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Związki frazeologiczne w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego

W teorii leksykograficznej problematykĊ frazeologiczną sprowadza siĊ zasadniczo
do dwóch kwestii:
1. metodologicznej, czyli jakie jednostki jĊzyka uznaü za związki frazeologiczne;
2. „technicznej”, czyli w jakiej postaci i gdzie notowaü je w sáowniku.
Tymczasem w praktyce leksykografom przychodzi borykaü siĊ z wieloma problemami
szczegóáowymi, wymagającymi arbitralnych rozwiązaĔ, jak np.:
1. czy i jak uwzglĊdniaü wymiennoĞü (wariantywnoĞü synonimiczną) niektórych elementów związku frazeologicznego, typu: jak psu z gardáa wyjĊte/wyciągniĊte;
2. jak informowaü o wariantywnoĞci gramatycznej, obejmującej np. pary aspektowe
czasowników w zwrotach frazeologicznych (graü/zagraü komuĞ na nosie) czy
derywaty sáowotwórcze (mieü pod górĊ/górkĊ, piĊtno Kaina/kainowe);
3. czy i w jaki sposób odnotowywaü doĞü czĊste, ale nieregularne zjawisko diatezy
w zwrotach, np. spaliü za sobą mosty ĺ mosty zostaáy spalone.
Ponadto naleĪy rozstrzygnąü parĊ kwestii bardziej technicznych, z którymi jednakĪe
wiąĪą siĊ decyzje natury metodologicznej, np.:
4. jaką formĊ przyjąü za hasáową, a wiĊc np. szukaü dziury w caáym, ale: nie mieü
czego szukaü gdzieĞ, czy raczej: ktoĞ nie ma szukaü czego gdzieĞ; naleĪy zatem
zdecydowaü, w jaki sposób informowaü o tzw. skáadni zewnĊtrznej związków
frazeologicznych.
Do problemów związanych z hasáowaniem frazeologizmów naleĪą jeszcze:
5. kwestie związane z ograniczeniami fleksyjnymi;
6. notowanie związków synonimicznych i antonimicznych;
7. problem kwalifikacji — stylistycznej (np. pot., wulg., ksiąĪk.), Ğrodowiskowej
(np. máodz.), Ĩródáowej (np. mitol., bibl.).
Najtrudniejszym jednakĪe, a jednoczeĞnie podstawowym problemem jest sformuáowanie na tyle precyzyjnej definicji związku frazeologicznego, aby umoĪliwiáa ona
leksykografowi jednoznaczne zakwalifikowanie danego poáączenia jako jednostki.
Tym samym jest to równieĪ pytanie o granice miĊdzy frazeologizmem a kolokacją
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— najistotniejsze z punktu widzenia opracowywanej koncepcji WSJP. MoĪna pytania
te mnoĪyü, gdyĪ w literaturze przedmiotu mówi siĊ takĪe o frazemach, konstrukcjach
werbo-nominalnych, idiomatach, frazeoidiomatach, z jednej strony, i skrzydlatych sáowach, terminach, nazwach záoĪonych — z drugiej. W tym miejscu moglibyĞmy zatem
przytoczyü wiele definicji przywoáanych wyĪej terminów1, jednakĪe mają one gáównie wartoĞü teoretyczną i z punktu widzenia praktyki leksykograficznej nie wydają
siĊ szczególnie pomocne. Tradycyjnie autorzy sáowników posáugują siĊ utrwalonymi
w literaturze przedmiotu wyznacznikami frazeologicznoĞci, tj. metaforycznoĞcią znaczenia (znaczenie związku frazeologicznego nie jest prostą sumą znaczeĔ elementów
go budujących) oraz niepodzielnoĞcią skáadniową (nie moĪna rozszerzaü frazeologizmu
o kolejne elementy). Innymi sáowy, frazeologizm to ustalone poáączenie wielowyrazowe, które stanowi funkcjonalnie niepodzielną jednostkĊ systemu jĊzykowego. Ze
wzglĊdu na formĊ frazeologizmy dzieli siĊ na frazy (mające postaü zdania), zwroty
(frazy werbalne) oraz wyraĪenia (grupy imienne, wyraĪenia przyimkowe). Kwestia
ta z punktu widzenia leksykografii jest o tyle istotna, Īe niekiedy trudno ustaliü granicĊ danej jednostki, np. pomiĊdzy zwrotem a wyraĪeniem (a nawet niekiedy frazą).
Istnieją w polszczyĨnie przypadki, gdy wyraĪenie frazeologiczne typu czarna rozpacz
stanowi jednoczeĞnie element zwrotu: wpaĞü w czarną rozpacz, a takĪe frazy czarna
rozpacz ogarnia kogoĞ (podobnie: krokodylowe ázy — roniü/wylewaü krokodylowe ázy).
Powstaje zatem pytanie, czy sáownik winien notowaü zarówno hasáo: czarna rozpacz,
jak i wpaĞü w czarną rozpacz obok czarna rozpacz ogarnia kogoĞ.
Ponadto do frazeologizmów w szerokim ujĊciu zalicza siĊ tak tzw. związki staáe,
jak i tzw. áączliwe. Podziaá ten moĪna przyrównaü do rozróĪnienia pomiĊdzy idiomem
a kolokacją. Jak wiadomo, idiomy (stanowiące podzbiór frazeologizmów) reprezentują
poáączenia wyrazowe, których znaczenie globalne jest diametralnie róĪne od znaczeĔ
elementów skáadowych, w przeciwieĔstwie do „zwykáych” frazeologizmów, gdzie jeden ze skáadników zachowuje swój sens, np. idiomem bĊdzie Ğlepa uliczka ‘sytuacja
bez wyjĞcia’, związkiem frazeologicznym natomiast Ğlepa uliczka ‘ulica, która nie ma
poáączenia z inną na drugim koĔcu’.
Pomijając jednak kwestie teoretyczno-terminologiczne, skupmy siĊ na problemach
najistotniejszych z punktu widzenia opracowywanej koncepcji WSJP. JeĞli bowiem
zaáoĪymy, Īe sáownik bĊdzie notowaá osobno poáączenia wyrazowe zaliczane do kolokacji, a osobno jednostki uznane za idiomy, naleĪy sformuáowaü w miarĊ moĪliwoĞci
jasne kryteria odróĪniania tych dwóch bytów jĊzykowych2.

Np. frazem (wg Chlebdy 2003: 52) to: „znak jĊzykowy, stanowiący nazwĊ potencjaáu
treĞciowego (pojĊcia), którą w danej sytuacji dla wyraĪenia tego potencjaáu mówiący przywoáuje
(odtwarza) w charakterze jego wzglĊdnie staáego symbolu”.
2
O tym, Īe nie jest to zadanie áatwe, niech Ğwiadczą choüby najwiĊksze polskie sáowniki frazeologiczne, z których tak pierwszy (Sáownik frazeologiczny jĊzyka polskiego autorstwa S. Skorupki),
jak i ostatni (Wielki sáownik frazeologiczny jĊzyka polskiego P. Mueldnera-Nieckowskiego) są w istocie
leksykonami poáączeĔ zarówno kolokacyjnych, jak i idiomatycznych. PoĞrednie chronologicznie
prace próbowaáy mniej lub bardziej udatnie oddzieliü frazeologiĊ od związków áączliwych.
