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Wprowadzenie do frazeologii
Piotr Müldner-Nieckowski
W s³ownikowych zasobach zwi¹zków frazeologicznych wystæpuje bardzo
du¿a liczba frazemów i znacznie mniejsza idiomów. Rozpowszechniona praktyka ograniczania frazeologii do idiomatyki i pomijania roli frazemów jest
oceniana jako szkodliwa zarówno z punktu widzenia osoby ucz¹cej siæ jæzyka,
jak i jej nauczyciela. W poni¿szym zwiæz³ym przegl¹dzie pojæì dotyczåcych
funkcji, budowy, skÆadni i zastosowania frazeologizmów poÆo¿ono nacisk na
ukazanie wspóÆistnienia tych dwóch typów poÆåczeñ wyrazowych jako równoprawnych. BiegÆo¥ì w rozumieniu i u¿ywaniu frazemów i idiomów jest równie
wa¿na jak umiejætno¥ì posÆugiwania siæ pojedynczymi wyrazami i gramatykå.

Pojæcia podstawowe
Frazeologiå nazywamy:
1. DziaÆ nauki (jæzykoznawstwa) zajmujåcy siæ analizå i opisem istniejåcych w jæzyku utrwalonych poÆåczeñ wyrazów.
2. Zbiór utrwalonych poÆåczeñ wyrazów wystæpujåcych w danym jæzyku
albo w okre¥lonym zbiorze tekstów, na przykÆad w sÆowniku, dziele literackim.
3. Potocznie nietypowy sposób wyraºania siæ (np. Co ty mi tu mówisz takå
frazeologiå, nic z tego nie rozumiem!) albo poÆåczenie wyrazów, które niesie
nowe znaczenie (np. Autor uºywa ciekawej frazeologii, która nadaje jego tekstom szczególne zabarwienie. Co to za frazeologia! BÆåd na bÆædzie.).
O utrwalonym (utartym) poÆåczeniu wyrazów mówimy wtedy, kiedy jest
ono uºywane przez duºå grupæ ludzi w dÆugim okresie.
Produktem jæzyka albo jæzykowym nazywamy poÆåczenie wyrazów, które powstaje doraªnie, na uºytek jednej wypowiedzi. Produkty jæzyka nie så zaliczane do zwiåzków frazeologicznych, poniewaº nie så utrwalone w jæzyku.
Na przykÆad: zielona palma, ºóÆta palma, sok ogórkowy, zapach ogórkowy,
twórczo¥ì poetycka, twórczo¥ì plastyczna, kto¥ wysyÆa podanie, kto¥ zanosi podanie. Wyraºenia te powstaÆy na skutek dowolnego doboru wyrazów, a nie dlatego ºe przyjæÆy siæ do nazywania okre¥lonych rzeczy, czynno¥ci lub stanów.

Zwiåzkiem frazeologicznym (frazeologizmem) nazywamy utrwalone poÆåczenie co najmniej dwóch wyrazów. Podstawowym czynnikiem wiåºåcym te
wyrazy jest znaczenie zwiåzku jako caÆo¥ci. Zjawisko to nazywamy Æåczliwo¥ciå semantycznå2 (leksykalnå). Innym czynnikiem wiåzania wyrazów
£åczliwo¥ì — skÆonno¥ì wyrazów do Æåczenia siæ. Semantyka — nauka zajmujåca siæ m.in.
znaczeniem wyrazów i zwiåzków frazeologicznych.
2
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w zwiåzku frazeologicznym jest skÆadnia (rekcja), poÆåczenie oparte na ogólnych zasadach gramatyki.
Frazemem (poÆåczeniem frazeologicznym) nazywamy taki zwiåzek frazeologiczny, którego Æåczliwo¥ì semantyczna jest do pewnego stopnia zrównowaºona ze skÆadniowå. Sens caÆego wyraºenia mie¥ci siæ w znaczeniu jednego
z wyrazów. Wyraz taki nazywamy nadrzædnym (dominujåcym, okre¥lanym),
bo to on jest okre¥lany przez pozostaÆe skÆadniki frazeologizmu.
Na przykÆad: palma pierwszeñstwa (sÆowo okre¥lane: ’pierwszeñstwo'), sezon
ogórkowy (sÆowo okre¥lane: ’sezon’), radosna twórczo¥ì (sÆowo okre¥lane:
’twórczo¥ì’), kto¥ skÆada podanie (sÆowo okre¥lane: ’podanie’).

Frazemy jako jednostki znaczeñ istniejå w jæzyku obok s³ów. W mowie så
uºywane równie czæsto jak ich doraªne odpowiedniki. Moºna co prawda uºyì
zwykÆych produktów jæzyka i powiedzieì: pierwszeñstwo (zamiast „palma
pierwszeñstwa”), okres, w którym nie ma waºnych informacji prasowych (zamiast „sezon ogórkowy”), bezmy¥lne dziaÆanie (zamiast „radosna twórczo¥ì”),
kto¥ wysyÆa pocztå podanie do urzædu (zamiast „kto¥ skÆada podanie”), ale w
wielu wypadkach chætniej korzysta siæ z utrwalonych form frazeologicznych,
z frazemów i idiomów.
Idiomem (zwiåzkiem idiomatycznym) nazywamy taki zwiåzek frazeologiczny, którego Æåczliwo¥ì semantyczna przewaºa nad skÆadniowå. W idiomie
suma znaczeñ wyrazów oraz znaczenie ka¿dego wyrazu z osobna så inne niº
znaczenie caÆo¥ci zwiåzku frazeologicznego.

