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Pogranicza frazeologii. Zarys problematyki badawczej 
potocznych reproduktów języka polskiego

Niniejszy tekst, będący nawiązaniem do referatu wygłoszonego na konferencji zorga-
nizowanej z okazji czterdziestolecia działalności Instytutu Języka Polskiego PAN, ma
— w zamyśle autorki — wpisać się w formułę zaproponowaną przez organizatorów de-
baty: zaprezentować obecnie prowadzony projekt badawczy. W związku z tym ko-
nieczne wydaje się przyjęcie niestandardowej koncepcji artykułu i zawarcie w nim nie
tylko wniosków i wyników badań, lecz także hipotez, planów i założeń, które będą do-
piero rozwijane wraz z postępem planowanych prac.

Głównym celem podjętych badań jest opis potocznych reproduktów języka pol-
skiego, których cechy będą analizowane na materiale zaczerpniętym z publikowanej 
w tygodniku „Przekrój” rubryki Heca hecą. Cele szczegółowe zakładają natomiast zde-
finiowanie tego typu jednostek, wskazanie ich miejsca pośród innych zjawisk języko-
wych (m.in. frazemów, frazeologizmów, skrzydlatych słów, przysłów, sentencji, jed-
nostek języka), opracowanie kategoryzacji, opis występujących w materiale środków
językowych (takich jak homonimia, polisemia, rym, modyfikacje fleksyjne i słowo-
twórcze, różnego rodzaju neologizmy itp.), wskazanie sposobów konstruowania po-
tocznych reproduktów (tworzenie „od zera” oraz opieranie się na utartych w języku
 połączeniach wyrazowych), wypracowanie metod opisu uwzględniającego informacje
semantyczne i pragmatyczne.

Badania dotyczące podobnych jednostek — względnie stałych połączeń wyrazo-
wych charakterystycznych przede wszystkim dla nieoficjalnego języka mówionego —
były już prowadzone, jednak wydaje się, że wciąż brak ich bardziej wyczerpującego,
uwzględniającego różne perspektywy opisu. Dotychczas bowiem badacze skupiali się
na szczegółowych aspektach tego zjawiska językowego lub dobierali materiał badaw-
czy, kierując się kryteriami znacznie zawężającymi jego zakres. Wśród prac omawia-
jących określony typ materiału można wymienić teksty skupiające się na folklorze dzie-
cięcym (Cieślikowski 1985), uczniowskim (Czarnecka, Zgółkowa 1991), dziecięco-
-młodzieżowym (Simonides 1976), połączeniach zawierających rym (Nagajowa 2005).
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Do prac biorących pod uwagę wybrane aspekty połączeń wyrazowych można zaliczyć
na przykład — krańcowo różniące się od siebie — prace Andrzeja Bogusławskiego
(Bogusławski, Garnysz-Kozłowska 1979; Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993; Bogu -
sław ski, Danielewiczowa 2005), Michała Głowińskiego (1991, 1996, 1999) czy Jerzego
Bralczyka (2007).

Materiałem różnorodnym pod względem formalnym i pozbawionym ograniczeń
charakterystycznych dla pojedynczego socjolektu jest zawartość drukowanej przez
„Przekrój” w latach 1969–2002 rubryki Heca hecą. Ukazujący się przez ponad trzy-
dzieści lat fragment tygodnika wziął swój początek od wezwania redakcji, która za-
chęciła czytelników w numerze zamykającym rok 1969 do nadsyłania — jak je okreś -
lono — „powiedzonek” następująco scharakteryzowanych przez autorów apelu:

Zwykle nie widomo, skąd się wzięły, choć źródła niektórych dałoby się może odnaleźć w jakichś za-
pomnianych już piosenkach, sztukach, filmach (może czytelnicy wskażą takie przypadki?). Są takie,
które żyją wieki, są inne, które robią się na krótki czas modne, a potem idą w zapomnienie. Często są
oparte na prostym rymie lub słownym skojarzeniu. Używają ich ludzie, którzy chcą powiedzieć coś
dowcipnego, albo głębokiego, albo w ogóle chcą coś powiedzieć, cokolwiek... Dlatego pewno naj-
częściej powiedzonek tego typu używa się przy okazjach towarzyskich, a intelektualnie niezbyt absor-
bujących: przy wódce i kartach. Porzekadła pijackie zebrał Tuwim, bridżowe gromadził kiedyś Przekrój.
Natomiast nie istnieje, o ile wiemy, polski zbiór takich porzekadeł „ogólnożyciowych”, jak te, które
wyżej przytaczamy. A wszak to także dokument obyczaju, który warto ocalić od zapomnienia1.