1
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ProponujĊ zatem przyjąü, Īe kolokacja (związek áączliwy) to takie poáączenie
wyrazowe, którego elementy funkcjonują w danym znaczeniu takĪe i poza analizowanym poáączeniem. Przykáadowo: szampaĔski humor skáada siĊ z dwóch leksemów:
szampaĔski ‘Ğwietny, doskonaáy, wyĞmienity, bardzo dobry’ oraz humor ‘nastrój’, tak
wiĊc szampaĔski humor to po prostu ‘Ğwietny, doskonaáy nastrój’. Natomiast jednostka
czarny humor nie byáaby w tym rozumieniu kolokacją, a frazeologizmem, bowiem leksem czarny w Īadnym ze swych znaczeĔ nie oznacza: ‘szyderczy, absurdalny’, a taki
sens niesie ze sobą frazeologizm czarny humor. Sytuacja jednak nieco siĊ komplikuje
w przypadku fraz werbalnych. Niektóre czasowniki tworzą bowiem caáe serie poáączeĔ mniej lub bardziej zleksykalizowanych i na tej podstawie wyciąga siĊ wniosek,
iĪ w poáączeniach tych reprezentują one kolejny leksem polisemiczny. Przykáadowo:
czasownik braü wystĊpuje we frazach typu: braü rozpĊd, braü kierunek, braü udziaá,
braü rewanĪ, braü Ğlub, braü kąpiel, co sugeruje, Īe istnieje polisemiczny leksem braü
oznaczający: ‘dokonywaü jakiejĞ czynnoĞci, rozpoczynaü jakąĞ czynnoĞü (precyzowaną przez odpowiedni rzeczownik)’. Taka praktyka ugruntowaáa siĊ — jak siĊ wydaje
— w leksykografii polskiej (por. np. USJP, SWJPDun, ISJP), co jednak moĪe prowadziü do niekonsekwencji. Trudno bowiem zrozumieü, dlaczego w takim wypadku
uznaje siĊ poáączenia braü kierunek, rozpĊd, rewanĪ za kolokacje, natomiast np. braü
udziaá notowane jest jako frazeologizm (por. USJP, podobnie w SWJPDun, choü tu
i braü odwet/rewanĪ uznane zostaáo za związek frazeologiczny). Przykáady moĪna by
tu mnoĪyü, zwáaszcza jeĞli idzie o czasowniki posiákowe w rodzaju: byü, robiü, mieü,
które z natury tworzą caáe serie mniej lub bardziej zleksykalizowanych poáączeĔ.
W tym miejscu naleĪy jeszcze wspomnieü o specyficznym typie jednostek frazeologicznych (o postaci najczĊĞciej wyraĪeĔ), jaki reprezentują tzw. terminy. W Ğwietle
wczeĞniejszych ustaleĔ moĪna by bowiem przyjąü, Īe ciągi typu: niedĨwiedĨ polarny,
klimat polarny, zorza polarna, Gwiazda Polarna itp. tworzą poáączenia wyrazowe,
w których powtarza siĊ przymiotnik polarny w znaczeniu ‘mający związek z biegunem, znajdujący siĊ blisko bieguna (biegunów) Ziemi’. JednakĪe w takiej sytuacji
UĪytkownik sáownika byáby w stanie zrekonstruowaü znaczenie poáączenia niedĨwiedĨ
polarny tylko jako ‘niedĨwiedĨ Īyjący blisko bieguna’, podczas gdy nawet najbardziej
„naiwna” definicja uwzglĊdni fakt, iĪ jest gatunek niedĨwiedzia o biaáej sierĞci. Z kolei w Īadnym z wyobraĪalnych znaczeĔ leksemu polarny nie pojawi siĊ eksplikacja:
‘mający biaáą sierĞü’, czy choüby ‘mający biaáy kolor’. W związku z tym rozpatrywany tu ciąg naleĪaáoby uznaü za jednostkĊ, natomiast poáączenie niedĨwiedĨ brunatny
moglibyĞmy potraktowaü jako kolokacjĊ (brunatny ‘mający kolor ciemnobrązowy
z odcieniem szaroĞci’). Takie rozwiązanie budzi jednak powaĪne wątpliwoĞci, gdyĪ
raĪąca niekonsekwencja prowadziáaby do nieczytelnoĞci sáownika. W związku z tym
naleĪaáoby postulowaü, aby wszelkie terminy (a co za tym idzie takĪe pewna czĊĞü
poáączeĔ gatunkujących) bez wzglĊdu na wypracowaną metodologiĊ byáy notowane
w sáowniku jako odrĊbne hasáa z ewentualną adnotacją w polu informacji fleksyjnej:
fraz. — termin.
Natomiast jeĞli chodzi o problem umiejscawiania jednostek frazeologicznych
w sáowniku, to w komputerowej wersji unikamy koniecznoĞci decydowania, pod któ-
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rym z elementów danej jednostki naleĪy umieĞciü peáną informacjĊ, gdyĪ frazeologizmy mają stanowiü odrĊbne hasáa, natomiast odsyáacze winny siĊ znaleĨü w kaĪdym
„znaczącym” haĞle „skáadowym”. Opisywane zatem byáyby tylko raz, a odnotowywane
wielokrotnie. Tym samym unikniemy czĊstego báĊdu leksykograficznego, iĪ poszczególne opisy róĪnią siĊ miĊdzy sobą. Pozostaje natomiast pytanie, jak rozwiązaü problem hasáowania jednostek z tzw. segmentem izolowanym, typu: nie bez kozery, braü
na spytki. Gdyby chcieü zadowoliü tak teoretyków, jak i praktyków-leksykografów
(por. uwagi na ten temat ĩmigrodzki 2005: 104), naleĪaáoby w sáowniku uwzglĊdniaü
hasáa: *spytki zob. braü na spytki; *na spytki zob. braü na spytki, *spytek zob.
braü na spytki, *spytka zob. braü na spytki. Podobnie naleĪaáoby potraktowaü teĪ
związki z elementami tworzącymi nazwy wáasne (zwyczajowo pomijane przez sáowniki ogólne), typu dookoáa Wojtek lub piĊta Achillesa.
Nieco odmienną kwestiĊ stanowi natomiast sposób notowania dopuszczalnej wymiennoĞci synonimicznej segmentów frazeologizmu, np. jak psu z gardáa wyjĊte/wyciągniĊte; ciskaü/miotaü/rzucaü pioruny/gromy na czyjąĞ gáowĊ; na zdrowy/cháopski
rozum. Aby uniknąü nieporozumieĔ, trzeba by tego typu zjawiska uznaü za regularne
synonimy, tzn. rozróĪniü jednostki: ciskaü pioruny..., ciskaü gromy..., miotaü pioruny...,
miotaü gromy... i przy kaĪdym informowaü o ich równoznacznych odpowiednikach.
