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Zawarto¥ì sÆownika

SÆownik rejestruje frazeologiæ obserwowanå w latach 1975 – 2002. Rzadko siæga do
wcze¥niejszych okresów, i to tylko w zakresie dotyczåcym powszechnie czytanej literatury
piæknej, zwanej niekiedy klasycznå, szkolnych podræczników historii, Starego i Nowego
Testamentu, mitologii.
W doborze haseÆ i ich wariantów oraz ustalaniu kwalifikatorów kierowaÆem siæ zasadå
frekwencyjno¥ci, to jest czæstotliwo¥ciå wystæpowania i czæstotliwo¥ciå uºywania w danym
typie stylistycznym. Formy innowacyjne, które zostaÆy zakwalifikowane jako juº utrwalone
lub coraz czæ¥ciej uºywane, poÆåczyÆem z hasÆami podstawowymi za pomocå prostego systemu nawiasów okrågÆych i kwadratowych oraz cudzysÆowów ostrokåtnych.
PrzykÆady uºycia frazeologizmów w postaci istniejåcych cytatów okazaÆy siæ zbyt obszerne, ponadto zwykle niedostatecznie charakteryzowaÆy hasÆa. W takiej formie zmuszaÆyby czytelnika do skoncentrowanego studiowania i domysÆu. Wobec tego prawie wszystkie
napisaÆem od nowa, tak ºeby jak najkrócej obrazowaÆy cechy stylistyczne i sytuacyjne,
ekspresjæ, zakres znaczeniowy frazeologizmów i sposób uºywania w zdaniach. Po czæ¥ci
chodziÆo teº o to, ºeby opowiadaÆy o naszym codziennym ºyciu, a wiæc byÆy czytelnikowi
bliskie.
Do pomocniczej weryfikacji definicji, przykÆadów uºycia i form wybranej grupy haseÆ
(trzydzie¥ci procent materiaÆu) zastosowaÆem metodæ, którå nazwaÆem redakcjå róºnicowå.
W ogólnych zarysach polega ona na porównywaniu opracowanego juº hasÆa z jego rozumieniem przedstawionym przez co najmniej dwie niekomunikujåce siæ z sobå osoby, pozbawione wglådu do kartoteki; osoby wyksztaÆcone, oczytane, majåce odmienne do¥wiadczenie jæzykowe, jæzykoznawcze i ºyciowe, pochodzåce z róºnych ¥rodowisk i rejonów Polski. Na tej
podstawie zostaÆo udoskonalonych okoÆo trzech tysiæcy haseÆ. Sporå liczbæ konfrontowaÆem
z materiaÆem zawartym w istniejåcych sÆownikach, artykuÆach z zakresu frazeologii, poradnikach, felietonach, komentarzach prasowych, radiowych i telewizyjnych znanych jæzykoznawców, a takºe z danymi z ankiet umieszczanych od marca 1998 na stronach mojego poradnika jæzykowego w Internecie.
Podstawå decyzji o umieszczeniu frazeologizmu w sÆowniku byÆa ekscerpcja wÆasna,2
która dotyczyÆa zarówno jæzyka mówionego, jak i pisanego, oraz ocena czæstotliwo¥ci wystæpowania (frekwencyjno¥ci). Ekscerpty (wypisy) oceniano wedÆug pochodzenia, kwalifikujåc ªródÆa na podstawie opinii o ich poziomie kulturalnym, a nastæpnie liczono, uzyskujåc
przybliºone warto¥ci, które w pewnym stopniu pozwalaÆy odsuwaì intuicyjne odczuwanie
frekwencyjno¥ci danego hasÆa na drugi plan. Kaºdemu wyståpieniu frazeologizmu w materiale przyznawano jeden punkt. Nie punktowano wyståpieñ w sÆownikach sprzed 1975,
z wyjåtkiem SÆownika frazeologicznego S. Skorupki. Wyståpieniu w tym ostatnim oraz
w artykuÆach po¥wiæconych frazeologii przyznawano dwa punkty, a w opublikowanych po
1975 sÆownikach jæzyka polskiego, poprawnej polszczyny i przedstawiajåcych idiomy —

