PIOTR FLICIēSKI

Frazeologia w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego
a zasób związków idiomatycznych wspóáczesnej polszczyzny

Artykuá ten powstaá w Ğcisáym związku z badaniami nad stanem wspóáczesnej normy
jĊzykowej odmiany ogólnej polszczyzny w zakresie frazeologii1, a intelektualną pobudką
staá siĊ odczyt Piotra ĩmigrodzkiego2, poĞwiĊcony rozwiązaniom normatywnym, które
zostaną zastosowane przez redaktorów projektowanego WSJP. Swoje rozwaĪania bĊdĊ
prowadziü z perspektywy raczej frazeografa niĪ frazeologa, co wydatnie wpáynie na
sposób prezentacji poruszanych zagadnieĔ. SkupiĊ siĊ tu przede wszystkim na zasobie
związków idiomatycznych3 wspóáczesnej polszczyzny i zagadnieniach związanych z relacjami miĊdzy obserwowaną normą frazeologiczną a zmiennoĞcią w obrĊbie zbioru
jednostek stabilnych, ekspansywnych i recesywnych.
Páaszczyzną porównawczą do moich rozwaĪaĔ uczyniĊ wielkie sáowniki frazeologiczne, wydane w XXI wieku, czyli w kolejnoĞci SFWP, WSF oraz WSFJP, a takĪe
wczeĞniejsze dzieáa leksykograficzne: zbiory frazeologiczne oraz wybrane sáowniki
ogólne i poprawnoĞciowe. Wszystkie przykáady, ich analiza, a takĪe wnioski z interpretacji omawianych faktów jĊzykowych są wynikiem przeprowadzonych w ostatnim
okresie badaĔ wáasnych nad neofrazeologią (zob. Bąba, FliciĔski 2004, 2005, 2007 oraz
FliciĔski 2006, 2007a) oraz wpáywem mediatyzacji na zasób frazeologiczny wspóáczesnej polszczyzny (FliciĔski 2007b).
Redaktorzy WSJP postulują, Īe w rozwiązaniach ortoepicznych bĊdą siĊ kierowaü
tzw. normatywizmem opisowym, co skutkowaü ma odnotowywaniem — obok elemen1
PrzyjmujĊ rozumienie normy frazeologicznej zgodnie z ustaleniami S. Bąby przedstawionymi
w: Bąba 1989 i powtórzonymi w zredagowanym w 2001 roku SFWP jako „zbiór zaaprobowanych
przez rodzimą spoáecznoĞü frazeologizmów oraz reguá okreĞlających sposób realizacji ich toĪsamoĞci
w tekstach” (WstĊp: 7).
2
Wygáoszony 17 paĨdziernika 2007 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa MiáoĞników JĊzyka Polskiego w Krakowie.
3
Ze wzglĊdów stylistycznych terminów związek frazeologiczny, frazeologizm, związek idiomatyczny, idiom itp. bĊdĊ uĪywaá wymiennie jako synonimy. PoniewaĪ tekst traktuje o frazeologii,
taka praktyka narracyjna nie powinna sprawiaü káopotów interpretacyjnych Czytelnikowi.
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tów normatywnych — jednostek niepoprawnych z odpowiednią adnotacją (ĩmigrodzki,
BaĔko, Dunaj, Przybylska 2007: 10). Deklaracja ta nie budzi Īadnych zastrzeĪeĔ, nie jest
równieĪ powodem do polemiki przyjĊcie przez redaktorów za podstawĊ rozstrzygniĊü
poprawnoĞciowych WSPP i WSO. To bardzo praktyczne rozwiązanie sprawdzi siĊ prawie bezwyjątkowo przy ocenie wyrazów „pospolitych”, wiĊkszoĞci nazw wáasnych, lecz
w niezadowalającym stopniu w odniesieniu do staáych związków frazeologicznych czy
— jak wolą przyszli autorzy sáownika — nieciągáych jednostek leksykalnych4. WSPP
i WSO nie notują caáoĞci zbioru związków idiomatycznych. Swego rodzaju punktem
odniesienia mogą siĊ staü wielkie sáowniki frazeologiczne, które ukazaáy siĊ stosunkowo
niedawno. Najobszerniejszy zasób odnotowaá w swoim leksykonie P. Müldner-Nieckowski5, jednak frazeologia pojmowana jest tam niezwykle szeroko, na co notabene zwróciá
uwagĊ P. ĩmigrodzki (ĩmigrodzki 2005: 197–198)6, i w związku z tym opracowanie to
moĪna umieĞciü dopiero w drugim szeregu pomocy naukowych dla redaktorów WSJP.
WSF, opracowany na podstawie USJP, mieĞci okoáo 17 tys. związków frazeologicznych7, a SFWP blisko 4 tys. Dzieáa te dobrze zdają sprawĊ z zasobu frazeologicznego
wspóáczesnej polszczyzny ogólnej koĔca lat 90. (rozumianej jako odmiana zawierająca
w sobie zarówno polszczyznĊ niegdyĞ nazywaną „literacką”, jak i potoczną, pojmowaną
jako swoiste centrum jĊzyka, narzĊdzie codziennej, kulturalnej, acz nieoficjalnej polszczyzny), w mniejszym zaĞ stopniu — z wewnĊtrznych odmian polszczyzny.
