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MARIA W GIEL

Gdy przys owia umieraj , ludy m dro  zatracaj

czyli zarys propozycji opisu przys ów

w Wielkim s owniku j zyka polskiego

1. Dotychczasowy sposób notacji przys ów w s ownikach i nowa  
propozycja

Przys owia (np. Wart Pac pa aca, a pa ac Paca; Gdzie drwa r bi , tam wióry lec ),
utarte powiedzenia (Nic w przyrodzie nie ginie; Czy si  stoi, czy si  le y dwa tysi -

ce si  nale y; Nie ma wolno ci bez „Solidarno ci”), powszechnie znane cytaty lite-
rackie (np. Nie wszystek umr ; A niechaj narodowie w dy postronni znaj , i  Polacy 

nie g si, i  swój j zyk maj ; pieszmy si  kocha  ludzi, tak szybko odchodz ) maj
struktur  wielowyrazow , ale ich budowa i znaczenie cz sto odstaj  — dotyczy to 
zw aszcza przys ów — zarówno od regu  sk adniowych, jak i semantycznych, dlatego 
te  — podobnie jak wyrazy — s  jednostkami leksykonu i w zwi zku z tym powinny 
by  umieszczane w s ownikach. Fakt ten, chocia  cz ciowo — bowiem nie dotyczy 
to w zasadzie ani utartych powiedze , ani znanych cytatów — znajduje potwierdzenie 
w wi kszo ci rednich i du ych leksykonów j zykowych.

Przyjrzyjmy si  teraz sposobowi notacji przys ów w trzech wi kszych s ownikach
j zyka polskiego i — dla porównania — w jednym obcoj zycznym, du ym s owniku
j zyka francuskiego. Pozwoli to ukaza  niedogodno ci wynikaj ce z przyj cia okre-
lonej konwencji i sk oni do zaproponowania innego, cho  zrywaj cego z tradycj ,

sposobu zamieszczania i obja niania jednostek przys owiowych.
Najwi kszym ogólnym leksykonem polszczyzny jest nadal S ownik j zyka polskie-

go pod red. W. Doroszewskiego (SJPDor). Przys owia odnotowywane s  w ko cowej
cz ci odpowiednich jednowyrazowych artyku ów has owych lub — w wypadku ha-
se  polisemicznych — w ko cowej cz ci po wi conej poszczególnym znaczeniom. 
I tak, przys owie Jaki pan, taki kram, jest przytoczone zarówno w artykule has owym
pan, jak i kram, ale w adnym miejscu nie znajdujemy obja nienia tego wyra enia.
Podobnie struktura Co nagle, to po diable wyst puje bez eksplikacji w has ach nagle

i diabe . Nieco inaczej post piono z paremi G odnemu chleb na my li, umieszcza-
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j c pod has em my l cytat (zamiast eksplikacji?!) z Obrazków Jakuba Gordona: „Jak
g odnemu chleb na my li, tak mnie oddzielonemu od cudnej przyrody stawa a ona 
zawsze w oczach”. Wyra enie Panu Bogu wieczk  i diab u ogarek jest obja nione
w nast puj cy sposób: ‘o post powaniu kogo , kto si  asekuruje na ka d  mo liwo ’
w dwóch miejscach, pod wieczka i ogarek. W wypadku paremii Na z odzieju czapka 

gore mamy nieco inaczej sformu owane obja nienie pod z odziej: ‘winowajca wci
si  boi, e zostanie wykryty’ ni  pod gorze : ‘winowajca na ka dym kroku czuje si
zagro ony mo liwo ci  zdemaskowania go’. Jak pokazuj  wy ej przytoczone przy-
k ady, w podawaniu eksplikacji przys ów w SJPDor brak jakiejkolwiek zasady ogól-
nej. Jedne przys owia maj  obja nienia w kilku miejscach, inne w jednym, a jeszcze 
inne s  ich pozbawione lub opatrzone jedynie ilustracj  u ycia. Odnotowywane s
w ró nych miejscach, zazwyczaj pod has ami sk adowymi przys owia, nie ma zatem 
trudno ci z ich odnalezieniem, natomiast dotarcie do obja nienia wymaga czasem 
sprawdzenia kilku hase .

