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Gdy przysáowia umierają, ludy mądroĞü zatracają
czyli zarys propozycji opisu przysáów
w Wielkim sáowniku jĊzyka polskiego
1. Dotychczasowy sposób notacji przysáów w sáownikach i nowa
propozycja
Przysáowia (np. Wart Pac paáaca, a paáac Paca; Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą),
utarte powiedzenia (Nic w przyrodzie nie ginie; Czy siĊ stoi, czy siĊ leĪy dwa tysiące siĊ naleĪy; Nie ma wolnoĞci bez „SolidarnoĞci”), powszechnie znane cytaty literackie (np. Nie wszystek umrĊ; A niechaj narodowie wĪdy postronni znają, iĪ Polacy
nie gĊsi, iĪ swój jĊzyk mają; ĝpieszmy siĊ kochaü ludzi, tak szybko odchodzą) mają
strukturĊ wielowyrazową, ale ich budowa i znaczenie czĊsto odstają — dotyczy to
zwáaszcza przysáów — zarówno od reguá skáadniowych, jak i semantycznych, dlatego
teĪ — podobnie jak wyrazy — są jednostkami leksykonu i w związku z tym powinny
byü umieszczane w sáownikach. Fakt ten, chociaĪ czĊĞciowo — bowiem nie dotyczy
to w zasadzie ani utartych powiedzeĔ, ani znanych cytatów — znajduje potwierdzenie
w wiĊkszoĞci Ğrednich i duĪych leksykonów jĊzykowych.
Przyjrzyjmy siĊ teraz sposobowi notacji przysáów w trzech wiĊkszych sáownikach
jĊzyka polskiego i — dla porównania — w jednym obcojĊzycznym, duĪym sáowniku
jĊzyka francuskiego. Pozwoli to ukazaü niedogodnoĞci wynikające z przyjĊcia okreĞlonej konwencji i skáoni do zaproponowania innego, choü zrywającego z tradycją,
sposobu zamieszczania i objaĞniania jednostek przysáowiowych.
NajwiĊkszym ogólnym leksykonem polszczyzny jest nadal Sáownik jĊzyka polskiego pod red. W. Doroszewskiego (SJPDor). Przysáowia odnotowywane są w koĔcowej
czĊĞci odpowiednich jednowyrazowych artykuáów hasáowych lub — w wypadku haseá polisemicznych — w koĔcowej czĊĞci poĞwiĊconej poszczególnym znaczeniom.
I tak, przysáowie Jaki pan, taki kram, jest przytoczone zarówno w artykule hasáowym
pan, jak i kram, ale w Īadnym miejscu nie znajdujemy objaĞnienia tego wyraĪenia.
Podobnie struktura Co nagle, to po diable wystĊpuje bez eksplikacji w hasáach nagle
i diabeá. Nieco inaczej postąpiono z paremią Gáodnemu chleb na myĞli, umieszcza-
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jąc pod hasáem myĞl cytat (zamiast eksplikacji?!) z Obrazków Jakuba Gordona: „Jak
gáodnemu chleb na myĞli, tak mnie oddzielonemu od cudnej przyrody stawaáa ona
zawsze w oczach”. WyraĪenie Panu Bogu ĞwieczkĊ i diabáu ogarek jest objaĞnione
w nastĊpujący sposób: ‘o postĊpowaniu kogoĞ, kto siĊ asekuruje na kaĪdą moĪliwoĞü’
w dwóch miejscach, pod Ğwieczka i ogarek. W wypadku paremii Na záodzieju czapka
gore mamy nieco inaczej sformuáowane objaĞnienie pod záodziej: ‘winowajca wciąĪ
siĊ boi, Īe zostanie wykryty’ niĪ pod gorzeü: ‘winowajca na kaĪdym kroku czuje siĊ
zagroĪony moĪliwoĞcią zdemaskowania go’. Jak pokazują wyĪej przytoczone przykáady, w podawaniu eksplikacji przysáów w SJPDor brak jakiejkolwiek zasady ogólnej. Jedne przysáowia mają objaĞnienia w kilku miejscach, inne w jednym, a jeszcze
inne są ich pozbawione lub opatrzone jedynie ilustracją uĪycia. Odnotowywane są
w róĪnych miejscach, zazwyczaj pod hasáami skáadowymi przysáowia, nie ma zatem
trudnoĞci z ich odnalezieniem, natomiast dotarcie do objaĞnienia wymaga czasem
sprawdzenia kilku haseá.