W celu lepszego zobrazowania swoich oczekiwań redaktorzy zamieścili również
niewielki zbiór przykładów:

Heca hecą a godziny lecą.
Życie nie pieści, pieśćmy się sami.
Tylko spokój może nas uratować.
Nie jest letko panno Petko.
Ja mu w gaz, a on zgasł.
Żebyśmy tylko zdrowi byli.
Zróbmy rząd, chodźmy stąd.
Co złego to nie my.
Zabili go i uciekł.
Ani mucha nie siada.
Ja się do życia nie prosiłem.
Niech się dzieje wola boska, zapalimy papieroska.
Panie, koło się panu kręci.
Świat jest piękny tylko ludzie źli.
Życie jest brutalne.
Pan jej nie zna? Ona z Gniezna.
Ukłony od Zosi, co cię w sercu nosi.

Drukowane na łamach „Przekroju” hece były wybierane przez redaktorów spośród
nadsyłanych przez czytelników propozycji. Oczywiście nie można całkowicie wyklu-
czyć, że niektóre z nich zostały utworzone (przez czytelników, a może nawet samych
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redaktorów) wyłącznie po to, by trafić do rubryki Heca hecą. Taka ewentualność wy-
daje się jednak mało prawdopodobna. W roku 1960 Marian Eile, redaktor naczelny ty-
godnika, twierdził, że do redakcji nadsyłana jest tak wielka liczba listów, iż wykorzy-
stać można tylko od pięciu do ośmiu procent z nich (Passent 1960: 2). Wprawdzie 
w roku 1960 nakład „Przekroju” wynosił 420 000 egzemplarzy (Passent 1960: 2), 
a w rok po zamknięciu Hecy hecą (czyli w 2003 r.) już tylko 90 000 (Kaczorowski (red.)
2004, t. 7: 47), objętość samej rubryki również się zmniejszała, jednak przez wszystkie
lata na jej końcu podawano imiona lub pseudonimy czytelników, którzy nadesłali przy-
kłady. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że wydrukowane w „Przekroju” hece są
przykładami autentycznie używanymi w mowie, jeśli nie w języku ogólnym, to przy-
najmniej w pewnych kręgach zawodowych czy towarzyskich. Znajdujemy więc 
w „Przekroju” hece wędkarskie (Żaby się golą, ryby nie biorą), murarskie (Lej piasek,
syp wodę, nie żałuj materiału), młodzieżowe (Ale będzie w domu bonanza), autostopo-
we (Gospodarzu! Dajcie co jeść, bo tak się chce pić, że nie ma gdzie spać), szkolne
(Słowacki jako taki, a jeśli nie taki to jaki i dlaczego)2.

Materiał zawarty w rubryce Heca hecą został oszacowany przez Wojciecha Chlebdę
na około dziesięć tysięcy przykładów (Chlebda 2005: 78). Kolumna cieszyła się zmien-
ną popularnością (w roku 1970 wydrukowano 548 hec, a w latach 2001 i 2002 — łącz-
nie — tylko 295), co utrudnia wskazanie precyzyjnej liczby przykładów, pobieżne sza-
cunki pokazują jednak, że liczba dziesięciu tysięcy jest prawdopodobna. Opisywane 
w niniejszym tekście badania prowadzone są na 1117 przykładach pozyskanych z czte-
rech roczników tygodnika (1970, 1990, 2001, 2002); materiał badawczy stanowi zatem
około dziesięciu procent zawartości rubryki.

Hece z „Przekroju” nie były dotąd przedmiotem badań językoznawczych. Hecy
w znaczeniu terminologicznym używali tylko Krystyna Pisarkowa (Pisarkowa 1970)
— chociaż tekstu, o którym mowa, nie można bez zastrzeżeń zaliczać do ściśle nauko-
wego dorobku autorki, bowiem artykuł ukazał się na łamach „Przekroju” — oraz
Wojciech Chlebda, który, odwołując się do tez Pisarkowej, wyodrębnił hece jako jeden
z kilkunastu typów frazemów (np. Chlebda 2005: 82–83). Pisarkowa rozpatrywała pro-
blematykę hec, przede wszystkim porównując je do przysłów. Chlebda natomiast wi-
dział w nich, nawiązując do swojej koncepcji frazeologii, jeden z kilkunastu typów fra-
zemów, czyli „względnie trwałych form językowych, które w danej sytuacji stały się
— niezależnie od swych cech strukturalnych i semantycznych — przyjętym (nierzad-
ko jedynym) sposobem wyrażania danych potencjałów treściowych” (Chlebda 2001:
336). O materiale zawartym w „Przekroju” i jego potencjale badawczym pisał również
Chlebda w tekście poświęconym rozpoznaniu problematyki frazeologizmów używa-
nych w potocznych gatunkach mowy (Chlebda 1996). Wydaje się jednak, że ani uży-
wany w wymienionych pracach termin heca, ani nadrzędny wobec niego frazem, nie są
odpowiednie dla omawianego materiału; heca może być używana tylko jako określe-
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2 Wymienione kwalifikatory pochodzą z „Przekroju” — niektóre przykłady były drukowane wraz 
z dodatkowymi informacjami, np.: Ale będzie w domu bonanza (= awantura; młodzieżowe).