W USJP przys owia umieszczone s , podobnie jak w omówionym wy ej leksy-
konie, na ko cu pod ró nymi has ami — jednowyrazowymi sk adnikami przys owia
(w wypadku polisemii — konkretnymi znaczeniami). Eksplikacja — konsekwentnie 
— znajduje si  tylko w jednym miejscu, do którego kieruj  odsy acze, umieszczone 
w tych has ach, które jej nie zawieraj . Tak wi c np. przys owie Nie szata zdobi cz o-

wieka wyst puje w artyku ach has owych wyrazów szata, zdobi  i cz owiek, ale obja-
nienie znaczenia znajduje si  tylko przy zdobi , a w innych miejscach s  odsy acze.

Z punktu widzenia u ytkownika dotarcie do eksplikacji jest tu ju  znacznie atwiejsze.
Jednak wybór has a, pod którym znajduje si  obja nienie, nie jest przewidywalny i trudno 
dociec, czy przy wieca temu jaka  zasada, bowiem dla przys owia Jedna jaskó ka wio-

sny nie czyni wyja nienie jest pod rzeczownikiem jaskó ka (‘nie nale y wyci ga  zbyt 
pochopnie wniosków z jednego wydarzenia’), dla Co nagle to po diable pod przys ów-
kiem nagle (‘szybko i bez namys u podejmowane decyzje s  najcz ciej nietrafne’), dla 
Nie szata zdobi cz owieka pod czasownikiem zdobi (‘oceniaj c dan  osob , nie nale y
kierowa  si  jej wygl dem, ale cechami charakteru’), G odnemu chleb na my li pod
rzeczownikiem chleb (a. ‘trudno jest uwolni  si  od my li o czym , czego si  pragnie’; 
b. ‘o mimowolnej pomy ce, przej zyczeniu, które ujawni o czyje  ukryte pragnienia’), 
Na z odzieju czapka gore, pod czasownikiem gorze (‘winowajca na ka dym kroku 
czuje si  zagro ony mo liwo ci  zdemaskowania go’), Panu Bogu wieczk  i diab u

ogarek pod rzeczownikiem Bóg (‘o sytuacji, kiedy chce si  zadowoli  dwie przeciw-
stawne strony’), Niedaleko jab ko pada od jab oni pod rzeczownikiem jab ko (‘o ne-
gatywnych cechach charakteru, przej tych przez kogo  od ojca lub matki’), M drej 

g owie do  dwie s owie pod przymiotnikiem m dry (‘m dremu cz owiekowi nie trzeba 
d ugo t umaczy , eby zrozumia , o co chodzi’), a dla Pokorne ciel  dwie matki ssie 

pod rzeczownikiem ciel (‘bardziej w yciu pop aca pokora ni  zuchwa o ’).
W ISJP dla przys ów zarezerwowane jest osobne znaczenie. I tak przy ha le ja-

skó ka pod 3. znaczeniem znajdujemy eksplikacj  przys owia Jedna jaskó ka wiosny 

nie czyni. A przy ha le wiosna i czyni  znajduj  si  odsy acze. Pod pi tym znacze-
niem has a diabe znalaz y si  przys owia i wyra enia przys owiowe (5.1. Diabe  nie 
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pi, 5.2. Diabe  tkwi w szczegó ach, 5.3. Nie taki diabe  straszny (jak go maluj ), 5.4. 
Gdzie diabe  nie mo e, tam bab  po le, 5.5. Z ego diabli nie wezm  (nie bior ), 5.6. 
Co nagle, to po diable, 5.7. Jak si  cz owiek spieszy, to si  diabe  cieszy) zawieraj ce 
obja nienia znacze . Równie  w wypadku tego s ownika trudno przewidzie , pod jakim 
wyrazem has owym odnajdziemy „opracowan ” form  przys owia. Np. dla paremii Nie 

szata zdobi cz owieka pod zdobi , G odnemu chleb na my li pod g odny, Na z odzieju 

czapka gore pod z odziej, Niedaleko jab ko pada od jab oni pod jab ko, M drej g o-

wie do  dwie s owie pod g owa, a dla Pokorne ciel  dwie matki ssie pod pokorny.

I tu brak jasnej zasady, która pozwala aby w sposób bezpo redni dociera  do przys ów 
wraz z ich obja nieniem. 