W USJP przysáowia umieszczone są, podobnie jak w omówionym wyĪej leksykonie, na koĔcu pod róĪnymi hasáami — jednowyrazowymi skáadnikami przysáowia
(w wypadku polisemii — konkretnymi znaczeniami). Eksplikacja — konsekwentnie
— znajduje siĊ tylko w jednym miejscu, do którego kierują odsyáacze, umieszczone
w tych hasáach, które jej nie zawierają. Tak wiĊc np. przysáowie Nie szata zdobi czáowieka wystĊpuje w artykuáach hasáowych wyrazów szata, zdobiü i czáowiek, ale objaĞnienie znaczenia znajduje siĊ tylko przy zdobiü, a w innych miejscach są odsyáacze.
Z punktu widzenia uĪytkownika dotarcie do eksplikacji jest tu juĪ znacznie áatwiejsze.
Jednak wybór hasáa, pod którym znajduje siĊ objaĞnienie, nie jest przewidywalny i trudno
dociec, czy przyĞwieca temu jakaĞ zasada, bowiem dla przysáowia Jedna jaskóáka wiosny nie czyni wyjaĞnienie jest pod rzeczownikiem jaskóáka (‘nie naleĪy wyciągaü zbyt
pochopnie wniosków z jednego wydarzenia’), dla Co nagle to po diable pod przysáówkiem nagle (‘szybko i bez namysáu podejmowane decyzje są najczĊĞciej nietrafne’), dla
Nie szata zdobi czáowieka pod czasownikiem zdobiü (‘oceniając daną osobĊ, nie naleĪy
kierowaü siĊ jej wyglądem, ale cechami charakteru’), Gáodnemu chleb na myĞli pod
rzeczownikiem chleb (a. ‘trudno jest uwolniü siĊ od myĞli o czymĞ, czego siĊ pragnie’;
b. ‘o mimowolnej pomyáce, przejĊzyczeniu, które ujawniáo czyjeĞ ukryte pragnienia’),
Na záodzieju czapka gore, pod czasownikiem gorzeü (‘winowajca na kaĪdym kroku
czuje siĊ zagroĪony moĪliwoĞcią zdemaskowania go’), Panu Bogu ĞwieczkĊ i diabáu
ogarek pod rzeczownikiem Bóg (‘o sytuacji, kiedy chce siĊ zadowoliü dwie przeciwstawne strony’), Niedaleko jabáko pada od jabáoni pod rzeczownikiem jabáko (‘o negatywnych cechach charakteru, przejĊtych przez kogoĞ od ojca lub matki’), Mądrej
gáowie doĞü dwie sáowie pod przymiotnikiem mądry (‘mądremu czáowiekowi nie trzeba
dáugo táumaczyü, Īeby zrozumiaá, o co chodzi’), a dla Pokorne cielĊ dwie matki ssie
pod rzeczownikiem cielĊ (‘bardziej w Īyciu popáaca pokora niĪ zuchwaáoĞü’).
W ISJP dla przysáów zarezerwowane jest osobne znaczenie. I tak przy haĞle jaskóáka pod 3. znaczeniem znajdujemy eksplikacjĊ przysáowia Jedna jaskóáka wiosny
nie czyni. A przy haĞle wiosna i czyniü znajdują siĊ odsyáacze. Pod piątym znaczeniem hasáa diabeá znalazáy siĊ przysáowia i wyraĪenia przysáowiowe (5.1. Diabeá nie
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Ğpi, 5.2. Diabeá tkwi w szczegóáach, 5.3. Nie taki diabeá straszny (jak go malują), 5.4.
Gdzie diabeá nie moĪe, tam babĊ poĞle, 5.5. Záego diabli nie wezmą (nie biorą), 5.6.
Co nagle, to po diable, 5.7. Jak siĊ czáowiek spieszy, to siĊ diabeá cieszy) zawierające
objaĞnienia znaczeĔ. RównieĪ w wypadku tego sáownika trudno przewidzieü, pod jakim
wyrazem hasáowym odnajdziemy „opracowaną” formĊ przysáowia. Np. dla paremii Nie
szata zdobi czáowieka pod zdobiü, Gáodnemu chleb na myĞli pod gáodny, Na záodzieju
czapka gore pod záodziej, Niedaleko jabáko pada od jabáoni pod jabáko, Mądrej gáowie doĞü dwie sáowie pod gáowa, a dla Pokorne cielĊ dwie matki ssie pod pokorny.
I tu brak jasnej zasady, która pozwalaáaby w sposób bezpoĞredni docieraü do przysáów
wraz z ich objaĞnieniem.