nie odnoszące się ściśle do opisywanego materiału badawczego, czyli hecą jest to, co
zostało wydrukowane w „Przekroju” w rubryce Heca hecą. Jeśli jednak chcieć trakto-
wać ów materiał jako reprezentację szerzej występującego w języku zjawiska, lepiej
posługiwać się inną nazwą, mniej nacechowaną, niesugerującą tak ścisłego powiązania
z jednym źródłem materiału. Wydaje się, że postulaty te spełnia nowa propozycja ter-
minologiczna Chlebdy — reprodukt — który w zamyśle autora ma zastąpić problema-
tyczny pod wieloma względami frazem (Chlebda 2009: 24). Reprodukt został przez ba-
dacza zdefiniowany następująco:

Jednostka języka wyodrębniona z tekstów sformułowanych w tym języku w rezultacie stwierdzenia
jej regularnej powtarzalności w tych tekstach w funkcji werbalizatora określonego zespołu treścio-
wego (pojęcia, sądu, intencji, emocji itp.). Reprodukt może mieć jednowyrazową bądź wielowyrazo-
wą postać formalną i metaforyczny bądź niemetaforyczny status znaczeniowy. Termin „reprodukt”
używany jest w opozycji do terminu „produkt językowy”, oznaczającego proces i efekt konfigurowa-
nia reproduktów (jednowyrazowych i wielowyrazowych) w akcie tworzenia wypowiedzi (Chlebda
2010: 140). 

Warto w tym miejscu odnotować, że przywoływane w definicji reproduktu pojęcie jed-
nostka języka nie odwołuje się ani do koncepcji Andrzeja Bogusławskiego (Bogusławski
1976: 360), ani Macieja Grochowskiego (Grochowski 1982: 28); autor definicji repro-
duktu proponuje bowiem własną interpretację jednostki języka:

Jednostka języka. Tu: nazwa werbalizująca odrębny zespół treściowy — określone pojęcie, sąd, in-
tencję, emocję itp. — mająca postać jednego lub kilku wyrazów graficznych, stanowiąca składnik sys-
temu bądź podsystemu danego języka, a tym samym podsuwana mówiącym w określonych sytuacjach
w charakterze względnie gotowej formy wyrażania tego pojęcia (sądu, intencji, emocji). Blisko znacz -
nik terminu reprodukt (Chlebda 2010: 138). 

Tak rozumiana jednostka języka obejmuje znacznie więcej zjawisk językowych, a po-
nadto jest mniej rygorystyczna niż propozycje Bogusławskiego i Grochowskiego
(Chlebda nie opisuje żadnej metody testowej). Tylko tak interpretowana jednostka może
być podstawą definicji reproduktu, ponieważ nie wszystkie reprodukty spełniają wa-
runki stawiane jednostkom języka (jednostkom leksykalnym) przez autorów wcześ -
niejszych, przyjętych już w lingwistyce definicji tego terminu.

Reprodukty będące przedmiotem omawianych w niniejszym tekście badań można
określić bardziej szczegółowo: mianem reproduktów potocznych. Potoczność — jed-
na z szeroko dyskutowanych w językoznawstwie kategorii — jest tu rozumiana zgod-
nie z koncepcją potoczności pragmatycznej Andrzeja Markowskiego3:

Potoczność odnosi się [...] wyłącznie do sfery zjawisk, która obejmuje sytuację wypowiedzi i jej ele-
menty, m.in. stosunki między jej uczestnikami, temat wypowiedzi itp. Cechy przypisywane potocz-
ności językowej jako kategorii są cechami wyłącznie pragmatycznymi (dawniej mówiono: styli-
stycznymi) i wydaje się, że w tych ujęciach nie dotykają nawet semantyki elementów językowych
(Markowski 1992: 56).
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Całość badanego materiału (czyli 1117 hec) jest więc traktowana jako reprezenta-
cja materiałowa potocznych reproduktów języka polskiego (każda heca jest zatem po-
tocznym reproduktem, ale zbiór reproduktów jest znacznie obszerniejszy niż zbiór hec)4.
Najpoważniejszym problemem, który pociąga za sobą tak postawiona teza (zaliczająca
całość badanego materiału do zbioru reproduktów polszczyzny), jest brak możliwości
całkowicie pewnej i obiektywnej weryfikacji warunków, które stawia się reproduktom
— wyodrębnionym z tekstów [...] w rezultacie stwierdzenia ich regularnej powtarzal-
ności w tych tekstach w funkcji werbalizatora określonego zespołu treściowego. Hece
wydają się charakterystycznie przede wszystkim dla polszczyzny mówionej, poszuki-
wanie ich w korpusach, zwłaszcza w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, nie przy-
nosi więc pożądanych rezultatów ze względu na zbyt skąpą reprezentację tekstów
mówionych. To samo ograniczenie utrudnia również semantyczną interpretację przy-
kładów (o procedurze badawczej opartej m.in. na źródłach leksykograficznych, która
pozawala częściowo rozwiązać ten problem, jest mowa w dalszej części niniejszego ar-
tykułu). To, że hece rzeczywiście są lub były odtwarzalne przynajmniej w pewnym okre-
sie i przynajmniej w pewnych środowiskach (jeśli nie w języku ogólnym) jest arbitral-
nie przyjętym założeniem, którego — przynajmniej w tej chwili — nie można zwery-
fikować za pomocą obiektywnych narzędzi5. 

Postępowanie badawcze prowadzone w ramach omawianego projektu, zmierza-
jące do opracowania klasyfikacji badanego materiału oraz realizacji pozostałych celów
wymienionych na początku tekstu, wymaga przeprowadzenia analizy polegającej na
wskazaniu jednostek podobnych do badanych przykładów pod względem formalnym.
Działanie to ma na celu wskazanie hec, które nawiązują formą do innych utrwalonych
w języku połączeń wyrazowych oraz — w konsekwencji — ułatwienia ich interpreta-
cji znaczeniowej lub/i pragmatycznej.

Wszystkie badane przykłady zostały sprawdzone w następujących woluminach: 
1) Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, t. 1–2, Warszawa

1985 (dalej: SFSkor);
2) Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. So -

 bol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005 (dalej: SFPWN);
3) Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanow -

ski, t. 1–4, Warszawa 1969–1978 (dalej: NKPP);
4) H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów pol-

skich i obcych, Kraków 2007 (dalej: SS);
5) J. Bralczyk, 444 zdania polskie, Warszawa 2007 (dalej: 444ZP);
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4 Wnioski wynikające z omawianych tu  badań będą odnosić się więc przede wszystkim do hec.
Pytaniem otwartym pozostanie, w jakim stopniu okazałyby się właściwe w stosunku do potocznych repro-
duktów języka polskiego, dla których hece są tylko jednym z reprezentantów.

5 Sceptycznie o takich możliwościach wypowiada się Wojciech Chlebda: „Ale jak stwierdzić, że dany
ciąg wyrazów jest odtwarzalny? Skoro utrzymuję, że nie znamy przyrządu, który by wyliczał stopień asu-
maryczności znaczeniowej, to czy znamy przyrząd do stwierdzania albo potwierdzania odtwarzalności (we
frazematycznym sensie tego terminu)? Nie, takiego przyrządu nie znamy i nawet wątpię, czy automat taki
zostanie kiedyś wynaleziony” (C h l e b d a 2009: 15).



6) K. Czarnecka, H. Zgółkowa, Słownik gwary uczniowskiej, Poznań 1991 (dalej:
SGU);

7) J. Sztaudynger, Puch ostu. Fraszki o życiu i miłości, Kraków 2006;
8) S. Lec, Myśli nieuczesane. Wszystkie, Warszawa 2006;
9) Wybrane utwory S. Wiecheckiego.
Dobór opracowań był podyktowany potrzebą objęcia badaniami przysłów, senten-

