym uproszczeniem.   

łap Ż za rogi, Ż pod prąd, w Ż daj się ponieść, w Ż bądź sobą, Ż na fali, w Ż znajdź dru-

gie dno (reklama piwa Żywiec) 

Ż pełną parą,  Spójrz na Ż z dystansu, Ż w dechę, w Ż łam zasady, jaraj się Ż (reklama 

piwa Żywiec) 

Autorzy reklam chętnie sięgają też po frazeologizmy w spotach odnoszą-

cych się do tematów tabu. Stałe związki wyrazowe obecne są głównie w rekla-

mach produktów dla mężczyzn, by eufemistycznie wyrazić wstydliwe treści:  

rośnie ci nos jak u Pinokia (reklama leku na erekcję Erekton Fast) 

Braveran staje na wysokości zadania (reklama leku na erekcję Braveran) 

efekt po Braveranie masz na zawołanie (reklama leku na erekcję Braveran) 

stanąć na nogi (reklama leku na objawy  kaca – Riposton) 

zmierz się ze swoją prostatą (reklama leku na zaburzenia w oddawaniu moczu Prostamol Uno) 

masz kontrolę (reklama wkładek do bielizny na nietrzymanie moczu TENA Men) 

Tylko dwa razy zarejestrowano frazeologizmy o tej funkcji w reklamach dla 

kobiet:  

Urofuraginum – uprawiaj radość (reklama leku na zakażenie dolnych dróg moczowych 

Urofuraginum) 

3 kroki do zdrowia intymnego (reklama leku na infekcje intymne Gineintima) 

Eufemistycznie za pomocą frazeologizmów potraktowano również temat wieku: 

mężczyzna w pewnym wieku (reklama wkładek do bielizny na nietrzymanie moczu 

TENA Men) 
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Wnioski 

Zbiór produktów skierowanych tylko dla mężczyzn lub tylko dla kobiet nie 

jest duży. Coraz częściej towary takie jak piwo, samochody, kosmetyki do pielę-

gnacji, stereotypowo przypisywane tylko jednej płci, znajdują zarówno męskich, 

jak i żeńskich klientów. Podobnie zacierają się różnice w stosowanych w rekla-

mach frazeologizmach. Niemniej nawet na podstawie niewielkiej próby badaw-

czej da się wskazać tematy, w obrębie których autorzy reklam chętniej sięgają po 

utrwalone połączenia wyrazowe. W produktach dla mężczyzn dotyczy to zwłasz-

cza tematów społecznie wstydliwych, natomiast w produktach przeznaczonych 

dla kobiet frazeologia łączy się ze zmianą stylu życia na bardziej wyzwolony, 

nieskrępowany ograniczeniami stereotypowo przypisywanymi kobietom. Kobie-

cość w analizowanych frazeologizmach jest bardziej subtelna.   

ponieważ twoje włosy wyrażają ciebie; byś zawsze mogła być sobą (reklama szamponu 

Dove) 

W przypadku reklam dla panów dodatkowymi komponentami związków fra-

zeologicznych bywa często leksem męski: 

załatw sprawy po męsku (reklama leku na zaburzenia w oddawaniu moczu Prostamol Uno) 

Choć badacze (Gajewska, 2011, Bralczyk, 2004) sugerują istnienie związku 

między frazeologicznymi zabiegami językowymi a perswazyjną skutecznością 

przekazu reklamowego, autorki niniejszego referatu nie znalazły naukowych 

informacji na temat tego, czy rzeczywiście stosowane zabiegi językowe, w tym 

frazeologizmy, wpływają na decyzje zakupowe kobiet i mężczyzn. Źródła inter-

netowe informują jednak o zjawisku femvertisingu [http3], czyli takiej kreacji ko-

munikatów reklamowych, które odnosząc się bezpośrednio do kobiet, także w war-

stwie językowej, skuteczniej osiągają cel. 

Wydawać by się mogło, że współczesny marketing, czuły na nieustannie 

zmieniające się potrzeby rynku i świadomy konieczności dostosowywania jakości 

reklam do coraz bardziej wymagającego i świadomego odbiorcy, chętnie korzystać 

będzie z różnego rodzaju gier językowych, skuteczność których potwierdzają do-

chody marek typu Żubr, Żywiec czy Biedronka (ich slogany czy fragmenty tek-

stów reklamowych funkcjonują w społeczeństwie jako skrzydlate słowa, a wzrost 

popularności marki zmierzyć można choćby dzięki listom rankingowym czy na-

grodom przyznawanym w konkursie Effie Awards za najbardziej efektywną ko-

munikację marketingową w kraju [http2]. Chwytliwy slogan, ciekawa metaforyka 

czy wieloznaczność są przez wspomniane marki wykorzystywane m.in. za pomo-

cą różnorodnych modyfikacji frazeologizmów czy defrazeologizacji, wzmocnio-

nej zwykle obrazem. Wobec tego można by założyć, że wielu twórców współcze-

snych reklam czerpać będzie z bogatego wachlarza frazeologizmów języka 

polskiego, przekształcając znane formuły w nowe, powiązane z marką czy nazwą 

produktu. Takie zabiegi przez J. Bralczyka opisywane są jako „bodaj” najważ-
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niejsze zabiegi twórców reklamowych [2004: 79] (podobnie o roli frazeologi-

zmów w reklamie pisali A. M. Lewicki [1995] czy J. Ignatowicz-Skowrońska [1994]). 

„Umieszczenie powszechnie znanego związku frazeologicznego w tekście rekla-

mowym pozwala nie tylko atrakcyjnie opisać reklamowany produkt czy usługę, 

ale także, poprzez oryginalność oraz wywołanie poczucia znajomości przyciągnąć 

uwagę odbiorcy i zapisać się na długo w jego pamięci”, pisze A. Lusińska  [2007, 

35].  

Na podstawie zgromadzonego materiału, ze względu na dokonaną selekcję 

oraz nieprzerwaną zmienność emitowanych reklam nie da się wyciągnąć wnio-

sków ilościowych, które jednoznacznie i rzetelnie mogłyby wykazać, że teksty 

reklamowe konkretnych produktów (wykorzystując utrwalone połączenia wyra-

zowe) uwzględniają płeć odbiorców. Niemniej za istotne uznać należy spostrze-

żenie o nie tak licznie (jak przewidywano) wykorzystywanych we współczesnych 

reklamach frazeologizmach, a także ich jakościowym pod względem tematycz-

nym zróżnicowaniu ze względu na płeć. Wnioski dopełnić może analiza języko-

wa wspomnianych frazeologizmów i innowacji frazeologicznych, to jednak jest 

już przedmiot na kolejne badanie.  

PHRASEOLOGY IN GENDER-TARGETED ADVERTISING 

Summary 

The aim of the article is to present phrasemes used in advertisements target-

ed at women and men. The analysis of the collected material demonstrates that 

phrasemes are not that frequently used in advertising and the variety of those 

which are used (contrary to e.g. the rules of femvertising) cannot be unequivocal-

ly described as gender-determined. The sets of products made exclusively for 

men or women only are not large, and more and more frequently goods such as 

beer, cars, or cosmetics, stereotypically ascribed to one gender only, are bought 

by both men and women. However, the semantic approach allows – even with the 

use of a modest sample – to indicate certain themes within which the authors of 

advertisements use phraseological units more willingly.  
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Wprowadzenie 

Memy internetowe są ważnym elementem współczesnej kultury i popular-

nym sposobem wyrażania opinii na temat otaczającej nas rzeczywistości, stano-

wią bowiem trafny i często złośliwy komentarz lub podsumowanie dyskusji. 

Szybko rozprzestrzeniają się w internecie i trudno walczyć z zawartą w nich zja-

dliwą krytyką czy humorystyczną interpretacją świata. Nawet po kilku latach od 

komentowanych wydarzeń funkcjonują w sieci i w wybiórczy sposób przedsta-

wiają jakąś osobę czy zdarzenie, np. Bronisław Komorowski w memach kojarzo-

ny jest głównie z błędami językowymi, a Aleksander Kwaśniewski – z piciem 

alkoholu.  

W memach internetowych jako jednostkach kulturowego przekazu wyko-

rzystuje się to, co znajduje się w repozytorium kulturowym, a więc sięga po kla-

sykę malarstwa, zwłaszcza figuratywnego, kadry z kultowych filmów, teksty na-

leżące do kanonu literackiego, frazeologizmy, skrzydlate słowa i przysłowia – jako 

struktury rozpoznawane, wielokrotnie powtarzane i identyfikowane jako elementy 

naszej spuścizny. Zwykle są to elementy powszechnie znane przez Polaków, cza-

sem rozpoznawane w pewnej grupie odbiorców, np. studentów nauk ścisłych, mi-

łośników literatury i sztuki czy fanów motoryzacji. Memy mogą bowiem – oprócz 

funkcji społeczno-politycznej – pełnić inne role: grupotwórczą (podobnie jak so-

cjolekty konstytuować wspólnotę i zacieśniać więzi między członkami, odróżniać 

od innych grup), kulturotwórczą, ludyczną, edukacyjną [por. Nowak, 2013]. 

I choć istnieją memy autorskie, artystyczne (np. Magdy Frej) czy takie zbiory 

memów jak Sztuczne fiołki, to odbiór większości twórczości memowej nie wy-
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maga specjalnego przygotowania. Niektóre z memów wymagają większej orien-

tacji w kulturze ze względu na ich intertekstualność, ale zwykle możliwy jest też 

odbiór na podstawowym poziomie: bez odczytania wszystkich odwołań i związ-

ków. Do tworzenia memów nie są też potrzebne wyjątkowe kwalifikacje czy umie-

jętności, tym bardziej że istnieją gotowe szablony, a funkcjonujące rankingi po-

pularyzują efekty pracy1. Możliwa jest więc wymienność pełnienia ról nadawcy 

i odbiorcy, będąca wynikiem demokratyzacji mediów, a zwłaszcza komunikacji 

w internecie. Warto też podkreślić, że w memach wykorzystuje się z jednej stro-

ny teksty znane, rozpowszechnione i rozpoznawalne, ale z drugiej – nowe sfor-

mułowania, które dzięki tej formie są popularyzowane, np. Sorry, taki mamy kli-
mat czy Niemiec płakał jak sprzedawał [por. Burkacka 2018; Niekrewicz, 2015, 

230–236; Niekrewicz, 2017, 77–78].  

Cel, materiał i metody 

Celem tekstu jest próba określenia właściwości przysłów budujących memy 

w kontekście kultury kontrmówienia oraz prześledzenie przejawów kontrmó-

wienia na wybranych przykładach. Nie jest moim zamierzeniem przedstawienie 

typologii modyfikacji przysłów ani zbadanie częstości występowania poszcze-

gólnych przysłów w memach. Zagadnienia te były bowiem przedmiotem szcze-

gółowych opracowań, zwłaszcza Ewy Kozioł-Chrzanowskiej i Grzegorza Szpili 

[por. Kozioł-Chrzanowska, 2014 i 2017; Szpila, 2017; także Olas, 2017; Tkaczew-

ski, 2012].  

Przedmiotem analizy są polskojęzyczne memy, zebrane dzięki wykorzysta-

niu wyszukiwarki Google Grafika. Ekscerpcję przeprowadzono od marca do 

sierpnia 2018 roku, choć korzystano również z materiału pochodzącego z wcze-

śniejszych badań autorki tekstu. W efekcie uzyskano zbiór liczący ok. 450 me-

mów, zawierających polskojęzyczne przysłowia lub do nich nawiązujące w spo-

sób mniej lub bardziej widoczny.  

W analizie odwołano się do badań kulturowych [Fiske, 2010; Storey, 2003; 

Nowak, 2013] oraz multimodalnej analizy dyskursu [Iedema, 2013; Maćkiewicz, 

2017], a także tradycyjnych metod analizy filologicznej.   

Podstawowe terminy: kultura kontrmówienia, mem, antyprzysłowie  

Kultura kontrmówienia związana jest z procesami antytekstowymi [por. 

Chlebda, 1996 i 2005; Kozioł-Chrzanowska, 2014], charakterystycznymi dla kul-

tury współczesnej. Polegają one na przeciwstawieniu się konkretnemu tekstowi, 

którym może być cytat literacki, filmowy czy przysłowie, lub obowiązującemu 

(oficjalnemu) sposobowi mówienia czy interpretowania tekstu. Owo przeciwsta-

                                           
1 Telewidzowie programów satyrycznych są zachęcani do podobnych działań, np. do 

przesyłania napisów, podpisów pod publikowanymi zdjęciami, by w ten sposób utworzyć 

mem. 
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wianie może się wiązać z budowaniem znaczenia przeciwstawnego lub z mody-

fikacją zakresu stosowania czy sensowności danego powiedzenia czy przysłowia, 

a także z licznymi modyfikacjami kształtu, które mogą polegać na uaktualnie-

niu składu, wymianie elementów, skróceniu czy rozwinięciu struktury. Często 

zmianom tym towarzyszy rekonstekstualizacja, obniżanie rangi, dysharmonia, 

gra z przyzwyczajeniami odbiorczymi. 

W te procesy świetnie wpisują się memy internetowe jako „jednostki kultu-

rowego przekazu, np. melodie, idee, obiegowe zwroty, fasony ubrań, sposoby 

tworzenia ceramiki czy wykonywania łuków” [Dawkins, 19962], rozpowszech-

niane przez naśladownictwo i modyfikowane. Ten nowy gatunek internetowy 

(nawiązujący jednak do form wcześniej występujących: emblematów i stemma-

tów) jest też definiowany jako narzędzie czy element komunikacji [Sieńko, 

2009], jednostka informacji [Kołowiecki, 2012], tekst kultury [Nowak, 2013] czy 

semiotyczny kompleks [Kamińska, 2011, 61].   

Cechami charakterystycznymi memów są żart, humor, ironia, anonimowość, 

dysharmonia, zdolność do replikacji i mutacji, seryjność oraz intertekstualność. 

Część z tych właściwości wynika z etymologii terminu mem, który nawiązuje do 

formy i znaczeń takich słów jak: mimesis ‘naśladownictwo’, memory ‘pamięć’, 

même ‘taki sam’, oraz sposobu rozpowszechniania (jak wirusy, [por. Sroka, 2014, 

26–38]). Naśladownictwo i przetwarzanie istniejących, zwykle bardzo znanych 

dzieł, jest też istotnym elementem sztuki współczesnej, a zwłaszcza kultury cove-

rów i zawłaszczania, nazywanej również remiksowaniem czy samplowaniem 

kultury, a nawet recyklingiem kulturowym [Kowalczyk, 2014; Wójtowicz, 2014, 

11–19]. Proces ten był i jest widoczny w kolażach, plakatach, reklamie, rysunku 

satyrycznym czy sztuce pop-artu. 

W podobny sposób podchodzi się również do przysłów, które poddaje się 

różnym przekształceniom i wpisuje w gry odczytań. Te nowe twory bazujące na 

tradycyjnych sensach i kształtach przysłów nazywa się różnorodnie: antyprzy-

słowiami, pseudprzysłowiami, nowoprzysłowiami,  przysłowiami zwyrodniały-

mi, kpinami z własnego gatunku, hecami, czy szerzej: transformacjami lub inno-

wacjami paremicznymi, tworami przysłowiopodobnymi, a niekiedy parafrazami 

przysłów. Tym modyfikacjom często towarzyszy zamysł odwrócenia sensu, wy-

śmiania mądrości (ludowej), pokazanie jej niedorzeczności czy nieprzystawalno-

ści do współczesności. Niekiedy tworzy się nowe jednostki, wzorowane tylko na 

strukturze tradycyjnych przysłów, częściej to żartobliwe wersje znanych paremii. 

Ich cechą charakterystyczną jest gra z treścią przysłowia, wywoływanie nie-

spodzianki i zaskoczenia u odbiorcy, efemeryczność, a także kontrast styli-

styczny w stosunku do wzorca (w antyprzysłowiach nierzadko sięga się po słowa 

pospolite, wulgarne, celowo wprowadza degradację, odniesienia do sytuacji try-

                                           
2 Richard Dawkins zakceptował odniesienie terminu mem do nowego gatunku inter-

netowego [Sroka, 2014, 35, 38]. 
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wialnych). Te zamierzone modyfikacje są przedmiotem badań paremiologów 

[por. m.in. Szpila, 2000, 2017; Kozioł-Chrzanowska, 2014, 2015; Kościelniak 

i Olas; Tkaczewski, 2012; Lipińska, 2017; Wyżkiewicz-Maksimow, 2001].  I choć 

sam termin antyprzysłowie budzi kontrowersje3 i bywa krytykowany, to często 

jest wykorzystywany w zbiorach notujących modyfikacje paremii4 ze względu na 

krótkość i poręczność w posługiwaniu się nim, zalety marketingowe, ale także – 

jak sądzę – ze względu na istotną cechę tych struktur – są w kontrze do tradycyj-

nego postrzegania przysłów jako zdań czy powiedzeń zawierających „prawdę lub 

mądrość opartą na doświadczeniach ludzi” [Szpila, 2003, 24], do istoty ich funk-

cjonowania, a więc pouczania, do konieczności przywoływania ich w postaci ka-

nonicznej, utrwalonej w przekazie z pokolenia na pokolenie [por. Szpila, 2003, 

24]. I choć zarówno samo tworzenie antyprzysłów ma długą tradycję (nawet 

antyczną, por. Chlebda, 2005, 78–79), jak i opatrywanie przysłów grafiką nie jest 

zjawiskiem nowym (wystarczy przywołać makatki5; [Szpila, 2017]), to niewąt-

pliwie połączenie modyfikacji przysłów z ilustracją w postaci memów interneto-

wych świetnie się wpisuje  w procesy antytekstowe, charakterystyczne dla 

współczesnej kultury, w której ceni się żart, ironię, czarny humor, wielopozio-

mowość odniesień, swoisty „kolaż stylowo-gatunkowy”, powstawanie szarady 

                                           
3 Warto też podkreślić, że nie tylko termin antyprzysłowie budzi kontrowersje, podważa-

ne bywają również wymieniane w definicjach cechy czy właściwości przysłów: zdaniowość 

(są równoważniki), ludowość (istnieją przysłowia o genezie literackiej), stałość formy (funk-

cjonują postaci wariantywne), dydaktyczność, powszechność, dawność, obrazowość/ alego-

ryczność (sentencje), prostota, rym, [por. Kozioł-Chrzanowska, 2015, 138–147; Szpila, 2017]. 

Warto przywołać tu choćby dwie definicje przysłów: „Przysłowie jest jednostką tekstu, tworem 

literacko-językowym mającym postać zdania (często rymowanego), charakteryzującym się 

stałością formy oraz »dwustopniowością« znaczenia” [Kłosińska, 2011, 10], „Przysłowie to 

krótkie, proste, często rymowane powiedzenie w postaci zdania, zwykle metaforyczne, zawie-

rające jakąś prawdę lub mądrość opartą na doświadczeniach ludzi; służące opisaniu jakiejś 

sytuacji i pouczeniu; o ludowej proweniencji; charakterystyczne dla danej społeczności i po-

wszechnie w niej znane; od wieków zakorzenione w tradycji i przekazywane z pokolenia na 

pokolenie” [Szpila, 2003, 24].  
4 Istnieją słowniki antyprzysłow niderlandzkich, niemieckich, rosyjskich [por. Chlebda, 

2005, 78]. 
5 Z różnymi napisami, często przysłowiami, np. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” [http:// 

prezentyrecznierobione.blogspot.com/2015/01/ludowe-makatki-recznie-haftowane.html] lub „Każda 

żona tym się chlubi, że gotuje jak mąż lubi” [https://archiwum.allegro.pl/oferta/makatka-

drukowana-kazda-zona-tym-sie-chlubi-i6364176131.html]. Warto w tym miejscu dodać, że 

powstają również parodie typowych napisów na makatkach, np. „Lepiej całuję niż gotuję” (na-

pis na magnesach zaczepianych na lodówkach, https://www.smieszneprezenty.com.pl/ magnes-

prostokat-vintage-dobra-zona-tym-sie-chlubi-ze-gotuje-co-maz-lubi.html, dostęp 2.09.2018), będące 

w kontrze do typowych zaleceń makatkowych, sytuujących kobietę w kuchni.  
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znaczeń, mozaiki stylów, sprawiającej wrażenie swobodnej mieszaniny, efektu 

działania przypadkowego (na zasadzie loterii doboru słów), a w istocie będącej 

perwazyjnie dopracowaną i przemyślaną strukturą semantyczno-syntaktyczną 

[Łuc i Bortliczek, 2011]. To forma dialogu z tradycją i przywoływanie dziedzic-

twa w nowej odsłonie, swoista rewitalizacja, często naruszająca poczucie sto-

sowności i odpowiedniości. Dla ponowoczesności charakterystyczne są prowo-

kacje i profanacje, mezalianse, naruszanie zasady dekorum czy różnego typu 

ekstrawagancje [Rumińska, 2007] oraz różnorodne zjawiska związane z intertek-

stualnością czy transtekstualnością. Jak wskazuje Jacek Wasilewski, niepoważ-

ność jest koniecznym dopełnieniem poważności, mówienia na serio [Wasilewski, 

2013]. Ceni się działania przekorne, neguje moralizatorstwo i powagę, goni za 

sensacją, odchodzi od elitarności na rzecz egalitarności. Widoczna jest więc kar-

nawalizacja języka i kultury, czemu sprzyja demokratyzacja mediów i dzienni-

karstwo uczestniczące.      

Analiza wybranych przykładów memowego kontrmówienia 

Przysłowia jako struktury łatwo odtwarzalne i często powtarzane, zwłaszcza 

w sytuacji pouczenia kogoś lub skomentowania sytuacji, stanowią idealne źródło 

tekstów zamieszczanych w memach. Ich krótkość (zwykle jednozdaniowość) 

i zakorzenienie w tradycji sprawiają, że na różne sposoby można się do nich od-

nieść. Istnieją memy, w których odnajdziemy przysłowia przywołane w kano-

nicznej postaci, a grafika służy jedynie zilustrowaniu sensu. Można więc mówić 

o zgodności wymowy składników (tekstu i grafiki). Niekiedy mamy do czynienia 

z modyfikacją formy przysłowia, ale bez zmiany znaczenia jednostki paremiolo-

gicznej. Konkretyzowanie sensu przysłowia może być dokonywane przez wpro-

wadzanie dodatkowego składnika w obręb przysłowia (por. mem 1) lub przez 

umieszczanie zdjęcia wskazującego na odniesienie, np. do polityki (por. mem 2). 

Prześledźmy te zmiany na przykładzie memów odnoszących się do przysłowia 

mowa jest srebrem, a milczenie złotem. 

  

Mem 1: http://memy.pl/mem_929605_milczenie_na_lekcji;  dostęp: 22.03.2018.  

Mem 2: http://deser.gazeta.pl/deser/56,111858,20430448,za-ciezka-prace-poslow-nalezy-sie-podwyzka-

rzad-oglasza-nowy.html, dostęp: 22.03.2018. 

 

W pierwszym z przywołanych memów grafika nie jest konieczna do zrozu-

mienia zmodyfikowanej postaci przysłowia. Ma wyłącznie funkcję tła. W drugim – 
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inaczej, jest konieczna dla zrozumienia sensu całości przekazu. Memy te przywo-

łują właściwe znaczenie przysłowia i potwierdzają zasadność porady niesionej 

przez paremię: ‘czasami lepiej zachować milczenie niż mówić’. 

W memach często mamy do czynienia z działaniami, których celem jest 

podważanie lub zniekształcenie treści przysłowia. Zmiana sensu może być doko-

nywana albo przez modyfikację formy przysłowia (najczęściej kontaminację 

przysłów, wymianę składników, rozwinięcie składu lub skrócenie, por. np. mem 

1), albo umieszczenie kontekstu graficznego, który wpływa na wymowę memu. 

Niekiedy mamy do czynienia z luźnymi nawiązaniem do przysłowia (rodzaj alu-

zji – por. przykłady 14 i 15).  

Kontekst graficzny może służyć do rozszerzenia (generalizacji) znaczenia 

przysłowia, zawężenia lub wskazania ograniczania w stosowaniu przysłowia. 

Tradycyjne znaczenie paremii mowa jest srebrem, a milczenie złotem ‘czasem 

lepiej jest milczeć niż mówić’ [USJP] bywa generalizowane do sensu ‘lepiej mil-

czeć niż mówić’ i następnie podważane, por.: 

  

Mem 3: https://demotywatory.pl/user/Goska19996/ulubione/page/15; dostęp: 23.08.2018.  

Mem 4: https://memy.tapeciarnia.pl/mowa-jest-srebrem-a-milczenie-zlotem; dostęp: 23.08.2018.  

 

Ilustracje przedstawiające dwoje młodych ludzi siedzących na skajach ław-

ki, zatopionych w swoich lekturach i odrębnych światach (dziewczyna ma słu-

chawki na uszach, a chłopak jest nieco odwrócony do niej plecami) oraz kobietę 

otuloną szalem, z zasłoniętymi włosami i ustami zdają się mówić, że milczenie 

nie jest dobre (może to głos w dyskusji o prawach kobiet, zwłaszcza w świecie 

islamu, pytanie o przyczyny samotności młodego pokolenia i kłopoty w komuni-

kacji). Memy te skłaniają do pytań o wartość słowa i milczenia. Warto jednak 

zaznaczyć, że przywoływane przysłowie nie niesie treści, że zawsze milczenie 

jest cenniejsze od mowy, co zdają się sugerować memy, a następnie podważać. 

Zresztą to rozszerzone znaczenie jest powszechnie przywoływane, por. mem 6 

i 7: 
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Mem 5: http://www.pozytywniej.pl/92-/103; dostęp: 22/03.2018.  

Mem 6: http://kobietawe-biznesie.pl/co-mozna-zrobic-w-pic-monkey-darmowy-program- graficzny-pod-

lupa; dostęp: 22/03.2018.  

Mem 7: http://memy.pl/mem_214550_mowa_jest_srebrem_milczenie_zlotem; dostęp: 23.08.2018.  

W memach tych mowa jest o sytuacjach, kiedy milczenie jest zapowiedzią 

kłopotów. Znów więc jest przywołany zmodyfikowany sens przysłowia, a dodat-

kowo występuje ograniczenie w jego stosowaniu: w  odniesieniu do dzieci mil-

czenie zawsze jest gorsze od mówienia.  

Generalizacja odczytania sensu przysłowia może polegać także na wskaza-

niu interpretacji odnoszącej się nie tylko do czynności mówienia i pisania, ale 

także pisania, co dobrze jest widoczne w memie z grafiką przedstawiającą Broni-

sława Komorowskiego. Cel rozwinięcia struktury przysłowia o element „a ja fajt-

łapom” nie byłby czytelny, gdyby nie umieszczono grafiki, dopiero ona sprawia, 

że modyfikacja zyskuje uzasadnienie, a przywołane przysłowie niesie treść ‘cza-

sami lepiej nie mówić i nie pisać’, por. mem 7.  

W memach podważa się także sens mądrości niesionej przez przysłowia. 