W Le grand Robert de la langue française przysáowia są równieĪ umieszczane
w róĪnych miejscach, np. wyraĪenie Après la pluie*, le beau temps (Po deszczu przychodzi áadna pogoda) jest odnotowywane w hasáach (la) pluie (deszcz) i (le) temps
(pogoda), z tym Īe znajdująca siĊ obok wyrazu la pluie gwiazdka informuje, Īe objaĞnienia naleĪy szukaü pod tym wáaĞnie wyrazem. Z kolei przysáowie Petite pluie
abat* grand vent (Maáy deszcz potrafi uciszyü wichurĊ) jest przytoczone zarówno
pod hasáem rzeczownikowym (la) pluie, jak i czasownikowym abattre, ale tylko pod
tym ostatnim znajduje siĊ objaĞnienie. Symbol gwiazdki (*) peáni wiĊc rolĊ odsyáacza
i jest umieszczany tylko w tych miejscach, w których przysáowie jest przytaczane bez
komentarza. Podobnie jak ma to miejsce w polskich sáownikach, sposób lokalizacji
proverbiów w Le grand Robert jest równieĪ niejasny. Z zaáoĪenia informacje semantyczne objaĞniające przysáowie mają siĊ znajdowaü pod tymi hasáami jednowyrazowymi, które stanowią jego zasadniczy element. Wydaje siĊ, Īe w wypadku przysáów
zasada ta jest z natury rzeczy zwodnicza. Na uwagĊ zasáuguje jednak fakt, iĪ objaĞnienia semantyczne nie są tu jedynymi informacjami, jakie towarzyszą przysáowiom.
Niektóre z zamieszczonych w sáowniku paremii zostaáy opatrzone datą, wskazującą
na pierwsze poĞwiadczone uĪycie, np. przy Une hirondelle ne fait pas le pringtemps
(Jedna jaskóáka wiosny nie czyni) znajduje siĊ rok 1605 w D.D.L. (Datations et Documents Lexicographique), a przy wspomnianym juĪ Petite pluie abat* grand vent
- fin XVIIe (koniec XVII w.). Zdarzają siĊ równieĪ informacje etymologiczne i objaĞnienia sáów archaicznych. Ponadto pewne, choü doĞü nieliczne przysáowia zostaáy „zilustrowane” przykáadem z literatury, czĊsto klasycznej, bowiem zamieszczone
w sáowniku cytaty (250 000!) obejmują okres od Ğredniowiecza do koĔca XX w. Cytat
podawany jest áącznie z dokáadną lokalizacją (autor, tytuá, strona).
Pewną Ğmiaáą, bo zrywającą z utrwaloną w sáownikach tradycją opisu, byáaby
propozycja wyodrĊbnienia przysáów jako osobnych haseá (zamieszczanych w ukáadzie
alfabetycznym). Za takim rozwiązaniem przemawiają nastĊpujące racje: 1. przysáowie
jest samodzielną — choü nieciągáą — jednostką jĊzyka, zazwyczaj niezwiązaną znaczeniowo z poszczególnymi skáadnikami frazy (wyrazy wchodzące w jego skáad są
jedynie budulcem nowego bytu); 2. wyodrĊbnienie przysáów w sáowniku uáatwiáoby
odszukanie poszczególnych paremii, eliminując tym samym umieszczanie ich w róĪnych miejscach (przysáowie W nocy wszystkie koty są szare, bure w USJP znajdujemy
pod noc, wszystek, kot, szary, bury); 3. w ogólnym sáowniku przysáowia powinny
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mieü bardziej rozbudowaną informacjĊ (np. formy wariantywne, pochodzenie, objaĞnienie archaizmów, informacja pragmatyczna i znaczeniowa, synonimy/antonimy
przysáowiowe); 4. ukáad alfabetyczny pozwoliáby zgrupowaü w bliskim sąsiedztwie
przysáowia o symetrycznej strukturze, np. Jaki ktoĞ1/coĞ1, taki ktoĞ2/coĞ2: Jaka praca,
taka páaca; Jaki pan, taki kram; Jaka maü, taka naü itp.; Lepsze coĞ1 niĪ coĞ2: Lepszy
rydz niĪ nic; Lepszy wróbel w garĞci niĪ goáąb na dachu itp.; Co coĞ1, to coĞ2: Co
gáowa, to rozum; Co kraj, to obyczaj; Co godzina, to nowina itp.