Na przykÆad: piåte koÆo u wozu (’co¥, co jest zbædne’, wiæc ani koÆo, ani u wozu,
ani piåte i ani piåte koÆo u jakiego¥ wozu); kubek w kubek (’identyczny’, zatem
nie chodzi tu o ºaden kubek ani o to, ºe kubek znajduje siæ w kubku); nie w kij
dmuchaÆ (’niezwykÆy’, wiæc nie chodzi tu ani o kij, ani o dmuchanie, ani o dmuchanie w kij), sól ziemi (’najbardziej warto¥ciowi ludzie’, zatem ani sól, ani ziemia, ani sól znajdujåca siæ w ziemi), sÆomiany ogieñ (’przemijajåcy zapaÆ’,
a wiæc nie ogieñ, nie sÆomiany i nie palenie siæ sÆomy).

Rozpoznawanie homonimii3 jest jednym z warunków poprawnego posÆugiwania siæ zwiåzkami frazeologicznymi.
Homonimem4 zwiåzku frazeologicznego nazywamy identyczny zapis, ale
o innym znaczeniu. Wyraºenie czarny koñ jako zwiåzek frazeologiczny znaczy ’kto¥, kto niespodziewanie wygra’, ale ma on homonim, który znaczy dosÆownie ’koñ o czarnej sier¥ci’ i wtedy uznajemy go za produkt jæzyka, który
jest homonimem dosÆownym idiomu5.
Homonimia — wieloznaczno¥ì, wspóÆimienno¥ì.
Homonim — tu: kaºde spo¥ród wyraºeñ, które majå jednakowe brzmienie i jednakowå pisowniæ, ale odmienne znaczenie i czæsto pochodzenie.
5
SÆownik podaje znaczenia homonimów dosÆownych tylko w tych hasÆach, w których jest
to niezbædne dla peÆnego rozumienia zwiåzku frazeologicznego.
3
4
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Istniejå równieº homonimy frazeologiczne, to znaczy poÆåczenia wyrazów
identyczne w zapisie, ale róºne co do znaczenia przeno¥nego i jednocze¥nie bædåce zwiåzkami frazeologicznymi.

Na przykÆad: wyraºenie radosna twórczo¥ì ma dwa znaczenia przeno¥ne ’dziaÆanie beztroskie i bezmy¥lne’ i ’rzecz wykonana bez talentu, nieumiejætnie’. Så
to homonimy frazeologiczne tego wyraºenia. Ale ma ono równieº homonim dosÆowny, który znaczy ’twórczo¥ì sprawiaj¹ca rado¥ì’ i jest zwykÆym produktem
jæzyka.

Pochodzenie zwiåzków frazeologicznych 6
Pochodzenie wiækszo¥ci zwiåzków frazeologicznych jest nieznane. Moºna
siæ jedynie domy¥laì, jakie okoliczno¥ci i jakie skojarzenia znaczeniowe doprowadziÆy do powstania poszczególnych wyraºeñ, ale nie wiemy, kiedy, gdzie
i przez kogo zostaÆy one wypowiedziane po raz pierwszy. Poniewaº proces
utrwalania siæ wyraºeñ w jæzyku ogóÆu jest dÆugotrwaÆy, wiele postaci pierwotnych ulegÆo przeksztaÆceniu. Niektóre nadal siæ zmieniajå, gdyº sÆowotwórstwo
jest jednå z gÆównych cech jæzyka ºywego. Z tego powodu zanikajå formy ªródÆowe, a pozostaj¹ jedynie koñcowe (wynikowe) i niektóre przej¥ciowe.
Do zwiåzków frazeologicznych, których autorzy så znani albo które wystæpujå w znanych tekstach anonimowych, zaliczamy skrzydlate sÆowa7. Så to
cytaty z dzieÆ, tytu³y, strzæpy przemówieñ, powiedzonka osób publicznych itp.
Nie kaºdy cytat moºe byì jednak skrzydlatym sÆowem, musi on byì obrazowy,
barwny, aluzyjny8 i Æatwo zapadaì w pamiæì. Na skutek czæstego uºywania
upowszechniajå siæ i niewiele osób pamiæta, ºe majå one autora9.

Na przykÆad: Kobieto, puchu marny! (Adam Mickiewicz). Królestwo za konia
(William Szekspir). Co tam, panie, w polityce? (StanisÆaw Wyspiañski). Pijane
dziecko we mgle (Tadeusz íeleñski-Boy). Wiæcej ¥wiatÆa! (Johann Wolfgang
Goethe). Jestem za, a nawet przeciw (Lech WaÆæsa). Zbrodnia i kara (Fiodor
Dostojewski). Miliard w rozumie (telewizja, teleturniej). Stawka wiæksza niº ºycie (telewizja, serial). Od Annasza do Kajfasza (Biblia). GÆos woÆajåcego na
puszczy (Biblia). Syzyfowa praca (mitologia). Syzyfowe prace (Stefan íeromski). Puszka Pandory (mitologia).10

Wiæcej na ten temat w: Andrzej Maria Lewicki, Anna Pajdziñska: Frazeologia, w:
Wspó³czesny jæzyk polski. Red. J. Bartmiñski. Lublin 2001.
7
Skrzydlate sÆowa naleºå do frazeologii, je¿eli nie så pojedynczymi wyrazami ani tekstami
dÆuºszymi niº zdanie. Podaj¹ je s³owniki specjalizowane (patrz: Literatura uzupe³niaj¹ca).
8
Jadwiga Tarsa: Dyskretny urok nagÆówka, czyli skrzydlate sÆowa na Æamach dzisiejszej
prasy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, t. 34, Opole 1995, s. 101 – 107.
9
Jadwiga Tarsa, op.cit.
10
Wiækszo¥ì przykÆadów za Wojciechem Chlebdå, wg: Chlebda W., Mokijenko Walerij
M., Szuleºkowa SwietÆana G.: Rosyjsko-polski sÆownik skrzydlatych sÆów. £ask 2003.
6
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W powyºszych przykÆadach obok form, których autorzy så znani, wystæpujå
biblizmy, zwiåzki frazeologiczne pochodzåce z Biblii, oraz mitologizmy, majåce ªródÆo w mitach greckich i rzymskich. Stanowi¹ one grupæ stosunkowo
niewielkå, ale wa¿nå z punktu widzenia dziedzictwa kultury. W jæzyku codziennym odgrywajå maÆå rolæ, wiæksz¹ w ksi¹¿kowym.