Można to osiągnąć, zestawiając dwa przysłowia o treści – w zamyśle autora – 

przeciwstawnej (por. mem 9) lub podważając sensowność metafory: przez wska-

zanie metalu o większej wartości i pytanie, czemu ma odpowiadać (mem 8), lub 

wymienienie czynności lub wytworów (obiektów czynności),  które cenimy bar-

dziej (por. mem 10): 

   

Mem 8: http://memy.pl/mem_802428_skoro_mowa_jest_srebrem_a_milczenie_zlotem; dostęp: 

22.03.2018.  

Mem 9: https://fabrykamemow.pl/memy/186851; dostęp: 22.03.2018. 

Mem 10: https://demotywatory.pl/demotivator/uzytkownik/emero100/ulubione/page/99;  

dostęp: 22.03.2018.   

http://www.pozytywniej.pl/92-/103
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że filosoraptor – postać z memów 8 i 9 – 

zwykle jest wykorzystywany do zobrazowania paradoksów i podważania proste-

go wnioskowania. Przywołane w memie przysłowia tylko wtedy będą niosły 

sprzeczny sens, gdy przywołamy zgeneralizowane znaczenie przysłowia. Grafika  

wykorzystana w memie 10 nie nawiązuje do sensu ani kształtu przysłowia, jej 

celem jest tylko wywołanie nastoju. Nie wnosi więc dodatkowych treści i nie 

modyfikuje przekazu. Pełni funkcję ornamentacyjną i stylistyczną – przywołuje 

typ memów, dla których taki sposób ilustracji jest właściwy – to memy zawiera-

jące sentencje, złote myśli, cytaty, skrzydlate słowa (memy z przekazem „na se-

rio”, por. też mem 14 i 15).  

Na ograniczenie w stosowaniu omawianego przysłowia wskazują memy 11, 

12 i 13. Dwa pierwsze odnoszą się do stereotypu kobiet, w którym paniom przy-

pisuje się gadatliwość i interesowność. W centrum struktury znajduje się złoto: 

symbol bogactwa i kosztowności oraz składnik przysłowia odnoszący się do mil-

czenia. Sens przysłowia nie został w przywołanych memach zmieniony czy pod-

ważony. Zwrócono w nich jedynie uwagę, że zastosowanie się do rady zawartej 

w paremii bywa dla kobiet trudne do zrealizowania (czasowniki: nie lubią, unika-
ją), sprzeczne z ich przyzwyczajeniami. W przykładzie 11 występuje tylko druga 

część przysłowia, w 12 – przywołane jest zestawienie milczenie – jedyne złoto.  

W przykładzie 13 mamy do czynienia z rozwinięciem struktury, nie prowadzą-

cym jednak do podważenia sensu, tylko zawierającym informacje, że bywają ta-

kie sytuacje, w których milczenie nie oznacza pozytywnych wartości czy po-

wściągliwości w wyrażaniu opinii. Jest ono celowym zerwaniem komunikacji 

(ciche dni, foch), demonstracją negatywnych lub zranionych uczuć. Warto też 

dodać, że to jedna z popularniejszych modyfikacji omawianego przysłowia (tek-

stowi towarzyszy wiele grafik, często: zdjęcie miny człowieka lub zwierzęcia). 

Być może wpływa na to atrakcyjność wyrazu foch (i wyrazów pochodnych od 

niego, np. foszyć się), występującego w komunikacji potocznej.      

   

Mem 11: http://fifek.pl/tag/milczenie; dostęp: 22.03.2018.  

Mem 12: http://fifek.pl/tag/milczenie; dostęp: 22.03.2018. 

Mem 13: https://www.blasty.pl/3118/kiedy-ona-strzeli-focha; dostęp: 22.03.2018. 

W analizowanych memach modyfikacja kształtu przysłowia najczęściej po-

lega na uzupełnieniu szeregu – dodaniu elementu pasującego do składu leksy-

kalnego przysłowia ze względu na wartość lub kategorię, do której należą desy-

gnaty. Skoro więc w jednostce występuje srebro i  złoto, to w rozwinięciu pojawia 
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się platyna, diament, bogactwo (wartość) lub platyna, metale ciężkie (kategoria 

metale6). Jeśli mowa o mowie i milczeniu, to w modyfikacjach uwzględnia się 

inne nazwy czynności i wytworów czynności: słowo, myśl, pieprzenie głupot. 

Bardzo często przysłowie jest przywoływane przez drugą część: milczenie jest 
złotem, które jawi się jako część ważniejsza, mogąca być pełnoprawną repre-

zentacją całości. W obrębie zmian sensu następuje generalizacja sensu związana 

z pomijaniem zastrzeżenia ‘czasem’, któremu towarzyszy zanegowanie milczenia 

jako wartości  (niesie zagrożenia). Wprowadza się ograniczenia w stosowaniu 

(kobiety, dzieci, indywidualne upodobania – por. mem 167) lub wprowadza kon-

kretyzacje kontekstowe. Niekiedy przysłowie przywoływane jest aluzyjnie, por. 

mem 14 i 15:  

   

Mem 14: https://memy.jeja.pl/tag,milczenie,10; dostęp: 23.08.2018.  

Mem 15: https://www.xdxd.pl/memy/45345/milczenie-sentencje-besty-s%C5%82owa -b%C3%B3l-

%C5%BCycie-mem-cierpienie-aforyzmy; dostęp: 24.08.2018.  

Mem 16: https://demotywatory.pl/user/Sheyq; dostęp: 23.08.2018.   

 

Grafiki w przywołanych trzech memach mają funkcję wywołania nastroju, 

nie wprowadzają dodatkowych treści. Odpowiednikiem mówienia jest wulgarne 

stwierdzenie pierzenie głupot. Sens przysłowia został sparafrazowany.  

Analizowany materiał przywołuje przysłowie nienależące do najbardziej 

znanych paremii, co jest typowe dla wykorzystań memowych [por. Kozioł-

Chrzanowska, 2017]. Dużo istotniejsza jest budowa: dwudzielność struktury, 

forma twierdząca, której łatwo zaprzeczyć, przeciwstawność otwierająca możli-

wość interpretacji dosłownej, hiperbolizacji, rozwinięcia, zaprzeczenie jednej 

z części, a to wyzwala humor, buduje zaskakującą puentę lub służy prowokacji 

[por. Wyżkiewicz-Maksimow, 2001, 122]. To właściwości cechujące antyprzy-

słowia i memowe wykorzystania przysłów, choć zdaniem niektórych badaczy 

należałoby te działania zaliczyć do „żywotów pasożytniczych” [Sikora, 2001, 

                                           
6 Treść napisu zamieszczonym w memie: Milczenie jest złotem, mowa jest srebrem, 

a myślenie metalem ciężkim (http://www.obrazki.jeja.pl/tag,milczenie,9; dostęp: 23.08.2018). 
7 W rozwinięciu przysłowia występuje sformułowanie mieć alergię na coś, które można 

odczytywać na dwa sposoby: w znaczeniu dosłownym – prowadzącym do interpretacji, że 

przysłowie nie odnosi się do każdej osoby (choć należy dodać, że złoto zwykle nie wywołuje 

alergii), albo przenośnym – obecnym w polszczyźnie potocznej (‘nie lubić czegoś’). 
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44]. Moim zdaniem cechy te umożliwiają dialogowanie z tradycją, odświeżenie 

tradycyjnych form i świetnie wpisują się w nośny gatunek internetowy. Grafika 

stwarza nowe możliwości modyfikacji i osiągania efektu humorystycznego. An-

typrzysłowia i memy zbliża również ich walor perswazyjno-oceniający i pełnie-

nie podobnych funkcji w komunikacji: wyrażanie dezaprobaty, objaśnianie fak-

tów i zjawisk, ostrzeganie, radzenie, nakłanianie, propagowanie [por. Sikora, 

2001, 49]. 

Wnioski 

Antyprzysłowia i memy wykazują wiele cech wspólnych. I jedne, i drugie 

bazują na pewnej podstawie (antyprzysłowia na przysłowiu w wersji kanonicz-

nej, a memy na tekstach kultury8, w tym przysłowiach), dokonują modyfikacji 

formy, czemu towarzyszy zwykle zmiana sensu lub jego podważenie. Są charak-

terystyczne dla komunikacji swobodnej, ludycznej, familiarnej (o przysłowiach – 

por. Buttler 1989), ceniącej mówienie nie na serio, żart, ale także swoisty dialog 

z tym, co zastane, tradycyjne. Cechuje je także odrzucenie tonu moralizatorskie-

go, podchodzenia z czcią i bezkrytycznym uwielbieniem do dziedzictwa, również 

paremiologicznego. Dość często deformacje mają charakter cykliczny (istnieją 

serie antyprzysłów i memów). Funkcjonują w kulturze popularnej i są jej wytwo-

rem (w większości), czemu sprzyja komunikacja internetowa. Niektórzy w me-

mach widzą zresztą nową formę folkloru (słowno-graficznego) [Szpila, 2017]. 

Memy podobnie jak przysłowia (i antyprzysłowia) są stosowane w podob-

nych sytuacjach komunikacyjnych: stanowią komentarz, podsumowanie, satyrę, 

poradę lub ostrzeżenie. Ta funkcja oraz ich zwięzłość i występująca w nich anty-

tetyczność czy hiperbolizacja zbliża je do rysunków satyrycznych, karykatur czy 

nagłówków prasowych9. I memy, i antyprzysłowia mają też często dwuczłonową 

budowę: w przysłowiach wynikającą z konstrukcji wypowiedzenia, zastosowa-

nych spójników (w omawianym przykładzie mamy paralelną budowę i spójnik a 

o funkcji przeciwstawnej), w memach podkreślaną przez podział treści na część 

umieszczoną na górze i na dole memu lub oznaczaną inną wielkością czy krojem 

czcionki. Antytetyczność osiąga się przez dwoistość odczytania (sens oryginal-

nego przysłowia i zmodyfikowany antyprzysłowia).  

Jednym z najczęściej stosowanych mechanizmów jest kontrast stylistyczny 

i kulturowy, przejawiający się w zestawianiu podniosłości i duchowości z przy-

ziemnością i pospolitością, wyższych wartości (np. kultury wysokiej) i nauk mo-

ralnych z psotą i drwiną oraz powagi, tradycji, zwyczaju z brakiem powagi, in-

fantylizmem, nieobyczajnością. Kontrast osiągany jest też przez łączenie form 

doskonałych, klasycznych lub utrwalonych z niezdarnymi, niedoskonałymi, ale 

autentycznymi modyfikacjami. Mechanizmem komizmu jest więc rekontekstuali-

                                           
8 Także na schemacie budowy plakatów motywujacych, stemmatów i emblematów.  
9 Oczywiście modyfikacje przysłów są też często spotykane w reklamach. 
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zacja, modyfikacja, połączenie wysokiego i niskiego, odwrócenie hierarchii war-

tości, swobodne operowanie aluzjami i cytatami. To cechy związane z kulturą 

kontrmówienia i szerzej kulturą ponowoczesną.  

PROVERBS IN POLISH MEMES AS A MANIFESTATION 
OF THE CULTURE OF CONTRA SPEECH 

Summary 

The objective of the article is to present proverbs and internet memes against 

the background of the culture of contra speech, for which joke, irony and a free 

use of the sources of the heritage are characteristic. This is a peculiar form of 

a dialogue with tradition and a standard interpretation of the works of art and lit-

erature. One of the most frequently applied mechanisms is a play with the estab-

lished (canonic) form of proverbs and the meaning they carry. In anti-proverbs 

and memes the following aspects are significant: a peculiar cultural recycling, 

stylistic and cultural contrast, inverting the hierarchy of values, a distance towards 

moral teachings and seriousness, a modification of content and form, anonymity, 

mockery of wisdom. An element of astonishment and surprise is vital as well. In 

memes one uses two-part proverbs with an affirmative form and antinomy, as 

they open a possibility of literal interpretation or contradiction, elaboration or hy-

perbolization. One makes use of those proverbs which function in social aware-

ness, because it makes it possible to discern the modification of content and deci-

pher the play of meanings: the traditional (established) and the new one. The 

appearance of proverbs in memes can also be treated as a means of renewing the 

awareness of their existence and their role in culture.  
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Text in the text – proverbs in the press discourse 
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Dyskurs medialny 

Dyskurs to pojęcie szerokie i wieloznaczne, a sposób jego rozumienia zależy 

od czasu i koncepcji badawczej, a także od celu badań. Początkowo rozumiany 

jako tekst w kontekście, którego postać wymaga uwzględnienia danych języko-

wych i tła pozajęzykowego [Grabias, 1997, 264; Boniecka, 1999, 32], później nor-

my i strategie stosowane w procesie tworzenia tekstu możliwe do opisania na pod-

stawie tekstów i wypowiedzi [Labocha, 1996, 51; Labocha 2008], zintegrowany 

opis różnych wymiarów komunikacji [Kamińska-Szmaj, 2013, 409], wreszcie jako 

zdarzenie komunikacyjne, czyli sposób użycia języka przez człowieka, który chce 

przekazać określone myśli, poglądy i przekonania, czy emocje [np. van Dijk, 

2001, 10]. 

Dyskurs ma różne wymiary (językowy, komunikacyjny, poznawczy, inte-

rakcyjny) i obejmuje wszystkie teksty, które się wiążą, a temat pokazywany jest 

z różnych punktów widzenia. Dyskurs medialny więc to „sposób użycia języka 

typowy dla określonej sytuacji społecznej, wymagającej użycia mediów maso-

wych” [Lisowska-Magdziarz, 2006, 16] lub „jest zdarzeniem komunikacyjnym, któ-

remu towarzyszą okoliczności społeczne, kulturowe, polityczne” [Żydek-Bednarczuk, 

2013, 188], a wpływ na jego kształt mają zjawiska zachodzące we współczesnej 

kulturze i języku, m.in. konsumpcjonizm, ekspansja potoczności, karnawalizacja. 

Dzieli się na: prasowy, radiowy, telewizyjny i internetowy [Żydek-Bednarczuk, 

2013, 191], a każdemu towarzyszą inne środki językowe i gatunki. Jak zauważa 

Stanisław Gajda, analiza dyskursu i analiza tekstu pozostają w związku komple-

mentarnym, bowiem analiza dyskursu to „transdyscyplinarne podejście zoriento-

wane na badanie komunikacji jako praktyki społecznej” [Gajda, 2013, 22].  

Skoro dyskurs realizuje się w tekstach pisanych, wypowiedziach, działa-

niach i obrazach, warto zastanowić się, jakie miejsce w dyskursie medialnym zaj-
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mują przysłowia. Czy są dziś częścią dyskursu prasowego, telewizyjnego i inter-

netowego, jeszcze „żywym organizmem” [Szpila, 2000], czy zanikają, zabierając 

udokumentowaną w nich część naszej tradycji, historii, obyczajów i przestróg? 

Punktem wyjścia do podjęcia rozważań o roli paremii w tekstach medialnych by-

ły sformułowania w literaturze przedmiotu typu: 

jest ich wiele w żywej mowie i publicystyce polskiej [Chlebda, 1996, 15; 

Wyżkiewicz-Maksimow, 1998, 274]; „przysłowia są wszechobecne zarówno 

w języku potocznym, jak i w języku mediów, choć często występują w formie 

zmodyfikowanej” [Woźniak, 2011, 220]; pojawiają się w tekstach prognozy po-

gody [Janus-Konarska, 2010, 166]. 

Postanowiłam więc poszukać odpowiedzi na pytania: 

– jakie przysłowia są dziś często wykorzystywane? i w jakim celu? 

– czy dominuje kanoniczna forma czy zmodyfikowana? 

– w jakich funkcjach występują dawne przysłowia? 

– czy modyfikacje są celowe? czy gra słowem jest przejawem karnawaliza-

cji w języku i kulturze? 

– jak wygląda proces tworzenia nowych przysłów, maksym, reguł, prawd 

życiowych?  

Przysłowie jako tekst minimalny 

Przysłowia i bliskie im formy, czyli powiedzenia, porzekadła, aforyzmy, sen-

tencje, hasła polityczne i reklamowe, frazy (odmiana związków frazeologicz-

nych) nazywane są często również zdaniami osobnymi1 czy „obiegowymi kon-

strukcjami komunikacyjnymi” [Miodek, 2007, 6]. Co je łączy? Są powszechnie 

znane (istnieją w świadomości Polaków lub grupy), łatwo rozpoznawalne jako 

cytaty, „mają wartość dokumentalną, są świadectwem danej chwili w dziejach 

Polski” [Miodek, 2007, 6]. Są zwięzłe (zwykle 1 zdanie), wyraziste, znane, o po-

wtarzalnej strukturze i ciekawej formie językowej, zawierają myśl alegoryczno-

dydaktyczno-moralizującą [Kopaliński, 2007; Świerczyńska, 2001, 9].  

A czym się różnią? Porównując definicje tych krótkich, samodzielnych skła-

dniowo form wypowiedzi można zauważyć, że aforyzmy są mniej znane, elitarne 

a ich autorzy są mistrzami słowa, sentencje mają jeden sens (myśl o charakterze 

moralnym, filozoficznym) z dominującą funkcją poetycką, powiedzenia i porzeka-

dła są mniej utrwalone i nie wymagają posłuszeństwa, hasła propagandowe i po-

lityczne są krótkie, błyskotliwe, łatwe do zapamiętania, a także oddziałują na 

odbiorcę (funkcja perswazyjna, uważana za dominującą przez R. Wyżkiewicz- 

-Maksimow, 2001, 120). Przysłowia natomiast cechują się uniwersalnością i ogól-

nością sądu (mającego charakter rady lub przestrogi), aktualnością treści, po-

wszechną znajomością, a najważniejszą cechą, na którą zwraca uwagę Magdale-

                                           
1 Por. tytuł książki Jerzego Bralczyka Polak potrafi. Przysłowia, hasła i inne polskie zda-

nia osobne. Warszawa: Świat Książki, 2006. 
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na Lipińska, jest dwustopniowe znaczenie, dwa sensy, które można wykorzystać 

w tekście [Lipińska, 2016, 19]. Mają stałą strukturę a treść ma swoje źródło 

w kulturze ludowej, literaturze i mowie żywej. Różnice te oczywiście nie wystar-

czają do szczegółowej klasyfikacji gatunkowej krótkich tekstów kultury, służą 

raczej wyjaśnieniu, dlaczego w słownikach przysłów znajdują się również znane 

powiedzenia, porzekadła, aforyzmy i sentencje. Dobrze ten problem ilustruje wy-

powiedź Kazimierza Orzechowskiego, zamieszczona w Słowniku rodzajów i ga-
tunków literackich: „Granice między gatunkami się zatarły się tak dalece, że ich 

odróżnienie jest niekiedy czysto konwencjonalne. Nieznane w pewnych kręgach 

przysłowia wydać się mogą aforyzmami i odwrotnie: aforyzm, który się upo-

wszechnił, uległ »folkloryzacji«, zaczyna pełnić funkcję przysłowia” [Gazda red., 

2012, 11]2.  

 

Przysłowie od początku było traktowane jako autonomiczny komunikat. Już 

pierwsze definicje przysłowia podkreślały samowystarczalność komunikacyjną 

i obecność „zwieńczenia”. Definiowane było jako utwór literacko-językowy ma-

jący pewne cechy formalne, znaczeniowe i funkcyjne o podwójnym znaczeniu: 

dosłownym i przenośnym, który stosujemy w określonych sytuacjach i rozumie-

my właściwie nawet wówczas, gdy nie znamy etymologii wyrażenia [Krzyża-

nowski, 1969, VII,VIII], mała forma literacka, która dzięki popularyzowaniu na 

stałe zapisała się w literaturze narodowej [Masłowscy, 2000, 3], „rodzaj najkrót-

szego utworu literackiego o cechach wspólnych z bajką, zagadką, przypowieścią 

i facecją” [Kopaliński, 2003, 1048], czy małe formy literatury ludowej [Szpila, 

2000, 215]. W nowszych opracowaniach traktowane są jako autonomiczne ko-

munikaty, występujące w procesie porozumiewania się [Kowalikowa, 2001, 

113], bądź wypowiedzi, które można opisywać, przyjmując różne perspektywy 

badawcze: stylistyczną, semantyczną i paradygmatyczną [Lipińska, 2016, 19]. 

Przysłowie uważać należy za mikrotekst samodzielny składniowo [Kłosiń-

ska, 2011]. Spełnia warunki tekstu minimalnego, gdyż jako makroznak jest ko-

munikatywnie samowystarczalny i skończony, ma wyraźne determinanty gatun-

kowe, jest ukształtowany w określony sposób, ma powtarzalny schemat organizacji 

tekstu oraz zbiór tekstów, czyli językową realizację określonych konwencji3. To 

wypowiedź będąca zdaniem pojedynczym lub złożonym, o określonym rymie 

i rytmie, anonimowa – nieznany jest nadawca pierwotny, ma znaczenie przeno-

śne i funkcję pouczającą/dydaktyczną, jest różnorodna tematycznie i przekazuje 

prawdy utrwalone w języku i kulturze. Jako autonomiczny komunikat jest nośni-

kiem informacji głównej, służy do przekazywania ogólnych prawd o świecie, 

                                           
2 Podkreślają to także Danuta i Włodzimierz Masłowscy we wstępie do zbioru przysłów: 

„niektóre tzw. złote myśli wybitnych autorów z czasem stają się przysłowiami” [Masłowscy, 

2000, 3]. 
3 Taką definicję oraz  interpretację gatunku przyjmuję za Marią Wojtak [Wojtak, 2008, 162]. 
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ujawnia utrwalony historycznie sposób interpretacji świata. To wypowiedź speł-

niająca wszystkie cechy tekstu, przynależącego do określonego gatunku: cało-

ściowy komunikat, skończony i zrozumiały, w takiej postaci pojawia się na przy-

kład w zbiorach przysłów. W dyskursie medialnym jako autonomiczny 

komunikat przysłowia pojawiają się niekiedy w funkcji tytułu tekstu pod warun-

kiem, że odniesiemy się do aktualnej interpretacji nagłówków, według której ty-

tuł to gatunek i najmniejszy tekst prasowy o funkcji nominatywnej, streszczającej 

(deskryptywnej, opisowej) i pragmatycznej; szczególnie funkcja pragmatyczna 

służy ich usamodzielnieniu, wówczas „żyją własnym życiem” [por. Wojtak, 2008, 

19; Ślawska, 2008]. Traktować je należy jako paratekst, czyli tekst okalający inny 

tekst. 

Przysłowie jako tekst w tekście medialnym 

To, że poddaje się dwojakiej interpretacji, sprzyja wykorzystywaniu przy-

słów w innych tekstach, a będąc częścią dłuższych wypowiedzi stają się tekstem 

w tekście, którego interpretacja zależy od kontekstu niezależnie od tego, czy 

przywoływane są w postaci kanonicznej, czy zmodyfikowanej4. Przysłowie jako 

tekst w tekście, czyli „przekaźnik informacji pomocniczych” [Kowalikowa, 2001, 

13], pojawia się w dwu postaciach:  

a) tekst w tekście językowym, np. ilustracja treści, argument za lub przeciw 

niepodlegający dyskusji, łatwy sposób rozpoczęcia tekstu od treści wszystkim 

znanej, 

b) tekst w tekście językowo-graficznym (tekst i obraz) – tekst przysłowia 

jest wówczas wkomponowany w obraz, a połączenie i kombinacja kilku rodza-

jów znaków daje nową jakość znaczeniową całego komunikatu. 

Współczesny dyskurs medialny jest źródłem przysłów, miejscem ich utrwa-

lania oraz modyfikacji. Początkowo czerpane były z mowy żywej, literatury, Bi-

blii, roczników kalendarzy, notatników etnografów, ludowych pieśni i podań. 

Dziś za źródła paremii uznawane są wystąpienia publiczne znanych polityków (w 

sejmie, debatach telewizyjnych, radiu), wystąpienia telewizyjne prezenterów po-

gody, reklamy telewizyjne (nowe slogany), tytuły spektakli teatralnych i filmo-

wych [Jarząbek, 2012, 71]. 

Jako makroznak są gotowym schematem wykorzystywanym w dyskursie 

medialnym w pewnych jego sferach w różny sposób. Najczęściej jako tytuły pro-

gramów telewizyjnych (np. Lepiej późno niż wcale – tytuł programu rozrywko-

wego, 2018, Nadzieja umiera ostatnia – tytuł serialu o katastrofach górniczych, 

2007), w wypowiedziach polityków w mediach, w swobodnych komentarzach 

dziennikarzy, którzy cytując przysłowie, często żartobliwą puentą kończą se-

                                           
4 Tomasz Szutkowski wskazuje, że intertekstem, czyli swoistym „tekstem w tekście” 

mogą stać się wówczas, gdy ulegają transformacji, a odbiorca, porównując postać pierwotną 

i zmodyfikowaną, podejmuje się reinterpretacji treści [Szutkowski, 2015, 355].  



 275 

kwencje zdarzeń, np. wypowiedź dziennikarki o konstrukcji samochodu i trudno-

ści z dokończeniem zdania: a podwozie…, a podwozie…, a powozie też było do-
bre, co prowadzący program skomentował: Raz na wozie, raz podwozie [TVPinfo, 

20. 08. 2018 r.]. Rzadko są obecne w wywiadach jako element perswazyjny, a cza-

sem główny argument w krótkiej kilkufrazowej wypowiedzi, bądź w konkursach 

jako zagadka do rozwiązania. 

Sięgają natomiast po tekst przysłowia twórcy reklam prasowych, telewizyj-

nych i tych, które pojawiają się w przestrzeni miasta. Nie są to jednak formuły 

podawane w postaci kanonicznej. Nawet gdy stała struktura jest nie zmieniona, 

odnoszą się do pierwotnego (dosłownego) sensu treści i na tym polega ich prze-

kształcenie, np. reklama pościeli: Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Znacznie 

częściej, co jest charakterystyczne dla tej odmiany stylowej, forma jest modyfi-

kowana. Kinga Kuszak, analizując przysłowia w reklamie, wymienia kilka typów 

przekształceń. Są to: nadanie nowego znaczenia (Fortuna się kołem nie toczy, 

fortuna się toczy owocem), skojarzenie treści sloganu z treścią przysłowia (Lepsze 

życie zaczyna się w domu), zbudowanie nowej treści na strukturze przysłowia 

(Przecież liczy się, jaki jesteś wewnątrz), kreowanie nowych wartości (np. po-

rządku, ładu pewności) przy wykorzystaniu formy, rymu i rytmu, znanego z pa-

remii (Zawsze czysto, zawsze sucho, zawsze pewnie) [Kuszak, 2013, 57–59]. 

Ponieważ przysłowia są zapisem potocznej, uproszczonej, stereotypowej wi-

zji świata [Jarząbek, 2012, 73] i dotyczą otaczającej nas rzeczywistości, stosun-

ków międzyludzkich, życia codziennego, domu, rodziny, dzieci, zdrowia, naro-

dzin, śmierci, najważniejszych wartości [Świerczyńska, 2001], sięgają po nie 

również twórcy memów internetowych. Przekształcenia stałej struktury mają być 

prostą formą zabawy słowem. Przerobione przysłowia nie niosą głębszych treści, 

nie pełnią funkcji dydaktycznej, więc być może nie wejdą do zasobu współcze-

snej polszczyzny i pozostaną tylko elementem gry słowem. Nie dotyczą prawd 

ogólnych, odnoszą się do rzeczy błahych. Zmodyfikowane na potrzeby konkret-

nego aktu komunikacji jednostki nazywane są antyprzysłowiami i służą karnawa-

lizacji języka5. Procesy antytekstowe – jak pisze o tym zjawisku Ewa Kozioł-

Chrzanowska – „powstają i są używane nie z potrzeby poważnego komunikowa-

nia się, ale właśnie dla zabawy, śmiechu, z przekory, po to, by pozwolić popisać 

się kreatywnością, pomysłowością, by zburzyć na chwilę istniejący porządek” 

[Kozioł-Chrzanowska, 2014, 61]. 