W Le grand Robert de la langue française przys owia s  równie  umieszczane 
w ró nych miejscach, np. wyra enie Après la pluie*, le beau temps (Po deszczu przy-
chodzi adna pogoda) jest odnotowywane w has ach (la) pluie (deszcz) i (le) temps 

(pogoda), z tym e znajduj ca si  obok wyrazu la pluie gwiazdka informuje, e ob-
ja nienia nale y szuka  pod tym w a nie wyrazem. Z kolei przys owie Petite pluie 

abat* grand vent (Ma y deszcz potrafi uciszy  wichur ) jest przytoczone zarówno 
pod has em rzeczownikowym (la) pluie, jak i czasownikowym abattre, ale tylko pod 
tym ostatnim znajduje si  obja nienie. Symbol gwiazdki (*) pe ni wi c rol  odsy acza
i jest umieszczany tylko w tych miejscach, w których przys owie jest przytaczane bez 
komentarza. Podobnie jak ma to miejsce w polskich s ownikach, sposób lokalizacji 
proverbiów w Le grand Robert jest równie  niejasny. Z za o enia informacje seman-
tyczne obja niaj ce przys owie maj  si  znajdowa  pod tymi has ami jednowyrazo-
wymi, które stanowi  jego zasadniczy element. Wydaje si , e w wypadku przys ów
zasada ta jest z natury rzeczy zwodnicza. Na uwag  zas uguje jednak fakt, i  obja-
nienia semantyczne nie s  tu jedynymi informacjami, jakie towarzysz  przys owiom.

Niektóre z zamieszczonych w s owniku paremii zosta y opatrzone dat , wskazuj c
na pierwsze po wiadczone u ycie, np. przy Une hirondelle ne fait pas le pringtemps 

(Jedna jaskó ka wiosny nie czyni) znajduje si  rok 1605 w D.D.L. (Datations et Do-

cuments Lexicographique), a przy wspomnianym ju Petite pluie abat* grand vent 

- fin XVIIe (koniec XVII w.). Zdarzaj  si  równie  informacje etymologiczne i ob-
ja nienia s ów archaicznych. Ponadto pewne, cho  do  nieliczne przys owia zosta-
y „zilustrowane” przyk adem z literatury, cz sto klasycznej, bowiem zamieszczone 

w s owniku cytaty (250 000!) obejmuj  okres od redniowiecza do ko ca XX w. Cytat 
podawany jest cznie z dok adn  lokalizacj  (autor, tytu , strona). 

Pewn mia , bo zrywaj c  z utrwalon  w s ownikach tradycj  opisu, by aby
propozycja wyodr bnienia przys ów jako osobnych hase  (zamieszczanych w uk adzie
alfabetycznym). Za takim rozwi zaniem przemawiaj  nast puj ce racje: 1. przys owie
jest samodzieln  — cho  nieci g  — jednostk  j zyka, zazwyczaj niezwi zan  zna-
czeniowo z poszczególnymi sk adnikami frazy (wyrazy wchodz ce w jego sk ad s
jedynie budulcem nowego bytu); 2. wyodr bnienie przys ów w s owniku u atwi oby
odszukanie poszczególnych paremii, eliminuj c tym samym umieszczanie ich w ró -
nych miejscach (przys owie W nocy wszystkie koty s  szare, bure w USJP znajdujemy 
pod noc, wszystek, kot, szary, bury); 3. w ogólnym s owniku przys owia powinny 
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mie  bardziej rozbudowan  informacj  (np. formy wariantywne, pochodzenie, ob-
ja nienie archaizmów, informacja pragmatyczna i znaczeniowa, synonimy/antonimy 
przys owiowe); 4. uk ad alfabetyczny pozwoli by zgrupowa  w bliskim s siedztwie
przys owia o symetrycznej strukturze, np. Jaki kto 1/co 1, taki kto 2/co 2: Jaka praca, 

taka p aca; Jaki pan, taki kram; Jaka ma , taka na  itp.; Lepsze co 1 ni  co 2: Lepszy 

rydz ni  nic; Lepszy wróbel w gar ci ni  go b na dachu itp.; Co co 1, to co 2: Co

g owa, to rozum; Co kraj, to obyczaj; Co godzina, to nowina itp.