Innymi sáowy, nie stanowiáyby one wariantów, ale byáyby traktowane analogicznie do
frazeologizmów o podobnym znaczeniu, lecz zupeánie odmiennej postaci. Tym samym
zarówno ciągi typu zrobiü kogoĞ w konia, zrobiü kogoĞ w balona, jak i wyprowadziü
kogoĞ w pole, wpuĞciü kogoĞ w maliny tworzyáyby synonimy jednostki zrobiü kogoĞ
na szaro. Takie rozwiązanie wydaje siĊ zgodne z przyjĊtą w sáowniku ogólną definicją
synonimii, za którą uznaje siĊ „relacje implikacji dwustronnej miĊdzy znaczeniami
wyraĪeĔ” (Grochowski 1982: 73).
Z jeszcze innego rodzaju káopotem bĊdziemy mieli do czynienia przy — nazwijmy
to — wymiennoĞci gramatycznej. Chodzi tu po pierwsze o takie derywaty, jak: braü/
wziąü byka za rogi, w przeciwieĔstwie do zjeĞü wszystkie rozumy, ale nie *jeĞü wszystkie rozumy. PoniewaĪ jednak sáownik nie bĊdzie uwzglĊdniaá par aspektowych (kaĪdy
czasownik ma stanowiü osobne hasáo), analogicznie naleĪy potraktowaü poszczególne
zwroty frazeologiczne. WaĪne wydaje siĊ jednak wyraĨne zaznaczenie w sáowniku, Īe
wymiennoĞü aspektowa we frazeologizmach nie jest zjawiskiem regularnym, por. np.
wypaliü z grubej rury vs *wypalaü z grubej rury, w gorącej wodzie kąpany vs *w gorącej wodzie wykąpany. Konieczne zatem wydaje siĊ podkreĞlenie w polu informacji
dotyczącej aspektu, iĪ dana jednostka nie ma odpowiednika aspektowego przez adnotacjĊ: tylko ndk np. przy haĞle szukaü dziury w caáym lub: tylko dk np. przy ruszyü
gáową, natomiast dopuszczalną „wariantywnoĞü aspektową” moĪna by odnotowywaü
poprzez odsyáacz. Podobnie — tzn. jako osobne hasáa — proponujĊ traktowaü oczywiĞcie „warianty iteratywne” typu: zjeĞü wszystkie rozumy i pozjadaü wszystkie rozumy.
Po drugie, w tym miejscu trzeba wspomnieü o (zapewne rzadkiej) wariantywnoĞci sáowotwórczej, jak np. w przypadku mieü pod górĊ/górkĊ, mieü piasek/piach w rĊkawach,
prowadziü kogoĞ za rĊkĊ/rączkĊ, które równieĪ winny byü hasáowane osobno, z jednoczesnym uwzglĊdnieniem form obocznych w polu informacji o synonimach.
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Tym samym jedyną wariantywnoĞcią odnotowywaną w formie hasáowej byáyby
wymiennie traktowane wyrazy funkcyjne, typu: upiec dwie pieczenie przy/na jednym
ogniu, goáy niczym/jak ĞwiĊty turecki. Uznawanie tego typu struktur za róĪne jednostki
nie wydaje siĊ celowe, juĪ choüby z tego wzglĊdu, Īe chyba nigdy fakultatywne segmenty nie stanowią skáadnika, pod którym frazeologizm bĊdzie odnotowywany.
Z kolei problemem natury — byü moĪe — bardziej technicznej jest forma hasáa. Nie wymagają komentarza frazeologizmy o formach wyraĪeĔ, które winny mieü
postaü tradycyjną (M. lp lub w przypadku jej braku — lm. dla fraz nominalnych) lub
utrwaloną (w przypadku frazeologizmów o postaci fraz przyimkowych). Natomiast juĪ
w przypadku fraz (czyli frazeologizmów o postaci zdania) musimy rozstrzygnąü, czy
obejmowaü formą hasáową takĪe miejsca walencyjne (oddawane tradycyjnie poprzez
zaimki typu komuĞ, czegoĞ, po czymĞ itp.), czy nie, np. oko zbieleje czy oko zbieleje
komuĞ (tu wchodzi teĪ kwestia szyku, czĊĞciej bowiem: oko komuĞ zbieleje). Jeszcze wiĊcej moĪliwoĞci mamy w przypadku zwrotów. Forma takiego hasáa moĪe mieü
bowiem dwojaką postaü — obie niejako utrwalone w tradycji leksykograficznej — tj.
w formie bezokolicznikowej, np. zbiü z pantaáyku, bądĨ w postaci zrekonstruowanego
schematu skáadniowego, np. ktoĞ zbiá kogoĞ z pantaáyku. W dotychczasowych sáownikach wystĊpują obie postaci, przy czym bezokolicznikowa tradycyjnie rezerwowana
jest dla zwrotów otwierających pozycjĊ mianownikową dla rzeczowników osobowych,
natomiast jeĞli pozycja ta jest wypeániania przez rzeczownik nieosobowy, proponuje siĊ
zapis z symbolicznym wypeánieniem miejsca tradycyjnego podmiotu, a wiĊc np. biü kogoĞ na gáowĊ, ale: coĞ zatyka komuĞ dech w piersiach. Wydaje siĊ jednak, Īe dobrze
byáoby zdecydowaü siĊ na jednorodny sposób zapisu, zwáaszcza Īe w elektronicznej
wersji sáownika uáatwiáoby to zapewne przeszukiwanie. PoniewaĪ koncepcja przygotowywanego sáownika przewiduje w artykuáach hasáowych osobne pole dla informacji
skáadniowej, zasadny zdawaáby siĊ wybór bezokolicznikowej formy hasáowej, a schemat syntaktyczny pojawiaáby siĊ w tymĪe polu. JednakĪe wówczas leksykon notowaáby hasáa niekiedy bardzo „odlegáe” od jednostek, które uĪytkownik rodzimy uznaáby
za elementy systemu jĊzykowego, np. rąbnąü po kieszeni, mówiü samo za siebie, jak
równieĪ hasáa sugerujące pewną dwuznacznoĞü, np. strzeliü do gáowy, braü w áeb czy
film siĊ urwaá, nici wyszáy, a niekiedy wywoáujące skojarzenia komiczne czy wrĊcz
drastyczne, np. leĪeü na wątrobie. Ponadto istnieje grupa frazeologizmów wieloznacznych (o postaci zwrotów), w których odmiennoĞü znaczenia pociąga za sobą róĪnice
skáadniowe, dotyczące tak cech semantycznych pozycji walencyjnych, jak i ich ksztaátu,
np. przewróciü komuĞ w gáowie reprezentuje dwie jednostki: 1. CoĞ przewróciáo komuĞ
w gáowie ‘coĞ sprawiáo, Īe ktoĞ staá siĊ zarozumiaáy’; 2. KtoĞ/coĞ przewróciáo komuĞ
w gáowie ‘ktoĞ1/coĞ sprawiá, Īe ktoĞ2 zmieniá poglądy’. Podobnie frazeologizm postawiü
na nogi ma róĪne znaczenia, co wiąĪe siĊ z inną jakoĞcią wypeánianych pozycji czáonów
zaleĪnych: 1. KtoĞ/coĞ postawiá na nogi coĞ ‘ktoĞ/coĞ radykalnie polepszyá stan czegoĞ’;
2. KtoĞ/coĞ postawiá na nogi kogoĞ ‘ktoĞ/coĞ zaalarmowaá kogoĞ, wprowadziá w stan
gotowoĞci’. Wreszcie wieloznacznoĞü moĪe znaleĨü odbicie w odmiennych schematach
syntaktycznych, np.: 1. KtoĞ wyciąga rĊkĊ po coĞ ‘ktoĞ Īebrze’; 2. KtoĞ wyciąga rĊkĊ
do kogoĞ ‘ktoĞ chce komuĞ pomóc’.