Pogranicze frazeologii
Paremie, to jest aforyzmy i maksymy (których autorzy så znani), sentencje i przysÆowia (których autorstwo jest nieznane), przez niektórych polskich
jæzykoznawców så uwaºane za jednostki jæzyka, które nie naleºå do frazeologii. Jednak paremie mogå niekiedy funkcjonowaì w zdaniach jako ich nieodzowne skÆadniki znaczeniowe, dlatego pewnå grupæ takich form uznajemy za
zwiåzki wyrazów znajdujåce siæ na pograniczu frazeologii.

Na przykÆad: w zdaniu Ten nieokrzesany kierownik wciåº nas przekrzykiwa³, bo
próºna beczka najgÆo¥niej brzæczy zastosowano przysÆowie próºna beczka najgÆo¥niej brzæczy (’gÆo¥ne zachowanie cechuje gÆupców’).

PrzysÆowia så to niewielkie teksty, majåce postaì zdania lub jego równowaºnika i przeno¥ne znaczenie, które swoim obrazem zastæpuje jakie¥ pojæcie
abstrakcyjne.11
Do pogranicza frazeologii naleºå takºe zestawienia.
Zaliczamy do nich:
1. Terminy, wielowyrazowe nazwy o specjalnym znaczeniu, stosowane
w nauce, sztuce, sporcie, technice, medycynie itp.
Na przykÆad: wnioskowanie przez analogiæ, styl gotycki, spóÆgÆoska wargowa,
kwas siarkowy, rzut karny, znieczulenie miejscowe.

2. Rzeczowniki wielowyrazowe, nazwy o znaczeniu ogólnym zbudowane
z wielu sÆów, uºywane w jæzyku ogólnym.
Na przykÆad: samochód ciæºarowy, pÆatki owsiane, maszyna do pisania, wieczne
pióro, ta¥ma klejåca, konto oszczædno¥ciowe, telefon komórkowy.

3. PoÆåczenia publicystyczne, wielowyrazowe okre¥lenia, które så uºywane przez dziennikarzy, polityków.
Na przykÆad: polityka fiskalna, wÆadza pañstwowa, kampania wyborcza, debata
parlamentarna, posiedzenie rzådu.

4. Komendy, rozkazy, dyrektywy, wielowyrazowe wypowiedzenia, które
ze wzglædu na szczególnå waºno¥ì przekazu majå ¥ci¥le ustalonå formæ i så
uºywane tylko w tej postaci i tylko w konkretnych sytuacjach.
Na przykÆad: na prawo patrz, biegiem marsz, maszyny stop, droga wolna.

11
O definicji i istocie przysÆowia wiæcej m.in. w pracy Juliana Krzyºanowskiego: Dzieje
przysÆowia polskiego w toku piæciu wieków, w: Nowa ksiæga przysÆów polskich, t. I, str.
VII-XXXIX, PIW, Warszawa 1969.
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Klasyfikacje zwiåzków frazeologicznych
Zwiåzki frazeologiczne12, jak ju¿ wspomniano, så jednostkami sÆownika
wiækszymi niº jeden wyraz. Z punktu widzenia systemu jæzyka typowy zwiåzek frazeologiczny speÆnia co najmniej dwa z trzech warunków:
1. Jest poÆåczeniem dwóch lub wiækszej liczby segmentów akcentowych
(taktów; jednostek, z których kaºda ma wÆasne pole znaczeniowe).
2. Jest poÆåczeniem skÆadników ksztaÆtowo utoºsamianych z wyrazami,
które så powiåzane w sposób wÆa¥ciwy wyrazom.
3. Jest nieciågÆy, to znaczy jego skÆadniki mogå byì zamieniane miejscami
albo rozdzielane innymi jednostkami, tj. så przestawialne i rozsuwalne13.
Kaºda jednostka frazeologiczna wymaga akceptacji spoÆecznej, to znaczy
utrwalenia w jæzyku.
Typologia zwiåzków frazeologicznych Lewickiego14
Typologia porzådkuje wszystkie moºliwe zwiåzki frazeologiczne, tak jak
gramatyka opisuje wÆa¥ciwo¥ci wyrazów, czæ¥ci zdania i mechanizmy je
wiåºåce.
Ze wzglædu na budowæ (morfologiæ) i skÆadniæ zwiåzki frazeologiczne
dzielimy na:
1. Frazy, które mogå byì uºywane jako kompletne zdania i do takiej funkcji
nie wymagajå ºadnych uzupeÆnieñ. Frazy mog¹ wchodziì w sk³ad d³u¿szych
tekstów lub stanowiì replikæ w dialogu.
Opis skÆadni zwiåzków frazeologicznych na podstawie: Andrzej Maria Lewicki: SkÆadnia zwiåzków frazeologicznych. Biul. Pol. Tow. Jæzykoznawczego, z. 40, 1983, s. 75–83.
13
Por. Andrzej BogusÆawski, Jan Wawrzyñczyk: Polszczyzna, jakå znamy. Nowa sonda
sÆownikowa. Warszawa 1993, s. 26.
14
Typologiæ zwiåzków frazeologicznych podaÆ prof. Andrzej Maria Lewicki w 1983 r.
w pracy: SkÆadnia zwiåzków frazeologicznych, op.cit. Stosowana do niedawna klasyfikacja prof. StanisÆawa Skorupki ma obecnie znaczenie jedynie historyczne. Oto ona.
Ze wzglædu na budowæ zwiåzki frazeologiczne dzielå siæ na: 1. Frazy, to jest zespoÆy
wyrazów zÆoºone z czÆonów rzeczownikowych i czasownikowych, majåce postaì zdania.
Na przykÆad: burza huczy; sztandary Æopoczå na wietrze; serce boli; nie ma tego zÆego, co
by na dobre nie wyszÆo. Do fraz naleºå teº przysÆowia, powiedzenia, sentencje, maksymy.
2. Zwroty, to jest zespoÆy wyrazów, w których czÆon podstawowy ma charakter czasownikowy (werbalny). Na przykÆad: ruszaì z kopyta, ple¥ì trzy po trzy, prawdæ mówiåc. 3. Wyraºenia, to jest zespoÆy wyrazów majåce charakter rzeczownikowy (imienny, nominalny),
a takºe wszelkie utarte poÆåczenia przyimkowe, przysÆówkowe i spójnikowe. Na przykÆad:
mådro¥ì ksiåºkowa, syneczek mamusi, sÆodkie lenistwo, parszywa owca; na bok, co chwila,
po kryjomu. Do wyraºeñ naleºå takºe zÆoºenia dwu- i wiæcej wyrazowe tej samej kategorii
gramatycznej (wyraºenia szeregowe). Na przykÆad: zbrodnia i kara; blaski i cienie; krótko
i wæzÆowato. W klasyfikacji tej idiomy nosi³y nazwæ zwiåzków staÆych (trwa³ych), frazemy
zwiåzków Æåczliwych, a produkty jæzyka zwiåzków luªnych.
12
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Na przykÆad: WyszÆo szydÆo z worka. Ræce opadajå. Na dwoje babka wróºyÆa.
W dialogu: Jak sådzisz, zdåºymy na pociåg? — Na dwoje babka wróºyÆa.

