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ZAZDRO  W PRZYS OWIACH 
I FRAZEOLOGIZMACH TURECKICH

ABSTRACT: Each language and each community name and evaluate the objects and 
events that exist in their world. The specific names that have been given to separate 
concepts are used in different contexts. In this way, a name becomes part of the idioms 
and proverbs of a given language. In every language, there are phrases, expressions 
and proverbs that have not changed and have been preserved over the centuries. The 
mere existence of a lexicon referring to the specific topic testifies to the importance 
and interest of a given issue for a community using a specific language.
This paper includes the definition of jealousy/envy in both the Polish and Turkish lan-
guages, and the proverbs and phraseological expressions connected with the meaning 
of jealousy/envy. All the chosen proverbs and expressions, grouped subject-wise, will 
be presented in Polish translation. The Polish equivalents of Turkish proverbs are also 
be provided whenever exact or very similar Polish versions have been found. Groups 
containing particular proverbs and expressions describe: 1. the perception of jealousy/
envy and the way it is manifested; 2. the engendering of jealousy; 3. the general truth 
concerning jealousy/envy; 5. proverbs giving advice on how it is necessary to behave.

KEYWORDS: talking about emotions and feelings, proverbs, Turkish idioms, Turkish 
culture, verbalisation of jealousy

Emocje wyst puj  w yciu cz owieka bez wzgl du na jego pochodzenie, narodowo  
czy j zyk, jakim si  pos uguje. Mo na jednak podda  analizie sposób mówienia o emo-
cjach i uczuciach1. Ka dy u ywa j zyka ojczystego zgodnie z obowi zuj cymi regu ami, 
a w opisie uczu , je li s  one „nieopisywalne”, mo e dobiera  w a ciwe porównania. 
W j zykach istniej  utrwalone przez wieki, niepodlegaj ce zmianom zwroty i wyra enia 
oraz przys owia dotycz ce konkretnych zagadnie . Ju  samo istnienie leksyki wi zanej 
z dan  kwesti  wiadczy o jej wadze i o zainteresowaniu, jakie wzbudza w spo eczno ci 
pos uguj cej si  danym j zykiem. W celu opisania wiata zewn trznego (pozaj zykowego), 
wyra enia dozna  i uczu , j zyk dostarcza swym u ytkownikom odpowiednich rodków. 
Opisywanie uczu  opiera si  na metaforyczno ci s ów, pos ugiwaniu si  porównaniami, 
odwo ywaniu si  do symboli i my leniu obrazowym. 

Zdaniem kognitywistów metafora to rodek, który umo liwia konceptualizacj  abs-
trakcyjnych obszarów do wiadczenia przez to, co znajome i konkretne. Metafory poj -
ciowe stanowi  podstaw  analizy frazeologizmów u Lakoffa i Johnsona2. W ksi ce 

1 Terminy: ‘uczucie’ i ‘emocja’ stosowane s  w artykule zamiennie. 
2 George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym yciu, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1988. W niniejszej pracy omówione zostanie metaforyczne obrazowanie uczucia zazdro-
ci, jednak e metafory nadrz dne, które stanowi  podstaw  rozwa a  Lakoffa i Johnsona nie b d  

formu owane. Rol  metafory podkre la tak e Tomasz Krzeszowki: „Metafora mo e by  postrzegana 
albo jako figura retoryczna (ozdoba, figura stylistyczna) albo jako sposób my lenia. (...) Zgodnie 
z pierwsz  tradycj  metafora jest, i by a, dekoracyjnym, ozdobnym opakowaniem ludzkich my li, 
które w przeciwnym razie wyra one mog  by  jako „suche” w sposób bardziej bezpo redni, i praw-
dopodobnie klarowniej. (…) Zgodnie z inn  tradycj , metafora nie dotyczy tylko j zyka jako ozdoba 
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Metafory w naszym yciu autorzy ukazuj , e jedna metafora nadrz dna znajduje swoje 
potwierdzenie w kilku lub kilkunastu zwi zkach frazeologicznych. Ich analiza prowadzi 
do zrozumienia poj . Uczucia s  zbyt ma o wyraziste poj ciowo i dlatego te  wyma-
gaj  konceptualizacji i wyra ania ich w sposób po redni. Zastosowanie metaforycznej 
konceptualizacji za  umo liwia uwypuklenie pewnych aspektów danej emocji, a przez 
to jej zrozumienie3. Ludzie rozumiej  metafory nie bezpo rednio, lecz dzi ki istnieniu 
spójnej struktury konceptualnej, która jest podstaw  wyra e  j zyka.

Niniejsze opracowanie dotyczy przedstawienia uczucia zazdro ci w j zyku tureckim. 
Punktem wyj cia b dzie przytoczenie t umaczenia tureckiej definicji s ownikowej tego 
uczucia na j zyk polski oraz zestawienie go z definicj  zazdro ci istniej c  w polsz-
czy nie. Aby ukaza  w a ciw  dla kultury tureckiej symbolik  i metaforyk , przytaczane 
wyra enia4 tureckie t umaczone b d  dos ownie, ze wzgl du na to, e uczucia i leksykon 
u ywany do ich opisywania s  nierozerwalnie zwi zane z kultur  tureck  i tylko w niej 
maj  racj  bytu5. Z drugiej strony, t umaczenie dos owne nie zawsze jest oczywiste 
dla odbiorcy polskoj zycznego6, dlatego te , aby odda  znaczenie konkretnych fraze-
mów7 tureckich, zostan  one zestawione z polskimi odpowiednikami znaczeniowymi, 
które mo na odnale  w zbiorach przys ów i s ownikach polskich8. Posta  zwi zków 

lub figura retoryczna, ale jest raczej niezb dnym narz dziem pozyskiwania wiedzy o rzeczywisto ci, 
która nie jest dost pna przez zmys y, ruch, emocje czy do wiadczenie mistyczne” (t um. z ang.) 
w: Tomasz Krzeszowski, Metaphor – metaphorization – cognition, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 
J zykoznawczego”, z. XLIII-XLV, Gda sk 1991, s. 83–95. 

3 Przyk adem takiego rodka mo e by  metafora „cia o ludzkie to pojemnik na uczucia”, gdy  
odpowiadaj  jej np. frazeologizmy, jak: „wzõ / nie bra  czego  do siebie”, „wzi  sobie co  do 
serca”, „uczucia w kim  wezbra y”, „uczucia kogo  przepe niaj ”, „przela  swe uczucia na kogo ”, 
„by  przepe nionym z o ci / zazdro ci / spokojem/ mi o ci ”, „lito  w kim  wezbra a”, „kogo  
przepe nia mi o / a o / nadzieja” itp.