Miejsce przysłów w dyskursie prasowym 

W dyskursie prasowym pojawiają się jako części innych tekstów zarówno 

w wersji podstawowej (prototypowej, kanonicznej), jak i zmodyfikowanej, a wie-

                                           
5 M. Bachtin wskazuje następujące cechy języka skarnawalizowanego: jest charaktery-

styczny dla komunikacji familiarnej, narusza normy komunikacji (cyt. za Kozioł-Chrzanowska 

2014: 61). 
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lość przekształceń świadczy (według wielu badaczy) o popularności danego przy-

słowia i znajomości treści maksymy, zarówno pierwotnej, jak i metaforycznej. 

Materiał do analizy wybrany został z tekstów zebranych w Narodowym Korpusie 

Języka Polskiego, co pozwoliło również na wskazanie frekwencji danej formuły. 

Najpopularniejsze przysłowia to: Do trzech razy sztuka, Cel uświęca środki, Czas 
to pieniądz, Lepiej późno niż wcale, rzadsze: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, 

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, Im dalej w las, tym więcej drzew, a tylko po 

kilka poświadczeń mają maksymy: Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie 
umiał, Nadzieja matką głupich, Kto powiedział A, musi powiedzieć B, mimo iż 

znajdują się na internetowej liście najpopularniejszych paremii. 

Przysłowia są wprowadzane do tekstu metatekstowo za pomocą operatorów 

tekstowych odwołujących się do ich powszechnej znajomości. Dzieje się tak dla-

tego, że są zdaniami cytowanymi, dlatego też bywają często poprzedzane takimi 

zwrotami wprowadzającymi, jak: jak mówią, jak powiadają, jak mówi przysło-
wie, jak wiadomo, wiadomo, że…, podobno, jako przysłowiowy, można rzec, itd. 

Podkreślony jest także w ten sposób fakt, że osoba wypowiadająca je nie jest ich 

autorem i korzysta z prawdy powszechnie znanej. „Z punktu widzenia pragma-

tycznej teorii relewancji Dana Sperbera i Deirdre Wilson przysłowie należy do 

wypowiedzi echowych: jest echem innego echa” [Lipińska, 2016, 13]. Oto kilka 

fragmentów: 

Już wtedy rosły zastępy niezadowolonych, gdyż jak wiadomo, apetyt rośnie 

w miarę jedzenia. Teraz jest jeszcze gorzej (Kultura, nr 400–401, 1981) 

 

Długotrwałe mediacje przyniosły więc oczekiwany skutek. Można rzec: wilk 

syty i owca cała. (Gazeta Krakowska, 17. 10. 2001). 

 

Szkoda, że dopiero teraz [naprawa chodnika], brakowało na to pewnie pie-

niędzy w budżecie, jak zwykle. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale. (Na-

kielski Czas, 05. 07. 2006) 

 

Drugą grupę operatorów tworzą wyrażenia, w których zapowiadany jest ga-

tunek. Analiza kontekstów prowadzi do wniosku, że w tekstach prasowych relacja 

przysłowie i inne gatunki pokrewne jest umowna, a użytkownicy języka wszyst-

kie minimalne teksty kultury traktują synonimicznie, np. w myśl hasła, należy pro-
ponować zasadę, że…,  w myśl zasady, pogląd, że…, zgodnie z powiedzeniem, 
znana jest pod postacią maksymy, reguła X, powiedzenie, znana mądrość ludowa, 

porzekadło, przysłowie. Metatekst wyróżniający maksymę z tekstu artykułu może 

pojawić się zarówno w prepozycji, jak i w postpozycji, np. 

 

Mądry Polak po szkodzie. Tak brzmi stare przysłowie. Dziś, gdy leczymy ka-

ca po odpadnięciu reprezentacji z mundialu, też jesteśmy mądrzejsi (Dziennik 

Bałtycki, 17.06.2002) 
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Regułę „cel uświęca środki” zaakceptują nawet najbardziej pryncypialni 

wyborcy, jeśli przyjmą, że chodzi o cel naprawdę święty. (Polityka, 29.09.2007) 

 

Baba z wozu, koniom lżej – przypomniała stare polskie przysłowie Ania 

Oberska, schodząc w biegu z sanek. (Trybuna Śląska, 07.01.2002) 

 

Rację ma bowiem znana mądrość ludowa głosząca, że co za dużo to niezdro-

wo! (Gazeta Krakowska, 14.01.2006) – [o dużej ilości wyższych uczelni w Pol-

sce] 

 

Kończę moje rozmyślania smutnym zwrotem: „gdzie drwa rąbią, tam wióry 

lecą”. I myślę sobie, na tej mojej dechami zabitej wsi, ile tych wiórów pozostawił 

trwający do dziś komunistyczny system edukacji. (GW, 11.02.1992) 

 

Występują w tekstach prasowych w kilku miejscach i funkcjach: 

 

1. nagłówek artykułu, 

2. początek tekstu,  

3. puenta wypowiedzi, wątku, rzadziej całego tekstu, 

4. narzędzie argumentacji, 

5. w funkcji wykładnika spójności. 

 

Przykładów wykorzystania przysłów w nagłówku prasowym jest dużo, a pro-

blem ten był już omawiany przez językoznawców [por. Wyżkiewicz-Maksimow, 

1998]. Strategiczna pozycja tytułu powoduje, że w tym miejscu skupia się i zwięk-

sza uwaga odbiorcy, nie tylko przyciąga on uwagę, pozwala również interpretować 

materiał dziennikarski (funkcja orientująca). Wybór przysłowia jako zapowiedzi 

tekstu jest strategią niewyszukaną, ale to proces dziś obecny w dziennikach za-

równo ogólnopolskich, jak i regionalnych. Powodów jest kilka, m. in. przysłowie 

stanowi integralną część tekstu, który zacytowany, stawia czytelnika między znaną 

już formą i sensem, a nową, nieznaną treścią i zmusza do czytania oraz interpre-

tacyjnego wysiłku, szczególnie wówczas, gdy forma paremii ulega modyfikacji. 

Czasem dodatkowym zabiegiem strategicznym jest użycie przysłowia w formie 

pytania, na które odbiorca odpowiedź znajdzie w tekście. Przyczyną ich użycia 

w tytule jest także moda na nagłówki ekspresywne, nieeksplicytne, niejedno-

znaczne, a maksymy są wynikiem prostych nawiązań intertekstualnych. Warto 

zilustrować je wybranymi fragmentami: 

Co dwie głowy, to nie jedna  (Super Express, 2006) 

Co ma wisieć, nie utonie (Tyg. Reg. Gazeta Częstochowska, 05.08.2004) 

Co za dużo to niezdrowo (Gazeta Krakowska, 07.12.2004) – o podarunkach 

świątecznych 
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Czas to pieniądz (Trybuna Śląska, 12.11.2004) 

Raz na wozie, raz pod wozem (Gazeta Ubezpieczeniowa, 09.05.2000) 

Aby do wiosny (Gazeta Krakowska, 07.12.2002); (Polityka 26.06.2004); Ga-

zeta Wrocławska, 06.01.2005) (Mazowieckie To i Owo, 29.01.2004)  

Prawda w oczy kole? (Tygodnik Podhalański, nr 23, 1999) 

Transformacje paremiczne wiążą się z ucięciem drugiej części, nawiasowym 

ujęciem jednego ze składników, zamianą jednego składnika, rozszerzeniu o spój-

nik. Może to więc być swoista gra z odbiorcą w uzupełnienia [Szpila, 2000, 220], 

np. 

Bo Cicha Woda brzegi rwie… (Gazeta Wrocławska, 29.01,2003) 

Czego się Jaś nie nauczy… (Gazeta Ubezpieczeniowa, 30.09. 2005) 

Jak Kuba Bogu (Super Express, 1998) 

Z dużej chmury (Dziennik Bałtycki, 22.06.2006) 

Kto się lubi… (Gazeta Wyborcza, 13.03.1995) 

Od przybytku głowa (nie) boli. (Dziennik Polski, 30.04.1999) 

Przysłowie – podobnie jak sentencja, co podkreślano to już w średniowiecz-

nych poetykach; por. [Mayenowa, Werpachowska, 1986, 11] – może być dobrym 

i łatwym sposobem rozpoczynania artykułu (najczęściej publicystycznego), gdyż 

autor, korzystając z takiego mechanizmu, nie rozwija wprost tematu, lecz wyko-

rzystuje prawdę znaną i uogólnia ją, maksyma „stoi ponad danym tematem, lecz 

bezpośrednio się do niego odnosi; niczego sama nie mówi, ale jest punktem wyj-

ścia rozważań” [Mayenowa, Werpachowska, 1986, 11]. W utworach epickich taką 

rolę spełnia sentencja, w prasowych – przysłowie, proste, powszechnie znane, 

wywodzące się z mowy żywej. W przypadku sentencji autor utworu epickiego 

proponuje swoje odczytanie i rozumienie powszechnie znanego cytatu, w artyku-

łach to raczej prosta funkcja strukturalna i bardziej dosłowne odczytanie dwu-

stopniowego sensu formuły. Wykorzystane jako zdania inicjalne przysłowia 

zostają po raz kolejny przypomniane, ich treść zostaje zaktualizowana, a mody-

fikacje służą funkcji perswazyjnej bądź manipulacyjnej. Oto początki artykułów 

prasowych, w których podkreślony jest fakt, że to zdania cytowane (np. wielkie 

litery, cudzysłów): 

GDZIE DRWA RĄBIĄ, TAM PUSZCZA GINIE. Jeżeli czegoś natychmiast 

nie zrobimy, Puszcza Białowieska zginie. (Gazeta Wyborcza, 21.10.1994) – tytuł: 

Środowisko 
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Czas to pieniądz, pieniądz to wolność, wolność to czas, a czas to pieniądz. 

Koło się zamyka. (Gazeta Ubezpieczeniowa, 08.11.2000); taki też tytuł; o umo-

wach reasekuracyjnych 

„Od przybytku głowa nie boli” powiada stare porzekadło. Ale w marcu mi-

łośników kina może rozboleć głowa, gdy będą zastanawiać się nad wyborem fil-

mu. (Tygodnik Rybnicki, 04.03.2008) 

Polemika między Stommą i Olbrychskim (POLITYKA 38) ma klasyczne 

cechy przysłowia „gadał dziad do obrazu”.  (Polityka, 23.09.2000) 

Przyjaźń polsko-węgierska, charakteryzowana przysłowiem „Polak, Węgier 

dwa bratanki”, ma kilkusetletnią tradycję. Obecnie jednak ujawnia się jej nowa 

jakość (GW, 11.03.1992) 

 

Kolejnym strategicznym miejscem wykorzystania paremii jest koniec akapi-

tu, wątku, tekstu. Dzieje się tak dlatego, że uznawane za przestrogi, rady na życie 

stają źródłem trafnych komentarzy, nie podlegających dyskusji, bo odwołujących 

się do prawd powszechnie znanych. Ich delimitacyjna funkcja wzmocniona bywa 

leksykalnymi wykładnikami końca:  

Od przybytku głowa nie boli – kończy rzeszowski opiekun. (Dziennik Pol-

ski, 12.01.2006) 

Większość z podanych pozycji wymaga dobrej kondycji i sporego nakładu 

pracy, ale wiadomo – bez pracy nie ma kołaczy. Miłych wakacji! (CKM, nr 08/08 

2000) 

Jak widać powiedzenie raz na wozie raz pod wozem bardzo pasuje także do 

narciarstwa alpejskiego (GW, 13.12.1993) 

No cóż jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Oto polski sport! 

(Życie Podkarpackie, 27.08.2008) 

Puenta dotycząca zebrania: Z dużej chmury mały deszcz. Tak najkrócej można 

podsumować przebieg walnego zebrania członków Mazovii, które odbyło się 

w czwartek, 16 grudnia. (Dziennik Łódzki, 18.12.2004) 

 

Ciekawy sposób wykorzystywania przysłów w funkcji delimitatora finalne-

go zaproponował Marek Horczyczak (Polsat), autor wielu małych form o tematy-

ce pogodowej i przyrodniczej. Przysłowie w jego wypowiedzi pojawia się jako 

obowiązkowa część ramy końcowej. Stanowi samodzielny tekst, który zawsze 

rozpoczyna się od zwrotu adresatywnego: proszę państwa! lub bardziej familiar-

nego: drodzy państwo! Natomiast treść omawianych wyrażeń wiąże się z aurą, 

aktualną datą, porą roku, świętami (dotyczą aktualnego stanu pogody, czasem przez 

zaprzeczenie). Mają prostą formę, funkcję ludyczną, dawkę humoru i służą indy-
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widualizacji języka dziennikarza. Mimo iż przysłowia są anonimowe, można je 

nazwać przysłowiami autorskimi, gdyż są to nowe treści oparte na utrwalonych 

w świadomości użytkowników strukturach, mających określoną długość, rym 

i rytm, np.: 

Drodzy Państwo! Przerażone biegają jelenie, że niebawem może nadejść 

ocieplenie. Ale to nam chyba nie grozi. Do zobaczenia. (27. 04. 98) 

Proszę państwa! Gdy z początkiem kwietnia zima atakuje, to na Wielkanoc 

słońce i ciepło szykuje. Do zobaczenia. (07. 04. 2003) 

Proszę państwa! Gdy we wrześniu na Kasprowym śnieg się pokazuje, to na 

koniec października zimę nam zwiastuje. To przysłowie się często sprawdza. Do 

zobaczenia. (7. 09. 2002) 

Drodzy Państwo: Gdy się ciepłe powietrze z zimnym w kwietniu ściera, to 

pogoda do burzy skłonności nabiera. No cóż, będziemy obserwowali wiosenne 

burze. Do zobaczenia. (20. 04. 2004) 

Drodzy Państwo! Zwykle o śnieg narciarz pyta, kiedy w lutym odwilż 

chwyta. Oj, będzie tych pytań sporo. Do zobaczenia. (3. 02. 2004) 

W górach w kwietniu biało,  w lecie będzie lało. (25. 04. 2015) 

 

Przysłowia autorskie Marka Horczyczaka przywoływane na zakończenie 

prognozy pogody przez wiele lat nie są odnotowane w żadnych źródłach leksy-

kograficznych. Być może nie są one ‘elementem tradycyjnej folklorystyki ludo-

wej, śladem zmysłu obserwacyjnego wielu pokoleń naszych przodków” (Ścigal-

ska 2011: 22), ale znakiem oryginalnej kreatywności językowej autora. Mają 

wszystkie cechy przysłów ludowych: odnoszą się do klimatu, pór roku, obrzędo-

wości, stanowią część „magii meteorologicznej”. 

Innym sposobem użycia  przysłów w artykułach prasowych jest wykorzy-

stywanie ich na poparcie własnego sądu6. Mają charakter komentarzy raczej war-

tościujących niż ludycznych. Jest to możliwe, gdyż przysłowie wydobywa jedną 

prawdę (Lipińska 2016: 11); ważną, bo uwiecznioną w języku i trwającą w nim 

od dawna. Popularne są ciągle mądrości ludowe, które były odnotowane w zbio-

rach w XVI, XVII wieku, np.: Jak Kuba Bogu, Tak Bóg Kubie. [30 kontekstów; 

odn. 1565]; Im dalej w las, tym więcej drzew. [44 konteksty; odn. 1575]; Od 
przybytku głowa nie boli [36 kontekstów; odn. 1618]. Jako ilustracja argumenta-

cji podawane są czasem szeregi przysłów o treści synonimicznej, np.: 

                                           
6 Nie jest to strategia nowa, gdyż przysłowia jako narzędzie perswazyjnego argumentu 

były charakterystyczne dla klasycznych wzorców retorycznych. Były też cechą oratorstwa 

sejmowego za czasów Zygmunta Augusta [por. Płachcińska, 2005]. 
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Zaczyna się, jak widać, upowszechniać praktyka podejmowania decyzji na 

zasadzie Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, czyli, aby wilk był syty i owca ca-
ła. Ale taka metoda powoduje, że nikt nie jest syty, a my przestajemy rozumieć, 

jakie są merytoryczne powody podejmowania istotnych decyzji. (GW, 03. 08. 1993) 

Można powiedzieć, że związki między zdrowiem i pracą, mimo pozornej 

oczywistości, czemu dają wyraz przysłowia w rodzaju bez pracy nie ma kołaczy, 

lub praca nie zając nie ucieknie lub jeszcze inaczej praca jest karą za grzechy, 
najlepszy dowód, że męczy są bardzo skomplikowane. (Praca i Zdrowie, 20. 02. 2007) 

 

Popularność w danym czasie niektórych form wynika z okazji/tematu/wy-

darzenia, np. wybory prezydenta na Węgrzech (kwiecień 2018) spowodowały, że 

częściej przywoływano w tekstach i wypowiedziach publicznych przysłowia 

o przyjaźni dwu narodów: Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli i do szklanki 
[18]. Przegrana piłkarzy w zawodach sportowych komentowana była za pomocą 

zdań: Mądry Polak po szkodzie, a niesprzyjająca aura zimowa: Aby do wiosny.  

W argumentacji wykorzystywane są głównie na poparcie własnego sądu bez 

potrzeby szczegółowego precyzowania treści argumentu, bo to prawda od dawna 

znana. Stąd często: zawsze powtarzam, że…, uważam, że…, hołdujemy przekona-

niu, że żadna praca nie hańbi. Nie brak w tekście kontekstów, kiedy służą pod-

kreśleniu innego zdania na zasadzie przeciwieństwa; zastępują argument, którego 

nie trzeba podawać, np. a przecież, wprawdzie, ale, jednak, z drugiej strony (np. 

żadna praca nie hańbi). Z jednej strony informacja w przysłowiu jest prosta 

(można je traktować jak niezależny znak), z drugiej strony „przedstawia orygi-

nalną, intersubiektywną myśl, ważną dla wszystkich i odzwierciedlającą mini-

malną formę rozumowania, jaką stanowi implikacja” [Lipińska, 2016, 14). Przy-

kłady użyć jako ilustracja sądu, przypomnienie starej prawdy, usprawiedliwienie 

postępowania: 

Skuteczność ta opiera się na dosyć oczywistym fakcie, iż znakomita więk-

szość z nas jest w takim czy innym stopniu oportunistami, co dokumentują mą-

drości ludowe w rodzaju „jeśli wejdziesz między wrony…” lub „głową muru nie 
przebijesz”. (Gazeta Wyborcza 11. 10. 1997) 

Taka nieustabilizowana pogoda, przepychanki między zimą a wiosną, może 

trwać jeszcze do końca marca, początku kwietnia. Jak w przysłowiu „kwiecień 

plecień, bo przeplata, trochę zimy trochę lata”. Jeszcze w maju bywają czasami 

opady śniegu. (Nowiny; Beata Terczyńska, 15. 03. 2018) 

Taktyka pomogła uniknąć negatywnych skutków (cel uświęca środki). W ne-

gocjacjach kłamstwo jest usprawiedliwione, jeśli chroni negocjatora przed niepo-

żądanymi skutkami powiedzenia prawdy. (GW, 08. 11. 1996) 

Sprawdziło się stare porzekadło: do trzech razy sztuka. Dwukrotnie już byli-

śmy blisko awansu. (Czas Ostrzeszowski, 2005) 
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Ale tak w życiu bywa, że lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć, i trze-

ba się z tym godzić… (GW, 04.03.1997) 

 

Istotna jest również tematyka artykułu. Analiza przykładów prowadzi do 

wniosku, że przysłowia i ich zmodyfikowane formy częściej pojawiają się w tek-

stach prasowych, których tematyka dotyczy sportu, zdrowia, ekonomii, kultury, 

wyposażenia domu, a transformacje są proste – najczęściej jest to modyfikacja 

zamienna, np.: 

Im dalej w las, tym gra staje się bardziej wyrafinowana / Im dalej w las, tym 

gorzej pod koniec / Im dalej w las, tym więcej ma się bliskich Tam niż Tu / Im 
dalej w las, tym więcej „grzybów” 

Przykłady polityków, takich jak Piłsudski, Roosevelt, Mitterrand, zdają się 

wprawdzie przeczyć tej zasadzie, ale tak naprawdę to im dalej w las, tym więcej 
„grzybów” – niestety! (Gazeta Wyborcza, 02.08.1997) 

 

Czy możliwe jest tworzenie nowych przysłów, czy za nowe przysłowia moż-

na uznać te frazy, które mają „drugie życie” w dyskursie medialno-politycznym? 

Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. Jeżeli przyjmie się stanowisko Georgesa 

Kleibera, że przysłowia są zdaniami-znakami, konieczne jest ich pamięciowe 

opanowanie i tworzą skończony i policzalny zbiór [cyt. za Lipińska, 2016, 13], to 

należy je uznać za klasę zamkniętą.  

Przyjmując natomiast, iż ważnymi cechami przysłów są: strukturalna i lek-

sykalna stabilność, obrazowość, reproduktywność [Woźniak, 2011] oraz możli-

wość dwojakiej interpretacji za nowe przysłowia uznać można wypowiedzi-

cytaty, które powstały w dyskursie medialno-politycznym po 1989 roku7. Nabie-

rają nowego, przenośnego znaczenia, a powtarzane w mediach zarówno w tek-

stach pisanych jak i mówionych utrwalają się w pamięci odbiorców. Zwykle ma-

ją autora, choć ich nowe, uogólnione znaczenie sprawia, iż odbiorcy nie 

pamiętają, kto je stworzył, np.  

Balcerowicz musi odejść [SPP] (autorstwo przypisywane Andrzejowi Leppe-

rowi) – znaczenie pierwotne: wyraża niezadowolenie warstw robotniczych i rol-

niczych ze skutków reform przeprowadzonych przez Leszka Balcerowicza 

w 1990 r.;  

znaczenie nowe ogólne: „wyraz sprzeciwu wobec liberalnej polityki gospo-

darczej” [Zimny, Nowak, 2009, 33] 

 

                                           
7 Różnica między związkiem frazeologicznym a przysłowiem  jest niewielka, ale badacze 

poszukują kryteriów, np. jeżeli przekształcając wyrażenie, można użyć predykatu w bezoko-

liczniku, to cecha związku frazeologicznego (Lipińska, 2016). Przysłowie jest całościowym 

komunikatem, natomiast związek frazeologiczny nie stanowi autonomicznej całości, jest czę-

ścią jakiegoś wypowiedzenia.  
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W sferze publicznej i medialnej ma swoje parafrazy, np. tytuły prasowe: Bal-
cerowicz musi odejść do Banku Światowego? (Gazeta Wyborcza, 16. 05. 2007), 

Balcerowicz nie odchodzi na długo (Rzeczpospolita, 9. 01. 2007), Balcerowicz 

musi zostać (tytuł blogu). 

 

Jestem za, a nawet przeciw – słowa Lecha Wałęsy; obrazujące niespójny lo-

gicznie sposób myślenia Lecha Wałęsy; nowe znaczenie: dziś jest wykorzysty-

wane jako „sygnał wątpliwości, wahania, rozterek” [Zimny, Nowak, 2009, 96] 

Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy 

[SPP] – autor Leszek Miller (wypowiedź z 1995 r.); fraza nabrała nowego zna-

czenia, dziś jest popularne i służy do oceny czyichś dokonań (np. polityków, spor-

towców, aktorów). 

Premierowi się nie odmawia [SPP] – odpowiedź Ewy Wachowicz na pyta-

nie dziennikarza, dlaczego zgodziła się zostać asystentką prasową Waldemara Paw-

laka; dziś oznacza sposób odpowiedzi na pytanie o przyczyny wyrażenia zgody 

na coś bez podania przyczyn 

Uwagi końcowe 

Rola mediów we współczesnym świecie jest istotna. Jak zauważa Bogusław 

Skowronek, media, będąc dla większości współczesnych użytkowników „swoistą 

»instrukcją obsługi« rzeczywistości i uczestnicząc w procesie nadawania zna-

czeń, dostarczają konkretnych wzorców językowych oraz współkreują językowe 

obrazy świata” (Skowronek 2013: 13). Ważny jest też językowy wymiar komu-

nikacji. Pojawiają się nowe treści, nowe środki wyrazu, nowe strategie komuni-

kacyjne. Czy jest miejsce dla starych przysłów w nowych mediach? Jest, chociaż 

niewiele jest tego miejsca8, ale dzięki ich treści, znajomo brzmiącej formie oraz 

miejscu w strukturze całego tekstu stają się zauważalne. Oto najważniejsze spo-

strzeżenia: 

1. Są wyraźnie widoczne, ponieważ zajmują miejsca strategiczne: tytuł, de-

limitator inicjalny i finalny, puenta całej wypowiedzi lub jej fragmentu, dzięki 

czemu zostają łatwo wyłonione z tekstu i zapamiętane przez odbiorców. 

2. Są skutecznym składnikiem komunikacji, gdyż przywołują zdania, które 

są już odbiorcy znane jako mądrość zbiorowa wielu pokoleń. Są popularne, utrwa-

lone, zwięzłe, więc dają się łatwo zapamiętać. 

3. Mimo dydaktycznej funkcji przysłów i tego, iż uznaje się je za przestrogi 

czy rady na życie, w mediach mają raczej funkcję puentowania wydarzeń. 

                                           
8 O zanikaniu przysłów (szczególnie w mediach) już pod koniec XX wieku pisze D. But-

tler [1989]. Mniej kategoryczny sąd podaje G. Szpila, choć stwierdza, że „na naszych oczach 

maleje liczba przysłów znanych użytkownikom danego języka i do paremii uciekamy się coraz 

rzadziej w aktach komunikacyjnych” [Szpila, 2000, 224]. 
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4. Występują w dyskursie medialnym w dwu postaciach: a) prototypowej, 

kanonicznej (częściej w prasie), b) zmodyfikowanej (w przestrzeni internetowej 

i reklamie). 

5. Pełnią wiele funkcji: są zdaniami cytowanymi (f. metajęzykowa), treść 

jest ważna dla wielu pokoleń (f. komunikatywna, wartościująca), mają charakter 

autonomiczny (f. denotatywna), pełnią funkcję perswazyjnego argumentu, nie-

podważalnego, bo stanowiącego część mądrości wielu pokoleń (f. impresywna 

i perswazyjna), charakteryzują się oryginalnością (f. poetycka), są prostymi deli-

mitatorami tekstu (f. strukturalna), są źródłem zabawy, humoru, który można 

osiągnąć, np. przez ich formę dźwiękową, grę słów, wyzyskanie polisemii formu-

ły, wymianę składnika (f. ludyczna), służą do nawiązania kontaktu z odbiorcą 

(f. fatyczna). 