2. Proponowana struktura hasáa
Haáo paremiczne powinno siĊ skáadaü z tzw. wyrazu hasáowego, w tym wypadku
wyraĪenia wielowyrazowego, opatrzonego kwalifikatorem — informacją, Īe jest to
przysáowie, powiedzenie lub cytat. Temu kwalifikatorowi moĪe towarzyszyü inny,
informujący o pochodzeniu przysáowia, powiedzenia. Jakkolwiek wiĊkszoĞü paremii
ma nieznany rodowód, bowiem są to utarte powiedzenia ludowe, utwalone w jĊzyku
od lat, to jednak pochodzenie niektórych z nich jest znane. W wypadku gdy jesteĞmy
w stanie umieĞciü informacjĊ etymologiczną (np. pochodzenie perskie, áaciĔskie, biblijne lub inne literackie), to powinna byü ona podawana. Kwestią dyskusyjną jest podawanie kwalifikatorów stylistycznych, np. pospolite lub wulgarne przy nastĊpujących
wyraĪeniach: Gówno cháopu nie zegarek; Nie polezie orzeá w gówna; Nie widziaáa
dupa sáoĔca, ogorzaáa od miesiąca. JeĞli zostaną wprowadzone kwalifikatory: posp.
lub wulg. naleĪaáoby równieĪ zaproponowaü dla równowagi kwalifikator: ksiąĪkowe
czy podniosáe. Jednak nie udaáo mi siĊ znaleĨü odpowiedniego przykáadu. Byü moĪe
któraĞ z sentencji biblijnych zasáugiwaáaby na tĊ informacjĊ, np. Nie samym chlebem
czáowiek Īyje, ale kaĪdym sáowem, które pochodzi z ust Boga.
Inną kwestią jest wystĊpowanie przysáowia w formach wariantywnych. MoĪemy
mieü do czynienia z wymiennym wyraĪeniem synonimicznym, np. Nie szata/suknia
zdobi czáowieka; Jaka maü/matka, taka naü/natka, wystąpieniem czasownika w innej formie gramatycznej, np. Nauka nie poszáa/nie idzie w las; Przyjdzie/Przyszáa
koza do woza, wymianą wyraĪenia na inne niesynonimiczne: Czas to pieniądz; Czas
to miáoĞü i Albo rybka, albo pipka; Albo rybki, albo akwarium (towarzyszy temu
jeszcze zamiana liczby pojedynczej na mnogą wyraĪenia niewymienianego). Innym
przypadkiem formy wariantywnej jest apokopa, czyli wystĊpowanie przysáowia w formie skróconej, np. Przyganiaá kocioá garnkowi zamiast Przyganiaá kocioá garnkowi,
a sam smoli. Niektóre formy wariantywne Ğwiadczą o Īywym stosunku uĪytkowników
jĊzyka do niektórych przysáów.
W haĞle powinny siĊ znaleĨü równieĪ objaĞnienia jĊzykowe wyrazów bądĨ form
obecnie nieznanych. I tak, hasáo przysáowiowe: Mądrej gáowie doĞü dwie sáowie powinno zawieraü informacjĊ objaĞniającą archaiczne formy dwie i sáowie. Z kolei hasáo
sáownikowe Jaka maü, taka naü powinno zawieraü informacjĊ, Īe sáowo maü znaczyáo dawniej ‘matka’, a Od przybytku gáowa nie boli — objaĞnienie sáowa przybytek (‘przyrost’), równieĪ przysáowie Dobry Īart tynfa wart — informacjĊ o znaczeniu
sáowa tynf (‘dawna moneta’).
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NajwaĪniejszą czĊĞcią artykuáu hasáowego jest objaĞnienie przysáowia, bowiem
bez zrozumienia tego, o czym ono mówi, jaką treĞü nam przekazuje, nie zrozumiemy
sensu czyjegoĞ komunikatu, ujĊtego w ksztaát proverbium. MetaforycznoĞü przysáowia (jedna z jego cech definicyjnych) zazwyczaj jest nieczytelna dla osób, które go
nie znają, bowiem — podobnie jak w wypadku wyraĪeĔ frazeologicznych — przekazu semantycznego nie moĪna wywieĞü ze znaczenia skáadników wielowyrazowej
struktury. Niektóre przysáowia — gdyby je rozpatrywaü z perspektywy reguá semantycznych lub skáadniowych, jakie obowiązują w leksykonie — są wrĊcz niedorzeczne
i nielogiczne (np. MyĞlaá indyk o niedzieli, a w sobotĊ áeb uciĊli; Tonący brzytwy siĊ
chwyta; Spiesz siĊ powoli; Nauka nie idzie w las). Interpretacji uĪytych w przysáowiu
metafor powinna towarzyszyü wskazówka pragmatyczna, która informowaáaby czytelnika o typie komunikatu (stwierdzenie, (o)sąd, ostrzeĪenie, rada, pouczenie, groĨba,