2 Zestawienie ªródeÆ materiaÆu ekscerpcyjnego podano w podrozdziale „áródÆa i bibliografia”.
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trzy.3 Autor mógÆ daì hasÆu od jednego do trzech punktów. HasÆo byÆo kwalifikowane do
umieszczenia, je¥li uzyskaÆo co najmniej dziewiæì punktów. Na przykÆad Sienkiewiczowskie wyraºenie ruja i porubstwo (’demoralizacja, rozpustne ºycie’) na podstawie ekscerptów
otrzymaÆo jeden punkt, w materiaÆach konfrontacyjnych dwa punkty, autor daÆ jeden punkt
i hasÆo nie zostaÆo zakwalifikowane jako rzadko wystæpujåce (cztery punkty). Podobnie
rzadki okazaÆ siæ znaleziony w pewnym sÆowniku (trzy punkty) zwrot Mroºek by tego nie
wymy¥liÆ (’sprawa groteskowa i przygnæbiajåca’, trawestacja dawnego nadaje siæ do komedyj pana Moliera) oraz pojawiajåcy siæ w ºargonie literatów ironiczny lecieì Mroºkiem (trzy
punkty). Natomiast wyraºenie nudny jak flaki z olejem (’bardzo nudny’) juº w ekscerptach
miaÆo trzyna¥cie punktów i dlatego dalsze sprawdzanie frekwencyjno¥ci nie byÆo konieczne.
W czasie zbierania materiaÆu okazywaÆo siæ, ºe w pozornie banalnych zwrotach i wyraºeniach bÆædy robiå nawet dobrze wyksztaÆceni mówcy i autorzy (np. czæste: mieì ciæºki
orzech do zgryzienia; potæpiì [jedn¹] osobæ, rzecz w czambuÆ; odnie¥ì poraºkæ, speÆniì cel;
i¥ì po najmniejszej linii oporu). Niektóre frazeologizmy, w tym takºe terminy, bywajå niewÆa¥ciwie rozumiane (np. pod prægierzem ’pod naciskiem, presjå’ zamiast ’publicznie karany, obwiniany’; rad nierad ’niezadowolony’ zamiast ’z konieczno¥ci, niechætnie’; kongenialny przekÆad ’genialny, wybitny’ zamiast ’dorównujåcy oryginaÆowi’) i uºywane jako
skÆadniki niezræcznych metafor (np. w basenie olimpijskim jest ciæºka woda; ze zÆo¥ci co do
nogi poÆamaÆ wszystkie krzesÆa; zanim zostaÆ bokserem, uprawiaÆ królowå sportu; w wojsku
poczuÆ siæ na przepustce z codzienno¥ci). Obserwuje siæ czæste stosowanie kalk z innych jæzyków (np. póki co, w tym rzecz, braì siæ za co¥). Takie przypadki odnotowywano i je¥li siæ
powtarzaÆy, hasÆa otrzymywaÆy dodatkowe punkty i byÆy umieszczane w sÆowniku w formie
zarówno poprawnej, jak i bÆædnej (z kwalifikatorem bÆæd.). Je¥li w cytatach zauwaºono mylenie znaczenia dosÆownego frazeologizmu z przeno¥nym, to arbitralnie przyznawano punkty upowaºniajåce do podania w artykule hasÆowym obu znaczeñ tego zwiåzku wyrazowego
albo nawet, w nielicznych wypadkach, odræbnego hasÆa (np. rzecz jasna ’oczywisto¥ì; oczywi¥cie’ i osobno jasna rzecz ’przedmiot o jasnej barwie’). Definicje dosÆowne wystæpujå
w 5 044 artykuÆach hasÆowych (12,5%).4
SÆownik odnotowuje nowe odmiany i znaczenia frazeologizmów, które na podstawie
oceny frekwencyjno¥ci zostaÆy uznane za przyjmujåce siæ w jæzyku albo juº utrwalone. Najczæ¥ciej wystæpujåcymi wariantami okazujå siæ innowacje rozwijajåce i skracajåce, najrzadziej kontaminacje niosåce nowe znaczenie. Pojawiajå siæ one gÆównie w jæzyku mówionym, lecz wcale nierzadko przenikajå do pisanego, zwÆaszcza do prozy artystycznej.
Pominiæto frazeologizmy przez jaki¥ czas nawet bardzo modne, lecz zanikÆe po wyga¥niæciu sprawy, która je wywoÆywaÆa, gÆównie politycznej. Szczególnym przypadkiem tego zjawiska så powiedzenia i powiedzonka czerpane z popularnych seriali telewizyjnych.
Zwykle w rok po zakoñczeniu nadawania serialu takie wyraºenia i zwroty przestawaÆy byì
uºywane. Ponowna emisja serialu juº ich jæzykowi nie przywracaÆa. W sÆowniku utrzymaÆy
siæ jednak pewne frazeologizmy z czasu drugiej wojny ¥wiatowej i z okresu komunizmu (nowomowa, komun.), wciåº pamiætane i uºywane z ironiå lub ºartobliwie jako „jæzykowa przestroga” przez pokolenie ¥rednie i starsze, ale juº nieznane mÆodzieºy (np. ¥pij spokojnie,
ORMO czuwa; kto¥ przywieziony w teczce).

3 Wszystkie pozycje, z których korzystano w ocenie frekwencyjno¥ci, så wymienione w podrozdziale „áródÆa i bibliografia” i oznaczone tam gwiazdkå *.
4 Takie podej¥cie jest zrozumiaÆe równieº w kontek¥cie wyników badañ, które wskazujå na konieczno¥ì u¥wiadomienia
uºytkownikowi sÆownika, ºe idiomatyczne zwiåzki frazeologiczne czæsto wspóÆistniejå z nieidiomatycznymi jako homonimy. Por.: Bobrowski I.: Miejsce frazeologii w pewnym formalnym modelu gramatycznym jæzyka polskiego. Annales
Universitatis Mariae Curie-SkÆodowska, t. 18, Lublin 2000, s. 41 – 48; Lewicki A.M.: SkÆadnia zwiåzków frazeologicznych. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jæzykoznawczego, 1986, t. 40, s. 75 – 83.