2. Zwroty, które peÆniå funkcjæ czasowników. Aby utworzyì zdanie, trzeba je uzupeÆniì skÆadnikiem typu rzeczownikowego, który okre¥li, do kogo lub
czego frazeologizm siæ odnosi.

Na przykÆad: trzå¥ì siæ jak galareta — kto¥ trzæsie siæ jak galareta. Akcje idå w góræ
— czyje¥, czego¥ akcje idå w góræ. Niektóre zwroty nie zawierajå czasownika, ale
peÆniå funkcjæ czasownika. Na przykÆad: kto¥, co¥ w krzyk; kto¥, co¥ w nogi.

3. Wyraºenia rzeczownikowe, które peÆniå funkcjæ rzeczowników.

Na przykÆad: biaÆy kruk, twardy orzech do zgryzienia, ni to ni sio, kula u nogi,
kukuÆcze jajo, pies ogrodnika.

4. Wyraºenia okre¥lajåce, które okre¥lajå rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysÆówki.
Na przykÆad: jaki taki, pierwszy lepszy, z krwi i ko¥ci, z duszå na ramieniu, krótko i wæzÆowato, na chybcika, (cicho) jak makiem zasiaÆ, jak z krzyºa zdjæty.

5. Wskaªniki frazeologiczne, które peÆniå funkcje pomocnicze (1) przyimków, (2) spójników i (3) partykuÆ.
Na przykÆad: (1) w zwiåzku z czym¥; w ramach czego¥; (2) albo... albo...; o tyle...
o ile...; (3) ºe teº; teº mi co¥; rzecz jasna; otóº to.

Do typologii Lewickiego naleºy równieº semantyczny podziaÆ zwiåzków
frazeologicznych na idiomy i frazemy, o których jest mowa w pierwszej czæ¥ci
niniejszego rozdziaÆu. Typologia stawia przys³owia poza granicå frazeologii.
Klasyfikacja funkcjonalna (sÆownikowa)15
Klasyfikacja ta umoºliwia rozpoznawanie budowy haseÆ sÆownika frazeologicznego, a takºe pozwala na swobodne korzystanie z jednostek sÆownikowych
w zakresie podanym we wzorcach hasÆowych.
Ze wzglædu na sposób i zakres uºycia oraz wzajemny stosunek zwiåzki frazeologiczne dzielimy na:
1. Zwiåzki frazeologiczne zamkniæte, to jest takie, które så kompletnymi
wielowyrazowymi odpowiednikami wyrazów. Så one wbudowywane do zdania tak, jak nakazujå ogólne zasady gramatyki (rekcji). Ich istotnå cechå jest to,
ºe mogå takºe (ale nie muszå) byì skÆadnikami innych zwiåzków frazeologicznych.
Na przykÆad: klamka zapadÆa, bierny opór, orzeÆ czy reszka, pierwsza kobieta,
czarna polewka, miejsce przeznaczenia, ziemia przodków, pogoda dla bogaczy.