6. Analiza wypowiedzi, w których są używane, prowadzi również do kon-

statacji, że w tekstach medialnych (w tym prasowych) nie pełnią dawnej funkcji 

dydaktycznej, nie są drogowskazem, jak postępować, są raczej reakcją na różne 

zjawiska zachodzące we współczesnej rzeczywistości. 

7. Obecność w dyskursie medialnym starych maksym, staropolskich przy-

słów, popularnych paremii to coraz rzadziej znak związku z tradycją, rozumianą 

jako wspólnota duchowa i kulturowa, ale prosty sposób wykorzystywania goto-

wych, popularnych tekstów anonimowych autorów w procesie realizacji różnych 

strategii, np. aby rozpocząć tekst, zakończyć krótką puentą, poprzeć opinię obra-

zowym argumentem, który nie podlega dyskusji, bo odwołuje się do prawdy po-

wszechnie znanej, wprowadzić nowe treści do dawnej, dobrze znanej formy, żar-

tobliwie przekształcić. 

TEXT IN THE TEXT – PROVERBS IN THE PRESS 
DISCOURSE 

Summary 

The author of the article analyzes the way in which proverbs function in the 

media discourse, with particular emphasis on the press discourse. Proverb is 

treated as a minimal text, macrosign, which is communicatively self-sufficient 

and finite, having distinct genre determinants. This is a statement about the di-

dactic function which is a single or compound structure, with a specific rhyme 

and rhythm, anonymous, subject to two-fold interpretation, thematically variable, 

conveying the truths preserved in language and culture. The concise and short 

form, universality and generality of the statement, validity of the content and the 

fixed structure are the constitutive features of proverbs. The author seeks the an-

swers to the following questions: 

– what proverbs are often used today in press texts? 

– what is their place in the structure of the text? and for what purpose? 

– does the canonical form dominate? 
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– what are the functions of the old proverbs? 

– are their modifications deliberate and conscious or this is a word play that 

is a manifestation of the carnivalization of culture and language? 

– are new proverbs being formed? 
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„Paremię rozumiemy jako termin generyczny obejmujący liczne warianty 

wypowiedzi sentencyjnych, takie jak: maksyma, sentencja, powiedzenie przysło-

wiowe, zdanie idiomatyczne, slogan, aforyzm” [Lipińska, 2016, 13]. Nie wszystkie 

duże jednojęzyczne słowniki objaśniające dla języków romańskich zamieszczają 

takie hasło. Francuski Lexis nie notuje wyrazu parémie, choć notuje parémiolo-
gie: « (1842) science qui étudie les proverbes ». Włoski Garzanti, owszem: Paremia 

„(rar.) proverbio”, i podaje grecko-łacińską etymologię, podobnie jak rumuński 

DEX: Parimie ”(Rar) Proverb; maximă; pildă; învățătură, ngr. [jez. nowogrecki] 

parimia”. Terminem podstawowym jest niewątpliwie ekwiwalent polskiego przy-

słowia. Lexis: « Proverbe – Sentence, maxime, exprimée souvent en peu de mots, 

traduisant une vérité générale et traditionnelle, et qui apparaît le plus souvent 

dans la langue parlée pour étayer une affirmation, confirmer une décision, etc. » 

Garzanti: „Proverbio – Detto popolare, generalmente breve, che fissa in un forma 

tradizionale codificata una regola di vita, una credenza, un dato dell’esperienza”. 

DEX: ”Proverb – Învățătură morală populară născută din experiență, exprimată 

printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată; zi-

cală, zicătoare, parimie”. Podobnie portugalski Verbo: “Provérbio – Enunciado 

curto, frequentemente com ritmo, rima e imagem sugestivas e cujo conteúdo, 

denso e de teor moral, é fundado na sabedoria popular”. W hiszpańskim, choć 

istnieje wyraz proverbio, terminem podstawowym jest refrán. Definicje przysło-

wia słowniki romańskie uzupełniają przykładami, niektóre z nich w powszech-

nym rozumieniu nie są bynajmniej przysłowiami: Lexis ilustruje definicję proverbe 
przykładem dormir sur les deux oreilles, dosł. „spać na obu uszach”, czyli „spać 

głębokim snem” – ewidentny zwrot frazeologiczny nie wykazujący cech przy-
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słowiowych1. Bliskim przysłowiu jest we wspomnianych słownikach ekwiwalent 

powiedzenia, fr. dicton, wł. detto, rum. zicătoare. Dicton – « Sentence de caractère 

proverbial et traduisant généralement une observation populaire », Detto – „Mot-

to, sentenza, proverbio”, Zicătoare – ”Frază scurtă, uneori rimată, asemănătoare 

maximei, prin care poporul exprimă în mod metaforic o constatare de ordin gene-

ral, filozofic, un principiu etic, o normă de conduită etc.” Serie quasi-synonimów 

przysłowia to w języku francuskim sentence, maxime, adage, we włoskim – sen-
tenza, massima, motto, aforisma, w rumuńskim – sentință, maximă, aforism, ad-
agiu, w portugalskim – máxima, adágio, aforismo, sentença.  

Nie tylko leksykografowie, lecz także niektórzy językoznawcy (teoretycy) 

widzą istotę „przysłowiowości” poza strukturami lingwistycznymi2. Ponadto 

badaniem przysłów czy paremii zajmowali się historycy literatury (zwłaszcza 

aforyzmami, czyli przysłowiami, których autorzy są znani), kulturoznawcy, etno-

lodzy czy filozofowie. Ludzie piszący – autorzy dzieł zarówno literackich, jak 

naukowych – nie tylko tworzą własne aforyzmy, lecz także często lubią cytować 

paremie, komentować je, przekształcać, manipulować nimi, znajdować nowe możli-

we sensy znanego przysłowia, adaptować je do nowej sytuacji. Modyfikacje przy-

słów jako źródło komizmu były ostatnio obiektem badań polskiej romanistki [Li-

pińska, 2016, 27 n.], zanim jednak przejdziemy do działalności ludycznej na 

przysłowiach, zauważmy, że istnieją „stuprocentowe” (oralne, ludowe) przysło-

wia o wielu, kilkunastu nawet, wariantach. Paremiolodzy-taksynomiści i leksy-

kografowie mają więc nieraz twardy orzech do zgryzienia.   

Wariantywność autentycznie ludowych przysłów znakomicie przedstawiła 

portugalska badaczka w swej  pracy doktorskiej, niestety niepublikowanej [Cha-

coto, 1994]. Po pierwsze, mamy tam do czynienia z wariantami li tylko leksykal-

nymi (aspekt czysto ilościowy), niosącymi jedno niezmienne przesłanie moralne. 

I tak obserwacja, że „stary człowiek niechętnie / z trudem uczy się nowych rze-

czy”, zawarta jest w portugalskim przysłowiu Burro velho não aprende letra, 
dosł. „Stary osioł (tradycyjne zwierzę gospodarskie, niekoniecznie konotujące upór 

czy głupotę) nie nauczy się alfabetu”, ale ta forma niekoniecznie jest emblema-

tyczna, gdyż istnieje co najmniej 14 wariantów (tyle podaje autorka), w których 

stałe elementy to velho i não (‘stary’ i ‘nie’), natomiast zamiast osła – burro – 

występuje boi ‘wół’ czy  perro ‘pies’, a alfabet / czytanie i pisanie – letra – za-

stępują ensino ‘nauka’, língua ‘język’, ofício novo ‘nowa praca’; nawet czasow-

                                           
1 Według trójczłonowego podziału jednostek frazeologicznych na wyrażenia, zwroty i fra-

zy (fr. expressions, locutions, énoncés phrastiques, tak samo w innych językach romańskich,  te 

ostatnie to w hiszp. frases hechas, w port. frases feitas ‘gotowe zdania’) to oczywiście zwroty, 

gdyż maja orzeczenie. Prototypowe paremie należą do fraz, o ile dany badacz umieszcza je 

wśród frazeologizmów.  
2 Na przykład Maurice Gross i Henri Meschonnic we Francji, rusycysta Wojciech Chleb-

da w Polsce. 
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nik aprender ‘uczyć się’ bywa podmieniany synonimami. Najwięcej wariantów 

tradycyjnej paremii, bo aż 17, ma jednostka Tantas vezes vai o cântaro à fonte 
que quebra, dosł. „Tyle razy idzie dzban do studni, aż się stłucze”. Po drugie, 

przysłowia z wariantami przynoszą nieraz różne przesłania moralne. Quem está 
bem, deixa-se estar / ~ não se levante, dosł. „Komu dobrze, ten nie pragnie zmia-

ny / ~ niech nic nie zmienia” ma osiem wariantów, niosących co najmniej dwa 

morały w zależności od trybu drugiego czasownika: IND lub CONJ: tryb oznaj-

mujący niesie lekko ujemną ocenę postawy, tryb łączący – umiarkowaną po-

chwałę. Są przysłowia cytowane w omawianej pracy, które mają x wariantów, 

przy czym niemal każda wersja oferuje inne przesłanie, np. Quem canta / chora, 
fadas más / seu mal / seus males / maus fados espanta / piora; Quem canta, maus 

fados espanta, quem chora mais os aumenta, skrótowo: 1) „Trzeba śpiewać, za-

nim coś złego się przydarzy, by owo zło odegnać”, 2) „Trzeba śpiewać po nie-

szczęściu, to przyniesie ulgę”, 3) „Nie trzeba płakać, to pogarsza sprawę, czuje-

my się jeszcze gorzej”. Po trzecie, istnieją przysłowia z dodatkami, najczęściej 

o pewnym zabarwieniu komicznym. Abril, águas mil, dosł. „Kwiecień, tysiąc 

deszczów”, czyli „W kwietniu ciągle pada”, ma u Chacoto dziewięć wariantów, 

a wśród nich  ~ em Maio três ou quatro „~ a w maju trzy lub cztery” (eufemizm) 

oraz   ~ coadas por um funil „~ przelanych przez lejek” (rym). Wróćmy jeszcze 

na chwilę do niechętnego nauce osiołka: wersja z rymowanym dodatkiem brzmi  

Burro velho não toma andadura e, se toma, pouco dura „Stary osioł nie przyjmu-

je nauki, a jeśli, to nie na długo”. 

Doszliśmy teraz, jeśli chodzi o wariantywność paremii, do kwestii ich mo-

dyfikacji, zwłaszcza o zabarwieniu komicznym (ludycznym, humorystycznym), 

przy czym owe zmiany mogą być bardzo dawne, ludowe, nieznanego autora, bądź 

też dokonane – dawno temu lub całkiem współcześnie – przez konkretną osobę. 

Modyfikowane przysłowia badał już w latach trzydziestych ubiegłego wieku w Pol-

sce Jan St. Bystroń  [zob. Lipińska, 2016, 24 n.]. Wśród modyfikacji zauważamy 

defrazeologizacje (deprowerbializacje), np. fr. La nuit, tous les chats sont gris, 
z dodatkiem : ~ sauf les chats blancs, dosł. „W nocy wszystkie koty są szare, 

oprócz białych”, rzadkie kontaminacje dwu różnych przysłów, a najczęściej prze-

śmiewcze modyfikacje, całkowicie deprecjonujące morał paremii oryginalnej. Ulu-

bionym przykładem piszącego te słowa jest kpiarskie przeinaczenie rumuńskiego 

przysłowia Cine se scoală de dimineață, departe ajunge, dosł. „Kto rano wstaje, 

ten daleko zajdzie” (por. pol. „… temu Pan Bóg daje”) na Cine se scoală de di-
mineață, adoarme pe drum („… ten zasypia w drodze (do pracy)”. 

 I tak jeśli chodzi o kwestię ludyczności przysłów, zauważamy trzy typowe 

sytuacje. Primo, istnieją przysłowia humorystyczne (antyprzysłowia) oryginalne, 

tj. samoistne, niealuzyjne i niemodyfikujące, np. fr. Ciel terne, reste à la taverne, 

dosł. „Niebo zachmurzone, zostań w knajpie” – rymowana pochwała picia alko-

holu, Lipińska (id., 89) proponuje polski ekwiwalent Czas życia krótki, kropnijmy 
wódki. Fr. Au pauvre même la pâte gèle au four, dosł. „Biedakowi nawet ciasto 
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w piecu zamarza” (Biednemu zawsze wiatr w oczy wieje). Fr. Haricots au repas, 
tempête sous les draps, o puszczaniu wiatrów, dosł. „Fasola na obiad / kolację, 

pioruny w pościeli”. Secundo, przysłowia modyfikujące, antynomiczne i prze-

śmiewcze, przynoszą sens odwrotny do przysłowia tradycyjnego, umoralniające-

go, jak wyżej cytowana rumuńska satyra paremiczna o skutkach wczesnego zry-

wania się z łóżka. Tertio, przysłowia zaprzeczające już istniejącym, wykpiwające 

niesione przez nie morały, ale niemodyfikujące, lecz całkiem nowe. Rum. La plăcin-
te înainte, la război înapoi, dosł. „Placek / pasztecik dają, leć, do boju wzywają, 

uciekaj” czy też Cine-i harnic și muncește ori e prost ori nu gândește, dosł. „Kto 

robotny i pracuje, ten albo głupi albo nie myśli” szydzą z długiej serii paremii, 

znanych w całym europejskim kręgu kulturowym (i chyba nie tylko), wychwala-

jących odwagę, męstwo i pracowitość. Porównajmy z polskim Bez pracy nie ma 

kołaczy i replikę Praca nie zając, nie ucieknie. 
Celowo podawałem tłumaczenia dosłowne cytowanych przysłów z krajów 

romańskich, ale oczywiście znaczna ich część posiada ekwiwalenty znaczeniowe 

w języku polskim, czeskim czy innych słowiańskich. Zdarzało nam się znaleźć 

znaczeniowe i zarazem formalne odpowiedniki w językach odległych od siebie w 

sensie geograficznym, jak polski i portugalski, gdy języki używane między nimi, 

jak w tym wypadku francuski, analogicznych przysłów chyba nie znają. Polskie-

mu powiedzeniu Lepiej już było odpowiada portugalskie tempo bom é o que já 
passou. Nie czyń drugiemu, co tobie miemiłe ma w rumuńskim rymowany ekwi-

walent Ce ție nu-ți place altuia nu face, a Mądry Polak po szkodzie – După 
păgubă leahul înțelept. W tym ostatnim przypadku obecność dawnego wyrazu 

leah ‘Lechita, Polak’ (dzisiaj polonez) zdaje się wskazywać na równie dawne 

tłumaczenie z polskiego, z Kochanowskiego na przykład. Ekwiwalentów wy-

łącznie znaczeniowych, bez Polaka w tekście, w językach romańskich nie braku-

je. Konkurencyjny rumuński to A adus apă după ce s-a stins focul, dosł. „Przy-

niósł wodę, gdy już pożar ugaszono”, fr. Sage après dommage oraz Gros Jean comme 
devant, dosł. „Mądry po szkodzie”, a nawet „Gruby Jan (Gros Jean to wcielenie 

głupoty, protagonista wielu powiedzeń francuskich) jak przedtem” – czyli ‘głupi 

i po szkodzie’; port. Casa roubada, trancas à porta, dosł. “Dom okradziony, ry-

giel na drzwi”. Polski badacz frazeologizmów francuskich [Zaręba, 2004] jako 

żartobliwy podtytuł, a zarazem motto swojej książki umieszcza Qui langue a à Ro-

me va i polskie Koniec języka za przewodnika; tłumaczenie dosłowne to „Kto ma 

język, do Rzymu zajdzie”. Między ekwiwalentami formalno-znaczeniowymi 

a tylko znaczeniowymi zauważyć można częściowo zgodne formalnie, jak choć-

by fr. Les enfants nʼont pas voix au chapitre, dosł. „Dzieci nie mają głosu na ra-

dzie”, czyli Dzieci i ryby głosu nie mają. 
Ekwiwalencja znaczeniowa i jej zaprzeczenie, a także wyśmianie, bywa, że 

„w jednym stają domu”, jak rzekłby hrabia Fredro. Sens polskiego powiedzenia 

Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu ‘załatwić dwie sprawy naraz’ odnajdzie-

my na odległych od siebie rubieżach Romanii, w port. Caçar dois coelhos de uma 
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cajadada i rum. A împușca doi iepuri dintr-un foc, czyli „zabić dwa króliki jed-

nym kosturem”, resp. „ustrzelić dwa zające jednym strzałem”. Równocześnie jed-

nak istnieją paremie zaprzeczajace takiej możliwości, np. rum. Cine aleargă doi 

iepuri nu prinde niciunul, „Kto goni dwa zające, nie złapie żadnego” – pol. Ła-
pać dwie sroki za ogon potencjalnie zapowiada taki sam rezultat. Odpowiedniki 

znaczeniowe francuskiego przysłowia na temat wiecznego pecha prześladującego 

biedaka oraz pechowca, cytowanego już w tym tekście, dodajmy: odpowiedniki 

równie ironiczne, znajdziemy także we francuskich paremicznych zdaniach wa-

runkowych oraz w języku portugalskim: fr. Quand il pleuvra de la bouillie, les 

mendiants auront des fourchettes „Gdy z nieba poleci manna, żebracy będą mieli 

widelce”, port. Se a merda tivesse valor, os pobres não tinham cu3 „Gdyby g....  

miało jakąś wartość, biedacy nie mieliby tyłków”. Do biedaków należą też ciężko 

pracujący rzemieślnicy; nie tylko polski Szewc bez butów chodzi, podobny jest 

los szewca francuskiego: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, 

dosł. „Szewcy są zawsze najgorzej obuci”, jak też portugalskiego kowala: Casa 

de ferreiro, espeto de pau, „W domu kowala pogrzebacz drewniany”. 

Są autorzy, którzy lubią w swych książkach przywoływać przysłowia, a tak-

że manipulować nimi. Jeśli utworzone przez nich nowe jednostki wejdą do stałe-

go obiegu językowego, mają szansę znaleźć się w słownikach jako apoftegmaty. 

Taką twórczość uprawia na przykład portugalski kulturoznawca, Onésimo Teo-

tónio Almeida, profesor Uniwersytetu Browna w USA, jako autor tekstów humo-

rystycznych. Paremię Gato escaldado até de água fria tem medo (Kto raz się spa-
rzył, na zimne dmucha, dosł. „Oparzony kot boi się nawet zimnej wody”)  przywołuje, 

pisząc o Islandii, jako … até de neve tem medo „… nawet śniegu” [Almeida 2006, 

232]. Innym razem znajduje nowe zastosowanie sytuacyjne dla starego przy-

słowia. Há dias em que uma pessoa não deve sair à rua, dosł. „Są dni, kiedy 

człowiek nie powinien wychodzić na ulicę / z domu4” [cytat: Almeida, 2007, 15]. 

Powraca do niego na s. 24 i 29 (co prawda w wersjach nieco zmienionych, ale 

jest to bez znaczenia), znalazłszy idealne zastosowanie: pasuje ono do scenariu-

sza manifestacji ulicznej, gdy policja „pałuje” demonstrantów, w tym Bogu ducha 

winnego przechodnia. W jeszcze innym miejscu [id., 156] przytacza niezłą ry-

mowankę (lub może jest jej autorem, sprawia ona wrażenie paremii, choć nie no-

tują jej żadne źródła leksykograficzne) o sensie doskonale znanym Polakom jako 

„wieś potiomkinowska” (z ros.: ‘pokazucha; ładne z wierzchu, puste w środku’). 

Brzmi ona: „Aquilo em Portugal era pinta-me isso bem, que por trás ninguém 
sabe o que é que tem!”, dosł. „W Portugalii to idzie tak: pomaluj mi to tak, by 

nikt nie wiedział, co pod spodem”. 

                                           
3 Zasłyszane w filmie Henry and June w reżyserii Philipa Kaufmana, gdzie Maria de 

Medeiros wypowiada je po portugalsku. 
4 Pociągi pod specjalnym nadzorem Bohumila Hrabala w przekładzie polskim kończy 

zdanie „Trzeba było siedzieć w domu na d... .”. 
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Kilkakrotnie już przywoływana w tym tekście Lipińska pisze, że „Przysło-

wie jest jednym ze zdań cytowanych, dlatego też bywa często poprzedzane taki-

mi zwrotami wprowadzającymi, jak: jak mówią, jak mówi przysłowie, jak powia-

dają itd.” [Lipińska, 2016, 13; fr. comme a dit Untel, wł. come disse, ang. – Sam 

Weller! –  as … said etc.]. Dochodzimy więc do specyficznej podkategorii pare-

micznej, jaką jest welleryzm. Welleryzmy istnieć miały już w starożytności, choć 

oczywiście pod innymi nazwami, gdyż współczesna pochodzi od nazwiska jednej 

z postaci literackich stworzonych przes Dickensa. Mianowicie w Klubie Pickwic-
ka występuje cockney, niejaki Sam Weller, który sypie jak z rękawa… wellery-

zmami właśnie. Sprawdziłem (w sierpniu 2018 r.)  hasło odnoszące się do welle-

ryzmu w Wikipedii w językach romańskich; znalazłem je w językach: włoskim, 

francuskim oraz – najbardziej rozbudowane – w hiszpańskim „WELLERISMO 

es, en paremiologia [tak właśnie], cualquier frase proverbial, sentenciosa, de tono 

ora solemne ora desenfadado, atribuida a personajes imaginários. [Tiene] tres par-

tes: 1) EI [= expresión idiomática] ya dada, 2) [elemento] dijo (se identífica el 

hablante), 2) se pone en contexto la situación, dando como resultado un comentário 

irónico que dota a la expresión de humor, ex. Más vale prevenir que curar, como 
dijo el cerdo al huir del carnicero” („Lepiej zapobiegać niż leczyć, jak powie-

dział wieprzek uciekając rzeźnikowi”). I dalej: „En contra del espíritu didáctico 

y moralizador que suele caracterizar a las paremias, el wellerismo es subversivo 

y normalmente humorístico”. Autor hasła wzmiankuje, że welleryzmy istniały już 

w języku sumeryjskim, a także w różnych językach afrykańskich. Z braku miej-

sca wspomnijmy tylko, że wśród współczesnych prozaików romańskich lubiących 

welleryzmy wyjątkowo często wplatał je do narracji pisarz portugalski José Sa-

ramago (1922–2010, laureat nagrody Nobla 1998). Najczęściej cytował niezmie-

nione prototypowe przysłowia i powiedzenia, dodając od siebie formułki … como 
diz o outro, lá diz o ditado, como quem diz, o povo tem em dizer („jak to się mó-

wi, jak mówi powiedzonko, ludzie prości tak mówią” itp. 

Raz jeszcze przywołam polską romanistkę. Lipińska oprócz welleryzmów 

omawia rodzaj paremii, który jak dotąd umykał mojej uwadze. Konfrontując pol-

ski i francuski zasób przysłów komicznych, poświęca dwa rozdziały priamelom, 

który to wyraz pochodzić ma od łacińskiego praeambulum. „Priamel to tzw. przy-

słowie łańcuszkowe (…). W wersji prototypowej składa się on z dwóch części: 

zestawienia rzeczy, cech, zjawisk różniących sie między sobą (są to tzw. elemen-

ty cytowane) i ze stwierdzenia ich nieoczekiwanego i paradoksalnego podobień-

stwa (tj. cechy wspólnej). Ex.: (ks. prof. Józef Tischner): „Ksiądz, miłość i sracka 

przychodzą znienacka”. Autorka używa zamiennie terminów priamel i przysło-
wie, gdyż „pojmujemy to ostatnie jako element prototypowy kategorii paremijnej, 

której takie składniki, jak: sentencja, maksyma, apoftegmat, aforyzm, welleryzm, 

priamel, slogan, zdanie idiomatyczne itd. połączone są podobieństwem rodzin-

nym” (ibid.). Ta sama Autorka zatytułowała ponad dziesięć lat temu swoją ksią-

żeczkę [Lipińska, 2006]: Essais sur les priamèles polonaises, w której takze 
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używa często obu terminów zamiennie, a zawsze terminu priamèle, gdy analizo-

wana jednostka zawiera trzy (wyjątkowo dwa lub cztery) „porównywane” ele-

menty, jak np. Baby, brzytwy i zegarka nie pożyczaj. W wersji francuskiej dwa 

pierwsze „obiekty”, których się nie pożycza, są analogiczne, natomiast zamiast 

zegarka występuje koń, a właściwie konie: Femme, rasoir et chevaux ne se prêtent 
pas. Zanim ewentualnie zajmę się badaniami nad priamelami w innych niż fran-

cuski językach romańskich, zacytuję tylko jedno powiedzenie, znane w całej Eu-

ropie, kontynuujące łacińską maksymę Trinum semper perfectum / Omne trinum 
perfectum. Obszar Romanii: fr. Jamais deux sans trois ; wł. È la terza volta che 

cade; hiszp. No hay dos sin tres (choć mówi się także po hiszpańsku No hay tres 
sin cuatro); port. As três têm vez; rum. A treia oară ai succes! / A treia oară e cu 

noroc! Języki germańskie: ang. Third time happy; niem. Alle gute Dinge sind 

drei. Języki słowiańskie: ros. Bog Trojcu l’ubit. Z czeskim mam problem, gdyż 

Trikrát a dost! bynajmniej nie jest pochwałą trójki ani trójcy… 

Ostatnim zagadnieniem, jakie pragnę poruszyć jako autor słowników frazeo-

logicznych, jest kwestia słowników przysłów. Paremie notowane są oczywiście 

w słownikach ogólnych, objaśniających i dwujęzycznych, a zwłaszcza w słowni-

kach frazeologicznych (nie omawiam tu prac teoretycznych, często opartych na 

bogatym i arcyciekawym materiale), ale istnieją także słowniki poświęcone tylko 

przysłowiom właśnie. Z braku miejsca – czasu też mi nie starczyło na naszej kon-

ferencji – omówię tylko dwa rumuńskie i jeden hiszpańsko-polski. Otóż w Ru-

munii już w roku 1887 ukazał się słownik I. C. Hințescu Proverbele românilor, 
wznowiony w 1985 r. i zaopatrzony w aparat naukowy i przedmowę I. C. Chiți-

mii (Hințescu 1985). Słownik ten zawiera 3057 przysłów uszeregowanych alfa-

betycznie, od A ajunge la sapă de lemn „pójść z torbami”, dosł. „dojść do drew-

nianego kostura”, do Ziua  mănâncă colaci și noaptea umblă după draci, „Modli 
się pod figurą a diabła ma za skórą”, dosł. „W dzień manna niebieska a w nocy 

hulanka”. Dalej idą addenda (3058–4530) oraz mądre rady (4531–4548). Dodany 

w nowym wydaniu glosariusz objaśnia trudniejsze wyrazy występujące w ha-

słach, ale nie same potencjalnie trudniejsze hasła. Kilka przysłów dziś już niezro-

zumiałych objaśniono za to na dwóch stronach tekstu po glosariuszu. Na końcu 

znajdziemy dwa indeksy: tematyczny oraz bibliograficzny, no i sama bibliografię. 