Budowa sÆownika

Ksiåºka skÆada siæ ze sÆownika i indeksu.
SÆownik jest podzielony na alfabetycznie uporzådkowane gniazda, w których znajdujå
siæ artykuÆy hasÆowe, równieº uÆoºone wedÆug alfabetu i ponumerowane.
Nazwy gniazd så symboliczne. O przydzieleniu artykuÆu hasÆowego do danego gniazda
decydowaÆy kolejno: 1) pierwszy nadrzædny (okre¥lany) rzeczownik wystæpujåcy w ha¥le
(taki, który nie jest umieszczony w nawiasach okrågÆych wraz ze skrótem „itp.”), a je¥li nie
byÆo takiego rzeczownika, to 2) pierwszy czasownik; 3) pierwszy rzeczownik umieszczony
wraz z innymi w nawiasach i ze skrótem „itp.”; 4) pierwszy przymiotnik lub przysÆówek;
5) inna czæ¥ì mowy.
Kaºdy artykuÆ hasÆowy jest zbudowany wedÆug schematu: hasÆo — jeden lub dwa kwalifikatory — definicja (peryfraza) — przykÆad albo przykÆady uºycia. Moºe wyståpiì druga
i trzecia definicja, równieº poprzedzona kwalifikatorami, zilustrowana przykÆadami. Kolejne
definicje så oddzielone znakiem •.
HasÆo zawsze skÆada siæ z co najmniej dwóch wyrazów lub ich zastæpników i ma budowæ wzorca, zgodnie z podziaÆem frazeologizmów na otwarte, zamkniæte i formalne. SÆuºy
temu system nawiasów okrågÆych (...), kwadratowych [...] i francuskich cudzysÆowów ostrokåtnych «...». W zwrotach i frazach czasownik ma aspekt zasadniczo niedokonany, chyba ºe
nie mogÆo byì inaczej ze wzglædu na znaczenie albo forma niedokonana nie istnieje nawet
w teorii. Je¥li jednak jest moºliwe uºycie danego zwrotu w formie niedokonanej, choìby
wÆa¥nie teoretycznie, to jå pozostawiono. Ocena tej moºliwo¥ci byÆa przeprowadzana na
podstawie próby stworzenia odpowiedniej wypowiedzi. Zwrotów w postaci tylko dokonanej
wystæpuje bardzo niewiele.
Je¥li czasownik w zwrocie hasÆowym jest podany w bezokoliczniku, to znaczy, ºe w zasadzie dotyczy osoby. W pewnych wypadkach, ºeby uÆatwiì rozumienie skÆadni zewnætrznej
i (albo) znaczenia hasÆa, zamiast bezokolicznika podano rozwiniæcie z uºyciem zaimka
wskaªnikowego (np. «kto¥» nic nie sÆyszy zamiast nic nie sÆyszeì). Zwroty, które majå inne
znaczenie w uºyciu ºywotnym i inne w nieºywotnym, så zwykle rozdzielone i podane jako
odræbne hasÆa albo oznaczone za pomocå zestawu zaimków wskazujåcych.
W nawiasach okrågÆych wystæpujå wyrazy, które podczas konstruowania wypowiedzi mogå byì uºywane wymiennie albo zastæpowane przez bliskoznaczne odpowiedniki. Niekiedy zawarta jest wskazówka (itp. albo itd.) co do wiækszego zakresu sÆów moºliwych do wstawienia.
W nawiasach kwadratowych podano dopeÆniajåce fragmenty hasÆa, które rozwijajå albo u¥ci¥lajå zakres znaczeniowy. Mogå to byì takºe, choì znacznie rzadziej, elementy, które w wypowiedziach (gÆównie ustnych) bywajå pomijane z korzy¥ciå dla potoczysto¥ci, rytmu albo w celu zmiany ekspresji.
W cudzysÆowach ostrokåtnych umieszczono zaimki wskaªnikowe, które w wypowiedziach så zastæpowane odpowiednimi sÆowami. Zaimek osobowy jest wymienialny na nazwæ osobowå (np. «kto¥» — pan,
Janek, czÆowiek, ja) albo zaimek siæ, przysÆówkowy na przysÆówek (np. «kiedy¥» — teraz, dawno, jutro,
zawsze), liczebnikowy na liczebnik (np. «ile¥» — piæì, dziesiæì, duºo).

Definicje (peryfrazy) majå charakter bliskoznaczny. Mogå byì wieloczÆonowe, mogå teº
zawieraì po kilka wyraºeñ bliskoznacznych, co pogÆæbia albo u¥ci¥la opis znaczenia haseÆ.
Uczyniono tak z my¥lå o uºytkownikach, którzy potrzebujå pomocy w pisaniu, ale takºe
o sÆabo znajåcych jæzyk polski. W artykuÆach hasÆowych oznaczonych kwalifikatorem bÆæd.
(’bÆædny, niepoprawny’) zamiast definicji podaje siæ poprawnå formæ hasÆa, a w pewnych
wypadkach, dla Æatwiejszego zrozumienia typu bÆædu, ujæty w nawiasy przykÆad niepoprawnego u¿ycia frazeologizmu. Przy hasÆach, które nic nie znaczå (np. przy niektórych wy-

14 WSTÊP

krzyknikach, wulgarnych „przerywnikach”), definicje nie wystæpujå. Definicja moºe nie
wyståpiì po znaku •, je¥li oddziela on tylko innå stylistycznie lub ekspresywnie wersjæ
uºycia.
PrzykÆady uºycia haseÆ przedstawiajå najczæ¥ciej stosowane sposoby formuÆowania wypowiedzi zawierajåcych dane wyraºenie, szkicujå okoliczno¥ci sytuacyjne, pozwalajå zrozumieì odcienie emocjonalne. Niekiedy dopiero przykÆad ostatecznie wyja¥nia znaczenie, ekspresjæ albo stylistycznå przynaleºno¥ì hasÆa. W przykÆadach czæsto pojawiajå siæ takºe
dodatkowe sÆowa, które powiækszajå zakres informacji o Æåczliwo¥ci wyrazów wystæpujåcych w tre¥ci haseÆ. Nie byÆo konieczno¥ci podawania przykÆadów uºycia przysÆów, sentencji i innych typów wypowiedzeñ, które så kompletnymi zdaniami. Przy niektórych raºåco
wulgarnych, odraºajåcych wyraºeniach i zwrotach przykÆady uºycia celowo pominiæto.
ArtykuÆy w gniazdach så uÆoºone alfabetycznie i w takiej kolejno¥ci ponumerowane.
Numer artykuÆu hasÆowego w gnieªdzie przyspiesza odszukiwanie wedÆug indeksu.
Indeks stanowi nieodÆåcznå czæ¥ì sÆownika. Zastosowany sposób przydziaÆu do gniazd
zapobiegÆ powtarzaniu siæ haseÆ w sÆowniku. Z tego powodu gniazda prawie nigdy nie grupujå wszystkich frazeologizmów zawierajåcych wyraz okre¥lony przez nazwæ gniazda. Rozwiåzaniem tego problemu okazaÆo siæ stworzenie osobnego wykazu sÆów wraz z odno¥nikami do gniazd. Uºytkownik moºe w nim poznawaì caÆo¥ì poÆåczeñ frazeologicznych
szukanego wyrazu i na tej podstawie odnajdowaì hasÆa.