Czynnikami wpáywającymi na kompletnoĞü zanotowanego w planowanym dziele
zasobu frazeologizmów bĊdą przede wszystkim: 1. jakoĞü przygotowywanego korpusu
i tekstów dodatkowych; 2. metoda kwalifikacji postaci kanonicznej idiomu. Pominąwszy
sam dobór tekstów, ze wzglĊdu na ograniczoną wiedzĊ o korpusie moĪna jedynie wyrokowaü, oczywiĞcie na wysokim poziomie ogólnoĞci, Īe najwaĪniejszą rolĊ odegrają
zastosowane narzĊdzia informatyczne. Wykorzystane oprogramowanie powinno otworzyü moĪliwoĞci wyszukiwania zarówno kontekstów z frazeologizmami, jak i czĊstych
poáączeĔ wyrazowych, zakáadając niejako potencjalnoĞü istnienia frazeologizmu. Wydaje siĊ, Īe wszystko zaleĪeü bĊdzie od zastosowanego komponentu wyszukiwawczego (morfologicznego bądĨ leksykalnego i/lub semantycznego?) oraz od dopracowania
interfejsu uĪytkownika/redaktora. Z zapowiedzi redaktorów i twórców korpusu wynika,
Īe duĪe znaczenie bĊdzie miaáa interpretacja kolokacji (m.in. czĊstoĞü uĪycia, weryfika4
Nie podejmujĊ tematu frazemów w tym artykule, choü bliĪsze terminologicznie i pojĊciowo
są mi rozwiązania zaproponowane przez A.M. Lewickiego, który wyraĨne odróĪnia związki idiomatyczne od frazemów (Lewicki 2003; Lewicki, PajdziĔska 2001). Redaktorzy WSJP przyjĊli szerokie
rozumienie terminu frazem, zgodnie zresztą z propozycją W. Chlebdy (Chlebda 2001, 2003).
5
Jak podaje sam autor — w ponad 38 tys. artykuáach hasáowych zawará 200 tys. wyraĪeĔ,
zwrotów i fraz (WSFJP: 9).
6
Zob. teĪ recenzjĊ tegoĪ sáownika (Ignatowicz-SkowroĔska 2003).
7
NaleĪy pamiĊtaü, Īe w liczbie tej zawierają siĊ równieĪ, prócz związków idiomatycznych,
przykáady schematów áączliwoĞci (np. cierpieü coĞ do kogoĞ «mieü do kogoĞ urazĊ, pretensjĊ, odczuwaü niechĊü»; ktoĞ ciĊĪki w czymĞ «o kimĞ bardzo naiwnym, áatwowiernym»), frazemów (np.
czarna rozpacz «wielka, ogromna rozpacz»; (ktoĞ wygląda) jak malowany «(ktoĞ wygląda) bardzo
áadnie, jak na obrazie, jak z obrazka»).
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cja poprawnoĞciowa), a to z kolei doprowadzi do wykrycia związków pod jakimĞ kątem
nieregularnych i w koĔcu — w niektórych wypadkach — do odnotowania hasáa.
Dobrym rozwiązaniem, które s p r a w d z a s i Ċ w p r a c y n a d o p i s e m
z b i o r u z w i ą z k ó w i d i o m a t y c z n y c h, j e s t k o r z y s t a n i e z i n d e k s u f r a z e o l o g i z m ó w. DoĞwiadczonemu frazeografowi sporządzenie takiej listy
nie zabierze wiĊcej niĪ kilka miesiĊcy pracy, lecz musi on pamiĊtaü o wielopostaciowoĞci ksztaátu formalnego i moĪliwoĞci polisemantycznoĞci frazeologizmu, w tym
o zmianie zakresu jego znaczenia (rozszerzenie i specjalizacja, przekraczanie granic
odmianowych). Indeks moĪe siĊ okazaü niezwykle pomocny przy sprawdzeniu istnienia we wspóáczesnej polszczyĨnie zarówno interesującego nas frazeologizmu, jak i jego
wieloksztaátnoĞci. Osobnym problemem jest hasáowanie derywatów frazeologicznych
(zob. Bąba 2003), np. znominalizowanych zwrotów bądĨ zwerbalizowanych wyraĪeĔ,
co skutkuje potrzebą wyróĪnienia dwóch postaci frazeologizmu w zaleĪnoĞci od peánienia funkcji argumentu lub predykatu w strukturze zdania. Káopotów moĪe przysporzyü takĪe notacja fraz, choü propozycja zbioru kryteriów ich wyróĪniania pojawiáa siĊ
ostatnio w literaturze przedmiotu (Bąba, Liberek 2004).
Zasób frazeologiczny wspóáczesnej polszczyzny ogólnej tworzą trzy rodzaje idiomów: 1. przede wszystkim jednostki stabilne, o czym Ğwiadczy wysoka frekwencja
uwzglĊdniająca parametr ekstensji i trwaáoĞci historycznej (w grupie tekstów zróĪnicowanych stylistycznie bądĨ gatunkowo lub ograniczonej tylko do okreĞlonego ich typu),
2. jednostki ekspansywne, czyli innowacje jĊzykowe, które przeszáy proces aklimatyzacji, 3. jednostki recesywne, czyli idiomy wycofujące siĊ (w róĪnym tempie) ze zwyczaju jĊzykowego. Wszystkie wymienione typy związków wyrazowych powinny znaleĨü
swą reprezentacjĊ w NKJP, co umoĪliwi zanotowanie ich w zgodnej z rzeczywistoĞcią
jĊzykową postaci i znaczeniu w WSJP8.
Stosunkowo najmniej káopotów przyniesie obserwacja jednostek nieciągáych z grupy pierwszej, szczególną ostroĪnoĞü bowiem trzeba bĊdzie zachowaü jedynie przy frazeologizmach rzadko spotykanych bądĨ pojawiających siĊ wyáącznie w tekstach najwyĪszej próby z zakresu humanistyki. Wielką rolĊ odegra tu jakoĞü NKJP. WeĨmy np.
idiom MroĪek by tego nie wymyĞliá oraz biblizmy grób pobielany oraz wierzgaü przeciw
oĞcieniowi i sprawdĨmy, jak przedstawia siĊ ich reprezentacja w dostĊpnych korpusach
polszczyzny (dostĊp 24.02.2008). I tak dla frazy z nazwiskiem polskiego pisarza wyszukiwanie daáo nastĊpujące rezultaty: IPI PAN — 6 przykáadów, PELCRA — 2 przykáady
(GW 1993 i 1994), PWN — 1 przykáad (P 2004). WyraĪenie grób pobielany IPI PAN
notuje 3 razy, PELCRA — 2 razy (cytaty z táumaczenia Imienia róĪy Umberta Eco),
PWN — raz. Zwrot wierzgaü przeciw oĞcieniowi IPI PAN potwierdza jednym przykáadem, ale na zasadzie cytatu („Ale, jak mówi ĝwiĊty Paweá w PiĞmie ĝwiĊtym «nie
8
Osobnym problemem jest zapis archaizmów frazeologicznych, czyli idiomów, których istnienie
potwierdzają czytane do dziĞ teksty starsze i które wchodzą w skáad zasobu biernego (a niekiedy
i czynnego) niemoĪliwej do okreĞlenia grupy uĪytkowników jĊzyka. NKJP moĪe nie przynieĞü
danych dokumentujących uĪycie takich frazeologizmów, z pewnoĞcią jednak bĊdą to przypadki
odosobnione.