W indeksie tematycznym hasła odsyłają nieraz do haseł o podobnym znaczeniu, 

np. ABUZURI ‚nadużycia’ kieruje do NEDREPTATE ‚krzywda, niesprawiedli-

wość’. Równocześnie ze wznowieniem słownika Hințescu ukazał się, w opraco-

waniu George’a Munteana, inny słownik, mianowicie Proverbe românești [Mun-

tean, 1984]. Tenże zawiera aż 8177 haseł, takze w porządku alfabetycznym, po 

czym następuje czterostronicowy glosariusz, objaśniający rzadkie wyrazy, oraz 

indeks tematyczny. W obu rumuńskich zbiorach przysłów najbogatszy temat jest 

ten sam: ÎNȚELEPCIUNE ‘mądrość, rozsądek, inteligencja, pojmowanie’. Wśród 

oryginalniejszych strukturalnie przysłów znajdziemy łańcuszkowe, czyli znane 

nam już tradyczne priamele, jak np. Tufă-n cap, tufă-n mână, tufă-n pungă, dosł. 
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„krzaczek w głowie, krzaczek w ręce, krzaczek w kieszeni” – „Pstro w głowie, 

dziurawe ręce, pustki w kieszeni”, a takze przysłowia z wariantywnymi dodat-

kami, jak Nu e fum fără foc (nici prost fără noroc), dosł. „Nie ma dymu bez 

ognia, (ani głupka bez szczęścia)”5. 

Krótki z konieczności przegląd leksykografii paremiologicznej zakończymy 

ewokacją słownika absolutnie wyjątkowego, jaki się ukazał niedawno we Wro-

cławiu [Sawicki i Pabisiak, 2016]. Układ Refranero español-polaco. 1551 przy-
słów hiszpańskich i ich polskich odpowiedników tych dwojga autorów jest nastę-

pujący: dwanaście rozdziałów, według obszernych „życiowych” tematów, od 

„Morałów i prawd ogólnych” do „Jadła i trunków”. Wewnątrz każdego rozdziału, 

hasła umieszczono alfabetycznie według wyrazów kluczowych, np. (A) ABUNDAR, 

ACABAR itd. Po ostatnim rozdziale „idzie” alfabetyczny indeks przysłów hisz-

pańskich, czyli to, co w omawianych powyzej słownikach rumuńskich stanowiło 

kościec całości, a na samym końcu – hasłowy indeks pomocniczy.  

Co jednak stanowi o wyjątkowości Refranero? Otóż ekwiwalenty polskie 

hiszpańskich paremii. Jeśli istnieją dosłowne odpowiedniki przynoszące ten sam 

morał, nic łatwiejszego, niż je podać. Trudniejsze jest znalezienie polskiego od-

powiednika co do morału w wypadku braku ekwiwalencji formalnej, np. Puerta 

abierta, el santo tienta „Okazja czyni złodzieja”, dosł. „Drzwi otwarte i świętego 

skuszą”. Brak jednak rymu, jaki zawiarało przysłowie hiszpańskie. I tu wkraczają 

Autorzy ze swoim oryginalnym pomysłem: znajdują własny koncept, zamiesz-

czają w Refranero własne, autorskie przekłady. W wypadku hasła cytowanego 

przed chwilą dają własną wersję rymowaną: Kiedy dom niezamknięty, to sie skusi 
nawet święty. Autorzy, sygnowani M. P. i P. S. wymyślili najwięcej polskich ekwi-

walentów przysłowiowych, lecz pewna ich liczba pochodzi od sześciorga innych 

osób, głównie studentek profesora Sawickiego. Tłumacze przysłów wykazali się 

sporą inwencją, na przykład potrafili wymyślić rymowane przysłowia polskie jako 

odpowiedniki hiszpańskich nierymowanych, np. Estar / sentir-se como gallina en 
corral ajeno – Błąka się jak kurka z cudzego podwórka. Przykład ten pochodzi ze 

strony 93. Na tejże stronie widnieje jedenaście haseł, z tego aż dziewięć ma tłu-

maczenia autorskie na język polski, jedno – tłumaczenie dosłowne bez znamion 

oryginalności i jedno – dwa tradycyjne odpowiedniki wyłącznie co do niesionego 

przesłania moralnego (Cuando meen las gallinas – Na święty Nigdy oraz Prędzej 

mi kaktus na dłoni wyrośnie, dosł. „Gdy kury będą sikały”6). 

I na tym zakończę mój komunikat (Ostrava 12. września 2018). Jestem poli-

glotą i słownikarzem; nie taiłem, że jeśli chodzi o przysłowia, mam inklinacje 

                                           
5 Dostęp do omawianych słowników nie jest poza Rumunią łatwy; bogate złoża przysłów 

oferuje Wikipedia rumuńska. 
6 Nb. ciekawe, że Na święty Nigdy ma ekwiwalenty mówiące o kurach także we fran-

cuskim i portugalskim: Quand les poules auront les dents, Quando as galinhas tiverem dentes, 

w obu wypadkach dosł. „Gdy kury będą miały zęby”. 
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zdecydowanie materiałowe: bardziej zależało mi na leksykograficznym ujęciu 

paremii niż na spekulacjach czysto teoretycznych. 

PAREME EN LANGUES ROUMAINES 

Résumé 

Le proverbe ou la parémie est une lexie phraséologique d’origine populaire 

qui apporte une moralité. Les chercheurs (linguistes, philologues, ethnologues, 

philosophes) placent les parémies dans toute une série de termes: sentence, maxime, 

aphorisme, apophtegme et autres). Les proverbes sont sujets aux changements, 

voire aux modifications ludiques ou satiriques. Wellerismes et priamèles sont des 

cas particuliers de provebes. Pour les langues romanes, il y a des dictionnaires de 

proverbes, unilingues et bilingues. Afin de les confectionner, des lexicographes 

doivent surmonter plusieurs difficultés d’équivalence dictionnairique.  
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Przysłowia często nazywa się przypowieściami, ponieważ stanowią mikroo-

powieść zamkniętą w jedno- lub dwuzdaniowej formie. Nie jest to jednak mikro-

opowieść konkretnej jednostki, ale „wypośrodkowana“ wersja wielu historii da-

nej społeczności, doświadczonych w powtarzalnych warunkach i odnoszących się 

do tej samej dziedziny życia ludzkiego (a dokładniej: tego samego zjawiska rze-

czywistości). Ich anonimowi autorzy wyrażali w przysłowiach przyjęty w tym 

środowisku sposób myślenia i działania w określonych warunkach społecznych. 

W ten sposób powstawała ludowa ustna encyklopedia wiedzy życiowej. 

Współczesna paremiologia traktuje przysłowia jako swoisty gatunek literac-

ki z pogranicza literatury ludowej (oralnej) i języka potocznego, na co wskazują 

takie choćby ich cechy, jak metaforyczność, metonimiczność, alegoryczność, sy-

nekdocha, paralelizm czy uniwersalność. Jednak w każdym przypadku (np.) me-

taforyczny czy alegoryczny sens przysłów oparty jest na operowaniu konkretny-

mi sytuacjami lub wyobrażeniami, które można odnieść do potencjalnej sytuacji 

życia codziennego danej społeczności. Z tego względu mają one formę pouczenia 

lub przestrogi (np. Wjele lubiš, mało daš, to sej mjeno wopancaš. – Obiecasz du-
żo, dasz mało, to sobie imię splamisz.; Bjez prócy a potu bróžeń prózdna wostan-

je. – Bez pracy i potu pusta będzie stodoła.), ewentualnie – w sposób pośredni – 

nakazu lub zakazu (np. Štwórty dźeń kwasa – so braška domoj masa. – Na czwar-
ty dzień wesela – dziewosłab się do domu zbiera.), i są łatwo odtwarzalne, z regu-

ły występują w postaci rymowanki, paraleli itp. (por. Szpila 1999, s. 371–378). 

Ich wymowa staje się jeszcze bardziej wyrazista, gdy podawane w nich treści wy-

rażone są w formie obrazu poetyckiego, zaskakującego często oryginalnym uję-

ciem myśli (np. Słódka kucheň – kisała móšeň. – Słodka kuchnia – kwaśna sa-
kiewka, czy za pomocą przekonującego porównania lub oceny danej sytuacji 

życiowej (np. Hadźica ma pyšnu kožu. – Żmija ma piękną skórę.; Poskić jim cał-
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tow, a wěsće zechceju na nje tež mjedu. – Daj mu bułkę, to on jeszcze miodu na 
nią zechce.). 

Na podobną sytuację wskazuje Isolde Gardoš, która w swojej pracy doktor-

skiej (Gardoš 1965) podjęła się analizy tematycznej łużyckich przysłów, odzwier-

ciedlających „wszelkie istotne problemy ludzkie” (wyróżniła kręgi tematyczne 

znajdujące swoje odzwierciedlenie w serbołużyckich przysłowiach). Przysłowia 

te wyrażają „poglądy ludu na życie i otaczający go świat” (Bury 2014, s. 7)1. Po-

nadto twierdzi ona, że przysłowia łużyckie zostały spopularyzowane na Łużycach 

w środowisku ewangelickim w okresie pietyzmu (zwłaszcza wśród Dolnołuży-

czan), a wśród katolików od wieku XVIII przede wszystkim w kazaniach, wygła-

szanych w kościołach katolickich (Gardoš 1967, s. 26). Trzeba tu jednak zauwa-

żyć, że „dużo zależy od samego zbieracza, od tego, co uzna on albo nie uzna, za 

przysłowie” (Hozyna 1993, s. 52). Podobne wypowiedzi znajdziemy u innych 

badaczy, którzy zajęli się różnymi aspektami poruszanymi w górno- czy dolnołu-

życkich przysłowiach, takich jak: Bogumił Šwjela (1935), Pawoł Nedo (1961/ 

1962), Isolde Gardoš (1965, 1966, 1967, 1968/1969, 1976, 1979, 1982), Marian 

Radłowski (1966), Susanne Hose/Susana Hozyna (1993, 1994), Iwona Cechosz 

(1997), Agata Żochowska (1997), Magdalena Kowalczyk (1999), Grzegorz Szpi-

la (2002), Jakubowska Anna (2005), Renata Bura (2012) czy Emilia Deutsch 

(2015, 2017). 

W badaniach nad przysłowiami łużyckimi można wydzielić trzy okresy two-

rzenia się paremii łużyckich:  

1. Okres – przejmowanie obcych przysłów, zwłaszcza z języka niemieckiego. 

2. Okres – powstawanie własnych przysłów na podstawie wspólnych do-

świadczeń „małej” okolicy, przejmowanie z tłumaczeń biblijnych oraz z li-

teratury pięknej. 

3. Okres – ostateczna kodyfikacja przysłów łużyckich na podstawie wcześniej 

drukowanych paremii, krytyczna weryfikacja gatunkowa.  

4. Okres – propagowanie przysłów łużyckich. 

                                           
1 Por. też: „Przysłowia łużyckie są przede wszystkim ważnym odbiciem mentalności lu-

du, żyjącego w minionych stuleciach” (Hozyna 1993, s. 52), dlatego „Stosunkowo słabym echem 

odbiły się w naszych przysłowiach sprawy rzemiosła i innych zawodów. Poza tym, że nie jest 

wspomniane rzemiosło występujące w mieście (zbieracze przysłów obracali się tylko wśród 

ludności wiejskiej), zupełnie pominięta jest również charakterystyka dość szeroko rozpowszech-

nionych zawodów wiejskich” (Hozyna 1993, s. 57). Wprawdzie Isolde Gardoš (1938–1979), 

która prowadziła badania tematyki łużyckich przysłów, wyróżniła „w nich pięć kręgów te-

matycznych: 1) życie społeczne, 2) człowiek w środowisku rodzinnym, 3) człowiek jako jed-

nostka, 4) refleksje o świecie i życiu ludzkim, 5) doświadczenie społeczno-historyczne” 

(Hozyna 1993, s. 53), to jednak nie odzwierciedlają one całego spektrum życia społecznego 

Łużyczan. Niektóre z nich bowiem mają proweniencję biblijną, a nawet literacką.  
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1. Adaptacja obcych przysłów, zwłaszcza z języka niemieckiego 

Pierwszy okres tworzenia i gromadzenia przysłów dolno- czy górnołużyc-

kich charakteryzuje się przejmowaniem paremii przede wszystkim z języka nie-

mieckiego, które w formie tłumaczenia były włączane przez kaznodziejów ewan-

gelickich czy katolickich do swoich kazań czy rozważań teologicznych (np. Štóž 

do wohnja duje, sej bórze włosy zesmudźi. – Wer ins Feuer bläst, versengt sich 
bald die Haare; Na mału chěžku bože słónčko tež swěći. – Auf eine kleine Hütte 
scheint Gottes Sonne auch.; por. Gardoš 1967, s. 4; Nedo 1961/1962, s. 11–12), 

ponieważ byli oni dwujęzyczni i często korzystali z literatury niemieckiej. Ponad-

to Isolde Gardoš uważa, że prawie dwie trzecie przysłów serbołużyckich z tego 

okresu występuje w dziełach niemieckich pisarzy do XV wieku (Gardoš 1967, 

s. 5–6) 2. Należy tu wymienić: dzieło Handroša Tary (Andreasa Tharaeusa) En-
chiridon Vandalicum, das ist der kleine Ort Catechismus Lutheri…, wydanym 

w 1610 r. (Tharaeus 1990) i zawierającym przysłowia dolnołużyckie, dzienniki 

księdza Křesćana Šěrca z ówczesnej parafii św. Michała w Budziszynie3 z 1657 

roku, zawierające przysłowia górnołużyckie w formie wtrąceń do tekstu główne-

go, a także gramatykę Johanna Gottlieba Hauptmanna Nieder-lausitzsche wen-

dische Grammatica. […] zur Erlernung der nieder-Iausitzschen wendischen Spra-

che (Lubben 1761), który włączył 57 przysłów niemieckich w przekładzie na 

język górnołużycki (por. Gardoš 1976, s. 57–59). Isolde Gardoš wskazuje jeszcze 

na jedno osiemnastowieczne źródło przysłów górnołużyckich, które nie docho-

wało sie do dziś, a jest wymieniane w innych publikacjach z tego okresu. Chodzi 

o rękopiśmienne wydanie Proverbia germanico-vendica z 1719 roku (Gardoš 

1965, s. 20). Zwieńczeniem tych publikacji jest najobszerniejsza pracą tego okresu 

Zběrka serbskich přisłowow, hódančkow, hrónčkow, rěčnych wobrotow a prajid-
mow = Adversaria linguae Sorabicae Wendische Sprichwörter, Rätsel und Zwei-

deutigkeiten, sprichwörtliche Redensarten, Mutwille und Grobheiten, Höflichkeit, 
Idiotismen zur Syntax pastora Jana Bohumiła (Johanna Gottlieba) Junghänela 

wydany w 1790 roku i w dużej części przedrukowany w 1882 roku w czasopi-

                                           
2 Natomiast Pawoł Nedo uważa, że wpływ języka niemieckiego był intensywny dopiero 

od XIX wieku dzięki funkcjonowaniu szkół niemieckich (por. Nedo 1961/1962, s. 6–8). Jed-

nak nie da się wykluczyć wcześniejszego wpływu języka niemieckiego na język dolno- czy 

górnołużycki, zwłaszcza wśród części kleru kształconego w Lipsku. Wprawdzie stwierdza on, 

że na Dolnych Łużycach, gdzie Serbołużaczanie pozostawali w bezpośrednim kontakcie z Niem-

cami, tłumaczono przysłowia niemieckie na języki dolnołużycki. Nie można też wykluczyć 

wpływu języka czeskiego, ponieważ część duchownych kształciła się w Pradze, zwłaszcza od 

XVIII wieku, na co wskazuje Isolde Gardoš, która uważa, że przyczyna takiego stanu rzeczy 

jest również większe pokrewieństwo językowe (por. Gardoš 1982; Černý 1892).  
3 W roku 1634 spadła na kościół św. Michała w Budziszynie bomba i zniszczyła go, dziś 

kościół ten jest trwałą ruiną. 
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śmie „Časopis Maćicy Serbskeje“ (s. 52–58; jest tam 81 przysłów i 42 wyrażenia 

przysłowiowe) (por. Hose i Wölkowa 1990).  

2. Okres zbierania własnych przysłów 

Drugi okres paremii łużyckiej dotyczy zbierania „własnych“ przysłów i opa-

trywania ich krótkim komentarzem (wyjaśnieniem ich sensu). Jako pierwsi doko-

nali tego lipscy studenci skupieni wokół poety Handrija Zejlera, którzy drukowali 

je od 1839 roku w „Serbskiej Nowinie“ wydawanej w formie rękopisu („»Serb-

ska Nowina« – rukopisna nowina serbskich studentow w Lipsku, zběrka lu-

dowědnych a literarnych tekstow”, por. np. teksty na s. 240–243; ze zbiorów In-

stytutu Serbskiego w Budziszynie).  
 

Należy tu dodać, że działania te wynikały z idei słowiańskiego odrodzenia 

narodowego (narodne wozrodźenje) i słowiańskiej wzajemności, wyraźnie i moc-

no eksponowanej w Czechach, gdzie ówcześnie studiowali Serbołużyczanie. Dla-

tego dla H. Zejlera i innych Serbołużyczan mentorem w tej sprawie stał się w tym 

zakresie przede wszystkim František Ladislav Čelakovský, który wtedy przygo-

tował wydanie Mudrosloví národu slovanského v příslovích (wydane w 1852 ro-

ku). Brakowało mu materiału łużyckiego, dlatego zachęcał budzicieli z Łużyc do 

podobnych działań, a także do weryfikacji zebranych przez niego  przysłów łu-

życkich (por. Wićaz 1932, s. 9–12).  

Myśl Čelakovskiego przejął nie tylko Handrij Zejler, ale także Jakub Buk, 

Michał Róla, Hendrich Krygar, Jurij Kubas, Hendrich Jordan, Michał Hórnik, Jan 

Bohumił Junghänel, Jan Arnošt Smoler, Julius Altmann, Jan Radyserb-Wjela 

i wielu innych. Pierwszy z nich opublikował w czasopiśmie „Časopis Maćicy 

Serbskeje” zbiór zebranych przez niego i Zejlera 700 przysłów i 300 wyrażeń 

przysłowiowych (bez wyjaśnienia ich sensu), które były w tym czasie w użyciu 

wśród „katolickiego ludu łużyckiego“. Na ten aspekt wspomnianego zbioru zwraca 
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uwagę Pavel Nedo (1961/1962). Uważa on, że komponent odnoszący się do reli-

gii katolickiej wykorzystany do negatywnych opisów zjawisk rzeczywistości nie 

pojawił się w jego zbiorach, ponieważ takie przysłowia mogły funkcjonować tyl-

ko w środowisku ewangelickim, do którego nie przeniknął i którego nie eksplo-

rował. 

W pierwszej kolejności należy wskazać na wkład Jana Arnošta Smolera, 

który wprawdzie nie wydał samodzielnego zbioru paremii, to jednak w swoich 

Pjesničkach hornych a delnych Łužiskich Serbow (Volkslieder der Wenden in der 
Ober- und Nieder-Lausitz – Pjesnički hornych a delnych Łužiskich Serbow, tom 1 – 

1841, tom 2 – 1843) zawarł 184 górno- i 15 dolnołużyckich przysłów, do których 

dołączył krótki objaśniający komentarz oraz niemieckie ich odpowiedniki (Gar-

doš 1976, s. 59).  

Większy zbiór partemii łużyckich zgromadził Julius Altmann (właściwie: 

Carl Friedrich Julius Altmann), rusycysta, który oprócz przysłów rosyjskich zapi-

sywał także przysłowia łużyckie. Następnie w artykule Die Sprichwörter der lau-

sitzischen Serben, opublikowanym w czasopiśmie „Jahrbuch für slavische Litera-

tur, Kunst und Wissenschaft“ (tom 2, zeszyt 1), opisał 116 górno- i dolnołużyckich 

przysłów oraz podał ich przekład na język niemiecki (Altmann 1854a i 1854b). 

Jednak zgromadzone przez niego paremie nie były efektem eksploracji żywego 

języka ludu łużyckiego, ale literatury fachowej i pięknej. Był bowiem również 

pisarzem i tłumaczem.  

Z przysłowiami używanymi wówczas przez lud łużycki spotykamy się 

w czasopiśmie „Časopis Maćicy Serbskeje”, którego redaktor postanowił suk-

cesywnie publikować przesłane mu przez współpracowników i czytelników przy-

słowia górno- i dolnołużyckie. W efekcie tego Michał Hórnik opublikował  

15 przysłów i 10 wyrażeń przysłowiowych, Jan Bohumił Junghänel – 81 przy-

słów i 42 wyrażenia przysłowiowe (w 1882 i 1885 roku), Michał Róla (podaje 

też lokalizacje źródła) – ponad 60 przysłów i prognostyków (w 1877 r.), Hen-

drich Jordan podaje kilkadziesiąt dolnołużyckich przysłów (1878) czy Arnošt 

Muka, który w artykule o łużyckich pieśniach ludowych również przytacza przy-

słowia (por. Muka 1883). Były to jednak pojedyncze przykłady. 

W propagowanie przysłów łużyckich włączyły sie także dwa inne czasopi-

sma: „Łužica”, gdzie w 1890 roku opublikował przysłowia także Arnošt Muka, 

i „Łužičan“, gdzie Korla Awgust Fiedler, pisząc pod pseudonimem Serbowski 

(czasami tez Pětrowič) prowadził rubrykę „Mysle a přirunanja” (od nru 5 z 1864 

roku do nru 7 w 1866 roku), w której zamieszczał przysłowia i porównania fra-

zeologiczne. 

Największy zbiór łużyckich przysłów (9126 przysłów i zwrotów przysło-

wiowych) zgromadził Jan Radyserb-Wjela, który po ich opracowaniu w 1895 

roku przekazał do druku Arnoštowi Muce (por. fragment Wstępu napisanego 

w 1895 roku: „Tu sćelu Wam cyličku zběrku a prošu: Wzmiće ju do swojeju ru-

kow…”, Radyserb-Wjela 1902, s. 5), który uznał je za drugie po serbskich pie-
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śniach ludowych J.A. Smolera najważniejsze dzieło dla kultury narodowej. Dzie-

ło to pod nazwą Přisłowa a přisłowne hrónčka a wusłowa Hornjołužiskich Ser-
bow ukazało się w 1902 roku (por. poniżej; http://halat.pl/lusatia3.html).  

 

Jan Radyserb-Wjela zachwycony pracami Františka Ladislava Čelakovskie-

go odnośnie do ludowego języka (nie tylko) czeskiego i zachęcony przez Jana 

Arnošta Smolera postanowił wykonać podobną pracę w zakresie paremii dla ję-

zyka górno- i dolnołużyckiego4. Jednak nie ograniczył się on tylko do języka 

mówionego (Nazběrka z ludoweho erta), choć – jak pisze we Wstępie – podstawą 

były różne wiejskie uroczystości, jak: chrzty, pogrzeby, wesela, odpusty, ale tak-

że nabożeństwa itp., na co zwraca uwagę Pawoł Nedo (1961/1962, s. 4–6). Wiele 

przysłów jednak wyekscerpował z tekstów pisanych i literatury pięknej.  

W trakcie gromadzenia przysłów napotykał na dwie podstawowe trudności: 

pierwszym problemem była wariantywność paremii, drugim – czystość metodo-

logiczna i gatunkowa. Chcąc się od tego uwolnić, postanowił publikować na bie-

żąco zebrany materiał (por. Pójdančka k wubudźenju a k polěpšenju wutroby za 

Serbow, zběrka serbskich powědančkow wydane w 1847 roku), by w sposób nie-

jako praktyczny wydzielić te formy, które nie są zgodne z potocznym wzorcem 

gatunku. Ponadto przy tym musiał zdecydować się na formę kanoniczną, uznając 

pozostałe za jej warianty. Sam przyznał, że niekiedy wyznaczając postać kano-

niczną, musiał dokonać korekty językowej przysłowia, aby ta była zgodna z ob-

owiązującą wówczas normą językową. W ten sposób rozpoczął dyskusję wokół 

takich pojęć, jak przysłowie, porzekadło, powiedzenie itp., której – niestety – do 

                                           
4 Por. wydanie jego zbioru przysłów w Pradze: Moudrost Lužických Srbů (z knihy Jana 

Radyserba-Wjely Přisłowa a přisłowne hrónčka a wusłowa hornjołužiskich Serbow vybral a přelo-

žil Milan Hrabal; ilustroval Pavel Kacafírek, Praha: JANUA, 2007), tytułem nawiązujące do 

dzieła F. L. Čelakovskiego. 
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dziś nie dokończono. Zwróciła na to uwagę Susana Hozyna, która uważa, że duża 

część z przytoczonego w Přisłowa a přisłowne hrónčka a wusłowa Hornjołuži-
skich Serbow materiału to powiedzenia, a nie przysłowia  (por. Hose 1994, s. 79). 

Ponadto twierdzi, że „Ponieważ zasób łużyckich przysłów nie był poddawany 

wpływowi literatury pisanej, nie odnajdujemy tu większej liczby przysłów lite-

rackich albo powstałych wśród ludu według wzorów literackich wzorców. […] 

Mały jest udział przysłów rymowanych, które pojawiły się dopiero w XIX wieku 

pod wpływem takich poetów, jak Handrij Zejler (1804–1872) i innych, którzy 

często zbierali te same przysłowia, które dziś mamy w kartotece Instytutu Łużyc-

kiego” (Hozyna 1993, s. 51). 

3. Kodyfikacja przysłów łużyckich i weryfikacja gatunkowa 

Trzeci okres gromadzenia paremii łużyckich dotyczy wieku XX, kiedy koń-

czono proces kodyfikacji paremii łużyckich. Jest to okres krytycznego podejścia 

do paremii i budowania podstaw łużyckiej paremiologii. Oprócz zbiorów, które 

są efektem pracy jeszcze w XIX wieku (por. Radyserb-Wjela 1905 itd.), powstają 

w tym czasie nowe publikacje, które bazują na wcześniej opublikowanych opra-

cowaniach w czasopismach lub w formie książki. Jedna z nich jest niewielkich 

rozmiarów (31 stron, format 5 x 5 cm) zbiorek Jana Symanka (1926), w którym 

autor zawarł kalendarz chłopa łużyckiego w przysłowiach. Zgromadzone w nim 

przysłowia po raz pierwszy były drukowany w felietonach na łamach „Serbskich 

Nowin”, w których opisał on własną koncepcję łużyckiego ludoznawstwa, cho-

ciaż wykład w nim jest nierównomierny. Niekiedy Szymank tylko dotyka pro-

blemu, nie wskazując na podstawę swojej interpretacji, w innym miejscu zaś 

szczegółowo analizuje i wyjaśnia opisywane zjawisko, a nawet podaje wykaz 

literatury przedmiotu. 

W późniejszym czasie wydano także Jana Symanka Serbske přisłowa (Bu-

dyšin 1926), Jakuba Ševčika Zavostajene mjeńše fragmenty. Zběrka hornjoserb-
skich pšisłowowpo alfabetiskim rozrjedźe (I połowa XX wieku), i Bogumila 

Šwjeli Zběrka dolnjoserbskich přisłow (1905, 1934–1937, drukowane też w roku 

1935 w czasopiśmie „Łužica” w artykule Delnjołužiske přisłowa). Zwieńczeniem 

tych prac jest podjęcie sie przez Susanę Hozynę opracowania krytycznego pod 

względem gatunkowym zgromadzonych dotąd przysłów i na tej podstawie wybo-

ru przysłów łużyckich w formie leksykonu Sorbisches Sprichwörterlexikon = 
Serbski přisłowny leksikon (Bautzen 1996).   