Wybrane pojæcia z zakresu frazeologii

Termin frazeologia (gr. phrásis ’mówienie’ + lógos ’sÆowo; nauka’) ma dwa znaczenia:
1. DziaÆ nauki (jæzykoznawstwa) zajmujåcy siæ analizå i opisem istniejåcych w jæzyku
utrwalonych poÆåczeñ wyrazów.
2. Zbiór utrwalonych poÆåczeñ wyrazowych wystæpujåcych w danym jæzyku albo
w okre¥lonym zbiorze tekstów.
W zasobie sÆownikowym jæzyka wyróºniamy dwa róºne typy jednostek: wyrazy i frazeologizmy. Frazeologizmy så, podobnie jak wyrazy, skÆadnikami wypowiedzeñ i tekstów.5
Frazeologizmem albo zwiåzkiem frazeologicznym nazywamy utrwalone spoÆecznie poÆåczenie co najmniej dwóch wyrazów, którego znaczenie nie wynika ze znaczeñ skÆadników.
Idiomem nazywamy frazeologizm, którego znaczenie jest zupeÆnie inne niº wynika ze
znaczeñ kaºdego ze skÆadników i z sumy tych znaczeñ (np. piåte koÆo u wozu, kubek w kubek, nie w kij dmuchaÆ, sól ziemi, sÆomiany ogieñ).
Frazemem nazywamy utrwalone poÆåczenie wyrazów, którego sens mie¥ci siæ w zakresie
znaczenia wyrazu nadrzædnego (dominujåcego)6 (np. palma pierwszeñstwa od znaczenia
sÆowa ’pierwszeñstwo’, sezon ogórkowy od ’sezon’, radosna twórczo¥ì od ’twórczo¥ì’, skÆadaì podanie od ’podanie’, sardoniczny u¥miech od ’u¥miech’).
Produktem jæzyka albo jæzykowym7 nazywamy nieutrwalone spoÆecznie poÆåczenie wyrazów, powstajåce doraªnie, majåce w wypowiedzi charakter odræbnej jednostki znaczeniowej
(np. biaÆa chmura, mådry czÆowiek, szybko biegaì).

Klasyfikacje frazeologizmów
CzÆowiek mówiåcy, piszåcy albo poprawiajåcy teksty rozpatruje wypowiedzi, zanim zostanå przekazane odbiorcy. Nawet ci, którzy mówiå zupeÆnie spontanicznie i pozornie nie
kontrolujå potoku wymowy, w czasie tworzenia zdañ i grup zdaniowych korzystajå twórczo
z zasobów jæzyka. Dotyczy to zarówno wypowiedzi ustnych, jak i pisanych, a zatem mówców i autorów; redaktorów; uczniów i nauczycieli, którzy czæsto wykonujå zadania podobne
do redaktorskich.
Poniewaº w¥ród czytelników sÆownika z pewno¥ciå dominujå wÆa¥nie takie osoby, na
pierwszym miejscu umieszczam wÆasnå funkcjonalnå klasyfikacjæ frazeologizmów, odpowiadajåcå na pytanie, jak korzystaì ze sÆownika. HasÆa otrzymaÆy okre¥lonå postaì na jej
podstawie. Opisane dalej semantyczno-syntaktyczne klasyfikacje frazeologizmów, bardzo
waºne dla nauki o jæzyku, dla uºytkownika praktyka mogå mieì mniejsze znaczenie, bo så
nastawione na analizowanie gotowych tekstów, a nie na konstruowanie tych, które dopiero
przybiorå ostateczny ksztaÆt.
5 Lewicki A.M., Pajdziñska A.: Frazeologia, w: WspóÆczesny jæzyk polski, red. J. Bartmiñski, Lublin 2001.
6 Ibidem.
7 Pojæcie podane przez: BogusÆawski A.: Jednostki jæzyka a produkty jæzykowe. Problem tzw. orzeczeñ peryfrastycznych, w: Z zagadnieñ sÆownictwa wspóÆczesnego jæzyka polskiego. Prace Jæzykoznawcze, t. 91, 1978, s. 17 – 30.
W klasyfikacji S. Skorupki (p. dalej) majå one nazwæ zwiåzki frazeologiczne luªne.
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A. Funkcjonalny (sÆownikowy) podziaÆ frazeologizmów
Kiedy w wypowiedzi majå siæ pojawiì zwiåzki wyrazowe, z góry staramy siæ oceniì ich
(1) trafno¥ì ze wzglædu na znaczenie, jakie nioså, (2) budowæ ze wzglædu na zgodno¥ì z normå jæzykowå (poprawno¥ì, zawarto¥ì elementów staÆych), (3) styl ze wzglædu na typ odbiorcy i sytuacjæ, wreszcie (4) ekspresjæ ze wzglædu na emocje, uczucia i stosunek do odbiorcy.
Dobieramy zatem i Æåczymy wyrazy tak, ºeby po zestawieniu odpowiadaÆy my¥lom, uczuciom i emocji, które chcemy przekazaì, i ºeby odbiorca odebraÆ i zrozumiaÆ caÆo¥ì zgodnie
z naszymi intencjami. Jak osiågaì ten cel?
Najpierw naleºy siæ przyjrzeì zwiåzkom wyrazowym podobnym do frazeologizmów, ale
obecnie przez wiækszo¥ì jæzykoznawców do nich nie zaliczanym.
Produkty jæzykowe. Så to takie grupy wyrazów, które powstajå przez dopeÆnienie pojedynczego wyrazu innymi, na przykÆad: sÆowo pies umoºliwia stworzenie grup: czarny pies —
duºy pies — pies idzie — pies biega — czarny pies znajduje. íadna z tych form nie jest frazeologizmem i ºadna nie wystæpuje w sÆowniku frazeologicznym, a mimo to kaºdå moºna
umie¥ciì w zdaniu jako jednostkæ znaczeniowå; na przykÆad w takim, w którym chcemy powiedzieì, ºe pies o czarnej ma¥ci wpadÆ na trop zwierzæcia Æownego i ºe trzeba byì gotowym
do strzaÆu: Przygotuj broñ, bo czarny pies znalazÆ zwierzynæ.
PrzysÆowia i powiedzenia. Jest to rodzaj gotowych wypowiedzi utrwalonych spoÆecznie.
Majå one niekiedy kilka odmian, które w sÆowniku poÆåczono w jedno hasÆo. Róºniå siæ
wówczas niektórymi wyrazami, umieszczonymi w nawiasach okrågÆych. Dopuszczalne jest
uºycie tylko jednego z tych sÆów. Niekiedy przysÆowia i powiedzenia så uºywane w formie
skróconej, gÆównie w wypowiedziach ustnych. Czæ¥ì, którå moºna pomijaì, ujæto w nawiasy kwadratowe. W sÆowniku wystæpuje pewna liczba czæsto uºywanych przysÆów i powiedzeñ, które mogå wchodziì w skÆad zdañ.