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bĊdziesz przeciw oĞcieniowi wierzgaá»”), PELCRA mieĞci piĊü przykáadów (wszystkie
z GW), a PWN daje jedno uĪycie idiomu z 1937 roku (Szatan z siódmej klasy Kornela
MakuszyĔskiego). JuĪ choüby z tego krótkiego przeglądu rezultatów przeszukiwania
korpusów wynika, Īe ich zawartoĞü w odniesieniu do zakresu notowania frazeologizmów nie zawsze musi byü zadowalająca9. Wielką rolĊ odegra suwerenna decyzja redaktorów, którzy okreĞlą z pewnoĞcią puáap frekwencji oraz inne warunki sprzyjające
odnotowaniu frazeologizmu w WSJP.
Przegląd wydanych niedawno WSFJP, WSF oraz USJP pokazuje brak pomysáu na
uporządkowanie sprawy istnienia/nieistnienia we wspóáczesnej polszczyĨnie wymienionych idiomów. Zacznijmy od WSFJP: mimo tak ogromnej liczby artykuáów hasáowych
autor nie zawará w swym sáowniku Īadnego z interesujących nas związków frazeologicznych, choü o frazie z MroĪkiem wspomniaá we wstĊpie, wyjaĞniając decyzjĊ jego
braku (WstĊp do WSFJP: 12). WSF oraz USJP, chociaĪ oparte na tym samym materiale
korpusowym, nie są konsekwentne w zapisie. RóĪnicĊ tĊ w pewnym stopniu moĪe táumaczyü autonomicznoĞü zespoáów redakcyjnych tych dzieá. WSF uwzglĊdniá jedynie
zwrot wierzgaü przeciw oĞcieniowi z kwalifikatorem przestarzaáy i z cytatem z Szatana
z siódmej klasy, o którym juĪ wczeĞniej wspomniaáem. USJP notuje bez kwalifikatora
zwrot o proweniencji biblijnej, wyraĪenie kwalifikowane jest jako ksiąĪkowe pod hasáem pobieliü i niekwalifikowane pod hasáem grób. Brak natomiast frazy z MroĪkiem.
Nieopatrywanie kwalifikatorami związków frazeologicznych bądĨ niekonsekwencja
w zapisie Ğwiadczyü moĪe o tym, Īe wyzyskanie korpusu do opisu leksykograficznego
(tu: dookreĞlenie chronologiczne, stylistyczne bądĨ frekwencyjne) jednostek nieciągáych jest niewystarczające.
WyraĪenie grób pobielany jest w istocie niezwykle rzadko reprezentowane w polszczyĨnie. Drugi z frazeologizmów biblijnych: wierzgaü przeciw oĞcieniowi, choü teĪ
nieczĊsty, spotykany jest zarówno w literaturze piĊknej, pisarstwie z zakresu humanistyki (zob. cytaty w SFWP), jak i w prasie (8 cytatów wynotowaáem z poddanych w tym
celu ekscerpcji GW, Rzp, N, P i W, zob. FliciĔski 2007a: 225–227). W materiale internetowym udaáo siĊ odnaleĨü 71 potwierdzeĔ uĪycia tego idiomu: 44 razy napotykamy
wierny cytat z Dziejów Apostolskich, 6 razy umieszczono go w kontekĞcie religijnym,
a 19 przykáadów ilustrowaáo inne realizacje frazeologizmu (tamĪe)10. Związek idiomatyczny MroĪek by tego nie wymyĞliá jest reprezentowany ponad 40 razy w wybranych
archiwach prasowych w sieci i w materiale z witryn internetowych11.
9
Warto przy okazji zauwaĪyü, Īe inny niĪ korpusowy sposób kolekcjonowania potwierdzeĔ
uĪycia idiomów moĪe przynieĞü czasami o wiele lepsze rezultaty iloĞciowe. Autorzy SFWP, korzystając z podrĊcznej kartoteki gromadzącej wyáącznie fragmenty tekstów zawierające frazeologizmy,
mogli daü wystarczającą liczbĊ cytatów pochodzących z róĪnych Ĩródeá przy związkach wyrazowych
MroĪek by tego nie wymyĞliá (z WK, P i DzP) i wierzgaü przeciw oĞcieniowi (z TP oraz ksiąĪek
BáoĔskiego, Jasienicy, Lema, àojka i Michnika), natomiast powtórzenie tych samych trzech cytatów w notacji grobu pobielanego (tak pod hasáem grób, jak i pobielany) wskazuje na nieczĊste
wystĊpowanie tego frazeologizmu (por. WstĊp do SFWP: 15), co znalazáo swoje odzwierciedlenie
w sáowniku w postaci kwalifikacji rzadkie.
10
Badanie zasobów Internetu z marca 2006 roku.
11
PrzybliĪenie liczby przykáadów wynika z nieprzeszukania serwisów páatnych.
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Obserwacja funkcjonowania w normie trzech wybranych frazeologizmów (szczególnie ukierunkowana — trzeba podkreĞliü — na ich odnotowywanie) uprawnia do
stwierdzenia ich statusu jako jednostek stabilnych i do opowiedzenia siĊ za umieszczeniem tych idiomów w WSJP (z odpowiednim kwalifikatorem). Taki wniosek wynika
z analizy i interpretacji materiaáu, który zostaá zebrany przez b a d a c z a n a s t a w i o nego na odszukanie potwierdzeĔ nieokazjonalnych realizacji
f r a z e o l o g i z m ó w. Korpusy tekstowe oraz dzieáa leksykograficzne (poza SFWP),
wykorzystane jako zbiory porównawcze, nie daáy niepodwaĪalnych argumentów za
nieokazjonalnoĞcią wystąpieĔ.