cji, frazeologizmów, skrzydlatych słów. Dwa słowniki frazeologiczne (SFSkor i SFPWN)
zapewniły dostęp do przeglądu zarówno starszej, jak i nowszej frazeologii; połączenia za-
warte w SFSkor były poddane krytycznemu oglądowi i nie wszystkie z tam notowanych
zostały uznane za frazeologizmy6; oba słowniki zawierają także (wyróżnione w mikro-
strukturze) przysłowia. Przysłowia i sentencje były także — a nawet: przede wszystkim
— pozyskiwane z NKPP, skrzydlate słowa — ze zbioru Markiewicza i Romanowskiego
(SS). „444 zdania polskie” stanowiły źródło połączeń wyrazowych o ustalonym i nie-
ustalonym autorstwie. Pozostałe opracowania — SGU oraz wybrane utwory Leca,
Sztaudyngera i Wiecheckiego — były brane pod uwagę ze względu na swoją specyfikę,
a nie, jak w przypadku poprzednio wymienionych tytułów — monumentalność. Innymi
słowy, ostatnie pozycje, choć znacznie bardziej wyspecjalizowane i zawierające mniej
przykładów niż pozostałe, zostały włączone do badań z powodu szczególnego rodzaju za-
wartości. SGU notuje wiele podobnych lub nawet identycznych z hecami przykładów;
Lec, Sztaudynger i Wiechecki są natomiast autorami, których utwory najbardziej można
podejrzewać o przenikanie do zbioru hec. Wybrane przykłady były także porównywane
z zawartością innych źródeł, np. Kłosińska 2011, Hertz, Kopaliński 1975.

W wyniku przeprowadzenia opisanych badań analizowany materiał został podzie-
lony na dwa zbiory: hece z tekstem źródłem, czyli takie, które w różnym stopniu opie-
rają się na innych względnie utrwalonych w polszczyźnie połączeniach wyrazowych (np.
frazeologizmach, przysłowiach, sentencjach, skrzydlatych słowach), oraz hece bez  teks -
tów źródeł. Pierwsza z wymienionych grup jest mniej liczna, stanowi niewiele ponad
jedną trzecią całości. Występujące w niej przekształcenia utartych związków wyrazo-
wych mają przede wszystkim charakter leksykalny, a modyfikacje fleksyjne i składnio-
we występują tylko w związku ze zmianami leksykalnymi. Odwołując się do klasyfika-
cji Stanisława Bąby (Bąba 1989), można natomiast zauważyć zdecydowaną przewagę
modyfikacji wymieniających i rozwijających nad skracającymi i kontaminującymi. Jeśli
brać pod uwagę typ tekstu źródła, okazuje się, że najczęściej hece opierają się na  związ -
kach frazeologicznych, najrzadziej zaś — na sentencjach.

Podział hec na zbiory przykładów opartych na tekście źródle i pozbawione takiej
podstawy jest jednak w prowadzonych badaniach zadaniem o uzupełniającym charak-
terze. Podstawą opisu jest podział materiału na pięć kategorii (pure nonsense, dialogi 
i quasi-dialogi, nowe związki frazeologiczne, nowe sentencje, nowe przysłowia) wy-
odrębnionych na podstawie zhierarchizowanych kryteriów. W pierwszej kolejności bra-
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ny jest pod uwagę aspekt semantyczny, za pomocą którego wydzielane są hece seman-
tyczne i asemantyczne. Następnie analizowana jest budowa danego przykładu, co po-
zwala na oddzielenie grupy dialogów i quasi-dialogów oraz nowych frazeologizmów,
sentencji i przysłów, w rozróżnianiu których odgrywają rolę inne kryteria (m.in. status
jednostki oraz jej budowa i znaczenie). Klasyfikację tę w sposób schematyczny od-
zwierciedla poniższy diagram.

Do kategorii pure nonsensu zaliczone są hece jawnie niedorzeczne, kojarzące nie-
logiczne, pozbawione motywacji, godzące w poczucie zdrowego rozsądku pojęcia lub
obrazy7. Klasa ta zajmuje trzecie miejsce pod względem liczebności. W jej ramach mo-
żna wyodrębnić rozmaite podgrupy, np. hece, w których absurdalność polega na od-
niesieniu do sytuacji, które zgodnie z ogólną i powszechną wiedzą o świecie są nie-
możliwe:

Po wyjaśnieniu sprawa się zaciemniła.
Nie bądź taki jak twojego ojca dzieci. 
Siedem lat jak gęś zjadł, a jeszcze mu gęga. 
Trzymaj się Feluś pędzla, ja drabinę biorę. 

Purnonsensowy efekt wywołuje także wewnętrzna niespójność polegająca na bra-
ku związku, zazwyczaj przyczynowo-skutkowego:

Masz rację — zjemy razem kolację. 
Powoli, bo się Szekspir goli. 
Kup mi lotnisko, nauczę się pływać. 
Ja śpię i myślę, a wy mi kromeczki chleba żałujecie. 
Był wielki mróz, a myśmy żytem szli. 