4 W niniejszej pracy termin ‘wyra enie’ stosowany jest na okre lenie zarówno zwi zków fra-
zeologicznych, jak i przys ów. W polskiej lingwistyce funkcjonuje termin ‘frazem’ wprowadzony 
przez W. Chlebd , który w tej pracy u ywany b dzie zamiennie z terminem ‘wyra enie’. Wed ug 
W. Chlebdy: „frazem we frazemetyce to zwerbalizowany stereotyp my lowy, mit wyra ony przez 
przys owia, porzekad a, wyra enia, maksymy, konstrukcje sk adniowe czy frazeologizmy (cho  w a nie 
ten podzia  istotny jest we frazeologii)”, Wojciech Chlebda, Frazematyka, w: Encyklopedia XX wieku, 

Wspó czesny j zyk polski, red. J. Bartmi ski, tom 2, „Wiedza o kulturze”, Wroc aw 1993, s. 328.
5 „Okre lenia emocji w danym j zyku maj  charakter niepowtarzalny i wyra aj  unikalny stosunek 

wobec ludzkich uczu  typowy dla danej kultury oraz unikaln  perspektyw  na zwi zki pomi dzy 
emocjami, poznaniem i zachowaniami spo ecznymi.”; Anna Wierzbicka, Emocje. J zyk i „skrypty 

kulturowe”, w: J zyk-umys -kultura, PWN, Warszawa 1999, s. 163–189.
6 Istnieje kilka metod przek adu idiomów. Nie stanowi to jednak g ównego tematu niniejszego 

opracowania. Podstawowe informacje dotycz ce t umaczenia idiomów i przys ów por. np.: Negar 
Eftekhari, Krótki zarys problematyki t umaczenia idiomów, w: http://mlingua.pl/pol/czytelnia,,krot-
ki_zarys_problematyki_tlumaczenia_idiomow_negar_eftekhari_tlum_anna_biega_,a,713,p,10.html 
[17.09.2015]. 

7 Por. przypis 4.
8 Praca nie jest oparta na badaniach statystycznych i ankietowych, dlatego podane zostan  jedy-

nie te odnalezione przez autork  zwroty, wyra enia i przys owia poruszaj ce temat zazdro ci, które 
umieszczone s  w zbiorach przys ów polskich: Jerzy Berner, M drej g owie do ...przys owie, Oficyna 
Wydawnicza Stopka, om a 1992; Danuta i W odzimierz Mas owscy, Ksi ga przys ów polskich, 
Wydawnictwo Antyk, K ty 2000; Danuta i W odzimierz Mas owscy, Przys owia polskie, Wydawnic-
two Videograf Edukacja Sp. z o. o., Katowice 2003; Stanis aw wirko, Na wszystko jest przys owie, 
Wydawnictwo Pozna skie, Pozna  1975. 
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frazeologicznych umo liwia dostrze enie odr bno ci kulturowej oraz samo wiadomo-
ci spo ecze stwa pos uguj cego si  danym j zykiem9. Jeden ze sposobów mówienia 

o emocjach przedstawia J. Apresjan, okre laj c go jako naiwny obraz psychologii uczu . 
Emocje s  konceptualizowane jako podstawowe, pierwotne czy elementarne10. Kolejn  
metod  badawcz  prezentuje, wywodz ce si  z za o e  gramatyki kognitywnej, opraco-
wanie konceptualizacji uczu  w j zyku polskim autorstwa I. Nowakowskiej-Kempnej. 
W mówieniu o uczuciach uwzgl dnia ona: 1. Nazywanie uczu ; 2. Nazywanie objawów 
uczu ; 3. Nazywanie dzia a  i zachowa  zwi zanych z uczuciami; 4. Nazywanie prze-
y  – dozna  zwi zanych z danym uczuciem11. Fizjologiczne objawy danego uczucia 

cz sto w j zyku i potocznym widzeniu wiata s  uto samiane z samym uczuciem, co 
znajduje swoje potwierdzenie we frazeologii. „Werbalizacja stanów emocjonalnych, któr  
R. Langacker nazywa cie k  kognitywn  (the emotional cognitive routine) odbywa si  
najcz ciej poprzez utrwalenie na drodze leksykalnej rzeczownikowych nazw uczu , cza-
sownikowych opisów reakcji (...), a tak e – zwi zków frazeologicznych wyja niaj cych 
opisowo, o co chodzi. (...) Uczucia musz  si  manifestowa  zewn trznie przez gesty, 
mimik , ruchy, mow  oraz zachowania konwencjonalne, co znajduje bogat  reprezentacj  
w j zyku, a dok adniej w grupie frazeologizmów”12.

Zgromadzony materia  turecki zosta  pogrupowany zgodnie z aspektami, jakich 
dotycz  poszczególne wyra enia13. Przedstawiony poni ej podzia  na grupy-aspekty nie 

 9 A. Wierzbicka za najw a ciwsze uznaje szukanie mo liwo ci porównania sposobu wyra ania 
si  w ró nych j zykach i doszukiwanie si  odpowiednio ci znacze  dzi ki zastosowaniu metaj zyka 
semantycznego opartego na poj ciach podstawowych istniej cych w j zykach. „Naturalny metaj -
zyk semantyczny oparty o hipotetyczne uniwersalia j zykowe czyni takie porównania mo liwymi 
do przeprowadzenia (...) w j zyku naturalnym to, co da si  powiedzie , nie mo e by  ca kowicie 
oddzielone od sposobu, w jaki jest to powiedziane; ale w naturalnym metaj zyku semantycznym „co” 
MO NA oddzieli  od „jak”. Z tego powodu metaj zyk semantyczny umo liwia nam porównywanie 
znacze  w ró nych j zykach i w ró nych sferach kulturowych.”, Anna Wierzbicka, Uniwersalne 

poj cia ludzkie i ich konfiguracje w ró nych kulturach, „Etnolingwistyka”, t. 4, Lublin 1991, s. 7–40.
10 Do uczu  podstawowych J. Apresjan zalicza: rado , w ciek o , strach, przyjmuj c za kry-

terium to, czy s  dla podmiotu dobre, czy z e. Nadziej , gniew, oburzenie, rozpacz, implikuj ce 
wi kszy udzia  intelektu zalicza za  do uczu  subtelniejszych. Emocje s  konceptualizowane na 
osiach g boko ci i intensywno ci. Kolejn  wa n  cech  naiwnego konceptualizowania emocji jest 
wi zanie ich z poj ciem wiat a. Uczucia pozytywne, jak mi o , rado , szcz cie, pojmowane s  
jako jasne, a uczucia negatywne, jak nienawi , smutek, rozpacz, gniew, w ciek o , strach, przera-
enie, konceptualizowane s  jako ciemne. Za: Jurij Apresjan, Naiwny obraz wiata a leksykografia, 

„Etnolingwistyka”, t. 6, Lublin 1994, s. 6–11.
11 Iwona Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczu  w j zyku polskim: prologomena, t. 1, 

Wydawnictwo Wy szej Szko y Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995; 
Iwona Nowakowska-Kempa, Konceptualizacja uczu  w j zyku polskim, t. 2, Wydawnictwo Wy szej 
Szko y Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2000, s. 8.

12 I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczu …, t. 2, op. cit., s. 75–77.
13 W przypadku badania j zykowego obrazu danego elementu rzeczywisto ci pozaj zykowej 

analizie podlega definicja s ownikowa, s owniki etymologiczne, wa ne w danej kulturze teksty literac-
kie, teksy ludowe i wyra enia j zyka potocznego oraz badania ankietowe. W obecnej pracy zostanie 
przedstawiona analiza danych znajduj cych si  w tureckich s ownikach j zyka ogólnego i zbiorach 
przys ów i frazeologizmów: enay Akpõnar, Türk Atasözlerinden Seçmeler, Bilge Kültür Sanat, stanbul 
2006; Ömer Asõm Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlü ü, nkõlap Kitapevi Yayõn, stanbul 1988; 
smail Parlatõr, Atasözleri, Yargõ Yayõnevi, Ankara 2007 oraz na stronie Tureckiego Towarzystwa 

J zykoznawczego (TDK), http://www.tdk.gov.tr/index.php? [26.04.2016]. 
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zosta  narzucony odgórnie, lecz powsta  na podstawie znacze  poszczególnych frazemów. 
W pracy nie uwzgl dniono strukturalnego rozró nienia frazeologizmów od przys ów, gdy  
status tych jednostek nie wp ywa na analiz  postrzegania uczucia zazdro ci w j zyku 
i kulturze14. 