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Z powyĪszych wzglĊdów zasadna wydaje siĊ decyzja, aby juĪ postaü hasáowa
jednostek frazeologicznych obejmowaáa obligatoryjnie wypeániane pozycje skáadniowe, a wiĊc np.: coĞ przeszáo komuĞ koáo nosa, coĞ idzie jak woda, ktoĞ bije kogoĞ
na gáowĊ oraz: coĞ/ktoĞ ani ziĊbi, ani grzeje kogoĞ; coĞ/ktoĞ pasuje do czegoĞ jak
wóá do karety3. Natomiast w polu informacji skáadniowej pojawiaáyby siĊ adnotacje
dotyczące jeszcze szerzej rozumianego kontekstu skáadniowego, np. nadrzĊdnych lub
podrzĊdnych fraz werbalnych: ktoĞ robi coĞ, ile wlezie; ktoĞ wpadá na pomysá, Īeby...;
strzeliáo komuĞ do gáowy, Īeby... / zrobiü coĞ.
Problem podawania informacji skáadniowej nie ogranicza siĊ — rzecz jasna
— tylko do zwrotów czy fraz. TakĪe wyraĪenia cechują siĊ zazwyczaj ograniczoną áączliwoĞcią syntaktyczną. Np. jednostka piĊta Achillesa pojawia siĊ najczĊĞciej
w kontekstach: coĞ jest/stanowi czyjąĞ piĊtĊ Achillesową / to czyjaĞ piĊta Achillesa,
tym samym w polu informacji skáadniowej winna siĊ prawdopodobnie pojawiü adnotacja, iĪ najczĊĞciej wystĊpuje w pozycji tradycyjnego orzecznika.
W tym miejscu przejdĨmy do kolejnej kwestii związanej z opisem sáownikowym
jednostek frazeologicznych, a mianowicie do sposobu odnotowywania ograniczeĔ
w áączliwoĞci leksykalnej czĊĞci frazeologizmów. Przykáadowo: w haĞle z prawego
áoĪa musi siĊ znaleĨü informacja o ograniczonych moĪliwoĞciach kolokacyjnych, por.
dziecko, potomek, syn, córka z prawego áoĪa, ale nie: *niemowlĊ, *nastolatek czy
?brat, ?siostra z prawego áoĪa. Podobnie: z pustymi rĊkami moĪna przyjĞü, przybyü,
przyjechaü, wróciü, odejĞü, ale juĪ nie np. *dojĞü z pustymi rĊkami; takĪe np. powiedzieü, przyznaü, obiecaü z rĊką na sercu, ale nie *referowaü z rĊką na sercu.
Informacja gramatyczna w hasáach frazeologicznych obejmie równieĪ dane dotyczące fleksji, czyli adnotacje o moĪliwoĞci (lub jej braku) tworzenia form fleksyjnych w zakresie — rzecz jasna — tych kategorii, które nie wynikają ze skáadniowych
uwarunkowaĔ kontekstowych, wiĊc np. w zakresie liczby, czasu czy trybu. I tak
przykáadowo, jednostki typu wdowi grosz, wĊzeá gordyjski, beczka prochu (‘obszar
niespokojny, gdzie grozi wybuch konfliktu zbrojnego’) naleĪaáoby chyba opatrzyü
informacją „tylko lp”, i odwrotnie: przy kocie áby, dantejskie sceny, egipskie ciemnoĞci — adnotacja: „tylko lm”. Takie ograniczenia nie znalazáyby siĊ natomiast przy
wyraĪeniach typu biaáy kruk, kozioá ofiarny itp. Rzadsze zapewne bĊdą tego rodzaju
adnotacje dotyczące zwrotów (w tym przypadku odmianie mogą podlegaü czasowniki
je konstytuujące w zakresie trybu i czasu, a takĪe transformacji na formy imiesáowowe). JednakĪe wydaje siĊ, Īe istnieją jednostki frazeologiczne charakteryzujące siĊ
mniej lub bardziej uáomnym paradygmatem fleksyjnym, np. por. ?zachodĨ w gáowĊ!,
?wyciągnij kopyta, ?jechaáby na tym samym wozie, *szedá/bĊdzie iĞü do Canossy, ?bĊdzie leĪaáo na wątrobie, *strzelając komuĞ do gáowy, ?prochu nie wymyĞliwszy, obok
zwrotów poddających siĊ regularnej odmianie, np. zbijaáem bąki, bĊdziemy zbijaü bąki,
zbijaáby bąki, nie zbijaj bąków, zbijając bąki itd. Podobnie rzecz siĊ ma w przypadku
fraz (jednostek o konstrukcji zdania). Dopuszczalne formy czasowników je konstyW dalszej czĊĞci artykuáu, podając przykáady, nadal posáugujĊ siĊ tradycyjnym zapisem
bezokolicznikowym zwrotów frazeologicznych wyáącznie ze wzglĊdu na przejrzystoĞü wywodu.
3
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tuujących nie zawsze obejmują peány paradygmat, np. ?wáos siĊ komuĞ bĊdzie jeĪyá
na gáowie raczej: wáos siĊ komuĞ zjeĪy na gáowie, ?sáoĔ komuĞ na ucho nadepnie,
*dziury w niebie nie ma/nie byáo.
Reasumując czĊĞü rozwaĪaĔ o fleksji frazeologizmów, moĪna zaproponowaü, aby
w artykule hasáowym odnotowywaü — raczej na zasadzie wyliczenia negatywnego
— jakie formy są rzadsze, a czasem nieakceptowalne.
Z kwestią ograniczonej „mobilnoĞci fleksyjnej” w pewnym stopniu wiąĪe siĊ takĪe
problem sáowotwórczo-skáadniowy. OtóĪ, po pierwsze, chodzi o fakt, Īe nie od kaĪdego zwrotu frazeologicznego da siĊ utworzyü gerundium, por. *niekiwniĊcie palcem,
*leĪenie komuĞ na sercu, który równieĪ jako zjawisko nieregularne (wiĊkszoĞü zdaje
siĊ poddawaü nominalizacji: zawracanie gáowy, zadzieranie nosa, kupowanie kota
w worku itd.) winien znaleĨü odbicie w sáowniku. Po drugie, idzie o sposób informowania o derywatach bĊdących mutacjami skáadniowymi, czyli np. powstaáych w wyniku transformacji biernej, typu: przeáamaü lody ĺ lody zostaáy przeáamane, odprawiü
kogoĞ z kwitkiem ĺ zostaá odprawiony z kwitkiem, ale juĪ nie: oddaü ostatnią koszulĊ
ĺ *ostatnia koszula (zostaáa) oddana. Tym samym wĞród informacji fleksyjnych musiaáaby siĊ znaleĨü adnotacja o przechodnioĞci bądĨ nieprzechodnioĞci danego zwrotu
(jako zjawisko niezaleĪne od tej samej cechy czasownika).