I. Frazeologizmy otwarte
Så to autonomiczne znaczeniowo zespoÆy wyrazów, które przyjmujå ostatecznå postaì
na podstawie wzorców. Tak jak wszystkie komponenty zdania, podlegajå reguÆom gramatyki. Wzorce te, zwane zwykle grupami syntaktycznymi (skÆadniowymi), majå skÆadniki
(1) staÆe i (2) otwarte.
1. SkÆadniki staÆe stanowiå szkielet kaºdego wzorca, jego fundament. Majå w sÆowniku
postaì skodyfikowanå i zakÆada siæ, ºe w procesie tworzenia frazeologizmu uºytecznego
w zdaniu så niewymienialne; nie podlegajå teº przebudowie, ale mogå byì rozdzielane przez
inne komponenty zdania. W pewnych sytuacjach moºliwe jest pomijanie niektórych elementów skÆadnika staÆego, zwykle dla nadania innej ekspresji. W sÆowniku elementy te ujæto
w nawiasy kwadratowe, na przykÆad: (beczeì, pÆakaì, ryczeì) jak [stara] baba. SÆowo stara
moºe byì pominiæte, co spowoduje osÆabienie ekspresji.
2. SkÆadniki otwarte natomiast znajdujå siæ obok skÆadników staÆych albo miædzy nimi
i oznaczajå miejsca, które mogå byì ksztaÆtowane w czasie tworzenia frazeologizmu.
— SkÆadnik otwarty wskaªnikowy istnieje w postaci nieokre¥lonego zaimka wskazujåcego typu kto¥, jako¥, ile¥, gdzie¥ albo czasownika pomocniczego typu byì, mieì, robiì (robiì
«co¥»), który nie zawiera skonkretyzowanej tre¥ci. Na przykÆad wzorzec pospolitej frazy
«kto¥, co¥» wali do «czego¥» [«gdzie¥»] ma trzy skÆadniki wskaªnikowe (zaimki), przy czym
pierwszy wskaªnik («kto¥, co¥») sugeruje, ºe chodzi o rzeczownik zarówno ºywotny, jak
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i nieºywotny. Wzorzec (robiì «co¥») na chybcika ma jeden skÆadnik wskaªnikowy — czasownik pomocniczy.
— SkÆadnik otwarty wymienny istnieje juº we wzorcu, ale moºe byì zaståpiony przez inny, zwykle bliskoznaczny. Na przykÆad wzorzec akcja (powie¥ci, utworu, filmu itp.) siæ toczy
ma jeden skÆadnik wymienny ujæty w nawiasy z sugestiå, w jakim kierunku pojæciowym
(bliskoznacznym) moºe i¥ì wybór albo wymiana.
Wyróºniamy zatem frazeologizmy otwarte:
1) Odtworzone, które powstajå przez podstawienie skÆadników wskaªnikowych wzorca.
Na przykÆad ze wzorca: «kto¥, co¥» wali do «czego¥» [«gdzie¥»] powstajå: ludzie walå do kina na Ursynowie — na ulicy woda wali do kanaÆu — zamknij okno, bo mróz wali do ¥rodka.
2) PrzeksztaÆcone, które powstajå przez zaståpienie skÆadnika wymiennego innym wyrazem. Prostå formå frazeologizmu przeksztaÆconego jest pozostawienie skÆadnika wymiennego bez zmiany; dzieje siæ tak wtedy, kiedy nadawca (autor) wypowiedzi uznaje skÆadnik wymienny za odpowiedni do swoich celów albo kiedy z powodu maÆego zasobu sÆownictwa nie
potrafi dokonaì wymiany (korzysta ze wzorca niezmienionego). Na przykÆad na podstawie
wzorca akcja (powie¥ci, utworu, filmu itp.) rozwija siæ powstajå: akcja opowiadania siæ rozwija — akcja ksiåºki rozwija siæ albo (forma prosta) akcja powie¥ci rozwija siæ — akcja utworu rozwija siæ — akcja filmu rozwija siæ.
SkÆadniki wymienne, ujæte we wzorcu w nawiasy okrågÆe, mogå byì zastæpowane w zasadzie tylko w zakresie bliskoznacznym, zwykle bardzo ograniczonym.
3) ZÆoºone, które Æåczå cechy odtworzonych i przeksztaÆconych. Na przykÆad: («czyje¥»,
«czego¥») akcje (idå w góræ, rosnå).
Frazeologizmy otwarte, podobnie jak zwykÆe produkty jæzykowe, z zasady majå charakter doraªny i sÆuºå indywidualizacji wypowiedzi. Na co dzieñ nie trwajå dÆuºej niº wypowiedª, w której zostaÆy wykorzystane. Powstajå i zwykle zaraz ginå. Dajå jednak duºe
moºliwo¥ci twórcze. Istnieje wiele frazeologizmów zamkniætych (p. dalej), które pierwotnie
wyszÆy spod pióra pisarzy jako otwarte i zostaÆy utrwalone spoÆecznie. Równie wiele zostaÆo
stworzonych przez osoby zupeÆnie nieznane, lecz inteligentne i dowcipne. Przybywa takºe
wyraºeñ i zwrotów ukÆadanych na zlecenie, powstajåcych ze wzorców otwartych (slogany).
Frazeologizmy ¥rodowiskowe. Så to zwiåzki wyrazowe, które spotykamy w jæzyku stosunkowo maÆych grup spoÆecznych, zawodowych, miejskich itp. Do jæzyka ogólnego przenikajå te, które nie så zbyt specjalistyczne, a jednocze¥nie majå no¥ny skÆadnik znaczeniowy. Wyrazistym przykÆadem mogå byì frazeologizmy sportowe, np.: gol do wÆasnej bramki,
krótka piÆka. Tego rodzaju zwroty i wyraºenia wystæpujå w sÆowniku do¥ì obficie.
Wielu ludzi tworzy wÆasne powiedzenia i utrwala je przez staÆe uºywanie. W momencie
powstawania niemal zawsze så otwarte. Funkcjonujå w bardzo maÆych ¥rodowiskach, ale
bywajå zrozumiaÆe w innych grupach spoÆecznych. Na przykÆad w pewnej rodzinie z pokolenia na pokolenie så przekazywane zwroty (1) przekabaciì «kogo¥» na «czym¥» (posp. ’kupiì
co¥ od kogo¥ taniej niº zwykle’): Idª przekabaciì babæ na ma¥le (’idª do baby i kup masÆo
taniej niº w sklepie’), oraz (2) pies skupiÆ siæ na «co¥» (ºart. wulg. ’nabrudziÆ, zrobiÆ kupæ’):
Podaj mi szufelkæ, bo pies siæ skupiÆ na dywan. Powstajå wiæc indywidualne sposoby
okre¥lania uczuì, rzeczy, stanów, czynno¥ci itd. i wyróºniajå pod wzglædem jæzykowym
konkretne osoby albo ich ¥rodowiska. Dziecko, które od urodzenia sÆyszy te okre¥lenia, zastaje je jako gotowe wzorce. Taki typ wypowiedzi czæsto równieº jest opatrywany epitetem
¥rodowiskowy. Epitet ten nie ma tu z góry wyznaczonych konotacji stylistycznych ani ekspresywnych, jedynie frekwencyjne. SÆownik nie zawiera frazeologizmów tego rodzaju, ale
wspominam o nich, poniewaº stykamy siæ z nimi codziennie.
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Slogany. S¹ to has³a, powiedzenia reklamowe, polityczne, agitacyjne, tworzone z rozmysÆem w celu zwrócenia uwagi duºej liczby ludzi, np. ºeby przekonaì ich do produktu,
poglådu, idei albo wymusiì okre¥lony typ zachowania. Ich budowa opiera siæ zwykle na
grze sÆów i nieraz wyzyskuje fragmenty powszechnie znanych frazeologizmów zamkniætych. Na przykÆad: cukier krzepi, Lotem bliºej, Coca Cola to jest to, dwa w jednym, z pewnå
nie¥miaÆo¥ciå, teraz Polska. SÆownik podaje tylko slogany o duºym stopniu utrwalenia.
Frazeologizmy otwarte stanowiå 60% haseÆ.
II. Frazeologizmy zamkniæte
Så to autonomiczne znaczeniowo zespoÆy wyrazów, które nie majå elementów otwartych. Zawierajå co najmniej dwa wyrazy. Na przykÆad: u¥miech rado¥ci (2 wyrazy), w krótkich abcugach (3 wyrazy). Nie så produktami jæzyka, lecz jednostkami sÆownikowymi. Majå
zawsze tæ samå budowæ, ale ich skÆadniki mogå byì przestawiane lub niekiedy rozdzielane
innymi sÆowami.
Frazeologizmy zamkniæte mogå byì skÆadnikiem staÆym frazeologizmów otwartych. Na
przykÆad w zwrocie (robiì «co¥») na chybcika wystæpuje skÆadnik staÆy na chybcika, który
jest frazeologizmem zamkniætym. SÆownik w ten sposób rozwija wiele frazeologizmów
zamkniætych do postaci otwartej, aby umoºliwiì uºytkownikom wiækszå orientacjæ w skÆadni zewnætrznej tam, gdzie nie jest to caÆkiem jasne.
III. Frazeologizmy formalne
Så to krótkie, wielowyrazowe wypowiedzenia, które majå i muszå mieì tylko jedno znaczenie i tylko jednå, nienaruszalnå postaì. Przybierajå formæ wielowyrazowych rzeczowników, zdañ albo (czæ¥ciej) równowaºników zdania. Så uºywane w komunikatach niezawisÆych, odbieranych (odczytywanych i rozumianych) zawsze w ten sam sposób.
Frazeologizmy formalne wchodzå w skÆad jæzykowych systemów porozumiewania siæ tam,
gdzie nie ma miejsca na ºadnå dowolno¥ì interpretacyjnå, na przykÆad w wojsku, ratownictwie,
medycynie i w innych dziedzinach, w których od precyzji podania informacji i dokÆadno¥ci jej
rozumienia zaleºy ºycie ludzkie albo powodzenie waºnej misji. Powstajå równieº specjalizowane sÆowniki takich wyraºeñ i zwrotów do porozumiewania siæ gÆosem z maszynå.
1. Komendy i komunikaty dyrektywne. Choì ich ªródÆem jest jæzyk naturalny, zostaÆy
stworzone sztucznie na podstawie przemy¥lanych przesÆanek sytuacyjnych.
Komendy to rozkazy, na podstawie których odbiorca wykonuje okre¥lone czynno¥ci. Na
przykÆad: na prawo patrz (wojsk. ’obróì gÆowæ w prawo’), maszyny stop (okræt. ’zatrzymaj
napæd statku’).
Komunikaty dyrektywne to informacje, na podstawie których odbiorca samodzielnie podejmuje decyzjæ o rodzaju dziaÆania, jakie musi wykonaì. Na przykÆad: mam auto (alpin.
’partnerze, moºesz mnie nie asekurowaì; mam wÆasnå asekuracjæ’), droga wolna (motor.
’moºna bezpiecznie przejechaì’). W komendach i komunikatach dyrektywnych waºne jest
brzmienie, dªwiækowy wyróºnik.
2. Terminy. Så to poÆåczenia wyrazowe o ustalonym znaczeniu, uºywane w okre¥lonych
dziedzinach dziaÆalno¥ci zawodowej albo spoÆecznej i umoºliwiajåce dokÆadne porozumiewanie siæ bez konieczno¥ci szczegóÆowego opisywania, o co chodzi. Naleºå do nich miana,
które jednoznacznie okre¥lajå rzeczy i pojæcia, oraz nazwy czynno¥ci. Miana w wielu dziedzinach så tworzone przez komisje jæzykowe, zwykle så wiæc sztuczne. Na przykÆad: gÆowa
przy¥rodkowa miæ¥nia czworogÆowego uda, moment pædu, ruch jednostajnie przyspieszony,
zwiåzek frazeologiczny, zaimek przymiotny, przezcewkowe wyciæcie gruczoÆu krokowego,
wyprowadzanie funkcji, wnioskowanie przez analogiæ.
SÆownik zawiera niewielkå liczbæ frazeologizmów formalnych.
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Uwagi dotyczåce poprawno¥ci
1. Homonimy. Frazeologizmy otwarte i zamkniæte mogå wystæpowaì w odmianach znaczeniowych, nieraz krañcowo róºnych. Je¥li zapis graficzny (ksztaÆt) majå identyczny, ale
funkcjæ zupeÆnie innå, to takie formy nazywamy homonimami. Najczæ¥ciej jedna odmiana
ma znaczenie przeno¥ne, a druga (lub trzecia) dosÆowne, choì wystæpujå takºe pary albo
triady znaczeñ tylko przeno¥nych albo tylko dosÆownych. Rozróºnianie homonimów jest konieczne ze wzglædu na poprawno¥ì wypowiedzi. Czæstym bÆædem stylistycznym jest zestawianie albo krzyºowanie frazeologizmów o znaczeniu przeno¥nym i dosÆownym.
W sÆowniku ukazano homonimiczno¥ì 13% haseÆ.
2. Innowacje. Zmiana budowy skÆadników staÆych moºe spowodowaì (1) wypaczenie
znaczenia; (2) odstæpstwo od charakterystyki, która zostaÆa utrwalona w ¥wiadomo¥ci jæzykowej i którå sÆownik rejestruje jako normæ poprawno¥ciowå. Zwykle prowadzi to takºe do
przeksztaÆcenia formuÆy zamkniætej w otwartå albo do powstania nowego produktu jæzykowego.
W wypadkach (1) i (2) mówimy o bÆædzie, polegajåcym na zakÆóceniu komunikacji miædzy nadawcå a odbiorcå, które wyraºa siæ miædzy innymi mylnym rozumieniem wypowiedzi; moºe to byì takºe usterka natury estetycznej, która razi odbiorcæ. Zmiana wyraºenia
w krótkich abcugach na w dÆugich abcugach, w szybkich abcugach, w krótkich podrygach
(zmiana skÆadnika na niewÆa¥ciwy) albo w abcugach (usuniæcie skÆadnika) caÆkowicie wypacza jego znaczenie i ksztaÆtem nie odpowiada normie, zatem formy takie muszå byì uznane za niepoprawne. Innowacje tego rodzaju nazywamy bezwiednymi albo nieuzasadnionymi.
Jednak så moºliwe trafne przeksztaÆcenia, które odbiorca przyjmie z zadowoleniem.
Z powodzeniem dokonujå ich ludzie o duºych umiejætno¥ciach jæzykowych. Na przykÆad:
w najkrótszych abcugach (’jeszcze szybciej niº w krótkich abcugach’; w felietonie Stefana
Kisielewskiego). Mówimy wówczas o innowacji ¥wiadomej albo uzasadnionej.