Wewnętrzna niespójność może również polegać na sprzeczności, jak np. w hecy:
Zjadłbym coś, niekoniecznie mało, byle coś dobrego. Zjadłbym coś oznacza tyle, co ‘zja-
dłbym wszystko jedno co (cokolwiek)’, tymczasem dalsze człony hecy przeczą dekla-
racji o takim znaczeniu, nadawca precyzuje bowiem swoje oczekiwania (niekoniecznie
mało, byle coś dobrego). Inne podobne przykłady to:

 Potoczne reprodukty 
asemantyczne 1. Semantyczno : Semantyczne 

— pure nonsense 
wielowypowiedzeniowe

2. Budowa: jednowypowiedzeniowe — dialogi  
i quasi-dialogi 

 

3. Inne kryteria: 
— nowe zwi zki frazeologiczne
— nowe sentencje 
— nowe przys owia 

  

7 Podane cechy zostały zaczerpnięte z hasła pure nonsense (G ł o w i ń s k i i in. (red.) 2002: 456).



Dwa razy ucięli i jeszcze za krótkie. 
Niech kosztuje, ile chce, byle było tanio. 
Dziś zjedzmy twoje, a później każdy swoje. 
Nie wie nikt, tylko Grześ i cała wieś. 

W badanym materiale wyodrębnia się również grupa purnonsensowych przykła-
dów, w których dochodzi do nagromadzenia takich samych wyrazów, morfemów lub
innych podobnie brzmiących elementów:

Nie chodzi o to, aby chodziło, ale o to, żeby było. 
Nie o to chodzi, o co idzie, ale o to idzie, żeby szło. 
Pchła pchłę pchła. 
Jak kto kogo do jego, tak on jego do go. 
Ćma ćmę ćmi. 
Pożar, pożar, ale pies kiełbasę. 

Dialogi i quasi-dialogi należą do najmniej licznych klas w badanym materiale; są
wyodrębnione ze względu na drugie w hierarchii kryterium, to jest budowę. Do tej ka-
tegorii zaliczane są połączenia wyrazowe odpowiadające definicji dialogu sformuło-
wanej przez Zygmunta Saloniego: „Główna forma ukształtowania tekstu mówionego:
rozmowa dwóch lub większej liczby osób. Dialog składa się z replik, tj. z kolejnych
wypowiedzi poszczególnych rozmówców” (Saloni 2003: 120).

W badanym materiale występuje jednak również grupa przykładów, które nie  speł -
niają wszystkich warunków stawianych dialogowi: nie muszą (choć mogą) być roz-
mową dwóch lub większej liczby osób:

— Panie majster, zeszyte? To można pruć. 
— Czekolada? O la boga — nie jest mleczna tylko droga! 
— Wierzysz w życie pozagrobowe? — To pożycz. 
— Wszystko jedno? Jak wszystko to nie jedno. 

Powyższe teksty mogą być wypowiadane przez jednego nadawcę. W tym wypad-
ku ich pierwsza część jest pytaniem retorycznym, a poszczególnych członów nie można
nazwać replikami. Tego typu połączenia reprezentują grupę quasi-dialogów; dialogi 
i quasi-dialogi stanowią jednak wspólną klasę i nie powinny być rozdzielane. Quasi-dia-
logi mogą bowiem występować również na zasadach równych „prawdziwym” dialogom,
czyli być rozmową dwóch osób.

W kategorii dialogów i quasi-dialogów dość liczną grupę stanowią również po-
łączenia zawierające typowe dla określonych sytuacji komunikacyjnych pytania z nie-
standardowymi odpowiedziami, które ujawniają dwuznaczność tych pytań, np.:

— Co słychać? — zależy gdzie się ucho przystawi. 
— Co słychać? odpowiedź: Ja nie wiem, zapytam mamusi. 
— Jak leci? Jedno — za, drugie naprzeciw. 
— Jak leci? — Jak mała woda pod dużą górę. 
— O co chodzi? O ten tramwaj, co nie chodzi. 
— O co chodzi? — O to chodzi, że jak się nie ma łodzi, to się przez most chodzi.
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Zastosowanie w klasyfikacji materiału kryterium budowy omawianych przykładów
prowadzi do wydzielenia z jednej strony dialogów i quasi-dialogów, z drugiej zaś — no-
wych związków frazeologicznych (grupy równie nielicznej jak dialogi i quasi-dialogi),
nowych przysłów i nowych sentencji (dwóch najliczniejszych zbiorów). Podział na przy-
kłady jedno- i wielowypowiedzeniowe wymaga doprecyzowania8. Do hec złożonych 
z jednego wypowiedzenia zaliczam bowiem również takie przykłady, jak:

O Boże! Spuść bombę i zabij tę trąbę. 
W Australii żyje emu, a ja w Polsce. Czemu? 
Tu nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. 
Wszystko możliwe. W drewnianym kościele cegłówka może spaść na głowę.