pocieszenie itp.), w którym najczĊĞciej dane przysáowie wystĊpuje. I tak dla przykáadu
wyraĪenie: Przyjdzie na psa mróz, które moĪemy sparafrazowaü nastĊpująco ‘dopadną
jeszcze kogoĞ káopoty, zazna ktoĞ jeszcze biedy’ jest uĪywane w charakterze groĨby,
a przysáowie KoĔ ma cztery nogi i teĪ siĊ potknie — pocieszenia kogoĞ, kto siĊ pomyliá lub coĞ Ĩle zrobiá. Dla niektórych proverbiów, np. Lepszy rydz niĪ nic, kontekst
komunikacyjny nie jest juĪ tak jednoznaczny, bowiem równie dobrze — uĪywając tego
wyraĪenia — moĪemy kogoĞ pocieszyü, jak i pouczyü. Pewien problem stwarzają te
przysáowia, których znaczenie — podobnie jak forma niektórych paremii (np. Wiódá
Ğlepy kulawego — w miejsce Niósá...; Mądrej gáowie doĞü przysáowie — w miejsce
dwie sáowie) — ewoluuje. Wydaje siĊ, Īe przysáowia Poznaü pana po cholewach uĪywamy juĪ nie tylko w celu ironicznego przedstawienia kogoĞ, kto chce byü postrzegany
jako osoba zamoĪna i wpáywowa1. RównieĪ gdy chcemy powiedzieü, iĪ czyjĞ ubiór
(lub zachowanie) ujawnia, demaskuje zamoĪnoĞü, pozycjĊ, charakter czáowieka. Taką
chyba interpretacjĊ podsuwa przytoczony w SJPDor cytat z Olbrachtowych rycerzy
Zygmunta Kaczkowskiego:
Stanisáaw Kmita stawiá siĊ takĪe bardzo wczas do obozu. I stawiá siĊ bardzo pokaĨnie, buĔczuczno i huczno, tak, Īe na widok jego chorągwi tylko jeden gáos poszedá po caáym obozie:
poznaü pana po cholewach.2

Inaczej ma siĊ rzecz z tzw. prognostykami, czyli powiedzeniami odnoszącymi siĊ
do zjawisk meteorologiczno-przyrodniczych (KwiecieĔ-plecieĔ, bo przeplata trochĊ
zimy, trochĊ lata; Barbara po lodzie/po wodzie, BoĪe Narodzenie po wodzie/po lodzie;
Na ĞwiĊtego Grzegorza idzie zima do morza; Od ĞwiĊtej Hanki zimne wieczory i ranki;
Suchy marzec, mokry maj, bĊdzie Īyto jako gaj), które są zazwyczaj czytelnymi przekazami informującymi o warunkach pogodowych w poszczególnych okresach roku
kalendarzowego. W tym wypadku mamy zazwyczaj do czynienia ze znaczeniem dosáownym, które czĊsto nie wymaga objaĞnieĔ definicyjnych. Podobną „przejrzystoĞü

1
2

Takie objaĞnienie podaje K. KáosiĔska (2004: 148).
SJPDor, t. 1, s. 892 (hasáo cholewa).
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semantyczną” spotykamy w sentecjach, maksymach, np. OszczĊdnoĞcią i pracą ludzie
siĊ bogacą; Odwaga siáy wymaga.
Niezwykle trudnym zadaniem jest sprostanie zaáoĪeniu, Īe hasáo powinno mieü
egzemplifikacjĊ tekstową. Przysáowia rzadziej wystĊpują w jĊzyku pisanym niĪ mówionym. DziĞ w formie pisanej czĊĞciej znajdziemy przysáowia w hasáach reklamowych,
tytuáach prasowych, a najczĊĞciej w tekstach internetowych, w formie Īartobliwych
parafraz (np. Mądry Polak po wáamaniu?; Komu w drogĊ temu aviomarin!; Mądrej
gáowie doĞü przysáowie; Na záodzieju czapka karakuáowa; Jaki pan, taki pies; GoĞü
w dom, Īona w ciąĪy), niĪ w tekstach literackich. Ten minitekst, miniprzypowieĞü zazwyczaj wystĊpuje autonomicznie jako komentarz lub puenta jakiejĞ sytuacji, czyjegoĞ
zachowania. Funkcjonuje w szerokim kontekĞcie, czĊsto sytuacyjnym, niewyraĪonym
jĊzykowo, stąd trudno o adekwatną ilustracjĊ uĪycia, o czym mogą Ğwiadczyü — wybrane z korpusu internetowego — nastĊpujące cytaty zawierające przysáowie: Kto pod
kim doáki kopie, sam w nie wpada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nie wszyscy moĪe wiedzą, Īe wáaĞnie ze Starego Testamentu pochodzi przysáowie „Kto pod kim doáki kopie, sam w nie wpada”.
Zajmij siĊ tym, co jest naprawdĊ w Īyciu waĪne, bo przysáowie mówi — Kto
pod kim doáki kopie, sam w nie wpada!