B. Typologia zwiåzków frazeologicznych
Tæ klasyfikacjæ frazeologizmów wprowadziÆ Andrzej Maria Lewicki w 1983.8
Ze wzglædu na funkcje skÆadniowe frazeologizmy dzielimy na:
1. Frazy, które mogå byì uºywane jako kompletne zdania i do takiej funkcji nie wymagajå ºadnych uzupeÆnieñ. Mogå takºe wchodziì w skÆad dÆuºszego tekstu albo stanowiì replikæ w dialogu. Na przykÆad: WyszÆo szydÆo z worka. Ræce opadajå. Na dwoje babka wróºyÆa. 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. Na przykÆad:
kto¥, co¥ w krzyk; kto¥ w pÆacz.
3. Wyraºenia rzeczownikowe, które peÆniå funkcjæ rzeczowników. Na przykÆad: czarny
koñ, biaÆy kruk, ni to ni sio, kula u nogi, kukuÆcze jajo.
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.
8 Podajæ za: Lewicki A.M.: SkÆadnia zwiåzków frazeologicznych. “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jæzykoznawczego”, 40, 1983, s. 75 – 83, z niewielkimi uzupeÆnieniami w: Lewicki A.M., Pajdziñska A.: Frazeologia, w: WspóÆczesny
jæzyk polski, red. J. Bartmiñski, Lublin 2001.
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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.9
PrzysÆowia nie naleºå do frazeologizmów; så to odræbne, gotowe teksty. Zestawienia
(terminy, np. kwas siarkowy, spóÆgÆoska wargowa, rzeczowniki wielowyrazowe typu
samochód ciæºarowy, pÆatki owsiane i publicystyczne poÆåczenia typu polityka fiskalna,
wÆadza pañstwowa) znajdujå siæ na pograniczu frazeologii.
Ze wzglædu na sposób funkcjonowania znaczenia frazeologizmy dzielå siæ na:
1. Idiomy, zwiåzki idiomatyczne — frazeologizmy, których znaczenie jest zupeÆnie inne,
niº wynika ze znaczeñ kaºdego ze skÆadników i z sumy tych znaczeñ. Na przykÆad: parszywa owca, Æacina kuchenna, tråcaì myszkå.
2. Frazemy, poÆåczenia frazeologiczne — utrwalone poÆåczenia, których sens mie¥ci siæ
w zakresie znaczenia wyrazu nadrzædnego. Na przykÆad: gniew ogarnia, dokonywaì wÆamania.