W miejscu zakończenia pierwszego wypowiedzenia można by użyć innych zna-
ków interpunkcyjnych niż te, które zostały zastosowane (np. przecinka, średnika, dwu-
kropka). Wydaje się, że nie ma podstaw, aby traktować te przykłady inaczej niż np. Ży-
cie jest jak jajko; trzeba je znosić — w którym dopuszczalna byłaby sytuacja odwrot-
na (zamiana średnika na kropkę). Konwencja interpunkcyjna nie jest tu więc kwestią
decydującą.

Wydzielone na takich zasadach przykłady składające się z jednego wypowiedze-
nia — nowe frazeologizmy, przysłowia i sentencje — są rozdzielane na podstawie kil-
ku równorzędnych kryteriów. Do najważniejszych z nich należą: status (jednostka języ-
ka a jednostka tekstu), forma (wypowiedzenie a forma dowolna), znaczenie (dosłowne
a przenośne). W niniejszym tekście — ze względu na ograniczenie objętości — nie spo-
sób zreferować choćby najważniejszych stanowisk dotyczących konstytutywnych cech
frazeologizmów, przysłów i sentencji. Metodę rozgraniczania tych podobnych do sie-
bie pod wieloma względami zjawisk językowych najlepiej w syntetycznej formie od-
daje propozycja Katarzyny Kłosińskiej (2011: 13):

Jako cechę wszystkich powyższych jednostek Kłosińska podaje również stałość
formy (Kłosińska 2011: 13), choć biorąc pod uwagę wariantywność niektórych z nich,
należałoby raczej mówić o względnej stałości formy. 

Odwołując się do powyższych właściwości oraz innych prac9, można zdefiniować
przysłowie jako jednostkę tekstu będącą względnie stałym połączeniem wyrazów, pro-
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 status Budowa znaczenie 

Przys owie jednostka tekstu zdanie „dwustopniowe”, przeno ne

Sentencja jednostka tekstu zdanie dos owne 

zwi zek frazeologiczny jednostka j zyka dowolna przeno ne 

8 Wypowiedzenie jest tu rozumiane zgodnie z definicją Zenona Klemensiewicza (1969: 5).
9 M.in.: S z p i l a 2003, K ł o s i ń s k a 2011, Św i r k o 1978, K r z y ż a n o w s k i 1969, L e w i c k i,

P a j d z i ń s k a 2001, B o g u s ł a w s k i 1989, K r z y ż a n o w s k i 1980.



totypowo przybierającą formę zdania (często rymowanego), charakteryzującą się „dwu-
stopniowością” znaczenia, dydaktycznością i powszechnością. Poza prototypowymi
przysłowiami, ale wciąż w obrębie pola „przysłowie”, sytuują się inne połączenia wy-
razów kompletne gramatycznie, niewymagające żadnych uzupełnień, np. welleryzmy
i zwroty przysłowiowe. Podobna definicja jest właściwa dla sentencji; główna różnica
pomiędzy nimi a przysłowiami polega na braku „dwustopniowego” znaczenia. Sens
sentencji wynika bezpośrednio z poszczególnych słów. 

Frazeologizm natomiast to jednostka języka będąca względnie stałym połączeniem
wyrazów wykazująca nieregularność pod jakimś względem (zwykle polegającą na tym,
że znaczenia frazeologizmu nie da się wyprowadzić ze znaczeń jego komponentów10).
Do frazeologizmów zaliczam również połączenia, których sens mieści się w zakresie zna-
czeniowym wyrazu dominującego semantycznie (w tym porównania frazeologiczne). 