Czy i tym razem sprawdzi siĊ stara zasada, Īe: „Kto pod kim doáki kopie, sam
w nie wpada”?
Jak to jednak zwykle bywa — kto pod kim doáki kopie, sam w nie wpada.
Panie Wójcie dedykujĊ Panu takie przysáowie: ,,Kto pod kim doáki kopie, sam
w nie wpada”.
Przysáowie: „Kto pod kim doáki kopie, sam w nie wpada” moĪe byü podstawą
wielorakich kompozycji perswazyjnych.
A jeĞli chodzi o PO, to pamiĊtajcie — kto pod kim doáki kopie, sam w nie wpada.

Wydaje siĊ, Īe umieszczanie egzemplifikacji uĪycia nie powinno byü obligatoryjnie wymagane, tym bardziej Īe jednostkowy przykáad czĊsto nie speáni swego zadania, tzn. nie ukaĪe moĪliwoĞci uĪycia metafory zawartej w przysáowiu. Podawanie
cytatów, które nie speániają swojej roli, chyba mija siĊ z celem. Znalezienie dobrego kontekstu jĊzykowego jest niezwykle trudne i zabraáoby opracowującemu pewno
znacznie wiĊcej czasu niĪ rzetelne przygotowanie caáego hasáa, stąd chciaáoby siĊ
rzec: Niewarta skórka wyprawki.
Przysáowia w krótkiej formie przekazują pewne prawdy, obserwacje. Niektóre
z nich są wyraĪane na róĪne sposoby. Na przykáad stwierdzenie, Īe dzieci są podobne do rodziców, ilustrują nastĊpujące przysáowia: Niedaleko pada jabáko od jabáoni;
Jaka maü taka naü; Jaki wóá, taka skóra, jaka maü, taka córa; Jakie drzewo, taki
klin, jaki ojciec, taki syn; Jaki bochen, taka skórka, jaka matka, taka córka. O tym,
Īe na podstawie wyglądu, stroju nie powinniĞmy oceniaü czáowieka, traktuje zarówno
przysáowie: Nie szata zdobi czáowieka, jak i Habit (kaptur) nie czyni mnicha. Przysáowia: Bez zachodu, nie ma miodu; Bez pracy nie ma koáaczy; Pieczone goáąbki nie
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lecą same do gąbki wyraĪają przekonanie, Īe aby coĞ mieü, trzeba siĊ napracowaü.
MyĞl, Īe czáowiek jest odpowiedzialny za swój los, swoje Īycie, zawarta jest w paremiach: Jak sobie poĞcielesz, tak siĊ wyĞpisz; Czáowiek jest kowalem wáasnego losu.
Przysáowia: Z pustego i Salomon nie naleje; Z piasku bicza nie ukrĊci; I w ParyĪu nie
zrobią z owsa ryĪu pouczają, Īe niemoĪliwe jest zrobienie czegoĞ, jeĞli brak odpowiednich Ğrodków. Z kolei w przysáowiach: Lepszy wróbel w garĞci, niĪ goáąbek na
dachu; Lepszy rydz niĪ nic; Jak siĊ nie ma co siĊ lubi, to siĊ lubi, co siĊ ma zawarta
jest myĞl, Īe lepiej mieü cokolwiek, nawet gdy nas to nie satysfakcjonuje. RównieĪ
podobne znaczenie mają pary: Kiedy gáowa siwieje, to serce szaleje oraz W starym
piecu diabeá pali, równieĪ CzĊste mycie skraca Īycie oraz Kto siĊ umywa, tego ubywa,
czy teĪ: Jak ty komu, tak on tobie oraz Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Byü moĪe warto by byáo zamieszczaü informacjĊ o istnieniu przysáów w jakimĞ
sensie „synonimicznych”.
Paremie o znaczeniu przeciwstawnym trudniej znaleĨü, bowiem nie podwaĪa
siĊ tzw. utartych prawd innymi utartymi prawdami. Niemniej pewien aspekt antonimicznoĞci moĪemy znaleĨü w nastĊpujących parach przysáów: Jak ciĊ widzą, tak ciĊ
piszą oraz Nie szata zdobi czáowieka czy: Od przybytku gáowa nie boli oraz Co za
duĪo, to niezdrowo.