2. Zwiåzki frazeologiczne formalne, to jest takie, które zostaÆy utworzone na potrzeby jednoznacznego porozumiewania siæ w okoliczno¥ciach ¥ci¥le
Klasyfikacjæ funkcjonalnå podaÆ Piotr Müldner-Nieckowski w 2003 r. w pracy: Wybrane
pojæcia z zakresu frazeologii, w: Wielki sÆownik frazeologiczny..., op.cit., s. 16 – 18.
15
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okre¥lonych. Majå co prawda cechy zwiåzków zamkniætych, ale så kompletnymi odræbnymi wypowiedziami i dlatego nie mogå byì skÆadnikami innych
zwiåzków frazeologicznych, a wiæc muszå byì zaliczone do osobnej klasy.
Wyróºniamy tu: a) komendy (rozkazy, np. na prawo patrz) i komunikaty dyrektywne (jednoznaczne informacje niezbædne do podjæcia decyzji, zwÆaszcza
w sytuacjach zagroºenia, np. droga wolna); b) terminy, to jest nazwy rzeczy,
czynno¥ci lub stanów zwiåzane z konkretnymi sytuacjami zawodowymi, naukowymi, spoÆecznymi (np. wnioskowanie przez analogiæ, gÆowa przy¥rodkowa miæ¥nia czworogÆowego uda, ruch jednostajnie przy¥pieszony).
3. Zwiåzki frazeologiczne otwarte, to jest takie, co do których niezbædne
så dodatkowe informacje o budowie, skÆadni i zakresie znaczenia. Informacje
te mówi¹, jak zbudowaì wypowiedzenie, i så zawarte we wskaªnikach podanych w hasÆach sÆownika. HasÆa så niejako otwarte na aktywno¥ì osoby, która
chce ich uºyì. W czasie tworzenia wypowiedzi wskaªniki mogå byì zastæpowane wyrazami z okre¥lonego zakresu. Niekiedy zakres znaczenia wyrazów
wstawianych jest wyraªnie podawany przez sÆownik w postaci wykazu do wyboru, kiedy indziej tylko za pomocå zaimka wskazujåcego typu «kto¥»,
«co¥», «gdzie¥», «ile¥» albo czasownika wzorcowego typu «robi co¥», «dzieje
siæ». Odræbnym rodzajem wskaªnika jest skÆadnik pomijalny, to znaczy taki,
który bez szkody dla znaczenia i poprawno¥ci jæzykowej moºe wypa¥ì z wypowiedzenia.
System wskaªników ilustruje tabela 1.

Rozwój zasobów frazeologicznych jæzyka
Zwiåzki wyrazowe syntaktyczne (produkty jæzyka) mogå siæ w naturalny
sposób przeksztaÆcaì i nastæpnie utrwalaì jako powszechnie uºywane frazemy
lub idiomy. Zjawisko to nazywamy frazeologizacjå. W¥ród mechanizmów frazeologizacji naleºy wymieniì opisane dalej parafrazy i innowacje.
Je¥li frazemy lub idiomy z biegiem czasu zmieniajå znaczenie16, ale nie
zmieniajå funkcji (tzn. frazemy pozostajå frazemami, a idiomy idiomami), to
formy o nowym znaczeniu nazywamy neosemantyzmami frazeologicznymi.
Jeºeli frazemy otrzymujå nowe znaczenie i jednocze¥nie przeksztaÆcajå siæ
w idiomy, to formy koñcowe tego procesu moºna nazwaì neoidiomami17.
Na przykÆad: produkt jæzyka kto¥ robi komentarze pierwotnie znaczyÆ jedynie
’komentuje’. Po utrwaleniu siæ miaÆ status frazemu, to jest frazeologizmu stale
uºywanego w tej samej postaci w tych samych sytuacjach. W nastæpnym okresie

Mechanizmy przemian semantycznych frazeologizmów opisaÆa Graºyna Majkowska
w pracy: Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji zwiåzków frazeologicznych,
w: Z problemów frazeologii polskiej i sÆowiañskiej I, WrocÆaw 1980.
17
Nazwa „neoidiom” zostaÆa tu utworzona przez analogiæ do wyrazu „neosemantyzm”.
16
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SkÆadniki frazeologizmu
Frazeologizm
otwarty

nieobowiåzkowe

obowiåzkowe
wskaªniki
zaimkowe

wskaªniki
czasownikowe

«kto¥» milczy jak
grób

«kto¥»

«co¥» nie (chce,
moºe) przej¥ì
«komu¥» przez
gardÆo

«co¥»

«gdzie¥» jest
[«komu¥»] zimno
jak w psiarni

«gdzie¥»

(«kto¥»
«robi co¥»,
«co¥»
«dzieje siæ»)
na zamówienie
spoÆeczne

«kto¥»

«robi co¥»

«co¥»

«co¥ dzieje
siæ»

«kto¥» wbija
«komu¥» [«co¥»]
[mÆotkiem] do
gÆowy

«kto¥»

wskaªniki
wyboru

wskaªniki
pomijalne
O tym zdarzeniu
mama nie chciaÆa
mówiì, milczaÆa jak
grób.

(chce,
moºe)

«komu¥»

[«komu¥»]

Ta przykra wiadomo¥ì nie chciaÆa mi
przej¥ì przez gardÆo.

[«komu¥»]

W domu byÆo zimno
jak w psiarni. ByÆo
mi tam zimno jak
w psiarni.
Przygotowywali
ustawæ na zamówienie spoÆeczne, ale
jako¥ zapomnieli jå
ze spoÆeczeñstwem
uzgodniì.
Nowe przedszkole
powstaje na zamówienie spoÆeczne.

[mÆotkiem]

«komu¥»
[«co¥»]

PrzykÆady uºycia

[«co¥»]

Ojciec stale wbija
mi do gÆowy, ºebym
do fryzjera chodziÆ
co miesiåc. Mama
wbijaÆa mi do gÆowy
zasady dobrego wychowania. Wbijam
ci algebræ mÆotkiem
do gÆowy, a ty nadal
nic nie rozumiesz.

Tabela 1. WskaŸniki frazeologizmów otwartych i sposób korzystania z nich.
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frazem przeksztaÆciÆ siæ w neoidiom, który otrzyma³ znaczenie ’kto¥ wyraºa
niekorzystne opinie, krytykuje’.
Zwrot kto¥ stoi na niepewnym gruncie jako produkt jæzykowy (a nastæpnie te¿
jako frazem) znaczyÆ ’kto¥ stoi na podÆoºu, które nie zapewnia zachowania równowagi’, ale jako neoidiom znaczy dzisiaj ’kto¥ czuje siæ niepewnie, znajduje
siæ w sytuacji zagroºenia, nie ma w nikim albo w niczym oparcia’.