Mówiąc o procesach derywacji obecnych we frazeologii, warto jeszcze wspomnieü
o kwestii uwzglĊdniania w sáowniku funkcjonujących jako odrĊbne jednostki wyraĪeĔ,
które wyodrĊbniáy siĊ ze zwrotów (choü — byü moĪe — proces diachronicznie miaá
przebieg odwrotny), np. otworzyü puszkĊ Pandory i puszka Pandory, przeciąü wĊzeá
gordyjski i wĊzeá gordyjski. Wydaje siĊ, iĪ nie unikniemy notowania w sáowniku zarówno jednych, jak i drugich jednostek, zwaĪywszy, Īe dochodzi tu do zrozumiaáych
specyfikacji znaczeĔ.
Pomijany dotąd problem opisu znaczeĔ wiąĪe siĊ z — wbrew pozorom wcale
nierzadką — wieloznacznoĞcią jednostek frazeologicznych. Jak áatwo siĊ domyĞliü,
zasadniczą trudnoĞcią bĊdzie tu odróĪnienie, czy w danym przypadku mamy do czynienia z polisemią czy z homonimią. JeĞli bowiem porównamy nastĊpujące pary jednostek frazeologicznych:
iĞü pod nóĪ a) o zwierzĊciu: byü przeznaczonym na ubój; b) o czáowieku: wymagaü
operacji chirurgicznej; woáaü o pomstĊ do nieba a) byü godnym potĊpienia, oburzającym, b) byü w okropnym stanie
oraz
rzucaü kogoĞ na kolana 1) wywrzeü na kimĞ olbrzymie wraĪenie, wprawiü w zachwyt, 2) wykazaü nad kimĞ druzgocącą przewagĊ, pokonaü w wielkim stylu, czy:
robiü bokami 1) byü zmĊczonym, 2) mieü káopoty finansowe
to okaĪe siĊ, Īe pierwsze przykáady reprezentują znaczenia pokrewne, a wiĊc w myĞl
ugruntowanej w tradycji leksykograficznej definicji polisemii — pomiĊdzy którymi
zachodzi jakiĞ związek, natomiast przykáady z drugiej grupy wydają siĊ byü homonimami. Istnieją wszakĪe — jak zawsze w jĊzyku — przykáady nieostre, których
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wieloznacznoĞü moĪna uznaü zarówno za polisemiĊ, jak i za homonimiĊ, w zaleĪnoĞci od stopnia szczegóáowoĞci formuáowanej definicji. Np. machnąü na coĞ rĊką
moĪna opisaü albo jako: a) zrezygnowaü z czegoĞ, b) zlekcewaĪyü coĞ (polisemia),
albo jako: 1) uznaü coĞ za stracone, 2) przestaü zwracaü na coĞ uwagĊ (homonimia),
ale moĪna by teĪ skonstruowaü definicjĊ na tyle szeroką, by objĊáa caáą wieloznacznoĞü omawianej jednostki, typu: ‘uznaü coĞ za niewaĪne, nieistotne’. Pozostawiam
zatem tĊ kwestiĊ otwartą, uzaleĪniając notowanie homonimicznych i polisemicznych
jednostek frazeologicznych od ogólnych wytycznych dotyczących traktowania tych
zjawisk w sáowniku.
Na koniec warto jeszcze tylko wspomnieü o kwestii kwalifikowania jednostek
frazeologicznych. I tu równieĪ frazeologizmy podlegaáyby podobnym zasadom, co
pozostaáe hasáa leksykonu, poniewaĪ tak samo — choü moĪe w mniejszym zakresie — reprezentują róĪne odmiany stylistyczne jĊzyka (por. np. odnieĞü pyrrusowe
zwyciĊstwo i wáaziü komuĞ do dupy bez mydáa), a takĪe mają róĪny zasiĊg Ğrodowiskowy (por. np. walnąü karpia máodz. ‘zdziwiü siĊ’, nie mieü genów máodz. ‘byü
zniechĊconym do wszystkiego’, podobnie: czuü bluesa, kąsaü intrygĊ; czy teĪ: staü
na oku Īegl. ‘peániü sáuĪbĊ obserwacyjną na jednostce páywającej’, azjatycki tygrys
publ. ‘jedno z piĊciu rozwijających siĊ dynamicznie paĔstw azjatyckich’ itd.).
Reasumując powyĪsze rozwaĪania, spróbujmy sformuáowaü proponowane zasady
notowania jednostek frazeologicznych w WSJP.
1. Nie rozróĪniamy frazeologizmów, idiomów, skrzydlatych sáów, a jedynie uwzglĊdniamy: frazeologizmy, terminy, kolokacje (nb. w tej ostatniej grupie znajdzie siĊ
zapewne wiĊkszoĞü frazemów). Tym samym osobnymi jednostkami byáyby terminy
typu: trójkąt równoramienny, niedĨwiedĨ polarny. Natomiast nie otrzymaáyby
statusu osobnych haseá tzw. związki áączliwe typu: pasta do zĊbów czy dokonaü
otwarcia, które uznalibyĞmy za kolokacje odpowiednio rzeczownika pasta oraz
czasownika dokonaü.
2. Formą hasáową zwrotów frazeologicznych byáby jednoczeĞnie ich podstawowy
schemat skáadniowy (w zapisie symbolicznym, stosowanym w dotychczasowych
leksykonach), wiĊc np.: ktoĞ ma muchy w nosie; coĞ leĪy komuĞ na sercu. Natomiast postaü hasáowa wyraĪeĔ frazeologicznych miaáaby tradycyjną formĊ, np.
biaáe maáĪeĔstwo, na záamanie karku, a najczĊstsze ich konteksty znalazáyby
siĊ w polu informacji dotyczącej moĪliwoĞci kolokacyjnych, np. ktoĞ są b.m.,
tworzą b.m., to b.m. lub w polu informacji skáadniowej, np. „najcz. w pozycji
orzecznika” w przypadku jednostki biaáe maáĪeĔstwo czy: ktoĞ robi coĞ z duszą
na ramieniu. Postaü hasáowa uwzglĊdniaáaby ponadto warianty wyrazów funkcyjnych, np. ktoĞ upieká dwie pieczenie przy/na jednym ogniu.
3. Etymologii rozumianej jako pochodzenie jednostki z innego jĊzyka nie podajemy (rzadkie wyjątki mogą tu stanowiü zakorzenione cytaty typu: uznaü kogoĞ za
persona non grata). Natomiast informacje o Ĩródle pochodzenia danej jednostki
(np. w przypadku pewnych skrzydlatych sáów uznanych za frazeologizmy typu:
trójkąt maáĪeĔski, lwia czĊĞü, stroiü siĊ w cudze piórka, a takĪe frazeologizmów
biblijnych), jak równieĪ adnotacje dotyczące kontekstu kulturowego (np. w przy-
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padku frazeologizmów mitologicznych) znalazáyby siĊ ewentualnie w dodatkowym polu przewidzianym w wersji elektronicznej sáownika.