C. Formalno-semantyczny podziaÆ frazeologizmów
Klasyfikacjæ tæ, zwanå klasycznå, wprowadziÆ StanisÆaw Skorupka w 1967.10
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: czarny koñ, 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.
Ze wzglædu na stopieñ Æåczliwo¥ci, ze stanowiska semantycznego frazeologizmy dzielå
siæ na:
1. Zwiåzki frazeologiczne staÆe, to jest idiomy (p. opis wyºej).
2. Zwiåzki frazeologiczne Æåczliwe, których stopieñ spoisto¥ci jest duºy, ale jest moºliwa
wymiana jednego lub kilku elementów w obræbie ograniczonej liczby wyrazów, zwykle bliskoznacznych. Na przykÆad: (jasny, serdeczny, sardoniczny, zÆy, nikÆy) u¥miech ’szczególny
rodzaj u¥miechu’. Zwiåzki Æåczliwe stanowiå ogniwo po¥rednie miædzy zwiåzkami staÆymi
i luªnymi. Wyraºenia i zwroty tego rodzaju tym siæ róºniå od odpowiednich poÆåczeñ dowolnych (luªnych), ºe czæ¥ì porównawcza zwiåzku obrazowo akcentuje intensywno¥ì cechy lub czynno¥ci zawartej w czÆonie podstawowym albo pozwala jå wyraªnie identyfikowaì. Na przykÆad: ro¥liny samoºywne, sala operacyjna, maszyna do pisania.
3. Zwiåzki frazeologiczne luªne to poÆåczenia tworzone kaºdorazowo, doraªnie jako
zwykÆe zestawienie warto¥ci znaczeniowej czÆonów skÆadowych.
9 Mimo ºe tzw. wyra¿enia przyimkowe s¹ przez niektórych badaczy usuwane poza zakres frazeologii jako sÆabo zbadana czæ¥ì zasobu leksykalnego (A.M. Lewicki, op. cit.), autor sÆownika uznaÆ, ºe naleºy ukazaì te, które nie så przypadkowymi zbitkami wyrazowymi.
10 Podajæ za: Skorupka S.: SÆownik frazeologiczny jæzyka polskiego, Warszawa 1967, w konfrontacji z: Kwiek-Osiowska J.: ABC... polskiej gramatyki. Leksykon szkolny, Kraków – Warszawa 1993.