Z opisem jednostek ekspansywnych wiąĪą siĊ problemy innej natury. Przede wszystkim trzeba taki nowy element, który pojawiá siĊ w jĊzyku, odnaleĨü (a zatem niezbĊdna
jest permanentna obserwacja zasobu/normy oraz ekscerpcja wielu róĪnorodnych Ĩródeá),
by potem dokáadnie zanalizowaü jego funkcjonowanie i proces stabilizacji w uzusie.
Ponadto, do oceny innowacji niezbĊdne jest odkrycie relacji semantycznych, w jakie
wchodzi ona z synonimicznymi jednostkami ustabilizowanymi, uwarunkowaĔ konsytuacyjnych i socjolingwistycznych, a niekiedy teĪ — przeĞledzenie genezy neofrazeologizmu. Przy czĊsto spotykanej wielopostaciowoĞci nowej jednostki frazeologicznej
jedynie oparta na autentycznym materiale i dogáĊbna interpretacja faktów jĊzykowych
moĪe doprowadziü do fortunnego ustalenia postaci kanonicznej związku idiomatycznego (skáad leksykalny, znaczenie).
Przedmiotem próby opisu nowego frazeologizmu — w celu przedstawienia wielu
wątpliwoĞci (nie wszystkich), jakie wiąĪą siĊ z wybranym sposobem jego opracowania frazeograficznego — uczyniĊ innowacjĊ uzupeániającą zamiataü coĞ pod dywan
(Bąba, FliciĔski 2004). AklimatyzacjĊ tej poĪyczki z angielszczyzny opracowywaliĞmy na podstawie „starych” metod warsztatowych, czyli uwzglĊdnialiĞmy odszukane
przez nas w materiaáach poddanych ekscerpcji (m.in. w wybranych tytuáach prasowych)
w Pracowni Leksykograficznej Instytutu Filologii Polskiej UAM realizacje tekstowe
neofrazeologizmu. WyzyskaliĞmy wówczas 12 cytatów z kartoteki podrĊcznej, które
pozwoliáy na udokumentowanie postaci kanonicznej zwrotu w schemacie skáadniowym
ktoĞ + zamiata + coĞ + pod dywan12. W ocenie normatywnej tego neofrazeologizmu postĊpowaliĞmy zgodnie z myĞleniem zdroworozsądkowym, pozwalającym na odrzucenie
postaci nielogicznych, które nie potwierdzaáy kalkowanego wzorca sweep something
under the carpet, a takĪe kontaminujących bądĨ nawiązujących realizacji tekstowych,
odwoáujących siĊ do istniejących w polszczyĨnie zwrotów o podobnym znaczeniu chowaü coĞ pod sukno, chowaü coĞ pod korcem.
Czy jednak postąpiliĞmy sáusznie? WątpliwoĞci moĪe budziü przede wszystkim
dobitne opowiedzenie siĊ za jednoksztaátnoĞcią idiomu w formie zwrotu z leksykalnym
komponentem zamiataü (z uwzglĊdnieniem pary aspektowej zamiataü — zamieĞü),
mającym niejako faworyzowaü przeniesienie táumaczonego elementu obcojĊzycznego.
Kategoria obrazowoĞci frazeologizmu, nieuwzglĊdniana przez wielu badaczy, wynikająca wprost z wzorca angielskiego, oraz zgodnoĞü z uprawdopodobnieniem Ĩródáa jego
12

InnowacjĊ tĊ notuje najnowsze wydanie SWJPDun (2007).
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powstania zawaĪyáa z pewnoĞcią na wyrokowaniu o ustabilizowaniu siĊ postaci kanonicznej w polszczyĨnie. Czy dla uĪytkownika wspóáczesnej polszczyzny przesáanka ta
musi mieü znaczenie? PrzejĊcie tej poĪyczki jest prawdopodobnie związane z odtwarzaniem zasáyszanego w uzusie (w kontekĞcie, w konkretnej sytuacji) ksztaátu formalnego
idiomu o znaczeniu ‘staraü siĊ coĞ ukryü, zataiü, zatuszowaü przed kimĞ’.
Interesujący nas idiom moĪna zasáyszeü w telewizji i na antenie radia, a zgodne z rzeczywistoĞcią zapisy takich realizacji stają siĊ pomocne w interpretacji socjolingwistycznej komunikatu (jego nadawców) oraz analizie zakresu uĪytkowania neofrazeologizmu. Spróbujmy jednak sprawdziü realizacje związku frazeologicznego zamiataü
— zamieĞü coĞ pod dywan w dostĊpnych trzech typach zbiorów tekstowych: korpusach
jĊzyka polskiego dostĊpnych w sieci, w wybranych archiwach gazetowych13 (z bezpáatnym dostĊpem; po jednym dzienniku i tygodniku opiniotwórczym) i zasobach stron
WWW14. Aby uproĞciü nasze rozwaĪania, pominiemy w trakcie analizy kwestiĊ paradygmatu frazeologizmów i jego defektywnoĞci (zob. Lewicki 1987: 20), choü na tĊ
przeszkodĊ z pewnoĞcią natkną siĊ w swej pracy redaktorzy WSJP w trakcie finalnego
hasáowania idiomów.
Korpus IPI PAN (dostĊp 20.02.2008) daá 56 pewnych wyników (nie uwzglĊdniono
powtórzonych cytatów), z czego najczĊĞciej potwierdzony jest wariant oparty na skáadniku werbalnym zamiataü–zamieĞü — 22 razy (jako czasowniki: zamieĞü 7 razy, zamiataü 4 razy; jako róĪne postaci imiesáowów — bierne na -ny i (raz) na -ąc — 11 razy),
natomiast postaü wyraĪenia rzeczownikowego z komponentem zamiatanie — 17 razy.
Dwukrotnie pojawiá siĊ równieĪ zwrot z synonimicznym czasownikiem zmiataü. Odnotowaü naleĪy równieĪ piĊciokrotne uĪycie zwrotów z komponentami pozamiataü (czasownik 4 razy, imiesáów 1 raz) i chowaü–schowaü (czasownik 4 razy, imiesáów 1 raz).