WĞród informacji fleksyjnych znalazáyby siĊ obok wskazania czĊĞci mowy (np.
o rzut kamieniem — przysáówek lub fraza przysáówkowa, madejowe áoĪe — rzeczownik lub fraza rzeczownikowa) adnotacje dotyczące ewentualnych pustych
miejsc w paradygmacie, wiĊc np. w przypadku fraz nominalnych — ograniczenia
typu: „tylko lm” albo „tylko lp” (bądĨ „rzadko lp”, „rzadko lm”), przy frazach
werbalnych — dotyczące ewentualnych rzadkich form czasu lub trybu. Przy tej
klasie jednostek odnotowywane byáyby równieĪ informacje o odpowiednikach
aspektowych (bĊdące tym samym odesáaniem do odpowiedniego hasáa, analogicznie do haseá czasownikowych). Prawdopodobnie takĪe w tym miejscu, tj. w polu
zawierającym informacje fleksyjne, musiaáyby siĊ pojawiü uwagi dotyczące niedopuszczalnych form imiesáowowych, gerundiów itp.
PoniewaĪ koncepcja WSJP nie przewiduje homonimów nie bĊdących róĪnymi czĊĞciami mowy, dlatego kwestia odróĪnienia polisemii od homonimii przy
frazeologizmach nie bĊdzie istotna (jednostki wieloznaczne reprezentują ten
sam paradygmat). Poszczególne ewentualne podznaczenia bĊdą zatem notowane
w podhasáach. Natomiast sposób ich definiowania nie powinien odbiegaü od innych haseá sáownikowych.
W polu informacji odnoszącym siĊ do synonimii notowane byáyby wszystkie formy wariantywne (z wyjątkiem wymiennie traktowanych segmentów funkcyjnych),
tj. odmiany synonimiczne typu: biü/táuc/waliü gáową o (w) mur/w (o) ĞcianĊ,
odmianki sáowotwórcze typu: puĞciü oko/oczko, jak i synonimy bĊdące równieĪ
frazeologizmami, ale o zupeánie odmiennym ksztaácie, czy wreszcie synonimiczne jednostki ciągáe. Przykáadowo: przy haĞle ktoĞ zrobiá kogoĞ na szaro w polu
SYNONIMY znalazáyby siĊ: ktoĞ zrobiá kogoĞ w balona, ktoĞ zrobiá kogoĞ
w konia, ktoĞ wyprowadziá kogoĞ w pole; ktoĞ wpuĞciá kogoĞ w maliny, ktoĞ
wprowadziá kogoĞ w báąd, zwieĞü, oszukaü. Hasáo zawieraáoby oczywiĞcie takĪe
ewentualne antonimy, np. ktoĞ wygląda jak pączek w maĞle — ktoĞ wygląda
jak piĊü minut.
Informacja skáadniowa dotyczyáaby gáównie wyraĪeĔ frazeologicznych (w pozostaáych przypadkach o moĪliwych kontekstach syntaktycznych informowaáaby juĪ
postaü hasáowa), tzn. tych, które peánią okreĞlone i czĊstokroü zawĊĪone do jednej
pozycji funkcje skáadniowe, np. funkcje przysáówka wystĊpującego wyáącznie we
frazach czasownikowych. Przykáadowo, hasáo nie bez kozery mogáoby zawieraü
schemat: ktoĞ robi coĞ nie bez kozery, podobnie z duszą na ramieniu itp.
JednakĪe gáówny ciĊĪar informowania o najczĊstszych kontekstach spoczywaáby
z jednej strony na kolokacjach, gdyĪ — jak siĊ wydaje — frazeologizmy wykazują doĞü ograniczoną áączliwoĞü leksykalną (por. np. coĞ leĪy komuĞ na sercu
‘coĞ jest waĪne dla kogoĞ, ma duĪe znaczenie’: problem, sprawa, (czyjeĞ) dobro,
(czyjaĞ) przyszáoĞü, ale juĪ nie np. *praca, *pieniądze, mimo Īe znaczenie tego
frazeologizmu sugerowaáoby taką áączliwoĞü), z drugiej strony — na ilustracjach
tekstowych (dotyczy to gáównie frazeologizmów o postaci fraz zdaniowych, któ-
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rych konteksty trudno „sformalizowaü”, a niekiedy nawet opisaü, np. rĊka rĊkĊ
myje).
9. Ze wzglĊdu na fakt, Īe w wersji elektronicznej planowane jest dodatkowe pole
informujące o róĪnego typu „ciekawostkach”, tam teĪ znalazáyby miejsce wszelkie adnotacje dotyczące pochodzenia, Ĩródeá danej jednostki frazeologicznej, np.
bibl., mitol., Īyd. itd., jak równieĪ informacje o kontekĞcie kulturowo-spoáeczno-historycznym, objaĞniające dodatkowo znaczenie jednostki.
PowyĪsze rozwaĪania nie objĊáy zasad notowania frazemów oraz tzw. skrzydlatych sáów. PoniewaĪ jednak wydaje siĊ, Īe frazemy (wyjąwszy z tej klasy idiomy)
reprezentują związki áączliwe, moĪna je uznaü za przykáady kolokacji. Natomiast tzw.
skrzydlate sáowa (znowu oprócz frazeologizmów w Ğcisáym tego sáowa znaczeniu) stanowią tak róĪnorodny zbiór, zróĪnicowany pod kaĪdym wzglĊdem (i semantycznym,
i pragmatycznym, nie mówiąc juĪ o gramatycznym), Īe trudno byáoby wypracowaü
jednolitą koncepcjĊ ich notowania w sáowniku (jak np. opisaü „jednostkĊ”: skumbrie
w tomacie, skumbrie w tomacie. ChcieliĞcie Polski, no to ją macie albo: taĔcowaáa
igáa z nitką, igáa piĊknie, nitka brzydko czy: góralu, czy ci nie Īal). W związku z tym,
gdyby uznaü ich obecnoĞü w sáowniku za konieczną, naleĪaáoby je potraktowaü podobnie jak przysáowia, tzn. pominąü caáą informacjĊ gramatyczną i semantyczną,
a jedynie opisywaü sytuacjĊ, w których są uĪywane i podawaü adres cytatów, np. teatr
mój widzĊ ogromny ‘uĪywane w sytuacji, gdy mowa o szeroko zakrojonych planach,
wielkich zamierzeniach, czasem ironicznie’; cyt. z wiersza-listu S. WyspiaĔskiego
do A. Chmiela.
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PRZYKàADOWE HASàA
BAJOēSKIE SUMY
FLEKSJA: fraz., fraza rzeczownikowa, r.Ī., tylko lm
SKàADNIA: najcz. pozycja dopeánienia: ktoĞ + czasownik + (za) b.s., teĪ pozycja przydawki: coĞ za b.s.
DEFINICJA: ‘bardzo duĪa, niewyobraĪalna kwota’
KWALIFIKATOR:
SYNONIM:
ANTONIM: ZA PSI GROSZ
KOLOKACJE: 1. KtoĞ páaci, wydaje, zarabia, bierze za coĞ b.s.; sprzedaje coĞ za, otrzymuje za coĞ,
wynajmuje coĞ za b.s. 2. CoĞ kosztuje b.s. 3. CoĞ warte b.s., za b.s.