4. Okres najnowszy – propagowanie przysłów łużyckich 

Ostatni wydzielony przeze mnie okres dotyczy propagowania przysłów łu-

życkich wśród ludności w ramach akcji Witaj! oraz w formie różnych publikacji 

okazjonalnych, jak również drukowania przekładów paremii dolno- i górnołu-

życkich na języki obce, w pierwszej kolejności na język niemiecki, co ma na celu 

propagowanie kultury tego małego narodu słowiańskiego w „morzu” niemiec-
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kim, a następnie na języki słowiańskie, jak język polski czy język czeski.  W tym 

pomocni są sorabiści działający w tych państwa (należy tu przywołać prace ze-

społu pod kierunkiem doc. PhDr. Evy Mrhačovej, CSc.: Západoslovanské pare-

miologické dědictví i Západoslovanská rčení).  
Najważniejszym jednak dziełem tego okresu jest krytyczne wydanie przy-

słów zebranych przez Jana Radyserba-Wielę w opracowaniu Gerharda Wirtha 

(1997). 

Można więc wydzielić tutaj trzy zasadnicze sposoby popularyzacji przysłów 

łużyckich: 

1. Drukowanie różnych tematycznych wyborów przysłów łużyckich, np. Hojaca 
knižka / Das Heilebüchlein. Serbske přisłowa / Sorbische Sprichwörter (Baut-

zen, Domowina, 1992), Mjedowa knižka / Das Honigbüchlein. Serbske přisło-

wa / Sorbische Sprichwörter (Bautzen, Domowina, 1988). 

2. Udostępnianie przysłów łużyckich na stronach internetowych (http://www. 

dolnoserbski.de/nrs; http://www.mysli.com.pl/ przyslowia/luzyckie/index-15.html; 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Przysłowia_łużyckie; https://www.zamyslenie.pl/ 

przyslowia/luzyckie; http://www.poezje.hdwao.pl/kategoria-cytatow-166-przyslowia_ 

luzyckie.html).  

3. Tłumaczenia przysłów łużyckich na język niemiecki (Das Wetterbüchlein), 

czeski (Moudrost Lužických Srbů) czy polski (Jaki ptak, taki śpiew 1984; Wje-
drowa knižka: serbske burske kaznje = Książeczka pogody: łużyckie chłopskie 

przykazania 1987).  

Pierwszy sposób popularyzowania łużyckich przysłów nie należy do zbyt 

częstych form popularyzacji tych gatunków literatury ludowej i z reguły dotyczy 

łużycko-niemieckich wydań przysłów dolno- lub górnołużyckich z epok minio-

nych. Np. Hojaca knižka / Das Heilebüchlein. Serbske přisłowa / Sorbische 
Sprichwörter (Bautzen 1992) to część przysłów zebranych przez Jana Radyserba-

Wjelę. Lekarz dr Gerat Hermann postanowił wybrać z powyższego zbioru przy-

słowia dotyczące medycyny i udostępnić je szerszej serbskiej publiczności. Wspo-

mniane zaś wydanie uzupełnił o niemieckie ekwiwalenty poeta łużycki Kristian 

Pech. Podobna sytuacja występuje w przypadku drugiej książeczki Mjedowa 
knižka, którą zredagował Werner Meschkank. Tego typu książki można zaliczyć 

również do trzeciej grupy, czyli tłumaczenia przysłów łużyckich na język obcy 

(w tym przypadku: język niemiecki). Wystarczy tu przywołać inną z tej serii 

książkę Wjedrowa knižka (por. poniżej). 
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W drugim przypadku idzie o strony internetowe, które są systematycznie uzu-

pełniane. Na Łużycach istnieje jedna strona dolnołużycka: Dolnoserbske rěcne 

wobroty a pśisłowa5, udostępniona 26 lutego 2014 r. Jest to długofalowy projekt, 

który ma być sukcesywnie uzupełniany. Podstawą tej strony są słowniki: Nimsko-
dolnoserbski słownik (NDW6) i Słownik rěcnych wobrotow a pśisłow (SRWP). 

Uwzględnia także inne wcześniej opublikowane słowniki, w których znajdują się 

dolnołużyckie przysłowia, jak np.: Johanna Georga Zwahra [Hanzo Juro Swora], 

Niederlausitzisch-wendisch-deutsches Handwörterbuch (Spremberg 1847; fotome-

chanischer Neudruck Bautzen 1989), Karla Ernsta Müke, Wörterbuch der nieder-
wendischen Sprache und ihrer Dialekte (Teil I–III, St. Petersburg–Prag 1911–1928; 

St. Petersburg 1911, Prag 1928) czy Bogumila Šwjeli, Dolnoserbsko-němski słow-

nik (rědowal A. Mitaš, Budyšyn 1961). 

                                           
5 Por. „Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta prezentěrujo Wam how zběrku dolnoserb-

skich rěcnych wobrotow a pśisłow, kótarež se namakaju w NDW. Wšojadno, lěc pytaśo »ze 

słyńcom« abo sćo »nocny wron«, cośo »pšawe słowo namakaś« abo wěźeś, cogodla dejali 

»wušy póstajaś«, gaž něchten wam pórucyjo »wót kónja na kózu pśiś« – how móžo kuždy 

»plona měś«. Se wě, nic togo pjenjeznego, ale togo, ako rěcne bogatstwa njaso… Wěcej in-

formacijow dajo how a pomoc tam” (www.dolnoserbski.de/nrs; dostęp: 10.09.2018). 
6 Manfred Starosta, Dolnoserbsko-nimski słownik (Niedersorbisch-deutsches Wörter-

buch), Budyšyn (Bautzen) 1999 (autorzy wersji internetowej: Manfred Starosta, Erwin Han-

nusch, Hauke Bartels). 
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O wiele więcej jest stron, zawierających dolno- czy górnołużyckie przysło-

wia, w Internecie polskim czy czeskim. Z reguły są to tłumaczenia przysłów łu-

życkich na język polski lub czeski, przy czym autorzy tych stron nie zadbali 

o czystość gatunkową, dlatego obok przysłów znajdują się tutaj cytaty z dzieł łu-

życkich, złote myśli, aforyzmy itd. Ponadto, jak w przypadku niektórych polskich 

stron internetowych, zasięg terytorialny Łużyc jest określany z historycznego 

punktu widzenia (por. „Łużyce – kraina geograficzno-historyczna w Niemczech 

(i częściowo w Polsce) położona między Kwisą i Łabą, zamieszkana przez 

Niemców i Słowian“; https://pl.wikiquote.org/wiki/Przysłowia_łużyckie, dostęp: 

10.09.2018), dlatego przysłowia używane na tym terenie są kwalifikowane jako 

łużyckie i tutaj zamieszczone. Nie umniejsza to wartości popularyzatorskiej tych 

stron. Właśnie dzięki nim internauci z Polski cz Czech dowiadują się o paremiach 

łużyckich. 

 

Podobną funkcję pełnią wydawane w Budziszynie tłumaczenia przysłów łu-

życkich, jak np. Wjedrowa knižka. Serbske burske kaznje (VEB Domowina-Verlag, 

Bautzen 1985), tłumaczona na język niemiecki (Das Wetterbüchlein. Sorbische 
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Bauernregeln) czy polski (Książeczka pogody: łużyckie chłopskie przykazania)7. 

Książka ta jest dwujęzyczna, dlatego wyjściową wersją jest łużycka, a docelową 

tłumaczona (niemiecka lub polska). 

Nie tylko w Niemczech ukazują się zbiory przysłów łużyckich. Podobne po-

zycje można znaleźć w Polsce (Kajkiž ptačik – tajke hrónčko = Jaki ptak – taka 
pieśń, 1. wydanie, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 1984) lub w Czechach 

(np. Moudrost Lužických Srbů, Janua, 2008). Czeskie wydanie to przekład Milana 

Hrabala przysłów zebranych przez Jana Radyserba-Wjelę, podzielonych zgodnie 

z pierwotnym założeniem na 30 działów, dotyczących podstawowych sfer życia 

człowieka. Książeczka ta zawiera również łużyckie przysłowia i ich czeskie od-

powiedniki lub ekwiwalenty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Podsumowanie 

Łużyczanie od czasów feudalizmu aż do ostatnich prawie dziesiątków lat 

XIX wieku to przede wszystkim wiejska ludność chłopska. Inteligencję łużycką 

aż do I połowy XIX wieku stanowili niemal wyłącznie duchowni. Literatura łu-

życka, oprócz nielicznych wyjątków, to piśmiennictwo religijne. Należałoby tu 

jeszcze dodać, że ówczesna literatura niemiecka nie rozpowszechniła się wśród 

Łużyczan, ponieważ ich znajomość języka niemieckiego była niewystarczająca. 

Taka sytuacja spowodowała, że przysłowia łużyckie w przeciwieństwie do naro-

dów sąsiednich nie zawierają prawie całkowicie zwrotów przysłowiowych stwo-

rzonych przez ludność miejską, jak również bardzo niewiele zaczerpniętych 

z dzieł literackich. Część literacka reprezentują przysłowia o treści religijnej, 

rozpowszechnione przez Kościół i piśmiennictwo religijne bądź zrodzone pod ich 

wpływem.  

Zatem głównym twórcą zachowanych przysłów łużyckich jest ludność wiej-

ska. Środowisko to sprawiło, że przysłowia łużyckie  są mocno związane ze wsią, 

                                           
7 Por. Wjedrowa knižka: serbske burske kaznje = Książeczka pogody: łużyckie chłopskie 

przykazania, Bautzen, 1987. 
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nie ma wśród nich odniesień np. do rzemiosła wojennego, do sztuki, nauki, 

oświaty itp. Pod względem tematycznej i ideowej zawartości przysłowia łużyckie 

są bliskie przysłowiom niemieckim, czeskim i polskim (Kaž so młody nałožiš, tak 

so stary zadźeržiš. – Czego sie za młodu imasz, tak do starości wytrzymasz.), two-

rząc grupę przysłów środkowoeuropejskich. Owo podobieństwo wynika ze zbli-

żonych warunków życia, które wywarły określony wpływ na kształtowanie się 

często podobnych poglądów.  

Natomiast odmienność łużyckich przysłów podkreśla nie tylko specyfika 

tematyczna, lecz również wyjątkowy kształt językowy, wyrażający się m.in. 

w niespotykanych gdzie indziej formach słowotwórczych i oryginalnym obrazo-

waniu poetyckim. (Ten problem pozostawimy tutaj nieomówiony.) Wartość przy-

słów łużyckich polega na tym, że odzwierciedlają świadomość narodową w okre-

ślonym czasie historycznym. Widać w nich strukturę narodu łużyckiego: wieś  

łużycka, dwór niemiecki, a także problem wynaradawiania, np. Pod němskej dra-
stu wostań ći wutroba serbska. – Pod niemieckim ubraniem zostanie ci serce 

serbskie.; Serb ma runje tak mozow kaž Němc. – Serb ma mózg podobny jak Nie-
miec.; Serbski lud – němski sud. – Serbski lud – niemiecki sąd. 

THE HISTORY AND PRESENT  
OF THE LUSATIAN PAREMIAS 

Summary 

 

Proverbs are often called parables because they are a micro-story enclosed 

in a single or two-form form. Their anonymous authors expressed in proverbs the 

way of thinking and acting in specific social conditions adopted in this environ-

ment. In this way, the folk verbal encyclopedia of life knowledge was created. 

The Sorbs from the time of feudalism to the last decades of the 19th century are 

primarily rural peasant population. The main creator of the preserved Lusatian 

proverbs is the rural population. This environment made the Lusatian proverbs 

strongly connected with the village, there are no references among them to war-

fare, art, science, education, etc. In terms of thematic and ideological content, the 

Lusatian proverbs are close to the proverbs of German, Czech and Polish, creat-

ing group of Central European proverbs. This similarity results from similar liv-

ing conditions that have had a definite impact on the shaping of often similar 

views.  
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Wstęp 

Grzegorz Szpila w opracowaniu Krótko o przysłowiu pisze: „Paremiologia 

porównawcza zajmuje się dwoma […] rodzajami przysłów. W przypadku pare-

micznych internacjonalizmów bada ona wspólne pochodzenie przysłów, ich dys-

trybucję w skali światowej, sposoby ich przenikania do poszczególnych społecz-

ności, sposoby adaptacji, ewentualne zmiany znaczenia w procesie asymilacji 

paremii […]. W przypadku przysłów drugiego typu – charakterystycznych dla 

wąskiej grupy ludzi – paremiologia porównawcza analizuje podobieństwa i róż-

nice przede wszystkim w paremicznym opisie rzeczywistości. Obiektem badań są 

tu przedmioty, zjawiska itp. opisywane przez przysłowia, struktura logiczna oraz 

użyte środki wyrazu, czyli kształt językowy przysłów, różnice i podobieństwa 

gatunków przysłów [Szpila, 2003, 50]. Zarysowane przez autora perspektywy kom-

paratystycznego oglądu paremii stanowią wyzwanie dla badaczy. Problemy pię-

trzą się, gdy zestawia się zbiory przysłów wytworzone przez odległe geograficz-

nie i nieprzystające kulturowo wspólnoty komunikacyjne. Z taką sytuacją mamy 

niewątpliwie do czynienia w wypadku paremii indonezyjskich i polskich, sfor-

mułowanych w językach odmiennych tak pod względem genetycznym (język in-

donezyjski – używany przez ponad 260 milionów Indonezyjczyków – należy do 

rodziny austronezyjskiej, polszczyzna – indoeuropejskiej), jak i typologicznym 

(najwyrazistsza różnica: język indonezyjski jest językiem aglutynacyjnym, język 

polski należy do grupy języków fleksyjnych) oraz funkcjonujących w społeczno-
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ściach o dywergentnych zapleczach cywilizacyjnych. Trudności wiążą się poza 

tym z odmienną tradycją badawczą i dotyczą rozbieżności w zakresie eksplikacji, 

typologii oraz praktyki leksykograficznej. 

Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia z obszaru indonezyjskiej i pol-

skiej paremiologii. Rozważania koncentrują się przede wszystkim na porównaniu 

wykorzystywanej przez lingwistów indonezyjskich i polskich siatki terminolo-

gicznej, definicji przysłów, stosowanych kryteriów wydzielania paremii spośród 

innych ustabilizowanych multiwerbizmów oraz propozycji uporządkowania typo-

logicznego omawianych faktów językowych. Rozpatrzenie wymienionych pro-

blemów winno doprowadzić do skonstruowania spójnego zaplecza teoretycznego 

przyszłych badań nad indonezyjsko-polską paremiologią porównawczą. 

Istotna różnica między indonezyjskimi i polskimi ujęciami przysłowia wiąże 

się przede wszystkim z odmiennym eksplikowaniem tego zjawiska, co rzutuje na 

propozycje klasyfikacyjne paremii (także na ich notacje w opracowaniach leksy-

kograficznych1). 

Definicje przysłowia i jego cechy 

W indonezyjskiej literaturze przedmiotu spotykamy się z dwojakim – szero-

kim i wąskim – definiowaniem omawianego zjawiska. Przysłowie (w języku in-

donezyjskim peribahasa) sensu largo to połączenie wyrazowe lub zdanie, które 

charakteryzuje się stałym składem komponentów i swoistym znaczeniem. W ten 

sposób eksplikowana paremia obejmuje wiele faktów językowych. Mieszczą się 

w jej obrębie między innymi takie jednostki językowe, jak idiom (pol. idiom) czy 

ungkapan. Pierwsza odnosi się do pojedynczych leksemów lub połączeń wyra-

zowych, których semantyka nie wynika z prostej sumy znaczeń leksykalnego i/lub 

gramatycznego ich elementów składowych [Chaer, 2007, 204; Moeliono, 1982, 

143; Badudu, 1992, 154; Keraf, 2006, 96–97; Pateda, 2010, 230–233; Subroto, 

2011, 142; Suyatno, 2012, 45]. Pogląd o asumaryczności znaczeniowej idiomów 

łączy indonezyjskich badaczy. Dzieli natomiast kwestia formy tych konstrukcji 

językowych. Przeważa jednak stanowisko przypisujące idiomom cechę niecią-

głości [Suyatno, 2012, 46].  

W indonezyjskich opracowaniach językoznawczych, a także w tytułach nie-

których słowników frazeologicznych funkcjonuje również termin ungkapan, któ-

remu w języku polskim odpowiada leksem wyrażenie. Ma on jednak na polskim 

gruncie bardzo wyraźne i wąskie interpretacje językoznawcze [o różnych znacze-

niach terminu wyrażenie zob. Karolak, 1999]. Posługują się nim między innymi 

frazeolodzy na określenie wielowyrazowego połączenia o postaci grupy imiennej 

(tak rozumiane wyrażenie przeciwstawia się zwrotom – połączeniom wyrazów 

stanowiących grupę werbalną oraz frazom, czyli konstrukcjom mającym postać 

zdania – zob. Karolak, 1999, 650; także Skorupka 1967, 6). Indonezyjska trady-

                                           
1 Zagadnienie to zasługuje na odrębne opracowanie.  
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cja badawcza nazwą ungkapan obejmuje nie tylko ustabilizowane związki wyra-

zowe o charakterze imiennym (np. kutu buku dosł. wesz książkowa ‘bardzo lubić 

czytać; bardzo pilnie się uczyć’), ale także zwroty i frazy, np. pulang ke rahmat 

Allah (dosł. wrócić do miłosierdzia Allaha) ‘umrzeć’, monyet menjadi kera (dosł. 

małpa staje się małpą) ‘taka sama rzecz; coś, co się nie zmienia’. 

Przegląd definicji idiomów i konstrukcji nazywanych ungkapan oraz obser-

wacja praktyki leksykograficznej w zakresie notacji wymienionych zjawisk po-

zwala wysunąć wniosek, że obie nominacje odnoszą się do tych samych faktów 

językowych – zarówno w formie jednowyrazowców, jak i wielowyrazowców [sze-

rzej piszę o tym w opracowaniu Wiatrowski, w druku]. 

W obrębie przysłów pojmowanych szeroko mieszczą się zatem idiomy (zwa-

ne także ungkapan) oraz paremie w węższym sensie (można je określić przysło-

wiami właściwymi). Zarysowaną sytuację komplikuje jednak fakt, że w innych 

propozycjach teoretycznych termin idiom funkcjonuje jako hiperonim i obejmuje 

swym zakresem jednostki językowe (hiponimy) nazywane ungkapan oraz przy-

słowia pojmowane wąsko (przysłowia właściwe) [Khak, 2011; Sudaryat, 2011, 

89–91]. Można zatem postawić znak równości między idiomem pojmowanym 

szeroko i przysłowiem sensu largo. „Okazuje się, że termin idiom (definiowany 

szeroko) częściej pojawia się w opracowaniach o charakterze teoretycznym […]. 

Z kolei autorzy słowników, ale tylko tych, w których notuje się wszystkie typy 

odtwarzalnych jednostek językowych, preferują termin peribahasa. Nominacja 

idiom pojawia się w tytule opracowań frazeograficznych, które ograniczają mate-

riał słownikowy do idiomów pojmowanych wąsko (in. ungkapan)” [Wiatrowski, 

w druku]. Co ciekawe, w słownikach gromadzących przysłowia sensu largo jed-

nostki hasłowe ograniczane są wyłącznie do konstrukcji co najmniej dwuwyra-

zowych. Jednowyrazowce pojawiają się – w niewielkiej zresztą liczbie – tylko 

w opracowaniach leksykograficznych zawierających idiomy/ungkapan.  

W wąskim ujęciu przysłowie to stabilne pod względem formy wyrażenie lub 

spójne, zwięzłe zdanie zawierające porównanie, poradę, morał, zasadę życiową, 

regułę zachowania, postępowania [Pateda, 2010, 230; Suyatno, 2012, 47]. Takie 

stanowisko zajmuje między innymi Harimurti Kridalaksana, który pojmuje przy-

słowia jako zdania lub fragmenty zdań o stałych: formie, znaczeniu i funkcji, któ-

rą paremie pełnią w społeczności posługującej się danym językiem. Dalej autor 

uzupełnia, że przysłowia przekazywane są z pokolenia na pokolenie i używane 

jako ozdobniki tekstów pisanych lub ustnych, wzmacniające wymowę wypowie-

dzi; zawierają poradę, pouczenie, wskazówkę życiową [Kridalaksana, 2008, 189]. 

Analizowane eksplikacje – szeroką i wąską – łączy informacja na temat 

formy przysłów. Są nimi ustabilizowane zdania albo połączenia leksykalne nie-

będące zdaniami. Zdarzają się jednak koncepcje ograniczające przysłowia wy-

łącznie do jednostek zdaniowych [Suyatno, 2012, 47]. Istotna różnica dotyczy 

charakterystyki znaczeniowej paremii. Definicja szeroka ujmuje ten problem 

ogólnie. Wskazywanie na swoistość znaczeniową przysłów jest wybiegiem, który 
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mówi niewiele. Egzemplifikacje pojawiające się w pracach lingwistów oraz nota-

cje słownikowe każą tę swoistość znaczeniową paremii widzieć w kategoriach 

nieregularności semantycznej. Chodzi bowiem o asumaryczność znaczeniową 

przysłów sensu largo, przede wszystkim zaś idiomów. Definicje wąskie proble-

mu semantyki paremii w zasadzie nie dostrzegają. Niekiedy tylko zwraca się 

uwagę na stałość znaczenia przysłów. Podkreśla się jednak najczęściej, że pare-

mie są nośnikami jakichś prawd, mądrości.  

Abdul Chaer uzupełnia te uwagi konstatacją, że o ile znaczenia idiomu 

(ungkapan) nie da się wywieść z wartości semantycznej i semicznej komponen-

tów tej konstrukcji językowej, o tyle znaczenie przysłowia jest wypadkową se-

mantyki jego członów składowych. Badacz dostrzega związek między znaczeniem 

dosłownym a nadbudowanym nad nim znaczeniem paremicznym [Chaer, 2012, 

296]. Nie precyzuje jednak, na czym ten związek polega. Odwołuje się natomiast 

do przykładu ustabilizowanego multiwerbizmu seperti anjing dengan kucing (dosł. 

jak pies z kotem) ‘żyć z sobą w niezgodzie’ i wyjaśnia, że do skomponowania 

znaczenia tej konstrukcji językowej (traktowanej jako przysłowie w węższym 

sensie) posłużyły obserwacje zachowań wymienionych w przysłowiu przedstawi-

cieli świata fauny [Chaer, 2012, 296–297]. Uwypukla więc Abdul Chaer rolę ko-

notacji semantycznych (choć takim terminem się nie posługuje), a więc cech nie-

obligatoryjnych w strukturze znaczenia leksykalnego komponentów, które to cechy 

leżą u podstaw przesunięć metaforycznych czy metonimicznych. Nie jest to jed-

nak zjawisko właściwe tylko przysłowiom. Analogiczną procedurę rekonstrukcji 

znaczeń przenośnych stosuje się w wypadku idiomów (ungkapan) czy – szerzej – 

wszelkiego typu związków frazeologicznych2 (posługuję się tu nominacją zwią-

zek frazeologiczny występującą w polskich badaniach frazeologicznych). Relację 

zaś między znaczeniami dosłownym i przenośnym (frazeologicznym, paremicz-

nym) określa się mianem motywacji semantycznej [Lewicki, Pajdzińska, 2001, 

319]. 

Podsumowując tę część rozważań, należy odnotować, że indonezyjscy ba-

dacze do cech przysłów pojmowanych szeroko zaliczają najczęściej wielowyra-

zowość, stabilną formę tych konstrukcji oraz ich nieregularność semantyczną. 

W ujęciu wąskim przysłowiom przypisuje się skostniałą strukturę formalną i zna-

czeniową, metaforyczność oraz ustabilizowaną funkcję w obrębie posługującej 

się nimi społeczności. Zwraca się też niekiedy uwagę, iż paremie stanowią oz-

dobnik wypowiedzi, wzmacniają jej wymowę [Kridalaksana, 2008, 189; Huang 

Haiyan, 2016, 100–103]. 

                                           
2 Oczywiście tylko tych opartych na mechanizmach metafory lub metonimii. Istnieją 

bowiem odtwarzalne związki wyrazowe, w których daje o sobie znać warstwa brzmieniowa 

języka, eufemizmy, aluzje, gry między supozycją formalną a materialną [Lewicki, Pajdzińska, 

2001, 320]. O udziale konotacji leksykalnej w motywacji frazeologizmów zob. Pajdzińska, 

1988. 
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W Polsce próby zdefiniowania interesującego nas tutaj zjawiska podejmo-

wano wielokrotnie (polska literatura paremiologiczna jest – w porównaniu z do-

robkiem indonezyjskich uczonych – znacznie bogatsza3), choć już pierwsi bada-

cze przysłów akcentowali niemożność precyzyjnego wyznaczenia granic tego 

pojęcia. Jan Stanisław Bystroń, autor klasycznego już opracowania Przysłowia 
polskie [Bystroń, 1933]4, wykluczał możliwość teoretycznego wyróżnienia pare-

mii, „gdyż nie tworzą one osobnego rodzaju twórczości; wyróżniamy je jedynie 

praktycznie, jako zespoły wyrazów, faktycznie w pewnym czasie w określonej 

grupie społecznej zwyczajowo używane” [Bystroń, 1933, 2]. Zacytowanego sta-

nowiska nie podziela Julian Krzyżanowski [Krzyżanowski, 1965, 337], redaktor 

monumentalnego dzieła Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych pol-

skich [Krzyżanowski, 1969–1979], do dziś stanowiącego bezcenne źródło danych 

paremicznych. Przywołany autor przyglądał się różnym aspektom przysłowia, co 

pozwoliło na sformułowanie zestawu podstawowych cech, którymi omawiane 

zjawisko językowe się odznacza. Należą do nich: alegoryczność, obrazowość, 

dydaktyzm, względna stabilność, powszechność [Krzyżanowski, 1969, VII–VIII]. 

Późniejsze analizy innych uczonych zweryfikowały i uaktualniły zestaw kryte-

riów pozwalających wyodrębnić paremię spośród innych konstrukcji języko-

wych. Nie sposób w tym miejscu zaprezentować wszystkich koncepcji5. Ograni-

czę się do przedstawienia najważniejszych.  