Poza tym jeden raz w skáad omawianego frazeologizmu wchodziáy takie jednostki leksykalne, jak: chowanie, skryü, wmieciono, wpychanie, zamiecenie.
Korpus referencyjny PELCRA (dostĊp 20.02.2008) daá 2315 wyniki niezaprzeczalnie
potwierdzające uĪycie tego frazeologizmu. NajczĊĞciej realizowana jest postaü idiomu
z komponentem zamiataü–zamieĞü — 9 razy (czasowniki: zamieĞü 2 razy, zamiataü
1 raz; imiesáowy: zamiatany 4 razy, zamieciony 2 razy) oraz w formie znominalizowanej zamiatanie — 5 razy, z tym Īe w 3 przykáadach autorzy tekstów doprowadzili do
zdefrazeologizowania siĊ zwrotu/wyraĪenia, wstawiając w markowane zaimkiem coĞ
miejsce rzeczownik Ğmieci. Poza tym w skáad omawianego frazeologizmu wchodziáy
takĪe komponenty: pozamiataü — 3 razy, podmiataü — 1 raz, podmiatanie — 1 raz,
schowaü — 1 raz, chowany–schowany — 2 razy, zmiatany — 1 raz.
13
PominĊ GW, której czĊĞü archiwum mieĞci w sobie korpus PELCRA, podobnie Rzp, której
treĞü zawiera siĊ w korpusie PWN.
14
Do analizy wybrane zostaną przykáady, w których nie naruszono zasady stabilnoĞci struktury
semantycznej frazeologizmu i zasady stabilnoĞci leksykalnego kontekstu frazeologizmu (wg: Bąba
1989: 83–86).
15
19 przykáadów pochodzi ze stenogramów sejmowych z lat 2002–2004, w tym 6 z wypowiedzi Adama Michnika zeznającego przed komisją Ğledczą wyjaĞniającą okolicznoĞci tzw. Rywingate;
pozostaáe 4 — to cytaty z GW z lat 1992, 1996, 1997, 1999.
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Korpus PWN (dostĊp 22.02.2008) daá 5 trafnych przykáadów uĪycia (4 pochodzą
z Rzp) frazeologizmu, z czego trzykrotnie wystąpiáa postaü wyraĪenia rzeczownikowego
zamiatanie pod dywan, a dwukrotnie — zwrotu zamiataü–zamieĞü coĞ pod dywan.
Archiwum online dziennik.pl (dostĊp 22.02.2008) na przestrzeni lat 2006–2008 daáo
63 trafne wyniki, z czego wariant zwrotu z parą aspektową zamiataü–zamieĞü wystąpiá
43 razy (czasowniki: zamieĞü 18 razy, zamiataü 10 razy, w tym jeden zdefrazeologizowany
przykáad; formy bezosobowe: zamiatano 1 raz i zamieciono 1 raz; jako róĪne postaci imiesáowów — bierne na -ny i (raz) na -ąc — 13 razy), a postaü wyraĪenia rzeczownikowego
z komponentem zamiatanie pojawiáa siĊ 10 razy. Odnotowaü naleĪy mniej liczne potwierdzenia: chowaü–schowaü 6 razy i po 1 razie: spychając, wkopany, zamiata siĊ, zepchnąü.
Archiwum online polityka.pl (dostĊp 22.02.2008) na przestrzeni lat 1999–2007 daáo
36 trafnych wyników, z czego wariacjĊ zamiataü–zamieĞü potwierdziáo 20 przykáadów
(czasowniki: zamieĞü 6 razy, w tym jedno uĪycie zdefrazeologizowane, zamiataü 9 razy,
w tym trzy uĪycia zdefrazeologizowane; imiesáowy bierne na -ny — 5 razy), a wyraĪenie zamiatanie pod dywan pojawiáo siĊ 3 razy, podobnie zresztą jak zwrot z komponentem chowaü. Odnotowaáem równieĪ dwukrotne wystąpienie zwrotu sprzątnąü coĞ pod
dywan oraz po jednym przykáadzie z jednostkami leksykalnymi: nazamiataü, wmieĞü,
zamiata siĊ, zamiecenie, zmiatanie, zmiatano, zmiatany, zmieĞü.
Ekscerpcja w Internecie (dostĊp 22.02.2008) z pierwszych 100 witryn wskazanych
przez prostą wyszukiwarkĊ (przy zadaniu wyraĪenia „pod dywan”) daáo 97 trafnych
wyników, co potwierdza funkcjonowanie w zasobie czynnym uĪytkowników jĊzyka
interesującego nas tu idiomu16. Zwrot z zamiataü–zamieĞü pojawiá siĊ 45 razy (czasowniki: zamieĞü 16 razy, w tym jedno uĪycie zdefrazeologizowane, zamiataü 19 razy,
w tym dwa uĪycia zdefrazeologizowane; imiesáowy bierne na -ny i (raz) -ąc — 10 razy,
w tym jedno uĪycie zdefrazeologizowane), a wyraĪenie rzeczownikowe z komponentem
zamiatanie — 34 razy. Ponadto swą reprezentacjĊ w materiale pochodzącym z Internetu miaáy takie elementy leksykalne, jak: chowaü–schowaü 6 razy (czasowniki wraz
z imiesáowami), chowanie 3 razy, zmiatanie 3 razy, pozamiataü 2 razy oraz (jednokrotne
wystąpienie) trafiü, wmiataü, wmiatani, wmieciony, wmieĞü, zakopywanie. Na marginesie moĪna dodaü, Īe 25 razy uĪyto tego idiomu jako tytuáu (bądĨ Ğródtytuáu), co jest
zgodne z przyjĊtym w prasie zwyczajem, wskazującym na funkcjonalnoĞü zastosowania
frazeologizmu w praktyce dziennikarskiej. Niektórzy z badaczy potraktowaliby takie
potwierdzenia za dobrą monetĊ, przyjmując je za jeden z argumentów przemawiających
za stabilizacją związku frazeologicznego w normie frazeologicznej (status utrwalonej
jednostki w zasobie frazeologicznym wspóáczesnej polszczyzny).