Omówienie postrzegania zazdro ci we frazeologii i paremiologii tureckiej wymaga 
przytoczenia definicji s ownikowej zazdro ci. Zgodnie z ni  ‘zazdro ’, w j zyku tureckim 
kõskançlõk, posiada dwa znaczenia „1. Uczucie smutku, rozdra nienia i niezadowolenia 
wynikaj ce ze wiadomo ci, e kto  okaza  wy szo  b d  zainteresowanie osob  przez 
nas kochan . 2. Niemo no  zniesienia czyjej  wy szo ci, sukcesów, zawi ”15. Na stro-
nie TDK umieszczone jest jedno znaczenie cz ce oba powy sze: „bycie dotkni tym, 
ura onym lub przyjmowanie wrogiej postawy w wyniku prze wiadczenia, e kto  okaza  
zainteresowanie osob  obdarzon  przez nas uczuciem lub gdy kto  inny okaza  nam sw  
wy szo ”16. 

Z kolei czasownik zazdro ci  – kõskanmak ma a  pi  znacze : – „1. nie móc wytrzy-
ma /znie , e kto  w otoczeniu wydaje si  by  lepszy lub jest w lepszej sytuacji od 
kogo , 2. cierpie /odczuwa  cierpienie z powodu czyjej  wy szo ci, 3. a owa  komu  
czego , zabrania , s dzi , e na co  nie zas uguje; 4. nie móc wytrzyma /znie  najmniej-
szych objawów braku szacunku wobec czego , co si  lubi/ kocha, 5. bardzo pragn  by  
na czyim  miejscu”17. W przypadku tej definicji, Tureckie Towarzystwo J zykoznaw-
cze TDK podaje takie same znaczenia18. Natomiast w s owniku Ayverdiego wyst puje 
tak e znaczenie, potocznie chyba najbardziej kojarzone z tym uczuciem, a mianowicie: 
„odczuwanie niepokoju i obawy oraz niemo no  pogodzenia si  z my l , e osoba, 
z któr  cz  kogo  stosunki seksualne, mo e wzbudza  po danie, lub by  po dana 
przez kogo  innego”19.

Zazdro  w j zyku polskim definiowana jest jako: „1. trudna do opanowania ch  
posiadania czego  dobrego, co posiada kto  inny (...) po czona z przykrym doznaniem 
braku tego, a czasem te  z niech ci  do osoby, która to posiada. 2. obawa, e osoba, na 

14 Warto jednak zaznaczy , e rola, jak  w j zyku pe ni  frazeologizmy jest odmienna od tej, 
jak  odgrywaj  przys owia. Zwi zki frazeologiczne mog  stanowi  element przys ów, nie nios  jed-
nak przes ania, tzn. nie zawieraj  poucze  ani wiedzy na temat otaczaj cego wiata. Rozró nienie 
to podkre la np. A. Pajdzi ska twierdz c, e „paremia nie s  jednak jednostkami leksykalnymi, lecz 
minimalnymi tekstami, uwarunkowanymi spo ecznie. Podlegaj  weryfikacji logicznej, warunki ich 
u ycia s  uwarunkowane pragmatycznie, a nie gramatycznie.” (za: Anna Pajdzi ska, Frazeologizmy 

jako tworzywo wspó czesnej poezji, seria Literatura – Lingwistyka nr 1, Instytut Filologii Polskiej 
UMCS, Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, Lublin 1993, s. 12). Ta sama autorka wypo-
wiada si  o zwi zkach frazeologicznych podkre laj c, e znaczenie takiego sta ego po czenia „nie 
tylko nie jest sum  znacze  jego komponentów, ale nawet nie wywodzi si  ze znacze  sk adowych, 
frazeologizmowi jako ca o ci przys uguje znaczenie leksykalne; wyrazy wchodz ce w jego sk ad 
trac  w asne znaczenie leksykalne i funkcje nominatywn ”; Anna Pajdzi ska, Elementy motywuj ce 

znaczenie w sk adzie zwi zków frazeologicznych, w: Z problemów frazeologii polskiej i s owia skiej, 
red. Mieczys aw Basaj, Danuta Rytel-Schwarz, Ossolineum, Wroc aw 1982, s. 81–89. Podobne roz-
ró nienie wyst puje w lingwistyce tureckiej.

15 Türkçe Sözlük, Dil Derne i, Ankara 1999, s. 798.
16 Strona TDK: http://www.tdk.gov.tr/index.php? [26.04.2016].
17 Türkçe Sözlük, op. cit. s. 860. 
18 Strona TDK, op. cit.
19 lhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözü ü, Kubbealtõ Lugatõ, stanbul 2010, s. 672.
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której nam zale y, nie odwzajemnia naszych uczu  i mog aby nas zdradzi ”20. Zazdro ci  
to odczuwa  zazdro . „Je li kto  zazdro ci jakiej  osobie czego  cennego, co ona ma, 
np. bogactwa lub sukcesów, to sam chcia by to mie  i nieprzyjemnie odczuwaj c brak 
tego, niekiedy czuje do tej osoby niech ”21.

Mo emy wi c podzieli  zazdro  na dwa rodzaje: „zazdro  o co  – al, e kto  
co  ma, ch  posiadania tego, osi gni cia tego, co kto  inny; oraz zazdro  o kogo  
– niepokój co do wierno ci osoby kochanej, podejrzliwo , d enie do wy czno ci 
w tym zakresie”22. Potwierdzenie pierwszego typu odczuwanej zazdro ci odnajdujemy 
tak e w definicji zawartej w polskim s owniku frazeologicznym: „uczucie przykro ci, 
alu i niech ci do kogo  na widok jego powodzenia, szcz cia, z powodu jego stanu 

posiadania itp.”23. 
Synonimy zazdro ci w j zyku tureckim to: gõpta – ‘zazdro , ch  posiadania tego 

samego (pragnienie, dza)’, haset, hasetlik – ‘zawi ’, imrenme, imren, imrenti – 
‘zazdro ’, ‘ch  posiadania tego samego’. Osob  odczuwaj c  zazdro  nazywa si  
kõskanç, hasetçi – ‘zazdrosny’, ‘zawistny; ‘zazdro nik’, ‘zawistnik’. Czasowniki wyra a-
j ce uczucie zazdro ci w j zyku tureckim to: gõpta etmek – ‘bardzo pragn ’, ‘chcie ’, 
‘po da ’, ‘zazdro ci ’, haset etmek – ‘zazdro ci ’, ‘odczuwa  zawi ’, hasetlenmek – 
‘zazdro ci ’, ‘by  zazdrosnym, zawistnym’, imrenmek – ‘bardzo pragn , po da  czego /
kogo ’, ‘zazdro ci ’. Wywo ywanie zazdro ci oddawane jest za pomoc  czasowników 
w stronie sprawczej: imrendirmek, kõskandõrmak – ‘wzbudza  zazdro ’.