Mechanizm powstawania zwiåzku wyrazów na wzór istniejåcego, ale o nowej
budowie i nowym znaczeniu, a tak¿e rezultat tego procesu nazywamy parafrazå18
zwiåzku frazeologicznego. W wyniku przekszta³ceñ ze wzorca pozostaje zwykle tylko jeden czÆon, zwany motywujåcym19, który jest wspólnym skÆadnikiem znaczeniowym formy wyj¥ciowej i nowego frazeologizmu. PozostaÆe
skÆadniki så zastæpowane innymi.

Na przykÆad: zwrot kto¥ zapala ¥wiecæ, Æuczywo, lampæ (naftowå) byÆ formå pierwotnå, ale zostaÆ wykorzystany jako wzór dla parafrazy kto¥ zapala ºarówkæ i kto¥
zapala ¥wiatÆo, wreszcie takºe dla zwrotu kto¥ zapala telewizor, radio. Wyrazem
motywujåcym jest tu czasownik zapalaì, którego znaczenie z ’wzniecaì pÆomieñ’
uogólni³o siæ do ’uruchamiaì (urzådzenie elektryczne, gazowe, ¥wiecåce)’.

BÆædy frazeologiczne
Innowacje frazeologiczne
SÆownik podaje zwiåzki frazeologiczne w formie uznanej za najczæ¥ciej
wystæpujåcå, a wiæc przyjætå jako normæ jæzyka. Norma wyznacza granice poprawno¥ci zapisu (ksztaÆtu caÆo¥ci i wyrazów skÆadowych) oraz znaczenia
zwiåzku frazeologicznego.20 Odstæpstwa od normy nazywamy innowacjami
frazeologicznymi21.
Innowacje uwaºamy za ¥wiadome i dopuszczalne, je¿eli wystæpujå w wypowiedziach, które majå na celu zaskoczenie odbiorcy, np. w ºarcie, dowcipie,
grze jæzykowej, albo trafnie nadaj¹ tekstowi specjalny sens, np. w poezji, prozie artystycznej22.
Por. Katarzyna MosioÆek-KÆosiñska: Innowacje frazeologiczne jako ªródÆo powstawania
nowych jednostek leksykalnych, w: Problemy frazeologii europejskiej V, 2002, s. 21 – 34.
19
Por. Anna Pajdziñska: Elementy motywuj¹ce znaczenie w sk³adzie zwi¹zków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i s³owiañskiej III, Wroc³aw 1985.
20
Wiæcej na ten temat m.in. w pracy StanisÆawa Båby: Struktura normy frazeologicznej, w:
Z problemów frazeologii polskiej i sÆowiañskiej III, WrocÆaw 1985.
21
Innowacje frazeologiczne opisuje m.in. StanisÆaw Båba w pracy: Innowacje frazeologiczne wspóÆczesnej polszczyzny, Poznañ 1989. Poprawno¥ì frazeologicznå omawia praca tegoº autora: Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawno¥ci frazeologicznej, Poznañ
1986. Niektóre przykÆady za: Janina Kwiek-Osiowska: ABC polskiej gramatyki, leksykon
szkolny, Warszawa 1993.
22
Por. Anna Pajdziñska: Frazeologizmy jako tworzywo wspóÆczesnej poezji, Lublin 1993.
18
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Za bÆåd frazeologiczny uwaºamy innowacjæ, która bezcelowo wykracza
poza normæ jæzyka, zmienia strukturæ i znaczenie zwiåzku frazeologicznego,
a przez to obniºa jako¥ì wypowiedzi i wypacza jej sens. Takich innowacji
zwykle dokonuje siæ nie¥wiadomie na skutek nieznajomo¥ci budowy i znaczenia zwiåzków frazeologicznych, a takºe niewiedzy co do znaczenia i gramatyki
wstawianych lub wymienianych wyrazów.
Wyró¿niamy:
1. Innowacje kontaminujåce (krzyºujåce), które polegajå na krzyºowaniu
dwóch frazeologizmów o podobnym znaczeniu, np. *kto¥ gra gÆówne skrzypce23
(skrzyºowano zwroty kto¥ gra pierwsze skrzypce i kto¥ gra gÆównå rolæ).
2. Innowacje regulujåce, które polegajå na zmianie:
a. liczby, np. *Wszystkie sprawy wyÆoºyÆ im kawa na Æawy (zmieniono
liczbæ pojedynczå wyrazu Æawa w zwrocie wyÆoºyì kawa na Æawæ),
b. strony, np. *To ¥wietny zespóÆ, kierownik dobraÆ do niego ludzi jak
Æyse konie (zmieniono stronæ czasownika dobieraì w zwrocie kto¥
dobraÆ siæ jak Æyse konie),
c. aspektu (dokonanego, niedokonanego), np. *co¥ pali na panewce (zamiast co¥ spaliÆo na panewce),
d. postaci jednego ze skÆadników, np. *kto¥ robi co¥ pod pÆaszczem czego¥ (zamiast kto¥ robi co¥ pod pÆaszczykiem czego¥),
e. schematu skÆadniowego, np. *kto¥ stawia krzyºyk na co¥ (zamiast
kto¥ stawia krzy¿yk na czym¥),
f. przeczenia lub twierdzenia, np. *na naszym oleju twoje auto daleko zajedzie (zamiast frazy na ‹takim postæpowaniu› kto¥ daleko nie zajedzie).
3. Innowacje rozwijajåce, które polegajå na uzupeÆnianiu skÆadu sÆownikowej postaci zwiåzku frazeologicznego nowymi skÆadnikami, np. *komu¥
ciæºki kamieñ spada z serca (we frazie komu¥ kamieñ spada z serca dodano
wyraz ciæºki).
4. Innowacje skracajåce (redukujåce), skróty frazeologiczne, które polegajå na uszczuplaniu skÆadu sÆownikowej postaci zwiåzku frazeologicznego,
np. *kto¥ rzuca kÆody (zamiast kto¥ rzuca kÆody pod nogi).
5. Innowacje uzupeÆniajåce, polegajåce na uºyciu zwiåzku frazeologicznego, który nie mie¥ci siæ w normie, na przykÆad zapoºyczenia (kalki) z jæzyka
obcego albo niepoprawnej formy, która funkcjonuje w gwarze, ºargonie niewielkiego ¥rodowiska. Np. *póki co (kalka z jæz. rosyjskiego, poprawnie: dzi¥,
teraz, na razie, tymczasem), *kto¥ bierze siæ za co¥ ’ma zamiar co¥ zrobiì' (kalka z jæz. rosyjskiego, poprawnie: kto¥ bierze siæ do czego¥).
6. Innowacje wymieniajåce, które powstajå w wyniku nietrafnej wymiany
skÆadnika na jaki¥ inny wyraz, np. *wilcza przysÆuga (zamiast niedªwiedzia
przysÆuga).
23