Podsumowanie fragmentu rozwaĪaĔ dotyczącego jednostek ekspansywnych, który przedstawiony zostaá w formie komentarza leksykograficznego, naleĪy rozpocząü
od stwierdzenia, Īe wszystkie trzy rodzaje Ĩródeá poddanych oglądowi potwierdzają
16

Pod uwagĊ zostaáy wziĊte strony niepowtarzające siĊ, pominiĊto przy tym portale gazetowe
wyzyskane wczeĞniej, jak internetowe strony GW, Rzp itp. Materiaá pochodzi z tekstów zróĪnicowanych pod wzglĊdem zaáoĪonego odbiorcy (np. tvn24.pl, wiadomoĞci24.pl, onet.pl, salon24.pl, portale
miast i gmin, strony hobbystyczne i prywatne i in.), gatunków wypowiedzi (np. forum, blog i in.).
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postaü kanoniczną zwrotu zamiataü–zamieĞü coĞ pod dywan — z czĊstszą w tekstach
formą czasownika w aspekcie dokonanym. Okazaáo siĊ równieĪ, Īe wysoką frekwencjĊ ma realizacja tego frazeologizmu w postaci wyraĪenia (niewiele niĪszą od zwrotu)
— zamiatanie czegoĞ pod dywan. Wydaje siĊ zasadne odnotowanie tych dwóch postaci w WSJP, choüby z powodu peánienia przez nie odmiennych funkcji skáadniowych.
WSJPDun hasáuje jedynie zwrot zamiataü — zamieĞü {coĞ} pod dywan ‘ukrywaü
káopotliwe, nierozwiązane problemy, sprawy’, a w dwóch cytatach ilustrujących uĪycie idiomu znalazáy siĊ realizacje komponentu werbalnego w formie czasownika (zamiataü) oraz imiesáowu wspóáczesnego (zamiatając). O ile w zgromadzonym przeze
mnie materiale potwierdza siĊ czĊste uĪycie czasownika niedokonanego, o tyle imiesáów wspóáczesny napotkaáem 3 razy, co moĪna zinterpretowaü jako uĪycie rzadkie
w porównaniu z czĊstym wystĊpowaniem imiesáowów biernych — 42 razy. PoniewaĪ
jestem zwolennikiem prezentacji w materiale ilustrującym hasáo postaci czĊĞciej pojawiających siĊ w uzusie, skáaniaábym siĊ raczej ku wyzyskaniu cytatów z imiesáowami
o wyĪszej frekwencji — w tym wypadku biernymi. Rozwiązanie podsunie z pewnoĞcią
materiaá pochodzący z NKJP.
O wiele wiĊkszy problem do rozwiązania przynosi treĞü artykuáu hasáowego dotycząca informacji normatywnej. Pominąü moĪna komponenty wariantywne o niskiej
frekwencji, jako maáo istotne (np. nazamiataü, trafiü, wmiataü–wmieĞü, zakopywanie,
zamiata siĊ, zepchnąü). Jak postąpiü jednak z wariantami zwrotów ze skáadnikami werbalnymi o wysokiej frekwencji: pozamiataü (10 przykáadów uĪycia w zebranym materiale) i chowaü–chowaü (21 razy)17? Uprawnione wydaje siĊ podanie w tym wypadku
informacji wskazującej na báĊdne uĪycie frazeologizmu z wymienionymi komponentami, na podobnej zasadzie jak odnotowuje siĊ niepoprawnoĞü wariantu wyraĪenia twardy
orzech do zgryzienia w postaci ciĊĪki orzech do zgryzienia18. Potwierdza to praktyka
wydawnictw ortoepicznych19:
pod hasáem orzech:
SPP: Twardy (nie: ciĊĪki) orzech do zgryzienia
NSPP: Twardy, rzad. trudny (nie: ciĊĪki, nie: nie lada) orzech do zgryzienia «problem trudny do
rozwiązania, zadanie sprawiające trudnoĞci»
WSPP: Twardy, pot. trudny (nie: ciĊĪki, nie: nie lada) orzech do zgryzienia «problem trudny do
rozwiązania, zadanie sprawiające trudnoĞci»
17

Wymieniona para aspektowa nawiązuje do istniejących w polszczyĨnie zwrotów o podobnym
znaczeniu chowaü coĞ pod sukno ‘odkáadaü jakąĞ sprawĊ, nie mając zamiaru jej zaáatwiü w najbliĪszym czasie’ oraz chowaü (kryü, trzymaü) coĞ pod korcem ‘ukrywaü, staraü siĊ coĞ zataiü; utrzymaü
coĞ w tajemnicy’ (Bąba, FliciĔski 2004: 145). W tym wypadku moĪliwa jest takĪe interpretacja tych
faktów jako innowacji kontaminujących.
18
Dla porównania podajĊ frekwencjĊ uĪycia najczĊstszych komponentów w tym wyraĪeniu
(wraz z poprawnym, lecz rzadkim skáadnikiem trudny) w materiale z korpusów: IPI PAN (dostĊp
26.02.2008): twardy — 60 razy, ciĊĪki — 17 razy, trudny — 32; PELCRA (dostĊp 16.01.2008):
twardy — 20 razy, ciĊĪki — 11 razy, trudny — 10; PWN (dostĊp 23.02.2008): twardy — 14 razy,
ciĊĪki — 4, trudny — 3.
19
Ze sáowników frazeologicznych informacjĊ poprawnoĞciową daje WSFJP pod hasáem orzech:
1. (ciĊĪki, nie lada) orzech do zgryzienia · báĊd. Twardy, trudny orzech do zgryzienia [...].