Wyodrębnione w badanym materiale kategorie odpowiadają tak zarysowanym de-
finicjom, choć nie można pominąć wspólnego dla nich wszystkich komponentu nazwy
— nowy (nowe związki frazeologiczne, nowe przysłowia, nowe sentencje). Celem ba-
dań nie jest bowiem opis klasycznych jednostek wymienionych typów, a pokazanie mo-
dyfikacji, którym one podlegają (hece z tekstem źródłem), lub opis nowszych powsta-
łych bez użycia innych utrwalonych w języku połączeń wyrazowych (hece bez tekstu
źródła). Takie ograniczenie wymagało postawienia granic dzielących jednostki „kla-
syczne” i „nowe”. Ze względu na bogactwo materiału nie były prowadzone szczegóło-
we badania źródłowe, a do rozstrzygnięć użyto informacji zawartych w wymienionych
na stronach 145–146 opracowaniach. Za nowe frazeologizmy, sentencje i przysłowia
uznane zostały te, których nie odnotowali redaktorzy SFSkor i SFPWN. Obecność da-
nego połączenia w NKPP nie wykluczała go natomiast z grona nowych jednostek, o ile
zostało ono odnotowane w roku 1900 lub później.

Nowe przysłowia są najliczniejszą spośród pięciu wyodrębnionych kategorii, nowe
sentencje zajmują w tym zestawieniu drugie miejsce. Nowe związki frazeologiczne są
natomiast grupą nieliczną, podobnie jak dialogi i quasi-dialogi liczą 33 przykłady.
Niemal połowę z nich stanowią nowe frazeologizmy porównawcze, np.:

Jasne jak dziurawy parasol. 
Jasne jak słońce po zachodzie. 
Jasne jak fusy. 
Proste jak sznurek w kieszeni. 
Proste jak spirala. 
Proste jak obręcz, jasne jak powidła. 
Proste jak korkociąg. 
Rzecz prosta jak fajka. 

Powyższe przykłady nawiązują do utrwalonych połączeń wyrazowych jasne jak
parasol [NKPP, t. I, 834, jasny 3] i jasne jak szwarc [NKPP, t. I, 835, jasny 5] oraz pro-
sty jak obręcz, prosty jak obwarzanek, prosty jak paczёna, prosty jak pałąk, prosty jak
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sierp [NKPP, t. II, 1090, prosty]. W przypadku nowych frazeologizmów z tekstem
źródłem ów tekst źródło jest zawsze klasycznym frazeologizmem, mimo że wśród in-
nych kategorii brak takiej zależności, np. nowe przysłowia najczęściej wykorzystują
klasyczne przysłowia i frazeologizmy, ale również i inne typy połączeń wyrazowych.

Jednym z ciekawszych wniosków dotyczących badań nad nowymi przysłowiami 
i sentencjami jest to, że przykłady te, w przeciwieństwie do klasycznych paremii, na
ogół nie są dydaktyczne11. Zwykle nowe przysłowia i sentencje nie są nośnikami „praw-
dziwych”, „poważnych” prawd życiowych, częściej bywają ich zaprzeczeniem, kpiną,
parodią — wprost kontestują zawartość klasycznych przysłów (Pierwsza miłość nie
rdzewieje, ale nowa też zła nie jest) lub są przykładami zupełnie nowych „zaleceń” 
i „prawd życiowych”; np. przysłowia:

Ciało rzucone na łoże traci na oporze. 
Kochamy się okrutnie, jak jedno w Płocku, a drugie w Kutnie. 
Tyle w tobie wdzięku, co w tym pieńku dźwięku. 

i sentencje:

Aleś się spocił, jak wujek przy cioci. 
Ten to namolny niczym naftalina. 
Trzymaj mur, ja po forsę idę (murarskie).

Powyższe uwagi dotyczące opisu wyodrębnionych w badanym materiale kate gorii
mają oczywiście szkicowy charakter. Zakładany w prezentowanych tu badaniach ich
pełniejszy opis powinien uwzględniać w większym stopniu relacje pomiędzy hecami 
a ich tekstami źródłami, omówienie różnorodnych środków językowych, opis grup se-
mantycznych. Niniejszy tekst ma jednak za zadanie — co było sygnalizowane na po-
czątku — syntetyczną prezentację projektu badawczego, stąd decyzja o zawarciu w nim
celów prowadzonych badań, ich dotychczasowego stanu, charakterystyki materiału języ-
kowego oraz — w bardzo skondensowanej formie — części uzyskanych do tej pory
wyników.
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SUMMARY

On the Borders of Phraseology:An Outline of Issues Found in the Study of Colloquial Polish Language
Reproducts

K e y w o r d s: reproduct, phraseology, colloquial language.
S ł o w a  k l u c z o w e: reprodukt, frazeologia, język potoczny.

The following paper presents the key premises underlining research on colloquial Polish language reprod-
ucts carried out by the author on examples taken from the column “Heca hecą” (“Larks”) of the weekly mag-
azine “Przekrój.” In addition to discussion of research goals, previous research, and characteristics of the
analysed material, the paper presents examples of the results obtained so far.
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