3. Dobór i selekcja materiaáu
Zebranie materiaáu paremicznego musi siĊ odbyü w inny sposób niĪ typowych jednostek leksykalnych. Paremie — jako pewnego rodzaju relikt leksykonu — są doĞü
sáabo reprezentowane w elektronicznych korpusach tekstów. Przykáadowo sprawdziáam
obecnoĞü dziesiĊciu powszechnie dziĞ znanych przysáów — za Krótko o przysáowiu
G. Szpili3 — w korpusie tekstów IJP PAN (1. Jak sobie poĞcielesz, tak siĊ wyĞpisz,
2. Lepszy wróbel w garĞci niĪ goáąb na dachu, 3. Kto pod kim doáki kopie, sam w nie
wpada, 4. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, 5. Gdzie kucharek szeĞü, tam nie ma
co jeĞü, 6. Baba z wozu, koniom lĪej, 7. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, 8. W marcu
jak w garncu, 9. Bez pracy nie ma koáaczy, 10. KwiecieĔ plecieĔ, bo przeplata trochĊ zimy, trochĊ lata). Okazaáo siĊ, Īe w korpusie tym znalazáy siĊ tylko trzy: Lepszy
wróbel w garĞci niĪ goáąb na dachu (8 poĞwiadczeĔ — wáączając uĪycia wariantywne i zmodyfikowane), Kto pod kim doáki kopie, sam w nie wpada (4 poĞwiadczenia),
W marcu jak w garncu (1 poĞwiadczenie).
W związku z powyĪszymi wynikami, naleĪy stwierdziü, Īe korpusy tekstów nie
mogą byü podstawową bazą dla ustalenia listy paremii, które powinny siĊ znaleĨü
w nowym sáowniku. Wydaje siĊ, iĪ w tym wypadku Ĩródáem materiaáu winny byü zbiory przysáów, skrzydlatych sáów, utartych powiedzeĔ. OczywiĞcie, trzeba by dokonaü
rozsądnej selekcji iloĞciowej i jakoĞciowej zawartego tam materiaáu, a liczbĊ paremii
Szpila 2003: 102 nn. Autor przeprowadziá w 1998 roku badania pilotaĪowe na grupie
studentów i sporządziá listĊ 56 przysáów najlepiej znanych w porządku od najczĊĞciej cytowanych do najrzadziej wymienianych. Te 10 pierwszych sprawdzaáam w korpusie.
3
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z góry ograniczyü do iluĞ jednostek, np. tysiąca czy 2 tysiĊcy (dla przykáadu w USJP
jest ok. 470 przysáów przy ok. 100 tys. haseá lub 145 tys. jednostek leksykalnych),
charakteryzujących siĊ pewną ĪywotnoĞcią i obecnoĞcią w jĊzyku uĪytkowników
(o czym moĪe np. Ğwiadczyü duĪa iloĞü Īartobliwych, czĊsto rubasznych, przeksztaáceĔ istniejących w mowie i tekstach internetowych). Ten subiektywnie sporządzony
minikorpus paremiczny naleĪaáoby zweryfikowaü np. poprzez przeprowadzenie ankiety lub przedyskutowanie sporządzonej listy z innymi uĪytkownikami jĊzyka, po
uprzednim skonfrontowaniu go z bazą materiaáową zawartą w Internecie.
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PRZYKàADY ARTYKUàÓW HASàOWYCH
DAROWANEMU KONIOWI NIE ZAGLĄDA SIĉ W ZĉBY
[lub: DAROWANEMU KONIOWI NIE PATRZY SIĉ W ZĉBY]
1. kategoria leksykalna: cytat
2. etymologia: áac., autor niezn. [Equi donati dentes non inspiciuntur]
3. objaĞnienia gramatyczno-leksykalne: —
4. znaczenie metaforyczne: ‘nie naleĪy krytykowaü rzeczy, które otrzymaáo siĊ za darmo, zwáaszcza w prezencie’
5. znaczenie dosáowne: ‘koniowi, którego dostaáo siĊ za darmo, nie zagląda siĊ w zĊby w celu
oszacowania wieku, czyli wartoĞci’
6. cytat: ĝwiĊta spĊdziáam u znajomych — moĪe nie byáy to wymarzone ĞwiĊta, ale darowanemu
koniowi... Byáo to lepsze niĪ powrót do domu i spĊdzenie tych dni z Rodzinką (blog).
7. sytuacja komunikacyjna: JeĪeli ktoĞ zaczyna krytykowaü rzecz, za którą nic nie zapáaciá, to
wówczas przypominamy mu — teĪ sobie — Īe skoro otrzymaliĞmy coĞ w prezencie, to nie
naleĪy wybrzydzaü.
8. funkcja komunikacyjna: pouczenie
9. podobnie: —
10. przeciwnie: —
11. Īartobliwie: —
KTO POD KIM DOàKI KOPIE, SAM W NIE WPADA
1. kat. leksyk.: przysáowie
2. etym.: bibl.