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pod hasáem twardy:
SPP: Twardy (nie: ciĊĪki) orzech do zgryzienia «duĪa trudnoĞü do przezwyciĊĪenia»
NSPP: Twardy (nie: ciĊĪki, nie: nie lada) orzech do zgryzienia «problem trudny do rozwiązania,
zadanie sprawiające trudnoĞci»
WSPP: Twardy, pot. trudny (nie: ciĊĪki, nie: nie lada) orzech do zgryzienia «problem trudny do
rozwiązania, zadanie sprawiające trudnoĞci»
pod hasáem zgryĨü
SPP: Twardy (nie: ciĊĪki) orzech do zgryzienia «trudna sprawa»

Z daleko wreszcie posuniĊtą ostroĪnoĞcią trzeba przystąpiü do oceny jednostek recesywnych bądĨ zgoáa juĪ archaicznych. Wspomniaáem wczeĞniej o odnotowywaniu (lub
jego braku) rzadkiego wyraĪenia grób pobielany. Niezwykle pomocny w takiej sytuacji
okaĪe siĊ postulowany przeze mnie indeks frazeologizmów oraz ukierunkowane przeszukiwanie dostĊpnych materiaáów archiwalnych i wspóáczesnych, niezaleĪnie od istnienia
NKJP. Ekscerpcja dodatkowych Ĩródeá nie sprawia káopotów i daje zadowalające efekty
przy relatywnie niewielkim nakáadzie czasu i pracy. SądzĊ, Īe przyjĊcie takiej procedury
redakcyjnej podniesie poziom kompletnoĞci haseá w WSJP, a analiza zebranego materiaáu
moĪe czasem doprowadziü do zadziwiających na pierwszy rzut oka wniosków.
Spróbujmy siĊ zastanowiü, czy w sáowniku wspóáczesnej polszczyzny powinien
zostaü umieszczony idiom nie mieü gdzie gáowy skáoniü. SFWP nie odnotowuje tego
frazeologizmu, WSFJP wprowadza to hasáo do sáownika z kwalifikatorami ksiąĪkowy
i przestarzaáy, a WSF notuje bez kwalifikatora. Kiedy niedawno, na potrzeby badaĔ
związanych z funkcjonowaniem frazeologizmów biblijnych, próbowaáem odnaleĨü potwierdzenia realizacji idiomu nie mieü gdzie gáowy skáoniü w róĪnych wariantach w zasobach sieciowych, staáo siĊ dla mnie jasne, iĪ Ğwiadome uĪycie tego związku wyrazowego jako frazeologizmu jest niezwykle rzadkie (czterokrotnie uĪyte w takiej funkcji,
zob. FliciĔski 2007a: 223–225). SpoĞród 50 przykáadów ilustrujących jego ĪywotnoĞü
29 cytatów opisuje bezpoĞrednio Jezusa, 16 cytatów oddaje wiernie tekst Ewangelii
(Mt 8, 20; àk 9, 58), a 1 fragment — autorstwa ks. M. MaliĔskiego — nawiązuje do
sytuacji biblijnej. Zwrot nie mieü gdzie gáowy skáoniü nie przekracza wáaĞciwie granic
piĞmiennictwa religijnego. NajczĊĞciej napotykamy cytat biblijny, który ma na celu
obrazowe dookreĞlenie w tekstach cech Jezusa. Ze wzglĊdu na marginalne — choü nie
sprawiające mimo to káopotu w odczytaniu znaczenia komunikatu — uĪycie zwrotu
nie mieü gdzie gáowy skáoniü jako idiomu w polszczyĨnie ogólnej naleĪaáoby umieĞciü
przy haĞle w WSJP kwalifikator religijny bądĨ chrzeĞcijaĔski, wskazujący czytelnikowi
sáownika ograniczony zakres tej jednostki leksykalnej. Dopuszczalne, a moĪe i bardziej
uprawnione, są inne rozwiązania: po pierwsze zwrot sklasyfikowaü jako recesywny,
przestarzaáy bądĨ archaiczny (w zaleĪnoĞci od przyjĊtych procedur dotyczących kwalifikowania haseá), po drugie — idiomu w WSJP nie notowaü.
Na przedstawionych tu problemach frazeograficznych nie koĔczy siĊ lista zagadnieĔ, które wymagają dogáĊbnego przemyĞlenia jeszcze przed rozpoczĊciem pracy z materiaáem korpusowym. Zaprezentowaáem jedynie wątpliwoĞci nasuwające siĊ badaczowi
frazeologii, obserwującemu zmiany w uzusie i normie w zakresie uĪywania związków

114

Piotr FliciĔski

wyrazowych o wzglĊdnie ustabilizowanym stopniu utrwalenia w ĞwiadomoĞci/kompetencji jĊzykowej Polaków.
Zagadnienia o mniejszym stopniu ogólnoĞci, lecz wrĊcz narzucające siĊ w pracy
warsztatowej, to m.in.: wpáyw innowacji frazeologicznych na dynamikĊ zmian ksztaátu
formalnego frazeologizmów, neofrazeologizmy a granica ekspansywnoĞci i stabilnoĞci, kwalifikacja związków frazeologicznych (zwáaszcza uzupeánieĔ z wewnĊtrznych
odmian polszczyzny), uzaleĪnienie zmian w normie frazeologicznej od mediatyzacji
wspóáczesnej polszczyzny itp.
Innowacje frazeologiczne polegające na przeksztaáceniach postaci idiomów zauwaĪane bywają w wydawnictwach poprawnoĞciowych bądĨ w szczegóáowych opracowaniach wybranej grupy tekstów itp. Nie mamy tradycji tworzenia sáowników lub indeksów
innowacji, choü mogáyby one stanowiü niejako frazeograficzną „poczekalniĊ” i podstawĊ do hasáowania idiomów, które uzualnie mają juĪ status podobny do staáych związków wyrazowych, uznanych za normatywne. Wielkie sáowniki frazeologiczne (SFWP,
WSFJP, WSF) notują np. bezwyjątkowo zwrot: zabieraü siĊ do czegoĞ jak pies do jeĪa,
a przegląd materiaáów z korpusów, archiwów i sieci wskazuje na przyjĊty uzualnie wariant z czasownikiem podchodziü20. Nie przekonuje mnie wyjaĞnienie, iĪ frazeologizm
ten wywodzi siĊ z przeniesienia obrazu sytuacji w sferĊ metaforyczną, która oderwaáa
siĊ od swego Ĩródáa, nazywając rzeczywistoĞü ludzką, i z tego powodu uznany jest za
poprawny komponent zabieraü siĊ, a nie podchodziü. Korpus IPI PAN daje 5 wyników,
w tym z komponentem zabieraü — 1 przykáad, a z podchodziü — 3 przykáady21, korpus
PELCRA potwierdza po jednym uĪyciu z wymienionymi czasownikami22, a korpus PWN
nie ma przykáadu zwrotu w postaci zabieraü siĊ jak pies do jeĪa, natomiast dwukrotnie
odnotowuje zwrot z czáonem werbalnym podchodziü23. Zasadne wydaje siĊ zanotowanie
omawianego frazeologizmu z wariancją w zakresie czáonu werbalnego.