Za niedok adny synonim zazdro ci w j zyku polskim mo na uzna  wi c zawi . 
Mo e by  ona „bezsilna, drapie na, egoistyczna, gwa towna, ludzka, ma a, ma ostkowa, 
m ciwa, nieub agana, nieprzejednana, osobista, s siedzka, stronnicza, tajona, w ciek a, 
wzajemna, z o liwa”. Zawi  podobnie jak zazdro  „nurtuje, ogarnia, opanowuje, trawi 
dusz , serce cz owieka”. Cz owiek za  „pa a, tchnie zawi ci , która nim w ada”24.

Jak wida  z powy szych definicji, zazdroszczenie w j zyku tureckim obejmuje wi ksz  
rozpi to  uczu : zazdroszczenie czego  komu ; cierpienie wywo ane czyj  wy szo ci  
i przewag  pod jakim  wzgl dem; wra enie, e kto  na co  nie zas uguje; reakcja na 
brak okazania szacunku osobie obdarzanej mi o ci  oraz przemo n  ch  znalezienia 
si  na czyim  miejscu. 

W obu definicjach znajdujemy jednak podobie stwa: zazdro  to nieprzyjemne uczucie 
wywo ane tym, e kto  posiada co  (cech , pozycj , partnera, dobra materialne itp.), co 
chcia oby si  posiada ; odczuwa si  te  niech  i wrogo  do jej posiadacza. W j zyku 
polskim podkre la si  tak e zazdro  o kogo , natomiast nie jest nazywane zazdro ci  
poczucie niesprawiedliwo ci w odniesieniu do czego , co komu  si  nie nale y oraz 
postawy obronnej i zaborczo ci wobec przedmiotu/rzeczy/osoby, do której odczuwana 
jest mi o  czy sympatia. 

20 Miros aw Ba ko (red.), Inny s ownik j zyka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2000, s. 1300.

21 Ibidem.
22 Piotr Muldner–Nieckowski (red.), Wielki s ownik frazeologiczny j zyka polskiego, wiat Ksi ki, 

Warszawa 2003, s. 957.
23 Stanis aw Skorupka (red.), Ma y s ownik j zyka polskiego, PWN 1969, s. 990.
24 Stanislaw Skorupko (red.), S ownik frazeologiczny j zyka polskiego, t. II, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1974, s. 792, 797.
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Podobie stwa w postrzeganiu zazdro ci widoczne s  w przytaczanych poni ej przy-
s owiach25. Wi kszo  z nich stanowi  prawdy ogólne dotycz ce odczuwania zazdro ci 
oraz rady i zalecenia, jak nale y post powa , by nie wzbudza  zazdro ci. 

1. WYRA ENIA OPISUJ CE ZAZDRO  I JEJ OBJAWY

Pierwsza grupa prezentowanych wyra e  opisuje zazdro  i objawy, jakie ona wywo-
uje: çatõr çatõr çatlamak – dos . ‘p ka ’, ‘trzask/chrup’, czyli ‘bardzo zazdro ci ’, göz 

de mek/nazar de mek/göze gelmek – dos . „z e spojrzenie/oko dotkn o”, göz dikmek 

– dos . „utkwi  wzrok”, czyli „po da  czego ”; gözü kalmak – dos . „utkwi  oczy” 
– ‘zazdro ci ’, gözle yemek – dos . „po era  oczami/wzrokiem/je  oczami” – ‘po -
da ’, gözünde kalmak – dos . „co  utkwi o w oczach” znaczy: „martwi  si  z powodu 
niemo liwo ci osi gni cia tego, czego si  pragnie”; içi götürmemek – dos . „wn trze 
nie mo e pomie ci ”, czyli „nie móc znie ”, sa  gözü sol güzünden sakõnmak – dos . 
„prawe oko chroni  przed lewym okiem”, czyli „by  bardzo zazdrosnym”, yüre ine kar 

ya mak – dos . „na serce spad  nieg”, czyli „smuci  si /bole , odczuwaj c zazdro ”.
W j zyku polskim zazdro  „budzi si , chwyta, d ga kogo, gryzie, miota kim, k uje, 

uk u a kogo w serce, m czy kogo, nurtuje kogo, opanowauje kogo, czyj  dusz , czyje  
serce, pali, piecze, po era, szarpie kogo, ciska serce, ro nie, wzrasta”. Cz owiek za  
„cierpi/skr ca si  z zazdro ci”.

Zazdro  mo e te  „kierowa  kim , czyim post powaniem, czyimi my lami, targa  
kim, czyim sercem, wgryza  si  w dusz , w serce”. Zazdro  tak e „ga nie, wygasa”; 
„zatruwa kogo, czyj  dusz , czyje  serce, ycie, re kogo, czyje serce. Zazdro  prze-
mawia/mówi przez kogo /czyje  usta”. Cz owiek za  „p ka/skr ca si /szaleje/zielenieje/
ó knie z zazdro ci. Zadr cza si , wybucha, unosi, p onie zazdro ci  chorobliw , dzik , 

w ciek  a czasem te  bezprzedmiotow ”26.
W j zyku tureckim opis uczucia zazdro ci i objawów, jakie ona wywo uje, ró ni si  

od wyra e  istniej cych w polszczy nie, które w du ej mierze opieraj  si  na personi-
fikacji i animizacji zazdro ci. Kolejn  ró nic  jest brak odniesie  do kolorów zwi za-
nych z odczuwaniem zazdro ci, wyst puj cych w j zyku polskim. Nie spotykamy wi c 
w j zyku tureckim wyra e  typu ‘ ó kn ’ czy ‘zielenie  z zazdro ci’, natomiast liczne 
s  odwo ania do spojrzenia i roli oczu w wyra aniu tego uczucia.

Wi kszo  z przedstawionych powy ej frazemów tureckich opisuje zazdro  przez 
odwo anie do z ego, zawistnego i po dliwego spojrzenia, które mo e wyrz dzi  innym 
szkod . Jak wynika z powy szych wyra e , zazdro  objawia si  g ównie w zawistnym 
spojrzeniu, które nie tylko wyra a po danie, ale tak e jest w stanie przynie  innym 

25 Przys owia tureckie traktowane s  zgodnie z definicj  Ö.A Aksoya: „Przys owia zrodzi y si  
z wielowiekowych do wiadcze  szerokich rzesz ludzi na podstawie ich przekona . Wspólne dla 
nacji idee ukazuj  nale yte pogl dy i postawy oraz wskazuj  w a ciw  drog . Udokumentowane 
przys owiem post powanie uznawane jest przez wszystkich za s uszne. W przypadku rozbie no ci 
i sporów przys owie jest najlepszym s dzi .”, w: Ö.A. Aksoy, op. cit., s. 15. Podobne postrzeganie 
frazeologizmów i przys ów odnajdujemy w j zyku polskim: „Przys owia to zasób minimalnych tek-
stów, utrwalonych w formie s dów, nakazów, zakazów, do wiadczenia spo ecznego (obejmuj cego 
obok naiwnej psychologii, obserwacji socjologicznych, te  naiwne przyrodoznawstwo) oraz kanon 
moralno–pragmatyczny ludu, narodu. Przys owie jako utrwalony tekst jest jednostk  j zyka”; Stanis aw 
Kania, Jan Tokarski, w: Zarys leksykologii i leksykografii, Warszawa 1984, s. 303. 