2. Proponowana struktura has a

Ha o paremiczne powinno si  sk ada  z tzw. wyrazu has owego, w tym wypadku 
wyra enia wielowyrazowego, opatrzonego kwalifikatorem — informacj , e jest to 
przys owie, powiedzenie lub cytat. Temu kwalifikatorowi mo e towarzyszy  inny, 
informuj cy o pochodzeniu przys owia, powiedzenia. Jakkolwiek wi kszo  paremii 
ma nieznany rodowód, bowiem s  to utarte powiedzenia ludowe, utwalone w j zyku
od lat, to jednak pochodzenie niektórych z nich jest znane. W wypadku gdy jeste my
w stanie umie ci  informacj  etymologiczn  (np. pochodzenie perskie, aci skie, bi-
blijne lub inne literackie), to powinna by  ona podawana. Kwesti  dyskusyjn  jest po-
dawanie kwalifikatorów stylistycznych, np. pospolite lub wulgarne przy nast puj cych
wyra eniach: Gówno ch opu nie zegarek; Nie polezie orze  w gówna; Nie widzia a

dupa s o ca, ogorza a od miesi ca. Je li zostan  wprowadzone kwalifikatory: posp.

lub wulg. nale a oby równie  zaproponowa  dla równowagi kwalifikator: ksi kowe

czy podnios e. Jednak nie uda o mi si  znale  odpowiedniego przyk adu. By  mo e
która  z sentencji biblijnych zas ugiwa aby na t  informacj , np. Nie samym chlebem 

cz owiek yje, ale ka dym s owem, które pochodzi z ust Boga. 

Inn  kwesti  jest wyst powanie przys owia w formach wariantywnych. Mo emy
mie  do czynienia z wymiennym wyra eniem synonimicznym, np. Nie szata/suknia

zdobi cz owieka; Jaka ma /matka, taka na /natka, wyst pieniem czasownika w in-
nej formie gramatycznej, np. Nauka nie posz a/nie idzie w las; Przyjdzie/Przysz a

koza do woza, wymian  wyra enia na inne niesynonimiczne: Czas to pieni dz; Czas

to mi o  i Albo rybka, albo pipka; Albo rybki, albo akwarium (towarzyszy temu 
jeszcze zamiana liczby pojedynczej na mnog  wyra enia niewymienianego). Innym 
przypadkiem formy wariantywnej jest apokopa, czyli wyst powanie przys owia w for-
mie skróconej, np. Przygania  kocio  garnkowi zamiast Przygania  kocio  garnkowi, 

a sam smoli. Niektóre formy wariantywne wiadcz  o ywym stosunku u ytkowników
j zyka do niektórych przys ów. 

W ha le powinny si  znale  równie  obja nienia j zykowe wyrazów b d  form 
obecnie nieznanych. I tak, has o przys owiowe: M drej g owie do  dwie s owie po-
winno zawiera  informacj  obja niaj c  archaiczne formy dwie i s owie. Z kolei has o
s ownikowe Jaka ma , taka na powinno zawiera  informacj , e s owo ma zna-
czy o dawniej ‘matka’, a Od przybytku g owa nie boli — obja nienie s owa przyby-

tek (‘przyrost’), równie  przys owie Dobry art tynfa wart — informacj  o znaczeniu 
s owa tynf (‘dawna moneta’).
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Najwa niejsz  cz ci  artyku u has owego jest obja nienie przys owia, bowiem 
bez zrozumienia tego, o czym ono mówi, jak  tre  nam przekazuje, nie zrozumiemy 
sensu czyjego  komunikatu, uj tego w kszta t proverbium. Metaforyczno  przys o-
wia (jedna z jego cech definicyjnych) zazwyczaj jest nieczytelna dla osób, które go 
nie znaj , bowiem — podobnie jak w wypadku wyra e  frazeologicznych — prze-
kazu semantycznego nie mo na wywie  ze znaczenia sk adników wielowyrazowej 
struktury. Niektóre przys owia — gdyby je rozpatrywa  z perspektywy regu  seman-
tycznych lub sk adniowych, jakie obowi zuj  w leksykonie — s  wr cz niedorzeczne 
i nielogiczne (np. My la  indyk o niedzieli, a w sobot eb uci li; Ton cy brzytwy si