3. objaĞnienia gram.-leks.: —
4. znacz. metaf.: ‘jeĞli ktoĞ dziaáa na czyjąĞ szkodĊ, to czĊsto sam staje siĊ ofiarą takiego postĊpowania’
5. znacz. dosá.: —
6. cytat: —
7. sytuacja komunikacyjna: JeĞli ktoĞ robi jakieĞ intrygi lub przykroĞci komuĞ — czĊsto za plecami — to czasem stwierdzamy, Īe Kto pod kim...
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1.
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11.
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funkcja komunikacyjna: groĨba, ostrzeĪenie
podobnie: ?Nie rób drugiemu, co tobie niemiáe. ?Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.
przeciwnie: —
Īart.: Kto pod kim doáki kopie, ten jest grabarzem / ten awansuje.
ĝWIĉTEJ ANKI ZIMNE WIECZORY I RANKI
kat. leksyk.: przysáowie pogodowe
etym.: lud.
objaĞnienia gram.-leks.: —
znacz. metaf.: —
znacz. dosá.: ‘po 26 lipca — imieniny Anny — zbliĪa siĊ juĪ koniec lata, bo poranki i wieczory
są juĪ cháodne’
cytat: Ja bym tam zostaá przy ludowym przysáowiu, Īe od Anki zimne wieczory i ranki, co naleĪy zrozumieü tak, Īe idąc w góry trzeba zabraü do plecaka kurtkĊ (Internet).
sytuacja komunikacyjna: Kiedy ktoĞ stwierdza (pod koniec lipca lub w sierpniu), Īe jest zimno,
to czĊsto mówimy: Od ĞwiĊtej Anki...
funkcja komunikacyjna: stwierdzenie
podobnie: —
przeciwnie: —
Īart.: —

PIECZONE GOàĄBKI NIE LECĄ SAME DO GĄBKI
[lub: PIECZONE GOàĄBKI NIE WPADAJĄ / NIE WPADNĄ / NIE WLECĄ SAME DO
GĄBKI]
1. kat. leksyk.: przysáowie
2. etym.: lud.
3. objaĞnienia gram.-leks.: gąbka — daw. zdr. od gĊba w znacz. ‘usta’, dziĞ (rzad.) gĊbka, raczej
gĊbusia, buzia
4. znacz. metaf.: ‘nic w Īyciu nie przychodzi bez pracy i wysiáku’
5. znacz. dosá.: ‘pieczone goáąbki — czyli przysmaki — nie wpadają same do buzi’
6. cytat: —
7. sytuacja komunikacyjna: JeĞli ktoĞ narzeka, Īe ciĊĪko pracuje lub Īe czegoĞ mu brak, to moĪemy powiedzieü: Pieczone...
8. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie, pouczenie
9. podobnie: Bez pracy nie ma koáaczy. Bez zachodu nie ma miodu. Kto nie pracuje, ten nie je.
?Kto siĊ do pracy leni, niewart jest pieczeni.
10. przeciwnie: —
11. Īart.: —
POZNAû PANA PO CHOLEWACH (A PTAKA PO PIERZU)
[lub: ZNAû PANA PO CHOLEWACH]
1. kat. leksyk.: przysáowie
2. etym.: lud.
3. objaĞnienia gram.-leks.: —
4. znacz. metaf.: ‘wygląd, teĪ zachowanie czáowieka Ğwiadczy o jego statusie, klasie, równieĪ
o postawie moralnej’
5. znacz. dosá.: ‘dawniej panowie nosili buty czerwone i Īóáte, a cháopi czarne, wiĊc áatwo moĪna
byáo oceniü czyjąĞ pozycjĊ, zamoĪnoĞü’4
4

Taką eksplikacjĊ podaje J. KrzyĪanowski 1975: 2, 246–247.
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6. cytat: Dawniej mawiano, Īe poznaü pana po cholewach, ale dziĞ po cholewach moĪna poznaü
chama (Internet). Przy waĪnych okazjach szlachcic wkáadaá buty z dáugimi pofaádowanymi cholewami, zdobione haftem i wytáoczeniami. Im lepsza byáa skóra, tym wiĊcej faád moĪna byáo
z niej uáoĪyü, skąd wziĊáo siĊ przysáowie „poznaü pana po cholewach” (Internet).
7. sytuacja komunikacyjna: JeĞli strój, zachowanie zdradza osobowoĞü kogoĞ, to mówimy: Poznaü
pana...
8. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie, ?sąd/ocena
9. podobnie: Jak ciĊ widzą, tak ciĊ piszą.
10. przeciwnie: ?Nie szata/suknia zdobi czáowieka. Habit/kaptur nie czyni mnicha.
11. Īart.: —