26 P. Muldner-Nieckowski, op. cit., s. 957.
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niepowodzenie i wywo a  zdarzenia dla nich niekorzystne. Moc, jaka przypisywana jest 
spojrzeniu w j zyku i kulturze tureckiej, ma swoje potwierdzenie nie tylko we fraze-
ologizmach zwi zanych z opisem uczucia zazdro ci. „Oczy s ” przecie  „zwierciad em 
duszy”, wi c w spojrzeniu nie sposób ukry  tego, co wywo uje dr enie serca i dzieje si  
w umy le cz owieka. O tym, jak wa n  rol  w kulturze tureckiej odgrywa spojrzenie, 
wzrok, oko, mo e wiadczy  fakt, e rozpowszechnion  ozdob , a zarazem amuletem 
chroni cym w a nie przed z ym spojrzeniem, jest tzw. boncuk27. Zawieszanie go w postaci 
breloczka, wisiorka, broszki, a tak e ozdabianie jego deseniem tkanin czy przedmiotów 
codziennego u ytku ma za zadanie uchroni  posiadacza od z ych mocy i uroków. Sto-
sowany jest zarówno jako dekoracja, ale tak e jako prawdziwy amulet chroni cy np. 
nowo narodzone dzieci czy odznaczaj ce si  wyj tkow  urod  i warto ci  osoby oraz 
przedmioty. Jest cz stym motywem zdobniczym, który na terenie ca ej Turcji mo na 
odnale  prawie w ka dym miejscu, nie tylko w domach, lecz tak e w samochodach 
czy autobusach, tzw. dolmu ach28. U ytkownicy i posiadacze boncuka s  przekonani, e 
uchroni ich on przed z ym spojrzeniem osób zazdrosnych i zawistnych.

Powy sze okre lenia odnosz  si  do opisowego przedstawienia samego uczucia zazdro-
ci. Wyst puj cy w j zyku tureckim nazar – „z e spojrzenie”, tworzy zwrot: göz (nazar) 

de mek, który posiada polski odpowiednik znaczeniowy: „rzuci  urok na kogo ”. Kolejne 
wyra enie zwi zane z zazdrosnym spojrzeniem to: gözle yemek – „zjada  co  oczami”, 
w j zyku polskim maj cy swój odpowiednik w postaci: „po era  wzrokiem”, jakkolwiek 
w polszczy nie wyra enie to niekoniecznie musi odnosi  si  do zazdro ci, mo e tak e 
oznacza  po danie. Oczy mog  te  by  utkwione w jeden punkt lub przedmiot b d cy 
przedmiotem zazdro ci czy po dania, czyli – gözü kalmak – „utkwi  wzrok, oczy”. 
Przepe niaj ca cz owieka zazdro  opisywana jest w j zyku tureckim przys owiem opie-
raj cym si  na porównaniu – sa  gözünü sol güzünden sakõnmak – „chroni  prawe oko 
przed lewym”. Zwrot ten oznacza nasilenie zazdro ci i nawi zuje do jednego ze znacze  
s ownikowych: niemo no ci pogodzenia si  z nieokazaniem szacunku komu , kogo si  
kocha oraz pragnieniem chronienia go, a z drugiej strony wzbranianiu, by kto  oprócz 
danej osoby mia  dost p do obiektu jego mi o ci. 

Kolejne okre lenie dotyczy wn trza/prze y  cz owieka zazdroszcz cego, który nie 
mo e znie  czego  – içi götürmemek. Okre lenie to stosowane jest tak e w j zyku polskim 
dla wyra enia sytuacji, która wywo uje w cz owieku niech . W tym przypadku wywo-
ana zazdro ci  niech  jest tak silna, e cz owiek nie jest w stanie wytrzyma  danego 

stanu rzeczy. Wyra enie: çatõr çatõr çatlamak – „p ka  z trzaskiem” w j zyku polskim 
ma odpowiednik „p ka  ze z o ci”, przy czym nie jest podkre lany odg os tego p kania, 
ale prze ywanie zazdro ci jako uczucia nag ego gwa townego i trudnego do opanowania. 

Podkre lane jest tak e cierpienie wywo ane odczuwaniem zazdro ci nie do opano-
wania, metaforycznie przedstawione jako „ nieg pokrywaj cy ludzkie serce” – yüre ine 

kar ya mak. Serce bowiem uwa ane za o rodek wszelkich uczu  pozostaje zmro one 
i niezdolne do odczuwania adnych ciep ych uczu .

27 Boncuk – dos ownie ‘koralik’, jako nazwa w asna oznacza okr g  ozdob , lub dese  w tym 
kszta cie, w kolorze granatowym, niebieskim, bia ym, czasami te  z ó tym elementem. W Turcji 
wierzy si , e jest ona w stanie ochroni  przed si  tzw. „z ego spojrzenia” – nazar. W j z. polskim 
popularnie zwana „okiem Proroka”.

28 Popularny rodek transportu w Turcji. Autobus kursuj cy na sta ych trasach, który zatrzymuje 
si  nie tylko na przystankach sta ych, ale tak e w dowolnym miejscu wskazanym przez pasa era. 
Op ata za przejazd zale y od d ugo ci trasy, jak  dana osoba przejecha a.
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2. WYRA ENIA OPISUJ CE WYWO YWANIE ZAZDRO CI U INNYCH

Zazdro  w j zyku polskim mo na ‘obudzi , okazywa , wzbudza , wywo a , wznie-
ca , zrodzi ’. 

W j zyku tureckim wywo ywanie zazdro ci prezentowane jest przez nast puj ce fra-
zemy: dü man çatlatmak – dos . „wywo a  atak/wybuch wroga”, gõcõk vermek – dos . 

„dra ni  kogo ”, göze diken olmak – dos . „by  kolcem/zadr / d b em w oku”, czyli 
„wywo a  zazdro ”, gözleri üstünde olmak – dos . „by  na oczach [wszystkich]”, czyli 
„by  przedmiotem zazdro ci”, nispet vermek – dos . „dra ni ” – „celowo wzbudza  
zazdro ”.

Dra nienie kogo , post powanie maj ce na celu wzbudzenie zazdro ci, jest przedmio-
tem zwrotów: nispet vermek i gõcõk vermek. Jedno wyra enie nawi zuje do niemo no ci 
wytrzymania, pomieszczenia w sobie zazdro ci, co przedstawione jest jako symboliczny 
wybuch – dü man çatlatmak. Widoczne jest wyra ne nawi zanie do uprzednio ju  opi-
sanego „p kania z zazdro ci”. Kolejne wyra enia nawi zuj  ponownie do oka, w tym 
jednak wypadku niemetaforycznego. Oko opisywane jest jako wra liwy narz d wzroku, 
który czu y jest na ka dy, nawet najmniejszy, bodziec. Osoba, która wznieca zazdro  
w innych i celowo staje si  przedmiotem zazdro ci, jest niczym kolec, d b o czy zadra 
w oku, które nie daj  spokoju i zak ócaj  normalne funkcjonowanie nie tylko oka, ale 
i samego cz owieka – göze diken olmak. Nie jest on bowiem w stanie normalnie patrze  
na wiat, gdy  po pierwsze odczuwa ból, widz c powodzenie czy dobrobyt innych, 
po drugie widziany przez niego obraz przes ania mu sukces, którym go kto  umy lnie 
prowokuje i doprowadza do odczuwania zazdro ci. Podobnie nawi zanie do oka odnaj-
dujemy w wyra eniu: gözleri üstünde olmak mówi cym o byciu przedmiotem zazdro ci.