Wiele trudnoĞci moĪe sprawiü ocena indywidualizmów, które przekraczają granicĊ pojmowania ich jako skrzydlatych sáów i juĪ jako neofrazeologizmy pomnaĪają
zasób leksykalny polszczyzny. WeĨmy np. „owsiakizmy”: jazda bez trzymanki (jednostka obecnie zaaklimatyzowana w jĊzyku), (oj!) bĊdzie siĊ dziaáo24 (fraza kojarzona
20
Np.: „Dlaczego kolejne rządy podchodzą do zmian systemu ochrony zdrowia jak — nie
przymierzając — pies do jeĪa” (GW 1995, nr 47, s. 13; Ĩródáo: PELCRA, dostĊp 16.01.2008);
„I jeszcze à propos papierków lakmusowych: ustawa o páacach w sferze budĪetowej. Wszystkie
rządy liberalne podchodziáy do tej ustawy jak pies do jeĪa — a to ją zamroziáy, a to próbowaáy
nowelizowaü” (GW 1996, nr 149, s. 18; Ĩródáo: PELCRA, dostĊp 16.01.2008). Nie dziwi w takim
kontekĞcie, Īe PSF notuje tĊ postaü zwrotu, ilustrując ją przykáadami z gazet.
21
DostĊp online 27.02.2008. W materiale IPI PAN jednokrotnie znalazá potwierdzenie zwrot
z komponentem przymierzyü siĊ.
22
DostĊp online 16.01.2008.
23
DostĊp online 23.02.2008. Korpus PWN podaje teĪ jeden przykáad realizacji zwrotu w postaci
zbliĪaü siĊ (do siebie) jak pies do jeĪa.
24
O aklimatyzacji indywidualizmu Ğwiadczy np. jego uĪycie w reklamie jednego z koncernów
piwowarskich. Warto zauwaĪyü przy okazji zjawisko zmiany Ĩródáa tzw. skrzydlatych sáów we
wspóáczesnej polszczyĨnie: niegdyĞ przywoáywano noĞne wyraĪenie z dzieá literackich, dziĞ páodna
staje siĊ twórczoĞü copywriterów (por. Miodek 2000: 81–82).
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z J. Owsiakiem w czasie obejmującym dziaáania medialne związane z akcją charytatywną WOĝP), róbta, co chceta (w zebranym przeze mnie materiale — jako tytuá programu bądĨ idea, hasáo — kojarzone najczĊĞciej z J. Owsiakiem i na przestrzeni kilku
lat powoli „odrywające siĊ” od swego autora).
Jednym ze sposobów pomnaĪania zasobu frazeologicznego polszczyzny ogólnej jest
zapoĪyczanie jednostek leksykalnych z socjo- i profesjolektów, jĊzyka funkcjonującego
w mediach itp., np. strzeliü gola do wáasnej bramki, krótka áawka, ucieczka do przodu,
powtórka z rozrywki, nowy początek, jazda po bandzie25. Zarówno mechanizmy frazeologizowania siĊ grup skáadniowych, jak i wykraczanie związków idiomatycznych poza granice
odmian uwarunkowane są wspóáczeĞnie przez szczególne w swoim rodzaju zmediatyzowanie funkcjonowania jĊzyka oraz nieograniczoną wrĊcz moĪliwoĞü tworzenia komunikatów (pisanych) przeznaczonych dla innych przez nadawców do niedawna niemających
takiego przywileju. PrzestrzeĔ telematyczna, áatwy dostĊp do narzĊdzi wytwarzania komunikatów zmieniáy w ostatnich latach sytuacjĊ przeciĊtnych uĪytkowników jĊzyka: zmienia
siĊ przede wszystkim znaczenie wpáywu grupy „nieelitarnej” na ĪywotnoĞü niektórych
tendencji rozwojowych polszczyzny. Odmienna jest równieĪ sytuacja badacza-lingwisty,
któremu jest o wiele áatwiej dotrzeü do nieskrĊpowanych wypowiedzi osób z róĪnych
grup spoáecznych i jedynie z przyzwyczajenia ciąĪy niezmiennie ku tekstom zapisanym
(na marginesie pozostawiam badania dialektologów, psycholingwistów itd.).
Ten gáos w dyskusji nad notowaniem frazeologii w WSJP moĪe siĊ wydawaü zbyt
radykalny, zwáaszcza w kwestii zawierzenia uzusowi (analiza zebranego materiaáu ilustrującego uĪycie) przy ocenie stabilnych i ekspansywnych idiomów. Ustawiwszy siĊ
w pozycji obserwatora, nie sposób postąpiü inaczej, jak tylko zdecydowaü o przyjĊciu
z dobrodziejstwem inwentarza indywidualnych wariantów staáych związków wyrazowych, których racjonalna ocena nie odrzuca (moĪliwoĞü uzasadnionej interpretacji
zmiany skáadu leksykalnego, áączliwoĞci i znaczenia). Stąd teĪ propozycja opracowania jako pomocy dla redaktorów indeksu frazeologizmów i eksploracji dodatkowych,
pozakorpusowych Ĩródeá, ukierunkowanej na wyszukiwanie idiomów (konieczne wyznaczenie dokáadnej procedury). ZaáoĪona elektroniczna wersja sáownika, z siatką odniesieĔ w postaci hiperlinków i z moĪliwoĞcią aktualizacji, daje ogromną szansĊ na
zdanie sprawy z faktycznego stanu jĊzyka, nieograniczoną papierową formą ksiąĪki
oraz postawą emocjonalną wobec jĊzyka, a przede wszystkim — z dala od okowów
kulturowego tabu i degradującej zdrowy rozsądek ideologii.
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