chwyta; Spiesz si  powoli; Nauka nie idzie w las). Interpretacji u ytych w przys owiu
metafor powinna towarzyszy  wskazówka pragmatyczna, która informowa aby czy-
telnika o typie komunikatu (stwierdzenie, (o)s d, ostrze enie, rada, pouczenie, gro ba,
pocieszenie itp.), w którym najcz ciej dane przys owie wyst puje. I tak dla przyk adu
wyra enie: Przyjdzie na psa mróz, które mo emy sparafrazowa  nast puj co ‘dopadn
jeszcze kogo  k opoty, zazna kto  jeszcze biedy’ jest u ywane w charakterze gro by, 
a przys owie Ko  ma cztery nogi i te  si  potknie — pocieszenia kogo , kto si  po-
myli  lub co le zrobi . Dla niektórych proverbiów, np. Lepszy rydz ni  nic, kontekst
komunikacyjny nie jest ju  tak jednoznaczny, bowiem równie dobrze — u ywaj c tego 
wyra enia — mo emy kogo  pocieszy , jak i pouczy . Pewien problem stwarzaj  te 
przys owia, których znaczenie — podobnie jak forma niektórych paremii (np. Wiód

lepy kulawego — w miejsce Niós ...; M drej g owie do przys owie — w miejsce 
dwie s owie) — ewoluuje. Wydaje si , e przys owia Pozna  pana po cholewach u y-
wamy ju  nie tylko w celu ironicznego przedstawienia kogo , kto chce by  postrzegany 
jako osoba zamo na i wp ywowa1. Równie  gdy chcemy powiedzie , i  czyj  ubiór 
(lub zachowanie) ujawnia, demaskuje zamo no , pozycj , charakter cz owieka. Tak
chyba interpretacj  podsuwa przytoczony w SJPDor cytat z Olbrachtowych rycerzy

Zygmunta Kaczkowskiego: 

Stanis aw Kmita stawi  si  tak e bardzo wczas do obozu. I stawi  si  bardzo poka nie, bu -
czuczno i huczno, tak, e na widok jego chor gwi tylko jeden g os poszed  po ca ym obozie: 
pozna  pana po cholewach.2

Inaczej ma si  rzecz z tzw. prognostykami, czyli powiedzeniami odnosz cymi si
do zjawisk meteorologiczno-przyrodniczych (Kwiecie -plecie , bo przeplata troch

zimy, troch  lata; Barbara po lodzie/po wodzie, Bo e Narodzenie po wodzie/po lodzie;
Na wi tego Grzegorza idzie zima do morza; Od wi tej Hanki zimne wieczory i ranki;
Suchy marzec, mokry maj, b dzie yto jako gaj), które s  zazwyczaj czytelnymi prze-
kazami informuj cymi o warunkach pogodowych w poszczególnych okresach roku 
kalendarzowego. W tym wypadku mamy zazwyczaj do czynienia ze znaczeniem do-
s ownym, które cz sto nie wymaga obja nie  definicyjnych. Podobn  „przejrzysto

1 Takie obja nienie podaje K. K osi ska (2004: 148).
2 SJPDor, t. 1, s. 892 (has o cholewa).
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semantyczn ” spotykamy w sentecjach, maksymach, np. Oszcz dno ci  i prac  ludzie 

si  bogac ; Odwaga si y wymaga.
Niezwykle trudnym zadaniem jest sprostanie za o eniu, e has o powinno mie

egzemplifikacj  tekstow . Przys owia rzadziej wyst puj  w j zyku pisanym ni  mówio-
nym. Dzi  w formie pisanej cz ciej znajdziemy przys owia w has ach reklamowych, 
tytu ach prasowych, a najcz ciej w tekstach internetowych, w formie artobliwych
parafraz (np. M dry Polak po w amaniu?; Komu w drog  temu aviomarin!; M drej 

g owie do  przys owie; Na z odzieju czapka karaku owa; Jaki pan, taki pies; Go

w dom, ona w ci y), ni  w tekstach literackich. Ten minitekst, miniprzypowie  za-
zwyczaj wyst puje autonomicznie jako komentarz lub puenta jakiej  sytuacji, czyjego
zachowania. Funkcjonuje w szerokim kontek cie, cz sto sytuacyjnym, niewyra onym
j zykowo, st d trudno o adekwatn  ilustracj  u ycia, o czym mog wiadczy  — wy-
brane z korpusu internetowego — nast puj ce cytaty zawieraj ce przys owie: Kto pod 

kim do ki kopie, sam w nie wpada:

1.  Nie wszyscy mo e wiedz , e w a nie ze Starego Testamentu pochodzi przys o-
wie „Kto pod kim do ki kopie, sam w nie wpada”.