Andrzej Bogusławski [Bogusławski, 1976, 147, 150] pojęciem przysłowia 

obejmuje takie konstrukcje językowe, które charakteryzują się odtwarzalnością, 

swoistą „cytatowością”, jednozdaniowością, literackością, metaforycznością i ogól-

nością. „Ogólność przysłów – jak wyjaśnia lingwista – zasadza się na tym, o czym 

one mówią, na tym, że mianowicie mówią o pojęciach. To pozwala im też stano-

wić samowystarczalny tekst” [Bogusławski, 1976, 150]. Paremie są tekstami funk-

cjonującymi „jako wielkości samowystarczalne, jeżeli idzie o ich efektywne ro-

zumienie; mogą one być wplatane w ciąg innych zdań, ale nie muszą być tak 

wplatane” [Bogusławski, 1976, 150]. W innym opracowaniu, w którym badacz 

omawia kryteria wydzielania frazeologizmów (w koncepcji Andrzeja Bogusław-

skiego nie obejmują one przysłów), zaznacza, że paremie „nie są to […] składni-

ki oczekujące na przypisanie im referencji, lecz zdania zamknięte z gotową refe-

rencją, mianowicie do zawartego w nich wyrażenia-pojęcia. I tak przykładowo 

w przysłowiu Każda pliszka swój ogonek chwali tematem jest wyrażenie-pojęcie 

‘pliszka’; o tym temacie jest orzeczona inkluzja w zbiorze ‘chwalący swój ogo-

                                           
3 Nie jest mi znany monograficzny opis indonezyjskich paremii. 
4 Twórcami polskiej paremiologii jako dziedziny nauki są Aleksander Brückner i Jan Sta-

nisław Bystroń [Kłosińska, 2012, 14].  
5 Przegląd francuskich, niemieckich i polskich definicji przysłowia zawiera artykuł Pawła 

Zakrzewskiego [zob. Zakrzewski, 2002]. 
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nek’; tzw. głębszy sens przysłowia nadbudowuje się nad tą strukturą, zasadniczo 

w oparciu o mechanizm metafory” [Bogusławski, 1989, 20].  

Problem „tekstowości” przysłów podnosi także Maciej Grochowski, który 

nazywa te konstrukcje językowe „tekstami «gotowymi», mającymi wyłącznie 

globalne znaczenie” [Grochowski, 1982, 34]. Badacz skłonny jest uznać analizę 

paremii „za jeden z tematów badań nauki o tekście” [Grochowski, 1982, 26]. 

Wcześniej podobną myśl wyraził cytowany już Andrzej Bogusławski: „Ale wła-

ściwą ojczyzną przysłowioznawstwa może się okazać kształtująca się coraz wy-

raźniej dyscyplina, którą można by nazwać nauką o tekście czy tekstologią” [Bo-

gusławski, 1976, 145]. 

Kontynuatorem tych sądów jest Andrzej M. Lewicki, który tak definiuje pa-

remie: „Przysłowia […] to minimalne teksty odtwarzane z pamięci, utrwalające 

normy postępowania, czasem też normy prawne, dorobek obserwacyjny społecz-

ności przedpiśmiennej, obejmujący zarówno obserwacje świata zewnętrznego, 

jak i prymitywną wiedzę psychologiczną” [Lewicki, 1999, 157]. I dalej dodaje: 

„Wchodzące w skład tekstu (wypowiedzi) przysłowie funkcjonuje jako cytat, 

tekst w tekście […]” [Lewicki, 1999, 157; także 2001, 389]. Autor wskazuje po-

nadto na samowystarczalność paremii, samodzielność znaczeniową, która pozwa-

la interpretować semantykę przysłowia bez odwoływania się do kontekstu poza-

przysłowiowego6: „Przysłowie ma treść skończoną, tj. wyraża jakąś prawdę 

ogólną, zalecenie moralne, prawidłowość przyrodniczą itp., najczęściej przedsta-

wiając je jako pewne sytuacje, zestawiane ze stanem rzeczy przedstawianym w tek-

ście, w poprzednich wypowiedziach rozmówców lub występującym w sytuacji, 

w której komunikacja (interakcja) zachodzi. Przysłowia mają więc treść niezależną 

od sytuacji lub kontekstu, w sytuacji lub kontekście jest ona jedynie aktualizowa-

na” [Lewicki, 2001, 389–390]. W innym miejscu podkreśla metaforyczną struk-

turę znaczeniową przysłów, jej dwupoziomowość: „Na ich [przysłów – uzup. 

P. W.] znaczenie składają się: sytuacja, którą oznaczają, i sytuacja, którą modelu-

ją, w ich opisie trzeba wyróżnić też warunki pragmatyczne, tj. sytuacje komuni-

katywne, w których przysłowie może być użyte, są one niekiedy wyznaczone 

przez stylistyczną przynależność komponentów przysłowia do warstwy styli-

stycznej […]” [Lewicki, 2004, 105].  

Ujmowanie przysłów jako samodzielnych tekstów wyklucza je ze zbioru 

związków frazeologicznych. „Przeciwko frazeologiczności przysłów przemawia 

to, że stanowią całość zamkniętą formalnie i semantycznie – mikrotekst i w związ-

ku z tym pozbawione są cechy łączliwości z innymi elementami wypowiedzenia. 

Nie można ich uznać za ekwiwalentne wobec wyrazu” – konkluduje Alicja No-

wakowska [Nowakowska, 2005, 39]. Zacytowana badaczka sytuuje jednak pare-

                                           
6 Na tę własność paremii wskazywał także Julian Krzyżanowski [zob. Krzyżanowski, 

1965, 339]. Zob. także Szpila, 1999.  
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mie w obrębie frazeologii7 ze względu na takie ich konstytutywne cechy, jak: 

wielowyrazowość, stabilność składu, powtarzalność tekstową komponentów, ob-

razowość, asumaryczność znaczeniową i ekspresywność [Nowakowska, 2005, 

45]. Podkreśla ponadto dwupoziomowość semantyczną przysłów. Na plan pierw-

szy wybija się znaczenie przenośne, ale nie mniej ważne jest też znaczenie do-

słowne – „[…] dzięki niemu przysłowie staje się niewyczerpaną skarbnicą wie-

dzy o świecie minionym, o kulturze materialnej i duchowej przeszłych epok” 

[Nowakowska, 2005, 40]. 

Nieco skromniejszą listę właściwości paremii sporządziła Katarzyna Kłosiń-

ska. Postrzega ona przysłowie jako jednostkę tekstu (z paremii nie buduje się 

zdań, gdyż same są już gotowymi zdaniami, minimalnymi tekstami), twór lite-

racko-językowy w postaci zdania (przysłowia są gotowymi, skończonymi zda-

niami – pojedynczymi lub złożonymi – służącymi wyrażeniu pewnych sensów, 

przypominającymi utwory literackie, odtwarzane – tak jak na przykład wiersze – 

z pamięci), często rymowanego (rym jako środek spajający komponenty paremii 

i pełniący funkcję mnemotechniczną), odznaczający się stałością formy (dopusz-

cza się wariantywność ilościową i jakościową przysłów) oraz „dwustopniowo-

ścią” znaczenia (paremie traktują o jakiejś konkretnej sytuacji, z której wynika 

zasada ogólna) [Kłosińska, 2012, 10–13].  

Kończąc przegląd polskich (głównie językoznawczych) poglądów na naturę 

przysłów, nie można nie wspomnieć o stanowisku Grzegorza Szpili, autora cyto-

wanej już rozprawki Krótko o przysłowiu [Szpila, 2003]. To monograficzne uję-

cie jest jak dotąd najbardziej wyczerpującym, zawierającym aktualne dane opi-

sem zagadnienia. Na tle omówionych wcześniej koncepcji zwraca uwagę dość 

obszerna definicja podstawowego pojęcia paremiologii: „Przysłowie to krótkie, 

proste, często rymowane powiedzenie w postaci zdania, zwykle metaforyczne, 

                                           
7 Nawiązuje w ten sposób do tradycji wyznaczonej przez Stanisława Skorupkę [Skorup-

ka, 1969], który w klasyfikacji formalnej związków frazeologicznych – rozwiniętej potem 

przez Stanisława Bąbę [Bąba, 1974] – przysłowia umieszczał w grupie fraz (jako ich podtyp) – 

fraz samodzielnych treściowo. Warto przy okazji wspomnieć o miejscu paremii w paradygma-

cie frazeologii nadawcy / frazeologii pragmatycznej (frazematyce) zapoczątkowanej w Polsce 

przez Wojciecha Chlebdę [Chlebda, 1991/2003; 2001]. W jej obrębie operuje się „jednym kry-

terium konstytutywnym i w związku z tym – jedną jednostką: kryterium tym jest […] «odtwa-

rzalność danej formy werbalnej w określonej sytuacji dla wyrażenia określonego potencjału 

treściowego», jednostką – frazem” [Chlebda, 2005, 82; także 2007, 17–18]. Frazemami (póź-

niej nazwanymi – w opozycji do produktów językowych – reproduktami – Chlebda, 2005, 

160–163; 2007, 18; 2010) badacz określa: frazeologizmy klasyczne, przysłowia, hece, afory-

zmy rekursywne, formuły, prawa i quasi-prawa, formuły gatunkowe, formuły etykietalne, ele-

mentarne formy folkloru, komunikaty, skrzydlate słowa, hasła i slogany, teksty użytkowe, tytu-

ły, terminy złożone i terminologizmy, operatory metajęzykowe i metatekstowe, wyrażenia 

funkcyjne i wyrażenia pragmatyczne [Chlebda, 2005, 82–83]. 
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zawierające jakąś prawdę lub mądrość opartą na doświadczeniach ludzi; służące 

opisaniu jakiejś sytuacji i pouczeniu; o ludowej proweniencji; charakterystyczne 

dla danej społeczności i powszechnie w niej znane; od wieków zakorzenione 

w tradycji i przekazywane z pokolenia na pokolenie” [Szpila, 2003, 24]. Zestaw 

cech, którymi winny charakteryzować się przysłowia, jest bogaty, obejmuje bo-

wiem kilkanaście własności. Nie wszystkie z nich – jak wynika z przywołanego 

wyimka – są obligatoryjne. 

Wybranym koncepcjom odnoszącym się do istoty przysłów przyjrzała się 

Ewa Kozioł-Chrzanowska [Kozioł-Chrzanowska, 2015, 139–140]. Autorka zwe-

ryfikowała takie ich cechy, jak: ludowość, powszechność, tradycyjność, dydak-

tyczny charakter, obrazowość i alegoryczność. Odniosła się również do problemu 

formy paremii, stabilności ich składu, prostoty i obecności rymu. Na podstawie 

poczynionych obserwacji wysnuła wniosek, że niemal wszystkie cechy przypi-

sywane przysłowiom są względne.  

Porównanie indonezyjskich i polskich propozycji ujmowania przysłów po-

zwala skonstatować, że najbliższe polskiemu podejściu do problemu jest wąskie 

ujęcie paremii na gruncie badań indonezyjskich. Elementami łączącymi są tutaj: 

stabilność struktury przysłowia oraz jego treść, także zwięzłość (prostota), meta-

foryczność. Różnice dotyczą natomiast między innymi wskaźników formalnoję-

zykowych. Polscy badacze do przysłów zaliczają wyłącznie struktury będące zda-

niami. Wśród lingwistów indonezyjskich występują odmienne opinie na ten 

temat. W pracach indonezyjskich nie wspomina się o takich własnościach pare-

mii, jak obrazowość czy ekspresywność. 

Typologie przysłów 

Funkcjonujące w porównywanych tradycjach badawczych koncepcje teore-

tyczne rzutują na propozycje typologiczne paremii. Na gruncie indonezyjskim 

niebagatelne znaczenie ma tutaj dwojakie ich definiowanie. W obrębie przysłów 

rozumianych szeroko – przypomnijmy – umieszcza się następujące rodzaje jed-

nostek językowych: 

 

PRZYSŁOWIE 

(indon. peribahasa) 

 

 

 

idiom = ungkapan        przysłowie (w węższym sensie) 

 

Rys. 1. Typy indonezyjskich przysłów definiowanych szeroko (oprac. własne) 
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Zaprezentowany układ niewiele się zmienia, kiedy uznamy – w ślad za nie-

którymi indonezyjskimi badaczami [zob. np. Sudaryat, 2011, 89–91] – idiom za 

pojęcie nadrzędne. 

 

IDIOM (indon. idiom) 

 = PRZYSŁOWIE (w szerokim sensie, indon. peribahasa) 

 

 

 

ungkapan            przysłowie (w węższym sensie) 

 

Rys. 2. Typy indonezyjskich idiomów definiowanych szeroko (oprac. własne) 

 

Idiomy (in. ungkapan) dzieli się powszechnie na pełne (indon. idiom penuh) 

i częściowe (indon. idiom sebagian). Te pierwsze charakteryzują się najwyższym 

stopniem nieregularności znaczeniowej, ponieważ ich wartość semantyczna nie 

jest wypadkową sumy znaczeń poszczególnych komponentów, np. makan bawang 

(dosł. jeść cebulę) ‘zły; wściekły’. Idiomy częściowe zawierają element występu-

jący w znaczeniu leksykalnym, np. anak putih (dosł. białe dziecko) ‘dziecko uro-

dzone jako siódme’ [np. Chaer, 2007, 127; Sudaryat, 2011, 80–81]. Indonezyjską 

typologię da się w zasadzie odnieść wyłącznie do idiomów/ungkapan stanowią-

cych podtyp przysłów/idiomów rozumianych szeroko. Nie może mieć zastoso-

wania w stosunku do przysłów w wąskim sensie (przysłów właściwych), ponie-

waż mają one całościowo albo charakter metaforyczny (ich znaczenie nie wynika 

wówczas z semantyki poszczególnych komponentów), albo – rzadziej – literalny 

[Szpila, 2003, 34–39]8. 

Przejdźmy teraz do podziału przysłów pojmowanych wąsko. Stanowiska in-

donezyjskich językoznawców w tym zakresie różnią się (na ogół tylko pozornie). 

Chodzi o odmienną liczbę typów paremii właściwych. Ujęcie minimalistyczne, któ-

rego reprezentantem jest między innymi Yayat Sudaryat [Sudaryat, 2011, 89–91], 

ogranicza podzbiór przysłów właściwych do trzech rodzajów. Są nimi konstruk-

cje językowe nazywane pepatah (albo bidal), perumpamaan oraz pemeo. „Pepa-

tah to przysłowie w formie porady, napomnienia, wskazówki, np. buah yang ma-

nis biasanya berulat (dosł. słodki owoc jest zazwyczaj robaczywy) ‘miłe słowa 

kryją prawdziwe intencje’. Perumpamaan tworzą konstrukcje komparatywne za-

wierające charakterystyczne koniunktory porównania typu: bagai, laksana, se-

perti itp., np. bagai api dengan asap (dosł. jak ogień z dymem) ‘o bliskich rela-

cjach między ludźmi’. Z kolei pemeo to konstrukcja językowa mająca formę 

maksymy, sentencji, np. bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh (dosł. zjedno-

czeni jesteśmy silni, rozdzieleni upadamy)” [Wiatrowski, w druku]. Harimurti 

                                           
8 Szerzej semantyką przysłów zajął się Grzegorz Szpila w opracowaniu Szpila, 1999. 
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Kridalaksana [Kridalaksana, 2008, 189] wzbogaca typologię przysłów właściwych 

o takie struktury, jak bidal i ibarat. Z przeglądu definicji wymienionych kon-

strukcji językowych – eksplikacji zaproponowanych właśnie przez tego badacza 

[zob. Kridalaksana, 2008, 35, 90, 187, 193] – wynika, że pomiędzy pepatah i bi-
dal oraz perumpamaan i ibarat można postawić znak równości. 

Polskie propozycje stratyfikacyjne są bardziej zróżnicowane. Tak na przy-

kład Andrzej M. Lewicki widzi wśród przysłów wypowiedzi konstruowane jako 

implikacja (np. Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie), nadto priamele, 

welleryzmy, gnomy „i inne typy takich utrwalonych tekstów” [Lewicki, 2001, 389]. 

Autor nie precyzuje jednak, o jakie „inne typy utrwalonych tekstów” chodzi. 

A wymienione pojęcia definiuje za Julianem Krzyżanowskim (priamel – „«krótki 

wierszyk, zestawiający dla efektu komicznego różne przedmioty lub cechy, które 

śmieszą tym, że zestawienie wykazuje ich nieoczekiwane podobieństwo», np. 

Orzech, osieł i kobieta wymagają kija”; welleryzm – „«termin wywodzi się z po-

wieści Ch. Dickensa o Pickwicku […] Raz kozie śmierć, jak powiedział indyk na 

widok kucharki zbliżającej się z nożem – oto typowy przykład welleryzmu»” – 

Lewicki, 2001, 389) i Słownikiem terminów literackich pod redakcją Janusza 

Sławińskiego (gnoma – „lapidarne sformułowanie w wierszu lub prozie, zawiera-

jące jakąś ogólną myśl, przestrogę lub zasadę postępowania” – Lewicki, 2001, 389). 

Inną typologię proponuje Grzegorz Szpila. Lingwista wydziela cztery rodza-

je paremii, „które swoim charakterem wyraźnie odróżniają się od tego, co zwy-

czajowo określa się mianem przysłów właściwych, stanowiących prototypowe 

jednostki paremiczne. Podtypy kategorii «przysłowie» tworzą przysłowia pogo-

dowe, przysłowia dialogowe, welleryzmy i priamele. Pośród tych czterech rodza-

jów przysłów pierwsza kategoria – przysłowia pogodowe – najmniej różni się od 

przysłów właściwych z uwagi na duże podobieństwa strukturalne, przy zachowa-

niu specyficznej semantyki. Pozostałe trzy kategorie wyróżniają się w rodzinie 

przysłów swoistą strukturą oraz semantyką” [Szpila, 2003, 67]. Przysłowiami po-

godowymi są te konstrukcje zdaniowe, które w warstwie semantycznej odsyłają 

do zjawisk klimatycznych. Obecność słownictwa związanego z pogodą nie jest 

ich cechą obligatoryjną, np.: Kwiecień-plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę 
lata; Suchy marzec, mokry maj, będzie żyto jak gaj. Pierwsza paremia reprezentu-

je prognostyki właściwe, druga – prognostyki rolnicze. Obie kategorie stanowią 

typy przysłowia pogodowego [Szpila, 2003, 67–69]. Przysłowia dialogowe mają 

postać krótkiej scenki zamkniętej w formie dialogu, np. Włodarzu, są tu ryby? 
Są, łaskawy panie. Ej, podobnoć nie masz? Ha, skądże by się wzięły? [Szpila, 

2003, 74]. Welleryzm z kolei „składa się […] w swojej prototypowej i najczę-

ściej występującej postaci z trzech elementów, których obecność nie jest jednak-

że w równym stopniu obowiązkowa. Welleryzm rozpoczyna się od cytatu, który 

może być przysłowiem właściwym, wyrażeniem przysłowiowym, (sic!) lub na-

wet pojedynczym słowem. Cytat ten, określany w terminologii paremiologicznej 

mianem dictum, włożony zostaje w usta konkretnej postaci – nazwać ją można 



 325 

persona (wybranej spośród postaci stereotypowych, symbolicznych). Dictum 

wraz z wypowiadającym go mówcą welleryzm umiejscawia w konkretnym kon-

tekście sytuacyjnym, tzw. factum”, np. Dużo krzyku, mało wełny, mówił diabeł 

strzygąc świnię [Szpila, 2003, 76]. Ostatni podtyp – priamele – konstytuują ciągi 

wyrazów, fraz lub niedługich zdań „opatrzonych jednym komentarzem, stano-

wiącym rodzaj klamry sankcjonującej uszeregowanie obok siebie mniej lub bar-

dziej odmiennych elementów”, np. Deszcz ranny, gniew panny i taniec starej ba-
by niedługo trwają [Szpila, 2003, 80]. 

Katarzyna Kłosińska za najczęstsze odmiany paremii uznaje wyłącznie wel-

leryzmy („[…] przysłowia zastosowane jako cytaty w żartobliwym kontekście, 

na przykład «Co ma wisieć, nie utonie – powiedział spokojnie kapitan tonącego 

statku przewożącego skazańców»”) i priamele („[…] krótkie wierszyki, w któ-

rych zostały porównane zupełnie nieoczekiwane zjawiska, co […] ma wywołać 

efekt humorystyczny, na przykład «Ile gwiazd na niebie, ile dziur w przetaku, 

tyle jest obłudy w każdziutkim chłopaku»”) [Kłosińska, 2011, 13–14]. 

Między zaprezentowanymi koncepcjami widać wyraźne różnice ilościowe 

i jakościowe, tzn. związane z nakreślonymi definicjami. Andrzej M. Lewicki zda-

je się widzieć w obrębie przysłów największy zbiór zjawisk, ale jego lista jest 

nieprecyzyjna (nie wiadomo, jakie fakty i w jakiej liczbie kryją się za sformuło-

waniem „inne typy utrwalonych tekstów”). Stanowisko Grzegorza Szpili ma cha-

rakter pośredni. Najmniejsze zróżnicowanie kwantytatywne podtypów przysłów 

zawiera ujęcie Katarzyny Kłosińskiej. Warto również zwrócić uwagę na ekspli-

kacje poszczególnych pojęć. Są one na ogół lapidarne i dość ogólne. Za wyczer-

pujące można jedynie uznać definicje Grzegorza Szpili (poparte wieloma egzem-

plifikacjami). 

Spójrzmy teraz na podobieństwa i różnice między indonezyjskimi i polskimi 

propozycjami typologicznymi. Ujawniają się na tym polu nieprzystające do sie-

bie w zasadzie punkty widzenia. Z jednej strony są one wynikiem innego spoj-

rzenia na naturę omawianych zjawisk językowych, odmiennego eksplikowania 

wykorzystywanych pojęć, z drugiej – dotyczą genezy przysłów, które wyrosły na 

dywergentnych podłożach kulturowych. Nie dziwi wobec tego nieobecność w in-

donezyjskiej tradycji welleryzmów czy priameli. Za element, który łączy porów-

nywane ujęcia, można uznać przysłowia prototypowe, o których na polskim grun-

cie pisze Grzegorz Szpila [Szpila, 2003, 67]. Po indonezyjskiej stronie byłyby 

nimi konstrukcje nazywane pepatah. 

Pozostałe typy indonezyjskich przysłów nie mieszczą się w granicach pol-

skiej paremiologii. Indonezyjskie idiomy/ungkapan (jako podtypy przysłów sensu 
largo) czy też ungkapan (stanowiące odmianę idiomów pojmowanych szeroko), 

ale wyłącznie wielowyrazowe, to polskie związki frazeologiczne (in. frazeologi-

zmy). Uszczegóławiając, z indonezyjskimi idiomami (ungkapan) pełnymi i czę-

ściowymi korespondują – odpowiednio – związki frazeologiczne stałe i łączliwe 

(koncepcja Stanisława Skorupki – Skorupka, 1967, 6–7) oraz związki idiomatycz-
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ne / idiomy i połączenia frazeologiczne / frazemy (propozycja Andrzeja M. Le-

wickiego i Anny Pajdzińskiej – Lewicki, Pajdzińska, 2001, 318–319). Perumpa-
maan (typu: lidah bercabang bagai biawak dosł. język rozwidlony jak u jasz-

czurki ‘człowiek fałszywy, obłudny’; seperti melihat cacing dosł. jakby zobaczyć 

robaka ‘nie lubić, nienawidzić czegoś, kogoś’), czyli – w polskiej tradycji badaw-

czej – struktury będące utrwalonymi porównaniami i quasi-porównaniami [No-

wakowska, 2005, 52; 2010, 80; 2011, 26] również należą do związków frazeolo-

gicznych i stanowią ich podtyp. Stanisław Skorupka widział w nich klasę przejściową 

między związkami stałymi i łączliwymi [Skorupka, 1969, 222]. Andrzej M. Le-

wicki i Anna Pajdzińska sytuują je w grupie połączeń frazeologicznych (in. fra-

zemów) [Lewicki, Pajdzińska, 2001, 319]. Większość polskich paremiologów nie 

widzi ponadto w zbiorze przysłów miejsca dla sentencji, maksym (ale także afo-

ryzmów, skrzydlatych słów, gnomów, apoftegmatów czy złotych myśli) [Balow-

ski, 1993; Szpila, 2003, 87–92; Kłosińska, 2012, 13]. Sentencjom, maksymom, 

aforyzmom i skrzydlatym słowom w niektórych opisach przypisuje się status 

struktur najbardziej spokrewnionych z przysłowiami [Szpila, 2003, 87]. 

Zakończenie 

Różnice w lingwistycznych opisach indonezyjskich i polskich przysłów 

sprawiają, że badacz zajmujący się ich porównywaniem staje przed problemem 

wyboru najodpowiedniejszego zaplecza teoretycznego, które wyjaśniałoby nie-

jednorodną, wieloaspektową naturę analizowanych zjawisk. W tym zakresie ry-

sują się różne możliwości. Prowadzone analizy komparatywne można oprzeć na 

jednej z omówionych koncepcji (indonezyjskiej bądź polskiej), można również 

dokonać kompilacji poglądów albo zaproponować odmienne od dotychczaso-

wych ujęcie. W podejmowanych przeze mnie od 2014 roku badaniach nad indo-

nezyjsko-polską frazeologią porównawczą przyjmuję na ogół polską perspektywę 

opisu [zob. np. Wiatrowski, 2015a; 2015b; 2016; 2018; w druku], odwołując się 

do takiej koncepcji oglądu materiału frazeologicznego, która – moim zdaniem – 

najpełniej oddaje naturę obserwowanych faktów językowych i pozwala objąć na-

ukową refleksją także zjawiska funkcjonujące w obrębie indonezyjskiego zasobu 

wielowyrazowców (konsekwentnie wyłączam z pola obserwacji indonezyjskie 

jednowyrazowce). Decyzję tę podyktował ponadto fakt, że indonezyjskie badania 

nad utrwalonymi połączeniami wyrazowymi dopiero się rozwijają. Dość wspo-

mnieć, że pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone indonezyjskim idio-

mom powstało dopiero w 2012 roku [Suyatno, 2012]. Podobna sytuacja dotyczy 

naukowego oglądu przysłów. Lingwistyka indonezyjska nie doczekała się jeszcze 

nowoczesnego i wyczerpującego opisu zagadnienia. Wydaje się więc uzasadnio-

ne przeniesienie – przynajmniej częściowe – na grunt porównawczych analiz pa-

remiologicznych instrumentarium badawczego wypracowanego przez polskich 

językoznawców. Przemawiają za tym także inne argumenty. Najważniejszy doty-

czy definicji przysłów oraz kryteriów ich wydzielania spośród innych stabilnych 
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konstrukcji językowych. Polska perspektywa precyzyjniej oddaje istotę omawia-

nych zjawisk. Najbliższa jest mi koncepcja Grzegorza Szpili. Sprawdza się ona 

w stosunku do indonezyjskiego materiału. 

Porównywanie indonezyjskich i polskich paremii ułatwiłoby bez wątpienia 

uznanie za indonezyjskie przysłowia tylko tych eksplikowanych wąsko i ograni-

czenie ich formy do zdania. W ten sposób zostałyby wyeliminowane z indonezyj-

skich zbiorów paremiologicznych połączenia leksykalne zaliczane (nie tylko) przez 

polskich badaczy do związków frazeologicznych, czyli indonezyjskie idiomy 

(w wąskim ujęciu)/ungkapan, które są ekwiwalentne wobec wyrazu, nie są sa-

modzielnymi jednostkami tekstowymi rozumianymi bez posiłkowania się kon-

tekstem, nie mają charakteru ogólnego, nie są poradami, nie przekazują jakichś 

zasad życiowych, reguł postępowania. Uwagi te odnoszą się również do indone-

zyjskich konstrukcji nazywanych perumpamaan, którym na polskim gruncie – 

przypomnijmy – odpowiadają porównania (i quasi-porównania) frazeologiczne. 