Styl i ekspresja

SÆownik za pomocå kwalifikatorów sygnalizuje miædzy innymi przynaleºno¥ì stylistycznå i ekspresjæ zwrotów i wyraºeñ. Te dwie cechy majå duºy wpÆyw na dobór skÆadników
wypowiedzi. Wskazówki majå charakter wzglædny, poniewaº o uºyciu frazeologizmu decyduje zbyt duºa liczba czynników, aby moºna byÆo ustaliì dyrektywy ¥cisÆe i uniwersalne.
Wiele zaleºy od sytuacji, kontekstu, emocji nadawcy, rodzaju odbiorcy i stosunku do niego,
czego sÆownik nie moºe przewidzieì. Z tego powodu inne publikacje czæsto w ogóle nie zawierajå takiego opisu. Kwalifikatory oznaczajå obecne odczuwanie zabarwienia sÆów przez
inteligencki ogóÆ.
Zastosowany zestaw kwalifikatorów ma nieco inny ukÆad, niº siæ zazwyczaj proponuje,11
dlatego konieczne jest podanie kilku wyja¥nieñ.
Style nie så caÆkowicie odræbne, majå pola wspólne, na przykÆad takie, jak przedstawione na rycinie 1. HasÆu, które znajduje siæ na wspólnym polu stylistycznym, przydawano
kwalifikator arbitralnie, zwykle ten z elipsy wiækszej. Ekspresja jest na ogóÆ mocno przywiåzana do konkretnych frazeologizmów. Istniejå tylko pewne ogólne zaleºno¥ci miædzy ty-

11 Engelking A., Markowski A., Weiss E.: Kwalifikatory w sÆownikach — próba systematyzacji, „Poradnik Jæzykowy”,
1989, z. 5. s. 300 – 309. Autorzy wyróºniajå kwalifikatory: chronologiczne (przestarzaÆy, dawny, historyczny), geograficzne (regionalny, gwarowy, gwary miejskie), stylistyczne (podniosÆy, poetycki, oficjalny, ksiåºkowy, potoczny), ekspresywne (wulgarny, obraªliwy, lekcewaºåcy, pospolity, pieszczotliwy, eufemistyczny, ºartobliwy, ironiczny, przeno¥ny),
zawodowe (medyczny, biologiczny, fizyczny, agrotechniczny itp.), ¥rodowiskowe, frekwencyjne (rzadki, indywidualny).