Nale y podkre li , e j zyk polski tak e posiada odpowiednie frazemy, których pod-
staw  mówienia o odczuwanej zazdro ci jest w a nie oko, a mianowicie: „k u  w oczy” 
„by  sol  w oku” oraz powiedzenie: „cudze szcz cie bywa sol  w oku”. 

3. WYRA ENIA OPISUJ CE PRAWDY OGÓLNE ODNOSZ CE SI  DO UCZUCIA ZAZDRO CI

W przys owiach przez pryzmat zazdro ci ukazana zosta a natura ludzka: al elma ta  

atan çok olur – dos . „w rumiane, dojrza e jab ko wielu rzuca kamieniami”, göz, ta õ 

eritir – dos . „oko [spojrzenie] kamie  roztopi”, güzele gölgesi bile dü mandõr – dos . 

„nawet cie  jest wrogiem osób pi knych”, güzelin ba õndan çile eksik olmaz – dos . 

„pi knej g owie nie brak jest trosk”, karde  karde inin/hõsõm hõsõmõn ne öldü ünü ister, 

ne ondu unu – dos . „brat/krewny nie yczy bratu mierci, ale nie pragnie te  jego 
wy szo ci”, kimse memleketinde peygamber olmaz/olmamõ  – dos . „nikt we w asnym 
kraju prorokiem nie by ”, kom unun tavu u, kom uya kaz görünür/kom unun karõsõ kõz 

görünür – dos . „kura s siada wydaje si  g si ” / „ ona s siada wydaje si  m od  dziew-
czyn ”, meyveli a acõ ta larlar – dos . „p odne/obsypane owocami drzewo obrzuca si  
kamieniami”, öhret afettir – dos . „s awa jest przekle stwem/kl sk ”.

Powy sze przys owia koncentruj  si  na ukazaniu zazdro ci poprzez opis spostrze e  
i do wiadcze  dost pnych ka demu cz owiekowi. Dwa z nich odwo uj  si  do opisu 
stosunków rodzinnych i s siedzkich, kolejne dwa wykorzystuj  sceneri  wiejsk . Stosunki 
w rodzinach tureckich, w których wa na jest mi o  braterska, nie s  jednak pozbawio-
ne rywalizacji mi dzy rodze stwem. Nawet bracia s  jedynie lud mi z w a ciwymi im 
d eniami i pragnieniami, i mimo wzajemnej mi o ci, s  w stanie odczuwa  zazdro  
wywo an  wy szym stanowiskiem czy powodzeniem jednego z nich. Nale y tak e zwróci  
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uwag , e wyraz karde  w powy szym przys owiu niekoniecznie musi oznacza  rodzonego 
brata czy krewnego (w wariancie), ale te  ka dego innego cz owieka, gdy  zwracanie 
si  do kogo  per karde im nie jest niczym niezwyk ym w potocznej turecczy nie. Na 
uwag  zas uguje tak e fakt, e jest to zwrot, który oznacza zarówno brata, jak i m od-
sze rodze stwo29. Tak wi c mo e by  stosowany zarówno do kobiet jak i m czyzn 
w celu zmniejszenia dystansu30. Nikt nie lubi zajmowa  nic nie znacz cego stanowiska, 
ani zadowala  si  przedmiotami nienajlepszej jako ci, dlatego te  ludziom nieobce jest 
uczucie zazdro ci odczuwane na widok powodzenia innych osób, nawet je li s  to jego 
bliscy. Sytuacj  tak  opisuje przys owie tureckie – karde  karde inin/hõsõm hõsõmõn ne 

öldü ünü ister, ne ondu unu, którego odpowiednikiem znaczeniowym s  polskie przys o-
wia: „Zazdrosny schnie, kiedy widzi szcz cie drugiego”; „Cudze nie grzeje, ale piecze”. 
Brat bratu nie yczy le, ale nie jest zadowolony, gdy tamten osi ga wi cej ni  on sam. 
Powodzenie i sukcesy odnoszone nawet przez cz onków najbli szej rodziny wzbudzaj  
zazdro  i niech . Przes anie takie zawarte jest w innych przys owiach polskich: „Kruk 
krukowi brat, lecz zazdrosny swat”; „Cudze szcz cie bywa sol  w oku”; „Cudza dola 
pod bok kole”; „Na cudze patrze  oczy bol ”.

Maj tek, dobra, a nawet ona s siada wydaj  si  bardziej warto ciowe ni  te, których 
samemu jest si  posiadaczem. Kura s siada wydaje si  g si , a jego ona wydaje si  
m od  dziewczyn . W j zyku polskim istnieje wyra enie, by  mo e nie cz sto stoso-
wane, lecz odnotowane w s ownikach przys ów: „kura s siada jest zawsze t ustsza ni li 
w asna g ”, które jest dos ownym i znaczeniowym odpowiednikiem przys owia turec-
kiego. Ponadto w polszczy nie znajdujemy wyra enia: „zazdro  s siedzka wada” oraz 
„zazdro  z cudzego dobra si  rodzi”. Oprócz prze wiadczenia o istnieniu zazdro ci nawet 
mi dzy najbli szymi osobami, powy sze przys owie ukazuje tak e inn  cech  ludzkiego 
charakteru, a mianowicie to, e cz owiek zawsze pragnie mie  wi cej i nie jest w stanie 
doceni  tego, co znajduje si  w jego posiadaniu. Kolejne polskie przys owie g osi: „czyje 
widzimy pod lasem, a swego i pod nosem nie widzimy”. Na uwag  zas uguje fakt, e 
w przys owiach w obu j zykach wyst puj  zwierz ta domowe: kura i g  symbolizuj ce 
maj tno  i dostatek s siada. Niedok adnym odpowiednikiem znaczeniowym tureckiego 
przys owia, w którym pojawiaj  si  te zwierz ta, mog  by  polskie wyra enia: „swego 
nie znacie, cudze chwalicie”, „sami nie wiecie, co posiadacie” lub „cudze rzeczy lepsze 
nad swoje s dzimy”. To, co pozostaje poza zasi giem danej osoby, zawsze stanowi dla 
niej rodzaj wyzwania, jest obiektem jej po dania i zazdro ci, cz sto jedynie z powodu 
niedost pno ci. 

Kolejne przys owia odwo uj  si  za  do post powania wobec przedmiotu zazdro ci. 
Osoby znane, uzdolnione lub urodziwe s  zawsze przedmiotem zarówno podziwu, jak 
i zazdro ci. Dwa przys owia opisuj  obsypan  owocami jab o , która jest obiektem po dania 
i jednocze nie stanowi przedmiot niech ci i agresji – meyveli a acõ ta larlar („obsypane 

29 J zyk turecki nie posiada kategorii rodzaju. W celu zaznaczenia, e dana osoba ma m odsz  
siostr  nale y zaznaczy  ten fakt przez dodanie s owa kõz – ‘dziewczyna’, ‘córka’, wówczas otrzy-
mane wyra enia przyjmie posta : kõz karde im – ‘moja m odsza siostra’. Jednak e u ywane jest ono 
wy cznie w kontek cie opisywania cz onków rodziny, nie pe ni funkcji zmniejszania dystansu czy 
ukazaniu za y o ci.