PRZYKàADY: Operatorzy komórkowi wydali bajoĔskie sumy na licencje UMTS. Wcale nie chodzi
o Ğciąganie za bajoĔskie sumy zawodników z zagranicy. CzĊsto nad jakimĞ problemem pracują caáe
sztaby naukowców w laboratoriach za bajoĔskie sumy i nie przynosi to efektów. Chiny przeznaczaáy bajoĔskie sumy na pomoc dla walczącego ze Stanami Zjednoczonymi Wietnamu. Wprowadzenie
perfum na rynek pocháania bajoĔskie sumy. Fundacje nie dysponują aĪ tak bajoĔskimi sumami, aby
zapewniü wykup wszystkich koni.
UWAGI: Wielkie sumy pieniĊĪne przyznane przez Napoleona KsiĊstwu Warszawskiemu na mocy
ukáadu w Bayonne (1808), ale nigdy nie wypáacone.
NIEDħWIEDħ POLARNY
FLEKSJA: fraz. — termin, fraza rzeczownikowa, r.m.
SKàADNIA:
DEFINICJA: ‘niedĨwiedĨ o biaáej sierĞci, Īyjący w okolicach podbiegunowych’
KWALIFIKATOR:
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE: 1a. agresywny, alaskaĔski, dorosáy, miĊsoĪerny, niebezpieczny, olbrzymi, upolowany
n.p. 2. atak n.p., futro n.p., samiec n.p., samica n.p., skóra z n.p., spotkanie z n.p. 3a. n.p. atakuje,
poluje, páywa, rozmnaĪa siĊ, Īywi siĊ; 3b. polowaü na n.p., spotkaü n.p., zabiü n.p.
PRZYKàADY: NiedĨwiedĨ polarny ma 42 zĊby. NiedĨwiedĨ polarny prawdopodobnie ucieká z jednej z klatek. Znalazá w Hunavatn niedĨwiedzia polarnego z dwoma máodymi. Widzi atakującego
niedĨwiedzia polarnego i wyskakuje przeraĪony z szaáasu. Przystanąá na dáuĪej przy niedĨwiedziu
polarnym zajadającym fokĊ na krze.
UWAGI:
PIES Z KULAWĄ NOGĄ
FLEKSJA: fraz., fraza rzeczownikowa, r.m., tylko lp
SKàADNIA: pozycja podmiotu lub dopeánienia: p. z k.n. + czasownik zaprzeczony; ktoĞ + czasownik zaprzeczony + p. z k.n.
DEFINICJA: ‘nikt’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE: p. z k.n. nie przyszedá/przyjdzie, nie widziaá/widzi, nie sáyszaá/sáyszy, nie zainteresowaá siĊ/zainteresuje siĊ; ktoĞ nie uĞwiadczy, nie zobaczy, nie usáyszy psa z k.n.
PRZYKàADY: Nie wiem, czy pies z kulawą nogą tu zajrzy. Pies z kulawą nogą siĊ jego Ğmiercią
nie przejąá. Wówczas, to i pies z kulawą nogą mu nie pomoĪe. Pies z kulawą nogą nie záoĪyá jej ĪyczeĔ. Tu teraz ani psa z kulawą nogą nie uĞwiadczysz, wszyscy sobie leĪą gdzieĞ na trawie, kąpią
siĊ w rzece. Psa z kulawą nogą nie obchodzi to, co dzieje siĊ w Polsce.
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OD SIEDMIU BOLEĝCI
FLEKSJA: fraz., fraza przyimkowa, ndm
SKàADNIA: pozycja przydawki: ktoĞ od s.b.; rzadziej: coĞ od s.b.
DEFINICJA: ‘o czáowieku zajmującym siĊ jakąĞ dziedziną, profesją: nic niewart, kiepski, marny,
lichy, do niczego’
SYNONIM: Z BOĩEJ àASKI, ZàAMANEGO GROSZA NIEWART
ANTONIM: NA WAGĉ ZàOTA
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Wynajmuje do pomocy „przewodników od siedmiu boleĞci”, czyli przypadkową rodzinĊ ukraiĔską. Na przykáad polityk od siedmiu boleĞci powinien podaü siĊ do dymisji. Historyku
i jĊzykoznawco od siedmiu boleĞci, poczytaj i ucz siĊ. Nie potrzebujemy zwyczajnie moralizatorów
i wszelkich etyków od siedmiu boleĞci. Nuda, brzydota, interaktywnoĞü od siedmiu boleĞci, eksponaty i doĞwiadczenia jak starocie ze skansenu.
UWAGI:
SPOD CIEMNEJ GWIAZDY
FLEKSJA: fraz., fraza przyimkowa, ndm
SKàADNIA: pozycja przydawki: ktoĞ spod c.g.
DEFINICJA: ‘o czáowieku podejrzewanym o najgorsze’
SYNONIM: PODEJRZANY
ANTONIM:
KOLOKACJE: typ, áotr, drab, szumowiny spod c.g.
PRZYKàADY: Miaáam wraĪenie, Īe znamy siĊ od zawsze, a w dodatku nie wygląda jak „typ spod
ciemnej gwiazdy”. Oglądaáem naszą piĊkną ksiĊĪniczkĊ przy boku tego obwiesia, tego áotra spod
ciemnej gwiazdy i przeĪuwaáem przekleĔstwa. Na karty najnowszej czĊĞci powieĞci powracają znani bohaterowie, z tajemniczym magiem spod ciemnej gwiazdy na czele. Sam Spendiusz wygląda na
ponurego draba spod ciemnej gwiazdy, ale nie znając jego historii, moĪna spodziewaü siĊ, iĪ rzeczywiĞcie jest opryszkiem. JeĞli nasi politycy spod ciemnej gwiazdy nie przewidzieli tego, to tylko
dlatego, Īe nie umieją Īadnej kwestii przemyĞleü powaĪnie do koĔca.
UWAGI:
OD WIELKIEGO DZWONU
FLEKSJA: fraz., fraza przyimkowa, ndm
SKàADNIA: pozycja okolicznika: ktoĞ + czasownik + od w.dz., KtoĞ robi coĞ od w.dz.; CoĞ dzieje
siĊ od w.dz.
DEFINICJA: ‘rzadko, wyjątkowo’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Stearyny oszczĊdni obywatele uĪywają tylko od wielkiego dzwonu W kawiarni bywa
od wielkiego dzwonu, i to na ogóá na zaproszenie goĞcia z innego miasta. W tamtych czasach
transmisja na Īywo odbywaáa siĊ tylko od wielkiego dzwonu. Polska to kraj, w którym poezjĊ pisze
siĊ masowo, a czyta od wielkiego dzwonu.