Gwiazdka * na poczåtku wyraºenia oznacza formæ niepoprawnå.
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7. Innowacje rozszerzajåce, które polegaj¹ na rozszerzaniu zakresu ³¹czliwo¥ci sk³adników. Np. zwrot zapalaì ¥wiecæ, ³uczywo itp. ulegÆ przemianie
w zapalaì ¥wiatÆo, radio itp. Pierwotnie czasownik zapalaì wykazywa³ Æåczliwo¥ì semantycznå tylko z rzeczownikami oznaczaj¹cymi ’to, co mo¿e zapÆonåì’
(np. ¥wieca), ale zosta³a ona rozszerzona do ³¹czliwo¥ci z rzeczownikami oznaczajåcymi ’ka¿de urzådzenie elektryczne, gazowe, ¥wiec¹ce’ (np. radio).
BÆædy semantyczne
Nie¥wiadoma i niecelowa zmiana znaczenia frazeologizmu powoduje powstanie b³ædu semantycznego.

Na przyk³ad: u¿ycie zwrotu potæpiaì (kogo¥, co¥) w czambuÆ w znaczeniu ’potæpiaì jednå osobæ, jednå rzecz’ jest b³ædem, poniewa¿ znaczy on ’potæpiaì
wszystkich / wszystko bez wyj¹tku’. Porównaj: *Pos³owie potæpili ten projekt
w czambu³ i jak jeden må¿ gÆosowali przeciw niemu i zdanie poprawne: PosÆowie potæpili w czambuÆ pomysÆy ustawodawcze rzådu.

BÆædy kontekstowe
U¿ycie frazeologizmu w niewÆa¥ciwym kontek¥cie24 mo¿e powodowaì ods³oniæcie dosÆownego znaczenia zwi¹zku frazeologicznego i nadanie wypowiedzi niepo¿ådanego sensu.
Na przyk³ad: *Telewizjæ oglåda coraz wiæcej Polaków, ale radio nie powiedziaÆo
jeszcze ostatniego sÆowa. Idiom kto¥ nie powiedziaÆ (jeszcze) ostatniego sÆowa ma
znaczenie ’nadal mo¿e dziaÆaì, tworzyì’, lecz z powodu niezræcznego kontekstu
od¿yÆ homonim dosÆowny tego zwrotu: ’nie u¿yÆ sÆowa, które miaÆo zakoñczyì
wypowiedª’.
Poprawnie zdanie to mo¿e brzmieì np.: Telewizjæ oglåda coraz wiæcej Polaków,
ale radio jeszcze dÆugo bædzie atrakcyjne.

Paronimy frazeologiczne
S¹ to zwi¹zki frazeologiczne o podobnym brzmieniu, podobnej budowie
albo podobnym kszta³cie graficznym, ale maj¹ce inne znaczenie.25 Niekiedy
¥wiadomie wykorzystuje siæ je jako ¥rodek stylistyczny, gÆównie w publicystyce i literaturze artystycznej, i wówczas nie så uwa¿ane za bÆædy. Je¿eli s¹ u¿ywane nie¥wiadomie i niecelowo, ¥wiadcz¹ o ma³ym do¥wiadczeniu jæzykowym,
Kontekst - tu: czæ¥ì tekstu potrzebna do zrozumienia u¿ytego w nim wyra¿enia.
Por. Ma³gorzata Kita, Edward Polañski: S³ownik paronimów, czyli wyrazów mylonych.
Warszawa 2004. Autorzy trafnie nazywajå paronimy wyrazami (wyra¿eniami) bliskobrzmiåcymi.
24
25
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braku wiedzy, nieodpowiednim przyswojeniu frazeologizmów i niew³a¥ciwym
ich kojarzeniu ze znaczeniem. B³¹d najczæ¥ciej polega na myleniu jednego ze
skÆadników lub przestawianiu szyku wyrazów.

Na przyk³ad: Pracownicy winni zaniedbañ *pojechali na zielonå trawkæ. Zamiast zwrotu poszli na zielon¹ trawkæ ’zostali zwolnieni z pracy’ u¿yto podobnego, który znaczy ’wyjechali z miasta w celach rekreacyjnych’.
*Jasna rzecz, ¿e kiedy przechodzimy przez ulicæ, powinni¥my uwa¿aì na przeje¿d¿aj¹ce samochody. Zamiast wyra¿enia rzecz jasna ’oczywi¥cie’ u¿yto formy
z przestawionymi wyrazami, która znaczy ’rzecz o jasnej barwie’.