2.  Zajmij si  tym, co jest naprawd  w yciu wa ne, bo przys owie mówi — Kto 
pod kim do ki kopie, sam w nie wpada!

3.  Czy i tym razem sprawdzi si  stara zasada, e: „Kto pod kim do ki kopie, sam 
w nie wpada”?

4.  Jak to jednak zwykle bywa — kto pod kim do ki kopie, sam w nie wpada.
5.  Panie Wójcie dedykuj  Panu takie przys owie: ,,Kto pod kim do ki kopie, sam 

w nie wpada”.
6.  Przys owie: „Kto pod kim do ki kopie, sam w nie wpada” mo e by  podstaw

wielorakich kompozycji perswazyjnych.
7.  A je li chodzi o PO, to pami tajcie — kto pod kim do ki kopie, sam w nie wpada.

Wydaje si , e umieszczanie egzemplifikacji u ycia nie powinno by  obligato-
ryjnie wymagane, tym bardziej e jednostkowy przyk ad cz sto nie spe ni swego za-
dania, tzn. nie uka e mo liwo ci u ycia metafory zawartej w przys owiu. Podawanie 
cytatów, które nie spe niaj  swojej roli, chyba mija si  z celem. Znalezienie dobre-
go kontekstu j zykowego jest niezwykle trudne i zabra oby opracowuj cemu pewno 
znacznie wi cej czasu ni  rzetelne przygotowanie ca ego has a, st d chcia oby si
rzec: Niewarta skórka wyprawki. 

Przys owia w krótkiej formie przekazuj  pewne prawdy, obserwacje. Niektóre 
z nich s  wyra ane na ró ne sposoby. Na przyk ad stwierdzenie, e dzieci s  podob-
ne do rodziców, ilustruj  nast puj ce przys owia: Niedaleko pada jab ko od jab oni;
Jaka ma  taka na ; Jaki wó , taka skóra, jaka ma , taka córa; Jakie drzewo, taki 

klin, jaki ojciec, taki syn; Jaki bochen, taka skórka, jaka matka, taka córka. O tym, 
e na podstawie wygl du, stroju nie powinni my ocenia  cz owieka, traktuje zarówno 

przys owie: Nie szata zdobi cz owieka, jak i Habit (kaptur) nie czyni mnicha. Przy-
s owia: Bez zachodu, nie ma miodu; Bez pracy nie ma ko aczy; Pieczone go bki nie 
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lec  same do g bki wyra aj  przekonanie, e aby co  mie , trzeba si  napracowa .
My l, e cz owiek jest odpowiedzialny za swój los, swoje ycie, zawarta jest w pa-
remiach: Jak sobie po cielesz, tak si  wy pisz; Cz owiek jest kowalem w asnego losu. 

Przys owia: Z pustego i Salomon nie naleje; Z piasku bicza nie ukr ci; I w Pary u nie 

zrobi  z owsa ry u pouczaj , e niemo liwe jest zrobienie czego , je li brak odpo-
wiednich rodków. Z kolei w przys owiach: Lepszy wróbel w gar ci, ni  go bek na 

dachu; Lepszy rydz ni  nic; Jak si  nie ma co si  lubi, to si  lubi, co si  ma zawarta 
jest my l, e lepiej mie  cokolwiek, nawet gdy nas to nie satysfakcjonuje. Równie
podobne znaczenie maj  pary: Kiedy g owa siwieje, to serce szaleje oraz W starym 

piecu diabe  pali, równie  Cz ste mycie skraca ycie oraz Kto si  umywa, tego ubywa,
czy te : Jak ty komu, tak on tobie oraz Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.

By  mo e warto by by o zamieszcza  informacj  o istnieniu przys ów w jakim
sensie „synonimicznych”. 

Paremie o znaczeniu przeciwstawnym trudniej znale , bowiem nie podwa a
si  tzw. utartych prawd innymi utartymi prawdami. Niemniej pewien aspekt antoni-
miczno ci mo emy znale  w nast puj cych parach przys ów: Jak ci  widz , tak ci

pisz  oraz Nie szata zdobi cz owieka czy: Od przybytku g owa nie boli oraz Co za 

du o, to niezdrowo. 