30 W rozmowach nieoficjalnych w celu okazania szacunku niespokrewnieni ze sob  ludzie u y-
waj  zwrotów abim – ‘mój starszy bracie’ lub ablam – ‘moja starsza siostro’. Takie wyra enia tak e 
zmniejszaj  dystans, lecz odznaczaj  si  przy tym okazaniem respektu rozmówcy, nawet gdy u ywane 
s  w stosunku do osoby m odszej od nadawcy komunikatu.
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owocami drzewo obrzuca si  kamieniami”); al elma ta  atan çok olur („w rumiane jab ko 
wielu rzuca kamieniami”). Cz owiek tak bardzo nie chce czu  si  gorszy, s abszy, mniej 
warto ciowy, e gotów jest zniszczy  przedmiot zazdro ci, nawet je li nie przyniesie mu 
to adnych korzy ci. Nie potrafi cieszy  si  sukcesami innych (podobne przes anie niesie 
przys owie o braciach). Jab o  czy dojrza e jab ko jest tu symbolem warto ciowej rzeczy, 
przedmiotu po dania i zazdro ci. Osoby wybijaj ce si  ponad przeci tno , uzdolnione, 
odnosz ce sukcesy, cz sto nara one s  bardziej ni  inni na to, e stan  si  obiektem zazdro ci 
i zawi ci. Zazdro , jak  wzbudzaj , powoduje, e staj  si  przedmiotem zaczepek, obiektem 
niech ci innych osób, dla których ich umiej tno ci czy sukcesy staj  si  wspomnianym 
wy ej „ d b em w oku”. Dojrza e jab ko to symbol osoby uzdolnionej, która spotyka si  
z wrogo ci  otoczenia, ale symbolizuje tak e pi kno, warto  sam  w sobie, przedmiot, 
który jest obiektem budz cym zarówno po danie, jak i zazdro . 

Przys owia podkre laj  tak e, e uroda i s awa jest powodem okazywania nie tylko 
zainteresowania, ale i odczuwania zazdro ci. Osoby urodziwe s  bowiem przedmiotem 
zazdro ci: güzele gölgesi bile dü mandõr – „nawet cie  jest wrogiem osób pi knych”, 
güzelin ba õndan çile eksik olmaz – „pi knej g owie nie brak jest trosk”. Polskie odpo-
wiedniki zawieraj  ten sam przekaz: „zazdro  towarzyszy powodzeniu jak cie  wiat u”, 
a „bez zazdro ci aden na wiecie wielkim nie by ”. Niemo no  wybicia si  i odniesienia 
sukcesu w ród swoich prezentuje kolejne przys owie kimse memleketinde peygamber 

olmaz/ olmamõ  – „nikt we w asnym kraju prorokiem nie by ”, zgodnie z którym zazdro  
jest powodem utrudniaj cym nie tylko zyskanie pos uchu, ale zrobienia kariery. Osoba, 
która jest taka sama jak ca a spo eczno , w której przysz o jej y , w momencie, gdy 
usi uje pokaza  sw  warto , staje si  obiektem zazdro ci i wspó zawodnictwa. J zyk 
polski, by opisa  omówion  powy ej sytuacj , ma do zaoferowania chocia by takie 
przys owia, jak: „Gdy s owik nuci, czy yk z zazdro ci si  smuci”, „G  zazdro ci, gdy 
orze  buja”. Cz owiek sukcesu nie jest w stanie zazna  spokoju, gdy  öhret afettir – 
„s awa to przekle stwo”. Osoba wyró niaj ca si  jest obiektem zazdro ci z jednej strony, 
a z drugiej obiektem krytyki. W polszczy nie prawda ta uj ta jest w postaci wyra enia 

„marna zazdro  jest rodzaju psiego, wnet b dzie jeden warcza , gdy g aszcz  drugiego”. 
Gdy kto  zbiera pochwa y, pozostali „kipi  z zazdro ci”. 

Po turecku podkre lana jest tak e si a z ego spojrzenia, które nawet „ska  rozto-
pi” – göz, ta õ eritir, co odnosi si  do si y wyniszczaj cego uczucia zazdro ci. Polskie 
przys owie stwierdza jedynie, e „zazdro  prosto nie patrzy”.

4.  PRZYS OWIA ZAWIERAJ CE PRZESTROGI, JAK NALE Y POST POWA , 
BY NIE WYWO YWA  ZAZDRO CI U INNYCH OSÓB

Ostatni element analizy uczucia zazdro ci stanowi omówienie przys ów zawieraj cych 
przestrogi, jak nale y post powa , by nie wywo ywa  zazdro ci u innych osób. 

Jedno z nich nawi zuje do zazdro ci o kogo , czyli opisuje d enie do zachowania 
prawa wy czno ci do obiektu po dania: kocanõn kabõ ikiyse birini kõr – dos . „je li m  
ma dwa naczynia, to jedno st ucz”. Kolejne stanowi  wskazówk , jak unikn  zazdro ci 
i zgodnie wspó y  w spo ecze stwie czy najbli szym otoczeniu. Przestrogi te zawarte 
s  w nast puj cych przys owiach: kom un kör ise kõpa bak – dos . „je li twój s siad jest 
lepy, ty patrz, mru c oczy”; vardõ õn yer karanlõksa, sen de gözünü kapa – dos . „je li 

w miejscu, do którego przyby e , jest ciemno, ty te  zamknij oczy”. 
W pierwszym przys owiu zawarte jest prze wiadczenie, e zbytnia maj tno  mo e 

doprowadzi  do rozrzutno ci. Przys owie: kocanõn kabõ ikiyse birini kõr – „je li m  
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ma dwa naczynia, to jedno st ucz” mo e nie by  atwe w odbiorze dla osób z innego 
kr gu kulturowego. Chodzi bowiem o sytuacj , w której zbyt bogaty m  móg by nie 
tylko trwoni  maj tek, ale przeznaczy  go na drug  on  lub kochank . W przys owiu 
odnajdujemy wskazówk , w jaki sposób mo na unikn  niepo danej sytuacji. W tym 
wypadku zazdro  kobiety o m a zwi zana jest tak e z zabezpieczeniem si  przed 
konieczno ci  dzielenia si  obiektem mi o ci, czyli ukochanym m czyzn , z inn  osob 31. 
Mimo e stereotypowo to tureckich m czyzn uznaje si  za zazdrosnych, aden z fra-
zeologizmów tego nie potwierdza. To raczej ona musia a/musi zabezpieczy  si  przed 
innymi kandydatkami. Mo liwo  utrzymania kolejnej ony czy kochanki symbolizowana 
jest w przys owiu przez drugie naczynie, którego lepiej si  pozby . Maj tno  m a mo e 
bowiem wywo a  jego rozwi z o  i doprowadzi  do zdrady. Tak wi c, gdy posiada si  
czego  w nadmiarze, lepiej to usun 32. Omówienie tego przys owia w s ownika Parlatõra 
podkre la natomiast, e t uczenie drugiego naczynia oznacza rozrzutno  ony, która d y 
do tego, by w domu nie by o pieni dzy33. Wymusza wi c na m u ponoszenie kosztów 
zwi zanych z kolejnymi, zb dnymi wydatkami. Polskie przys owia mówi ce o zazdro ci 
w mi o ci stwierdzaj  jedynie, e „mi o  i zazdro  razem z sob  chodz ”, „Nie ma 
mi o ci bez zazdro ci”. Natomiast przys owie tureckie dotycz ce tej kwestii wskazuje, 
jakie rodki zaradcze mo e przedsi wzi  kobieta zazdrosna. 