Zawężenie przysłów do zdań wykluczy z indonezyjskich zbiorów paremiologicz-

nych również i te zjawiska językowe. Z kolei metaforyczność paremii wzorco-

wych, ich dwustopniowość znaczeniowa każe wyłączyć z zakresu pojęcia peri-
bahasa (pol. przysłowie) struktury określane mianem pemeo (maksymy, sentencje). 

Tak skompletowany zasób przysłów wymaga wewnętrznej, wielopoziomo-

wej, uwzględniającej różne kryteria (m.in. formalne, semantyczne, genetyczne) 

stratyfikacji, która ujawni być może – na tle polskiego zbioru paremiologicznego – 

swoistość indonezyjskiego materiału badawczego. Problem wymaga osobnego 

rozpatrzenia. 

ON SOME PROBLEMS OF INDONESIAN–POLISH 
COMPARATIVE PAREMIOLOGY 

Summary 

The subject of the paper are selected theoretical problems concerning the In-

donesian and Polish comparative paremiology. The considerations concentrate on 

the comparison of: a) the applied terminological grid and the ways of defining a 

proverb (in contrast to the Polish understanding, in Indonesian literature on the 

subject, a proverb is interpreted both widely and narrowly), b) the criteria for iso-

lation of proverbs from other fixed language constructions (in Polish concepts the 

set of criteria is more extensive) and also c) the typological proposals (in Indone-

sia research the stratification of proverbs derives from the adopted definition  – 

broader or narrower – of this linguistic phenomenon). This kind of juxtaposition 

is aimed at construction of a theoretical base of future research into the Indone-

sian-Polish comparative paremiology. It has been postulated to adopt the Polish 

perspective of description which is more precise with reference to proverbs and 

enables scholars to exclude from the Indonesian paremiological material the phe-
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nomena not fulfilling the criteria of paroemia quite commonly accepted not only 

in Polish linguistic literature. 
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1. Wprowadzenie 

Komunikując się z innymi ludźmi w różnych sytuacjach słyszymy czasami  

przysłowia, sentencje, aforyzmy wplatane w nurt rozmowy. Nie jest to tak dziwne, 

jeżeli uświadomimy sobie fakt, że formy te pomagają mam zrozumieć świat, 

mają odpowiedź na czasami trudne pytania, w prosty, wręcz banalny sposób tłu-

maczą rzeczy skomplikowane, mające miejsce w różnych sferach naszego życia, 

przekazują nam porady, zalecają jakąś postawę czy działanie, wyrażają negatywny 

stosunek do czegoś itp. Tak się dzieje również w przypadku biznesu. Chociaż 

biznes i paremiologia są na pierwszy rzut oka dość odległymi sferami życia społec-

znego, to można od razu założyć, że posiadają one jakieś elementy wspólne. 

Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki udział w zasobach pol-

skiej paremiologii mają połączenia wyrazowe odnoszące się czy mające zasto-

sowanie w biznesie, a także, jakie treści historyczne, a przede wszystkim kultur-

owe przekazują. Przez biznes rozumie się tu szeroko pojęte „przedsięwzięcie 

handlowe lub produkcyjne przynoszące zysk; potocznie też: firma realizująca to 

przedsięwzięcie” [www.sjp.pl], czyli działalność zarówno małych firm, jak i dużych 

koncernów, mającą na celu tworzenie nowych dóbr materialnych i niematerial-

nych w celu osiągnięcia zysku. 

W artykule przyjęto metodę kulturowej perspektywy opisu, co wymusza szer-

sze ujęcie analizowanego materiału, a więc włączenie w obszar badań wszelkich 

rejestrowanych w różnych źródłach połączeń wyrazowych, które cechuje trwałość 

pod względem formalnym i obrazowość [Lewandowska, 2008, 35]. Należeć tu 

będą zatem jednostki o różnorodnym statusie: przysłowia, sentencje, wyrażenia 

porównawcze oraz powiedzenia, zaczerpnięte z Nowej księgi przysłów polskich 
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i wyrażeń przysłowiowych pod red. J. Krzyżanowskiego (wydanie z r. 1970), ale 

też przykłady zaczerpnięte z portali internetowych (patrz literatura). Z uwagi na 

obszerność tematu rozważania ogranicza się do kilku aspektów zawiązanych 

ściśle z biznesem, tzn. aspekty prawne, narodowość a biznes, prowadzenie bizne-

su oraz rola pieniądza. 

2. Łacińskie paremie prawnicze w biznesie 

Ważnym filarem kultury europejskiej jest prawo rzymskie. Nic dziwnego 

zatem, że wiele zasad tego prawa funkcjonuje do dziś w prawie państw europej-

skich, choć często w zmienionej formie i treści. Paremie łacińskie, czyli krótkie 

sentencje, są natomiast nadal używane przez prawników, gdyż ich skrócona for-

ma oraz uniwersalny charakter pozwala na wyrażenie zasady prawnej w zaledwie 

jednym zdaniu, zrozumiałym dla prawników niezależnie od ich języka ojczyste-

go. Można tu wymienić grupę powszechnie używanych zwrotów natury ogólnej, 

mających odniesienie również do biznesu, np.:  

– Pecunia non olet – Pieniądze nie śmierdzą; powiedzenie usprawiedliwiają-

ce nieuczciwe postępowanie w biznesie, dążenie do zarobienia pieniędzy za 

wszelką cenę; 

– Amicus certus in re incerta cernitur – pewnego przyjaciela poznasz w sy-

tuacji niepewnej; 

– Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić; 

– Audentes fortuna iuvat – śmiałym szczęście sprzyja 

[http://www.egospodarka.pl/tematy/lacinskie-paremie-prawnicze]. 

Bardziej rozbudowane przykłady o charakterze prawno-biznesowym wystę-

pują w sytuacjach, które spotyka się na „wyższym” etapie komunikacji bizneso-

wej, np. w negocjacjach, umowach czy w korespondencji handlowej. Do tej gru-

py należą np.: 

– Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non potest – Siła wyż-

sza to zdarzenie, któremu słabość ludzka nie może się oprzeć; wyrażenie 

spotykane np. w negocjacjach czy w korespondencji handlowej (force ma-

ior) w wypadku, gdy firma ma trudności, których źródło jest wynikiem ka-

tastrofy, nieprzewidzianego działania sił natury, np. powódź, huragan itp.;  

– Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Jest to jedna z pod-

stawowych zasad prawa, z której wynika, że nie można zasłaniać się niezna-

jomością normy prawnej; 

– Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz; 

– Pacta sunt servanda  umów należy dotrzymywać, każda osoba zawierają-

ca umowę powinna ją wykonać. Jest to  jedna z podstawowych zasad prawa 

kontraktowego, ponieważ stanowi gwarancję stabilności obrotu, zaraz obok 

reguły swobody umów; 

– Premia da mihi factum, dabo tibi ius – podaj mi fakty, a podam ci prawo; 
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– Nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet – nikt nie mo-

że przenieść na inną osobę więcej praw niż sam posiada; Regulacja chroni 

nabywców, którzy mają przekonanie co do tego, że nabywają ruchomość 

(np. samochód) od osoby uprawnionej (właściciela), jednak potem okazuje 

się, że zbywca w rzeczywistości nie był właścicielem. 

– Mora trahit periculum – zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpo-

wiedzialność np. dłużnika); 

– Ceteris paribus – „przy pozostałych warunkach równych” lub „przy tych 

samych okolicznościach” (zwrot spotykany np. w kontraktach); 

– In dubiis benigniora – w sytuacjach dwuznacznych (należy przyjąć po-

gląd) bardziej korzystny (dla stron); 

– Pacta conventa – uzgodnione warunki itp. 

[http://www.egospodarka.pl/tematy/lacinskie-paremie-prawnicze]. 

Należy pamiętać, że są to sytuacje, które nie występują w kontekstach biz-

nesowych nagminnie i przeważnie wiążą się ze skutkami prawnymi działań, dla-

tego ww. paremie mają charakter prawny i są częściej używane przez prawników 

współpracujących z przedstawicielami biznesu niż przez samych biznesmenów. 

3. Narodowość w biznesie 

W językach większości narodów europejskich  powstały w wyniku wielo-

wiekowych kontaktów czy przekazywanych informacji stereotypowe oceny, wi-

zerunki przedstawicieli narodu własnego i innych narodów. Są to obrazy i oceny 

bardzo uproszczone, często mocno zabarwione emocjonalnie i subiektywne, wy-

rosłe z pewnej praktyki społecznej, kulturowej i językowej. Źródeł tej oceny  

należy szukać z jednej strony w tradycji, w tzw. mądrości ludowej (czyli np. w przy-

słowiach, aforyzmach, sentencjach, dowcipach), kształtowanej i wrastającej w świa-

domość językową i społeczną kolejnych pokoleń, aż stały się elementami kultury 

i świadomości językowej całych narodów. Z drugiej strony, elementem kształtu-

jącym naszą ocenę innych nacji są kontakty z ich przedstawicielami, czasem ob-

serwacja, wiedza i doświadczenie, czasem uprzedzenia, niepokoje i fobie. Wła-

śnie takie utarte opinie o innych i o sobie na tle innych, pozytywne i negatywne, 

żartobliwe i poważne, czasami złośliwe czy dobrotliwe, stanowią stały element 

w języku i kulturze każdego narodu. Niektóre z tych stereotypowych ocen funk-

cjonują bez większych zmian w kulturach narodowych od kilku wieków, inne 

ulegają w wyniku działania różnych czynników istotnym zmianom. Szczególnie 

w ostatnich latach ten wątek nabiera również w kontekście biznesu na znaczeniu 

z uwagi na fakt, że bardzo dużo firm, nawet tych małych, ma ożywione kontakty 

biznesowe z przedstawicielami innych nacji. Zacznijmy jednak od siebie: W No-
wej księdze przysłów polskich i wyrażeń przysłowiowych pod red. J. Krzyżanow-

skiego z 1970 r. (dalej: KP) Polski i Polaków dotyczy ok. 130 zwrotów, z których 

część może być również kojarzona z biznesem. Co Polacy mówią o sobie, jakie 

wartości moralne cenią, co sądzą o pieniądzach, biznesie, jak  zawierają interesy? 
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Kilka przysłów oddaje specyficzne cechy Polaków, mające znaczenie także 

w biznesie, takie jak wiara, odwaga, gościnność, inteligencja, patriotyzm: Polska 
osłów nie rodzi; Polak karku nie ugnie;  Polacy zawsze wiarę dzierżą (dotrzymu-

ją słowa); Polska cnota – każdemu otworzyć wrota; Polskie serce każdemu otwar-
te. Również negatywne cechy, jak kłótliwość, głupota, nieprzemyślane działania, 

mogące zaszkodzić prowadzonym interesom znajdują odzwierciedlenie w przy-

kładach typu: Brną po wodzie, a kładka pośrodku; Mądry Lach poniewczasie / 
Mądry Polak po szkodzie; Największe Polaków przywary: niezgoda koło wiary; 
Gdzie dwóch Polaków, tam trzy strony; Polak jak małpa, co ujrzy, to chce mieć; 

U Polaków zapał słomiany; U Polaka: co w sercu, to i na języku; Moda polska – 
podpić i pobić. Duża grupa przysłów porównuje Polaków z innymi nacjami. Jed-

ne z przysłów wywyższają zdolności Polaków (Czego się inny uczyć musi, z tym 

Polak się rodzi; Co Polak, to doktor, co Niemiec, to kupiec; Jak i Polak, tak i Czech, 
by nie robił, to by zdechł), inne wytykają ich słabe strony: Najlepiej gospodaro-
wać po bankrucie Polaku, a najgorzej po bankrucie Niemcu; Polsko-czeskie zło-

ści – germańskie radości.  
Z zamieszczonych w KP przykładów wynika, że  ocena wymienionych na-

rodów nie jest identyczna, w stosunku do siebie mamy dużą dozę tolerancji, je-

steśmy narodem dzielnym, gościnnym, a jeśli wytykane są wady, to z dużą dozą 

ironii czy nawet żartobliwości. Do Niemców (w źródłach historycznych) Polacy 

mają raczej niechętne nastawienie, ale uznają i respektują ich dorobek (Akuratny 

jak Niemiec; Co Niemiec, to kupiec; U Niemca ucz się rozumu, u Polaków cnoty; 
Niemiec jak wierzba, gdzie go posadzisz, tam się przyjmie), Francuzów traktują 

trochę lekceważąco, nie zapominając jednak o wpływach, jakie ta nacja wywiera-

ła na inne narody (Gdy Francja ma katar, cała Europa kicha; Co Francuz wymy-
śli, Polak polubi), narody słowiańskie są reprezentowane skromnie i w większo-

ści neutralnie. Natomiast najbardziej negatywny cechy, szczególnie w kontekście 

biznesowym, przypisuje się Cyganom i Żydom. O ile Cygan kojarzy się z drob-

nymi wykroczeniami, kradzieżami, kłamstwami, to Żydzi byli symbolem chci-

wości, skąpstwa, sprytu, fałszu podczas zawierania transakcji, nieuczciwych inte-

resów, mających doprowadzić do pozyskania możliwie największych zysków, 

postępowaniem nie fair: Co Żyd zaorze, to Cyganem lekko zawłóczy; Chciwy jak 

Żyd; Dlatego Żyd bogaty, że żyje z cudzej biedy i straty; Gdzie chłop traci, tam się 

Żyd bogaci; Jak Żyd kłania się nisko, wielka bieda gdzieś blisko; Już temu bieda, 
kto prosi Żyda; Gdo wierzy w Żydy, nie ujdzie biedy. Na Żyda tak rachować moż-
na, jak na zły zegarek; Wilk i Żyd nigdy nie syt; Zakochany, jak Żyd w handlu; 

Żyd nie byłby Żydem, gdyby nie oszukał; Żydowi nigdy nie wierz; Żydowska rzecz 
obiecać, a nie dać. O rozmiarach niechęci u Polaków w stosunku do tego narodu 

i ich umiejętności „biznesowych”, może świadczyć fakt, że w Nowej księdze przy-

słów polskich na ponad 260 przykładów nie ma ani jednego sugerującego sympa-

tię, co najwyżej obojętny stosunek. 
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Przytoczone przysłowia dowodzą, że we własnych oczach jesteśmy raczej 

narodem dzielnym, gościnnym, pracowitym, choć z różnym skutkiem, aczkol-

wiek nie jesteśmy pozbawieni pewnego samokrytycyzmu. Polacy to naród cza-

sami okazujący respekt dla osiągnięć zachodnich sąsiadów, zaś w stosunku do 

pozostałych odnoszący się z wyższością lub dystansem, czasami niechęcią, na-

tomiast z dużą niechęcią do tzw. „innych” we własnym narodzie, tj. Cyganów 

i Żydów. 

4. Mały biznes – rzemiosło  

Biznes można z powodzeniem rozwijać na mała skalę, np. w ramach rze-

miosła czy wszelkiego rodzaju usług realizowanych w firmach jedno- lub kilkuo-

sobowych. Takie formy biznesu są w społeczeństwie szanowane i coraz bardziej 

doceniane (firma jako usługodawca i znaczący lokalny pracodawca). Wpływ tego 

rodzaju wytwórczości oraz usług na życie mieszkańców miast i wsi znalazł swoje 

odzwierciedlenie również w języku, nie tylko w nazwach poszczególnych rze-

miosł lub osób je wykonujących, lecz również w utrwalonym obrazie czynności 

zawodowych, ryzyka związanego z wykonywanym zawodem: Trudno, aby się 
kowal nie sparzył, a rybak nie zmaczał; Młynarz nie umączony – rzadka rzecz 

[Młynarczyk 2013: 140 i n.]. Są także przysłowia, które ukazują zwiększone za-

potrzebowanie na niektóre usługi rzemieślnicze spowodowane czynnikami obiek-

tywnymi, np.: Jak na drodze lód, to kowalom miód; Szyby lecą, szklarz się śmieje. 

Rzemiosło było i jest wysoko cenione ze względu na możliwość zapewnienia so-

bie materialnych podstaw egzystencji, co znalazło odzwierciedlenie w paremiach 

poprzez obraz zawodowych czynności: Kto ma w ręku rzemiosło i niepusto w głów-

ce, obejdzie świat o złotówce; Rzemiosło ma złote dno; Igła krawca żywi. Jednak-

że porównując paremie rzemieślnicze z reprezentacją innych aspektów rzeczywi-

stości biznesowej, należy ją ocenić jako skromną. 

5. Pieniądz   

Ten najważniejszy atrybut w biznesie przeszedł na przestrzeni lat duże 

zmiany w zakresie jego postrzegania i roli w życiu człowieka. Przysłowia  pod-

kreślają konieczność ich posiadania i utrzymania (Bez pieniędzy ani rusz; Kłopot 

z pieniędzmi, ale gorszy bez nich; Człowiek bez pieniędzy jest jak wilk bez zębów – 

francuskie; Ani pies za darmo nie szczeka; O pieniądzach się nie mówi, pieniądze 
się ma; Lepiej mieć stały dochód, niż fascynującą osobowość – O. Wilde; Pienią-
dze przychodzą pomału, a odchodzą jak piorun; Głupiec i jego pieniądze szybko 

się rozstają – angielskie; Jak zarobić to kupiec, jak stracić to głupiec; Za późno 
jest oszczędzać, gdy widać dno – Hezjod), ale też przestrzegają często przed ich 

zgubnym wpływem (Pieniądz – dobry sługa, ale zły przewodnik; Chcesz stracić 

przyjaciela, pożycz mu pieniądze; Pieniądze i białogłowy zawracają ludziom gło-
wy; Pieniądze zarobisz, zdrowia nie – tureckie). Inne powiedzenia o pieniądzach, 

oprócz niebezpieczeństw z nimi związanych, wskazują też na konieczność ich 
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posiadania oraz utrzymania. Dlatego w wielu przysłowiach zaleca się oszczędza-

nie: Do grosza grosz to się napełni trzos; Grosz oszczędzony przerabia się w mi-
liony; Kto się z groszem nie liczy, tego bieda wyćwiczy; Pieniądz rodzi pieniądz; 

Łatwiej się majątku dorobić, niż go utrzymać; Inteligencję człowieka można zo-
baczyć w tym, jak zarabia pieniądze. Jego mądrość w tym, jak je wydaje – grec-
kie [zob. Iwuć. 324 cytaty…]. 

W ostatnich latach obserwuje się wręcz chorobliwą koncentrację na pienią-

dzach i dobrach materialnych, a dotyczy to nie tylko sfery biznesu, ale i całych spo-

łeczeństw: Pieniądz rządzi światem; Gdzie pieniądze mówią, tam wszystko milczy; 

Pieniądze wszystko mogą. Z drugiej strony można zaobserwować pojawianie się 

form ilustrujących zmianę nastawienia do pieniądza, „uaktualniających” stare 

przysłowia, tzw. antyprzysłów: Pieniądze szczęścia nie dają – do czasu; Pieniądze 

szczęścia nie dają, dopiero zakupy (M. Monroe);  Pieniądze szczęścia nie dają, 
lecz każdy chce to sprawdzić osobiście (S. Kisielewski); Pieniądze szczęścia nie 
dają, lecz uspokajają – niemieckie [zob. Iwuć. 324 cytaty]. Formy te wprowadza-

ją z jednej strony element żartobliwy do języka, a z drugiej – są często efektem 

obserwacji zachowań ludzkich. 

6. Prowadzenie biznesu (interesów), zarządzanie  

Również to pojęcie przeżyło dużą metamorfozę. W Nowej księdze przysłów …  

pod hasłem interes  zamieszczone jest tylko 18 pozycji, z których większość ma 

charakter przestrogi: Interes ludzi wiąże i kłóci; Interes zmusza do ukłonów; Kto 
ma interes, nie może się bawić; Interes jak niemowlę: nie pójdzie, gdy go za rącz-
kę nie poprowadzisz. Ta sfera życia społeczno-gospodarczego została rozwinięta 

na początku XX w. do rozmiarów największych w historii. Poza tym zmieniło się 

nastawienie do przedsiębiorców, którzy w perspektywie historycznej wiązani byli 

z wykorzystywaniem siły roboczej, nieprzestrzeganiem prawa, czy wspomniani 

wyżej drobni „biznesmeni” – Żydzi, z nieuczciwością. Obecnie prowadzenie biz-

nesu kojarzy się w zdecydowanej większości przypadków pozytywnie, łączone 

jest z ciężką pracą, wiedzą z branży i oczywiście ze szczęściem, współpracą z wie-

loma specjalistami, np. od marketingu, reklamy, psychologii, psychologii rekla-

my, psychologii w biznesie, socjologii. Ponieważ niektóre aspekty biznesu są al-

bo nowe, albo uzyskały nowy image, dlatego mało jest w tradycyjnych zbiorach 

przysłów odpowiadających ww. aspektowi: Chciwy dwa razy traci; Co utargu-
jesz, tego nie zapłacisz; Dasz na kredyt – stracisz klienta; Kto płaci, ten wymaga; 
Czasem największym zyskiem jest strata (perskie); Każdy kupiec swój towar chwali 

(niemieckie); Każdy towar ma swoją cenę (chińskie); Kto nic nie ryzykuje, ten nic 
nie ma (francuskie). Niedobór paremii w tradycyjnych źródłach wypełniają  now-

sze sentencje, złote myśli i cytaty znanych osób – często powiązanych z tą sferą, 

którzy udzielają „rad” przedsiębiorcom: Lepszy mały, a częsty zysk niż wielki, 
a rzadki; Małe zyski psują wielkie interesy (chińskie); Kupując rzeczy tanie trwo-
nisz pieniądze (japońskie); Uprzejmość jest najlepszym argumentem w sprzedaży 
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(J. Kreike). Czasami te „porady” są mało etyczne: Mów prawdę lub blefuj, ale 
osiągnij cel (M. Twain); Jeśli nie możesz kogoś zwyciężyć – przekup go (amery-

kańskie); Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej re-

klamie (M. Twain); W fabryce produkujemy kosmetyki, w sklepie sprzedajemy 
nadzieję (J. Rovson); Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż 
inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni (amerykańskie); Sekretem biz-

nesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni (A. Onassis); Jakość pamięta się o wie-
le dłużej niż cenę (Gucci) [zob.: http://cytatybiznesu.pl/]. 

Każdy przedsiębiorca zakłada w swoich planach biznesowych osiągnięcie 

przez jego firmę sukcesu. O ile sformułowanie sobie takiego celu jest banalnie 

proste, to już jego realizacja bywa złożona. Z pomocą w wyartykułowaniu priory-

tetów w prowadzeniu biznesu przychodzą czasami starsze formy (Bez pracy nie 

ma kołaczy; Gdzie głowa rządzi, tam człowiek nie błądzi [KP]; Sukces jest wyni-
kiem właściwej decyzji – Eurypides; Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz 
musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu – Konfucjusz), ale prze-

ważają nowsze sentencje: Nie narzekaj, że masz pod górę,  gdy zmierzasz na szczyt; 
Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach; Jeśli chcesz gdzieś dojść, 
najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł [https://marketingibiznes.pl]. 

 

Ponieważ dzisiejsze czasy niosą ze sobą inną, nową rzeczywistość i nowe 

doświadczenia, a sam biznes, szeroko rozumiana przedsiębiorczość rozwinęła się 

w realiach polskich praktycznie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie-

które mądrości ludowe wyrażone przysłowiami utraciły na aktualności i przestały 

pełnić rolę dydaktyczno-moralną. Z jednej strony obserwuje się zanikanie starych 

przysłów, z drugiej – nowa rzeczywistość prowadzi do pojawiania się „nowo-

przysłów” – aktualizacji utartych prawd i nadania im nowego życia – obrazują-

cych swego rodzaju polemikę między starym, znanym, a nowym, między ogólnie 

akceptowanym a kontrowersyjnym. Te nowe formy są świadectwem ewolucji po-

glądów, zmiany systemu wartości, ale też bywa, że zmodyfikowana forma jest 

tylko rodzajem gry językowej [Drużyłowska, 2016, 39], przejawem chęci ekspe-

rymentowania z językiem w celu wywołania elementu zaskakującego, komiczne-

go, a czasami prowokacyjnego. Poziom literacki jest tu wartością drugoplanową 

(chociaż bywają błyskotliwe i zaskakujące formy nowoprzysłów, znakomicie pu-

entujące rzeczywistość), ich interpretacja nie wymaga wytężonego wysiłku umy-

słowego, niektóre wręcz są na pograniczu dobrego smaku, ale ich  podstawowy 

cel to wywołanie określonej reakcji odbiorcy, nadanie koloru „przyziemnym” 

sprawom. Również niektóra  przysłowia związane w pojęciami biznesowymi do-

czekały się modyfikacji: Kto pod kim dołki kopie, ten będzie na topie; Kto pod 
kim dołki kopie, ten szybko awansuje; Jak cię widzą, to pracuj; Bez pracy nie ma 

kołaczy, są tylko nagniotki na rękach; Żadna praca nie hańbi, ale każda męczy; 
Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy; Cierpli-
wością i kredytami ludzie się bogacą; Czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się 



338   

należy; Jak wpadnę, to na amen mnie wyleją w pacierzu…; Pieniądze nie śmier-
dzą, ponieważ są prane; Nie wszystko złoto, co sprzedaje się w sklepie [o sposo-

bach tworzenia antyprzysłów szerzej patrz Wojtczak, 2014]. 

Mimo wspomnianego wyżej przewartościowania w nowoprzysłowiach trze-

ba przyznać, że na swój sposób przyczyniają się one do utrwalania pierwotnych 

form przysłów i chronią je tym samym od zapomnienia. 

7. Podsumowanie  

Paremia znajduje zastosowanie w języku biznesu, ale możliwości jej zasto-

sowania są ściśle uzależnione od poruszanego wątku. Licznie reprezentowane są 

aspekty związane z biznesem, znane w kulturze i tradycji od dawna, takie jak np. 

narodowości, pieniądz, paremia prawnicza mająca zastosowanie w biznesie. Pra-

ca, jako elementarne zajęcie każdego dorosłego człowieka, jest również dobrze 

reprezentowana w paremiologii, ale jednocześnie obserwuje się daleko idącą ewo-

lucję w jej interpretacji i ocenie wartości. Dla pojęć relatywnie nowych lub zna-

nych, ale zyskujących na znaczeniu, jak biznes (interes), przedsiębiorca, sukces 

zawodowy, sposób zarządzania, sięga się po przysłowia narodów o wielowieko-

wej tradycji handlowej lub stosuje cytaty, aforyzmy i inne formy wypowiedzi 

ludzi znanych i cenionych w branży. Należy wspomnieć również o roli nowo-

przysłów we współczesnym języku biznesu, które stosowane w nieformalnych 

sytuacjach, wzbogacają język o nowe, czasami zabawne sformułowania i zapew-

niają żywotność tradycyjnym formom przysłów.  

PAROEMIAS IN THE SPECIALIST BUSINESS LANGUAGE 

Summary 

The article is an attempt at presentation of paroemias functioning (as well as 

their modified variants) in the business language. The basic terms were character-

ised in the introduction, next there were presented and discussed exemplary paro-

emias used in business.  The analysed language material was restricted to a set of 

examples of Latin origin, phrases describing the role and aspects of work and 

money, a set of sayings concerning everyday business activities, interpersonal 

relationships. In the article there were also discussed portmanteau words and 

phraseological innovations. 
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