3. Dobór i selekcja materia u

Zebranie materia u paremicznego musi si  odby  w inny sposób ni  typowych jed-
nostek leksykalnych. Paremie — jako pewnego rodzaju relikt leksykonu — s  do
s abo reprezentowane w elektronicznych korpusach tekstów. Przyk adowo sprawdzi am
obecno  dziesi ciu powszechnie dzi  znanych przys ów — za Krótko o przys owiu

G. Szpili3 — w korpusie tekstów IJP PAN (1. Jak sobie po cielesz, tak si  wy pisz,
2. Lepszy wróbel w gar ci ni  go b na dachu, 3. Kto pod kim do ki kopie, sam w nie 

wpada, 4. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, 5. Gdzie kucharek sze , tam nie ma 

co je , 6. Baba z wozu, koniom l ej, 7. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, 8. W marcu 

jak w garncu, 9. Bez pracy nie ma ko aczy, 10. Kwiecie  plecie , bo przeplata tro-

ch  zimy, troch  lata). Okaza o si , e w korpusie tym znalaz y si  tylko trzy: Lepszy

wróbel w gar ci ni  go b na dachu (8 po wiadcze  — w czaj c u ycia wariantyw-
ne i zmodyfikowane), Kto pod kim do ki kopie, sam w nie wpada (4 po wiadczenia),
W marcu jak w garncu (1 po wiadczenie).

W zwi zku z powy szymi wynikami, nale y stwierdzi , e korpusy tekstów nie 
mog  by  podstawow  baz  dla ustalenia listy paremii, które powinny si  znale
w nowym s owniku. Wydaje si , i  w tym wypadku ród em materia u winny by  zbio-
ry przys ów, skrzydlatych s ów, utartych powiedze . Oczywi cie, trzeba by dokona
rozs dnej selekcji ilo ciowej i jako ciowej zawartego tam materia u, a liczb  paremii 

3 Szpila 2003: 102 nn. Autor przeprowadzi  w 1998 roku badania pilota owe na grupie 
studentów i sporz dzi  list  56 przys ów najlepiej znanych w porz dku od najcz ciej cytowa-
nych do najrzadziej wymienianych. Te 10 pierwszych sprawdza am w korpusie. 
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z góry ograniczy  do ilu  jednostek, np. tysi ca czy 2 tysi cy (dla przyk adu w USJP 
jest ok. 470 przys ów przy ok. 100 tys. hase  lub 145 tys. jednostek leksykalnych), 
charakteryzuj cych si  pewn ywotno ci  i obecno ci  w j zyku u ytkowników 
(o czym mo e np. wiadczy  du a ilo artobliwych, cz sto rubasznych, przekszta -
ce  istniej cych w mowie i tekstach internetowych). Ten subiektywnie sporz dzony
minikorpus paremiczny nale a oby zweryfikowa  np. poprzez przeprowadzenie an-
kiety lub przedyskutowanie sporz dzonej listy z innymi u ytkownikami j zyka, po 
uprzednim skonfrontowaniu go z baz  materia ow  zawart  w Internecie. 
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PRZYK ADY ARTYKU ÓW HAS OWYCH

DAROWANEMU KONIOWI NIE ZAGL DA SI  W Z BY 

[lub: DAROWANEMU KONIOWI NIE PATRZY SI  W Z BY]
 1.  kategoria leksykalna: cytat
 2.  etymologia: ac., autor niezn. [Equi donati dentes non inspiciuntur]
 3.  obja nienia gramatyczno-leksykalne: —
 4.  znaczenie metaforyczne: ‘nie nale y krytykowa  rzeczy, które otrzyma o si  za darmo, zw asz-

cza w prezencie’
 5.  znaczenie dos owne: ‘koniowi, którego dosta o si  za darmo, nie zagl da si  w z by w celu 

oszacowania wieku, czyli warto ci’ 
 6.  cytat: wi ta sp dzi am u znajomych — mo e nie by y to wymarzone wi ta, ale darowanemu 

koniowi... By o to lepsze ni  powrót do domu i sp dzenie tych dni z Rodzink (blog).
 7.  sytuacja komunikacyjna: Je eli kto  zaczyna krytykowa  rzecz, za któr  nic nie zap aci , to 

wówczas przypominamy mu — te  sobie — e skoro otrzymali my co  w prezencie, to nie 
nale y wybrzydza .