Kolejne z prezentowanych przys ów radzi, jak nale y si  zachowywa , by nie wzbu-
dza  zazdro ci: kom un kör ise kõpa bak, vardõ õn yer karanlõksa, sen de gözünü kapa – 
„je li twój s siad jest lepy, ty patrz, mru c oczy”. Umiej tno  niewzbudzania zazdro ci 
stanowi jeden z przymiotów cz owieka. By nikogo nie urazi  ani nie wywo ywa  nie-
zgody – „jake  krukiem, b d e czarny”. Tureckie przys owie przekonuje o konieczno ci 
upodobnienia si  do otoczenia, w jakim przysz o komu  przebywa . Nie nale y wzbudza  
niczyjej zazdro ci ani zachowaniem, ani stanem posiadania, lepiej wtopi  si  w t um, 
y  tak, by nikt nie mia  nikomu niczego do pozazdroszczenia, co oddaje polskie przy-

s owie – „kiedy przyjdziesz mi dzy wrony, musisz kraka  jako ony”. Z drugiej strony 
przebywanie w danym rodowisku oddzia uje na ka dego cz owieka, który z up ywem 
czasu upodabnia si  do otoczenia, przejmuj c tak dobre, jak i z e nawyki: „na or owym 
gnie dzie zorleje i wrona”. 

Zachowanie pe ne skromno ci i upodabnianie si  do otoczenia wydaje si  gwarantem 
zgodnego ycia s siedzkiego. Cz ste wizyty, wspólne posi ki oraz niezak ócony przep yw 
informacji o nawet najdrobniejszych szczegó ach ycia sprawia, e s siedzi traktowani s  
ze szczególn  atencj , prawie na równi z rodzin  i krewnymi (a cz sto zdarza si , e s  
oni cz onkami rodziny). Zachowanie niewywo uj ce zazdro ci jest wi c ze wszech miar 
nale yte. Po pierwsze, w a ciwe jest nieobnoszenie si  ze swym sukcesem, maj tno ci  
i powodzeniem. Po drugie, pozytywnie warto ciowane jest zachowanie skromno ci i stara-
nia maj ce na celu niesprawianie przykro ci innym oraz niewywy szanie si  ich kosztem. 

31 W Turcji lub cywilny mo e by  zawarty tylko z jedn  kobiet , jednak e zarówno prawo 
zwyczajowe, jak i zasady islamu zezwalaj  m czy nie na wielo e stwo, o ile jest w stanie zapewni  
onom jednakowe warunki ycia.

32 Omówienie przys owia za: Ö.A. Aksoy, op. cit., s. 366.
33 . Parlatõr, op. cit., s. 399.
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5. PODSUMOWANIE

Jak wida  z przytoczonych przyk adów uczucie zazdro ci jest tematem zarówno idio-
mów, jak i przys ów tureckich. Prototypowa zazdro  w j zyku tureckim objawia si  
zarówno po daniem, alem, e nie jest si  posiadaczem czego , jak równie  wrogo ci , 
agresj  i zawi ci . Zazdro , przed któr  nale y si  chroni , uzewn trznia si  g ównie 
w spojrzeniu mog cym przynie  innym szkod  (z e spojrzenie, po eranie wzrokiem). 

Zazdro  jest uczuciem sprawiaj cym cz owiekowi ból i przykro  (cz owiek p ka 
z zazdro ci, nie mo e jej pomie ci  w swym wn trzu, jego serce pokrywa nieg). Zazdro  
dr czy cz owieka, lub raczej cz owiek dr czy si  sam przez uczucie, nad którym nie mo e 
zapanowa . Wywo ywanie zazdro ci opiera si  na celowym dra nieniu kogo ; zdarza si  
jednak, e zazdro  nie jest efektem celowego dzia ania. To osoba j  odczuwaj ca jest 
niejako jej ród em. Nasilenie zazdro ci zale y zarówno od zachowania innych, którzy 
obnosz  si  ze swymi umiej tno ciami i pozycj , jak i charakteru danego cz owieka. 

W analizowanych frazemach na tle odczuwania zazdro ci ukazana zosta a ludzka 
natura. Jak potwierdzaj  tureckie, ale tak e polskie przys owia, cz owiek nie potrafi 
cieszy  si  sukcesami innych. Kolejnym uogólnieniem widocznym w przys owiach jest 
nieumiej tno  docenienia warto ci w asnych dóbr (np.: kura s siada wydaje si  g si ).

Wrogo  okazywana jednostkom wybitnym (czerwone jab ko, p odna jab o ) jest 
wynikiem bezsilnej zazdro ci. Poczucie ni szo ci, które ludzie odczuwaj , przebywaj c 
w towarzystwie osób, którym lepiej si  wiedzie b d  uzdolnionych wywo uje agresj , 
ukazan  w przys owiach tureckich przez symboliczne kamieniowanie / obrzucanie kamie-
niami jab oni. 

By nie wzbudza  zazdro ci nale y upodobni  si  do otoczenia (np. gdy twój s siad 
jest lepy, ty patrz mru c oczy). Uczucie zazdro ci, stereotypowo czone z okazywaniem 
zazdro ci przez m a, nie odnajduje potwierdzenia w tureckich przys owiach i frazeolo-
gizmach. To ona z zazdro ci o m a zabezpiecza si  przed pojawieniem ewentualnej 
rywalki, na któr  m  móg by przeznaczy  nadmiar swych dóbr i nie dopuszcza do 
nadmiernego stanu posiadania. 

Zazdro  postrzegana jest jako uczucie negatywne, którego nie nale y wzbudza . 
Uczucie to bowiem mo e zak óca  stosunki dobros siedzkie. Bardzo atwo zostaje uze-
wn trznione, gdy tylko znajdzie obiekt, na którym mo e si  skoncentrowa , dlatego 
te , aby go nie wzbudza , nale y upodobni  si  do otoczenia i zachowa  skromno . 
W przys owiach podkre la si  tak e, e cz owiek powinien nauczy  si  pozytywnie war-
to ciowa  to, co sam posiada, zamiast patrze  po dliwym wzrokiem na dobra innych.

Wi kszo  polskich odpowiedników znaczeniowych potwierdza prawdy zawarte 
w przys owiach tureckich. W polszczy nie brak jest jednak postrzegania zazdro ci jako 
uczucia wywo uj cego agresj . Po o ony jest tak e mniejszy nacisk na si  „z ego spojrze-
nia”, które w j zyku i kulturze tureckiej posiada niszcz c  moc. Inne jest tak e postrze-
ganie zazdro ci w relacjach mi dzy kobiet  a m czyzn , gdy  uczucie to postrzegane 
jest jako towarzysz ce mi o ci, a nie jak w j zyku tureckim jako zwi zane z zaborczo ci  
i ch ci  obrony. Jednak e prawie wszystkim frazemom tureckim mo na przyporz dkowa  
adekwatne odpowiedniki polskie, co wydaje si  wiadczy  o podobnym postrzeganiu 
tego uczucia.
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