BÆædy wyrazowe z pogranicza frazeologii
Polegajå one na wprowadzaniu nieuprawnionych poÆåczeñ wyrazowych,
które na pozór majå wyglåd i strukturæ frazeologizmu, ale z powodu wypaczonego znaczenia albo niewÆa¥ciwej budowy zwi¹zkiem frazeologicznym nie s¹.
Naleºy zwróciì uwagæ, ºe form takich nie uwaºamy za bÆædne, je¥li så elementem gry jæzykowej (np. w poezji, dowcipie) albo zostaÆy uºyte w szczególnej sytuacji, w której zmienia siæ znaczenie jednego ze skÆadników. W zdaniu
Ja wspinaÆem siæ po skosie, a on prosto do góry zwrot wspinaì siæ do góry
(patrz ni¿ej) zostaÆ uºyty poprawnie, poniewaº nadawca tylko tak móg³ dok³adnie okre¥liì odmienno¥ì sposobu wspinania siæ.
Natomiast w zdaniu Nasz kot wspaniale wspina siæ do góry zwrot wspinaì
siæ do góry jest niepoprawny, bo wspinaì mo¿na siæ w zasadzie tylko do góry.
Konstrukcjæ, w której jeden wyraz powtarza czæ¥ì znaczenia drugiego wyrazu,
nazywamy pleonazmem.

Na przykÆad: *cofaì siæ wstecz (poprawnie: cofaì siæ), *cofaì siæ do tyÆu (poprawnie: cofaì siæ), *wracaì z powrotem (poprawnie: wracaì), *wspinaì siæ do
góry albo w góræ (poprawnie: wspinaì siæ), *schodziì w dóÆ (tj. w kierunku do
doÆu; poprawnie: schodziì), *fakt autentyczny (poprawnie: fakt), *ciemny mrok
(poprawnie: ciemno¥ì; mrok), *masowa epidemia (poprawnie: epidemia),
*okres czasu (poprawnie: okres; czas), *ówczesne czasy (poprawnie: owe czasy;
tamte czasy), *stuletnia rocznica (poprawnie: setna rocznica), *zdawaì sprawozdanie (poprawnie: zdawaì sprawæ; skÆadaì sprawozdanie).

Podobnym bÆædem jest tautologia, która polega na dodaniu wyrazu bliskoznacznego (synonimu), czyli powtórzeniu ca³ych znaczeñ.

Na przykÆad: *poprawa i polepszenie (zdrowia, gospodarki itp.; poprawnie: poprawa zdrowia; polepszenie zdrowia itp.), *ranga i znaczenie (polityczne, spoÆeczne itp.; poprawnie: ranga spoÆeczna; znaczenie spoÆeczne itp.), *toksyczny
i trujåcy (poprawnie: toksyczny; trujåcy), *(wzglædy, poglådy, procesy itp.)
gospodarcze i ekonomiczne (poprawnie: wzglædy gospodarcze; wzglædy ekonomiczne itp.).
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Trzecim rodzajem bÆædu tej kategorii jest paradoks, w którym znaczenia
skÆadników wzajemnie siæ wykluczajå.

Na przykÆad: *dobra wada (poprawnie: wada, która w pewnych sytuacjach jest
zaletå), *kto¥ ma negatywne plusy (poprawnie: kto¥ ma negatywne cechy), *sÆaba silna wola (poprawnie: sÆaba wola, brak woli, brak silnej woli).

BÆædy te eliminujemy przez usuniæcie niepotrzebnego wyrazu albo zast¹pienie ca³ego wyra¿enia poprawnym.
Oksymoron (antylogia), tj. figura stylistyczna oparta na metaforycznym
przeciwstawianiu znaczeñ wyrazów, wystæpuje gÆównie w poezji i nie jest bÆædem
jæzykowym (np. gorzkie szczæ¥cie, wymowne milczenie; por. cytat ze znanej kolædy: Ogieñ krzepnie, blask ciemnieje).

BÆædy stylistyczne
W wielu sÆownikach przy hasÆach podaje siæ kwalifikatory. S¹ to informacje o przynaleºno¥ci haseÆ do okre¥lonej dziedziny albo do typu stylu. W naszym sÆowniku najwa¿niejsze typy stylu okre¥lajå oznaczenia:
ksiåºk. (ksiåºkowy)
oficj. (oficjalny)

posp. (pospolity, prostacki),
urzæd. (urzædowy, urzædniczy).

Je¥li ¿aden z tych kwalifikatorów nie wystæpuje przy ha¥le, to znaczy, ºe
naleºy ono do typu stylu starannego.
W wypowiedzi, w której dbamy o poprawno¥ì i chcemy zachowaì szacunek do odbiorcy, uºywamy zwiåzków frazeologicznych starannych.
Frazeologizmów ksiåºkowych uºywamy w zasadzie w jæzyku pisanym,
rzadziej w sytuacjach oficjalnych.
Frazeologizmy pospolite så uºywane w swobodnej rozmowie dobrych znajomych, którzy nie muszå dbaì o wyraºanie szacunku do siebie. W innych sytuacjach s¹ odbierane jako przejaw braku wychowania i wyksztaÆcenia.
U¿ywanie frazeologizmów pospolitych jest przyczynå najczæstszych bÆædów i usterek stylistycznych. Osoby niewprawne nie odróºniajå stylu pospolitego od starannego. Wówczas nie¥wiadomie wprowadzajå niezræczne wyrazy
lub zwroty, które raºå odbiorcæ nastawionego na sÆuchanie i czytanie wypowiedzi estetycznie lepszych.
Frazeologizmy oficjalne så uºywane w przemówieniach i innych wypowiedziach kierowanych do duºej liczby ludzi, g³ównie w polityce, w czasie
uroczysto¥ci, wa¿nych wizyt itp.
Frazeologizmy urzædowe (urzædnicze) wystæpujå w jæzyku administracji,
takºe w biznesie. Ra¿¹ u¿yte w innych ¥rodowiskach.
BÆædem stylistycznym jest uºywanie wyrazów, wyraºeñ i zwrotów naleºåcych do jednego stylu, tam gdzie odczuwana jest konieczno¥ì uºycia form z innego. Brzmiå wtedy pretensjonalnie albo ¥miesznie.
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