 8.  funkcja komunikacyjna: pouczenie
 9.  podobnie: —
10. przeciwnie: —
11. artobliwie: —

KTO POD KIM DO KI KOPIE, SAM W NIE WPADA 

 1. kat. leksyk.: przys owie
 2. etym.: bibl. 
 3. obja nienia gram.-leks.: —
 4. znacz. metaf.: ‘je li kto  dzia a na czyj  szkod , to cz sto sam staje si  ofiar  takiego post -

powania’ 
 5. znacz. dos .: —
 6. cytat: —
 7. sytuacja komunikacyjna: Je li kto  robi jakie  intrygi lub przykro ci komu  — cz sto za ple-

cami — to czasem stwierdzamy, e Kto pod kim...
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 8. funkcja komunikacyjna: gro ba, ostrze enie
 9. podobnie: ?Nie rób drugiemu, co tobie niemi e. ?Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

10. przeciwnie: —
11. art.: Kto pod kim do ki kopie, ten jest grabarzem / ten awansuje.

OD WI TEJ ANKI ZIMNE WIECZORY I RANKI 

 1. kat. leksyk.: przys owie pogodowe
 2. etym.: lud.
 3. obja nienia gram.-leks.: —
 4. znacz. metaf.: —
 5. znacz. dos .: ‘po 26 lipca — imieniny Anny — zbli a si  ju  koniec lata, bo poranki i wieczory 

s  ju  ch odne’
 6. cytat: Ja bym tam zosta  przy ludowym przys owiu, e od Anki zimne wieczory i ranki, co na-

le y zrozumie  tak, e id c w góry trzeba zabra  do plecaka kurtk  (Internet).
 7. sytuacja komunikacyjna: Kiedy kto  stwierdza (pod koniec lipca lub w sierpniu), e jest zimno, 

to cz sto mówimy: Od wi tej Anki...

 8. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie 
 9. podobnie: —
10. przeciwnie: —
11. art.: —

PIECZONE GO BKI NIE LEC  SAME DO G BKI

[lub: PIECZONE GO BKI NIE WPADAJ / NIE WPADN / NIE WLEC  SAME DO 

G BKI]
 1. kat. leksyk.: przys owie
 2. etym.: lud. 
 3. obja nienia gram.-leks.: g bka — daw. zdr. od g ba w znacz. ‘usta’, dzi  (rzad.) g bka, raczej 

g busia, buzia

 4. znacz. metaf.: ‘nic w yciu nie przychodzi bez pracy i wysi ku’
 5. znacz. dos .: ‘pieczone go bki — czyli przysmaki — nie wpadaj  same do buzi’
 6. cytat: — 
 7. sytuacja komunikacyjna: Je li kto  narzeka, e ci ko pracuje lub e czego  mu brak, to mo-

emy powiedzie : Pieczone...
 8. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie, pouczenie
 9. podobnie: Bez pracy nie ma ko aczy. Bez zachodu nie ma miodu. Kto nie pracuje, ten nie je. 

?Kto si  do pracy leni, niewart jest pieczeni.

10. przeciwnie: —
11. art.: —

POZNA  PANA PO CHOLEWACH (A PTAKA PO PIERZU)

[lub: ZNA  PANA PO CHOLEWACH]
 1.  kat. leksyk.: przys owie
 2.  etym.: lud. 
 3.  obja nienia gram.-leks.: —
 4.  znacz. metaf.: ‘wygl d, te  zachowanie cz owieka wiadczy o jego statusie, klasie, równie

o postawie moralnej’ 
 5.  znacz. dos .: ‘dawniej panowie nosili buty czerwone i ó te, a ch opi czarne, wi c atwo mo na

by o oceni  czyj  pozycj , zamo no ’4

4 Tak  eksplikacj  podaje J. Krzy anowski 1975: 2, 246–247.
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 6. cytat: Dawniej mawiano, e pozna  pana po cholewach, ale dzi  po cholewach mo na pozna

chama (Internet). Przy wa nych okazjach szlachcic wk ada  buty z d ugimi pofa dowanymi cho-

lewami, zdobione haftem i wyt oczeniami. Im lepsza by a skóra, tym wi cej fa d mo na by o

z niej u o y , sk d wzi o si  przys owie „pozna  pana po cholewach” (Internet). 
 7. sytuacja komunikacyjna: Je li strój, zachowanie zdradza osobowo  kogo , to mówimy: Pozna

pana...

 8. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie, ?s d/ocena
 9. podobnie: Jak ci  widz , tak ci  pisz .

10. przeciwnie: ?Nie szata/suknia zdobi cz owieka. Habit/kaptur nie czyni mnicha. 

11. art.: —
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