UWAGI:
KTOĝ WYSTRYCHNĄà KOGOĝ NA DUDKA
FLEKSJA: fraz., fraza czasownikowa, peány paradygmat, pch
ASPEKT: dk
SKàADNIA:

Związki frazeologiczne w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego
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DEFINICJA: ‘ktoĞ oszukaá kogoĞ, okpiá kogoĞ’
SYNONIM: KTOĝ WYSTAWIà KOGOĝ DO WIATRU, KTOĝ WYPROWADZIà KOGOĝ
W POLE, KTOĝ WPUĝCIà KOGOĝ W MALINY, KTOĝ ZROBIà KOGOĝ W KONIA, KTOĝ
ZROBIà KOGOĝ W BALONA, KTOĝ WPROWADZIà KOGOĝ W BàĄD, ZWIEĝû
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: WystrychnĊáa go na dudka, daá siĊ nabraü na wyuczone, páytkie frazesy. MyĞl
o tym, Īe wystrychnĊ na dudka tego egoistycznego wyzyskiwacza, sprawiaáa mi Īywą satysfakcjĊ.
I tak wystrychnąáby na dudka táum wielbicieli. Zabierz z Sezamu cenne záote mieszki i wystrychnij
na dudka wszystkich rzezimieszków. W swoich rabunkowych eskapadach Garrett jak zwykle skorzysta z caáego zestawu dostĊpnych narzĊdzi, umoĪliwiających mu wystrychniĊcie straĪnika na dudka.
W takiej opowiastce zawsze wystĊpuje diabeá wystrychniĊty na dudka przez sprytnego cháopa.
UWAGI:
KTOĝ NIE WYPADà SROCE SPOD OGONA
FLEKSJA: fraz., fraza czasownikowa, brak form trybu przypuszczającego i rozkazującego, rzadkie
formy czasu przyszáego
ASPEKT: tylko dk
SKàADNIA:
DEFINICJA: ‘ktoĞ nie jest byle kim, jest kimĞ znaczącym, ma dobre pochodzenie, wyksztaácenie,
zasáugi, czasem teĪ koneksje’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Jak widaü, polscy uczeni nie wypadli sroce spod ogona i gáowy mają nie od parady.
Jest czáowiekiem powaĪnym i szanownym i nie wypadá sroce spod ogona. Nie wypadá sroce spod
ogona; jego matka, Rycheza, byáa wnuczką cesarza.
UWAGI:
KTOĝ POKAZAà LWI PAZUR
FLEKSJA: fraz., fraza czasownikowa, brak gerundium, npch
ASPEKT: dk, ndk KTOĝ POKAZUJE LWI PAZUR
SKàADNIA:
PODHASàO: 1
DEFINICJA: ‘ktoĞ okazaá siĊ jakimĞ (zwykle stanowczym, zdecydowanym) w trudnej sytuacji’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Prezydent siĊ nieco obawia rządu, który pokazaá lwi pazur na przykáad w sprawie
zwierzchnictwa nad armią, tak jak rozumie ją rząd. Putin pokazaá lwi pazur. NajwaĪniejszą informacją w Nowym Roku byáo przykrĊcenie kurka z gazem dla Ukrainy.
PODHASàO: 2
DEFINICJA: ‘ktoĞ ujawniá swój talent’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Fin pokazaá lwi pazur i potwierdziá, Īe jest cholernie utalentowany. Wrocáawscy
koszykarze wreszcie pokazali lwi pazur. To wykonanie „Appasionaty” byáo z pewnoĞcią jednym
z lepszych, jakie kiedykolwiek sáyszaáem, a pianista prawdziwie pokazaá lwi pazur.
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COĝ PRZEWRACA KOMUĝ W GàOWIE
FLEKSJA: fraz., fraza czasownikowa, brak form czasu przyszáego, rzadko formy czasu przeszáego,
rzadko formy imiesáowowe; npch
COĝ PRZEWRACA KOMUĝ [lm] W GàOWACH
ASPEKT: ndk, dk COĝ PRZEWRÓCIàO KOMUĝ W GàOWIE
SKàADNIA: uĪycie nieosob. PRZEWRACA SIĉ KOMUĝ W GàOWIE {(od czegoĞ) (z czegoĞ)}
DEFINICJA: ‘coĞ sprawia, Īe ktoĞ staje siĊ zarozumiaáy’
SYNONIM: COĝ POPRZEWRACAàO KOMUĝ W GàOWIE, KTOĝ MA PRZEWRÓCONE
W GàOWIE, WODA SODOWA UDERZYàA KOMUĝ DO GàOWY
ANTONIM:
KOLOKACJE: nadmiar (czegoĞ), sukces, pieniądze, bogactwo, dobrobyt, sáawa, pochlebstwa, popularnoĞü p.k. w g.
PRZYKàADY: OsiągniĊcie sukcesu niejednemu przewraca w gáowie. Komplementy i pochwaáy nie
przewracają im w gáowie, gdyĪ mają wáasne poczucie wartoĞci. Niektórym ludziom wáadza przewraca w gáowach. Czy zarobione pieniądze nie zaczynają przewracaü mu w gáowie? Kariera przewraca mu w gáowie.
UWAGI:
KTOĝ/COĝ PRZEWRACA KOMUĝ W GàOWIE
FLEKSJA: fraz., fraza czasownikowa, rzadko formy czasu przyszáego, rzadko formy czasu przeszáego, rzadko formy imiesáowowe; npch KTOĝ/COĝ PRZEWRACA KOMUĝ [lm] W GàOWACH
ASPEKT: ndk, dk KTOĝ/COĝ PRZEWRÓCIà KOMUĝ W GàOWIE
SKàADNIA:
DEFINICJA: ‘ktoĞ1 lub coĞ sprawia, Īe ktoĞ2 zmienia poglądy’
SYNONIM:
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Sekty przewracają máodzieĪy w gáowach. KoĞcióá przewraca w gáowie ludziom
ubogim duchem, twierdząc, Īe wybranymi są „proĞci i mali”, i nic innego nie robiáa partia Millera. Mam nadziejĊ, Īe pseudoamerykaĔskie poglądy na kulturĊ, importowane do Polski przez ciotki
z Greenpointu, przestaną przewracaü nam w gáowach. Moja matka nie lubiáa, gdy czytaáam poezjĊ,
uwaĪaáa, Īe máodym dziewczynom przewraca w gáowie. Rasistowskie lektury przewracają w gáowie
ludziom, którzy nie mają wáasnego zdania.
UWAGI:
WODA SODOWA UDERZYàA KOMUĝ DO GàOWY
FLEKSJA: fraz., fraza zdaniowa
ASPEKT: dk, ndk WODA SODOWA UDERZA KOMUĝ DO GàOWY
SKàADNIA:
DEFINICJA: ‘ktoĞ staje siĊ zarozumiaáy z powodu odniesionych sukcesów’
SYNONIM: COĝ PRZEWRÓCIàO KOMUĝ W GàOWIE
ANTONIM:
KOLOKACJE:
PRZYKàADY: Po pierwszym wystĊpie w telewizji, woda sodowa uderzyáa mu do gáowy. Te worki
peáne listów i ciągáe telefony od mediów nie sprawiáy, Īe woda sodowa uderzyáa panu do gáowy?
Jednak gdy doszedá do wáadzy, woda sodowa uderzyáa mu do gáowy. Przed Tobą wielka kariera, nie
boisz siĊ, Īe woda sodowa uderzy Ci do gáowy? W przeciwnym razie, od Waszych pochwaá uderzyáaby mi woda sodowa do gáowy.
UWAGI:

