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Abstract

The article focuses on the problems connected with recording phraseological units containing an 
archaic element in comprehensive dictionaries of Polish language. It is rather unfortunate that the 
registration methods of such units are highly heterogeneous and inconsistent in Polish lexicographi-
cal descriptions. The principal purpose of this article is to pose a question as to the status of such 
constructions in Polish language comprehensive dictionaries such as Uniwersalny słownik języka 
polskiego (USJP), Współczesny słownik języka polskiego (WSJPDun) and Wielki słownik języka 
polskiego (WSJP), the last one being in preparation now. 
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Opracowanie słownika frazeologicznego stwarza wiele trudności i problemów; wśród nich 
są takie, które nie zawsze mogą być rozwiązywane przez wykorzystanie wielowiekowego 
doświadczenia leksykografii. Doświadczenie to zgromadzone zostało przede wszystkim 
w trakcie tworzenia słowników, których jednostkami były wyrazy […]. Wszystkie trudno-
ści w zakresie wyodrębniania wyrazów […] występują również w wypadku podejmowania 
badań z zakresu leksykografii frazeologicznej. Oprócz tego pojawiają się nowe problemy, 
z jakimi leksykografia wyrazowa albo się nie styka w ogóle, albo stykając się traktuje je 
jako marginalne, albo wręcz rozstrzyga okazjonalnie, nie starając się uogólnić osiągniętych 
rozwiązań [Lewicki, Pajdzińska, Rejakowa, 1987, s. 5]. 
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Problemy w opracowywaniu jednostek frazeologicznych pojawiają się 
nie tylko w przypadku pracy nad słownikami frazeologicznymi, ale również 
przy tworzeniu słowników ogólnych języka polskiego. W założeniach meto-
dologicznych do tego typu leksykonów sporo uwagi poświęca się sposobowi 
przedstawiania związków frazeologicznych. Informacje dotyczące rozstrzygnięć 
frazeologicznych przyjętych w konkretnych leksykonach zazwyczaj skupiają się 
na rozumieniu frazeologizmu, ustaleniu granic jednostki leksykalnej czy określe-
niu zasad doboru materiału frazeologicznego. Natomiast rzadko kiedy w opisie 
leksykograficznym porusza się kwestię traktowania związków frazeologicznych 
mieszczących niesamodzielne jednostki języka1. Mowa zwłaszcza o połączeniach 
wyrazowych z archaicznym komponentem. Okazuje się, że te konstrukcje wyra-
zowe zajmują marginesową pozycję w opisach leksykograficznych, a przecież 
one również wchodzą w skład zasobu słownego współczesnych użytkowników 
polszczyzny. 

Podstawowym celem artykułu będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie 
o status związków frazeologicznych z elementem archaicznym w słownikach 
ogólnych języka polskiego. Punktem wyjścia niniejszych dociekań stały się 
obserwacje materiału frazeologicznego zawartego w Uniwersalnym słowniku 
języka polskiego (USJP), we Współczesnym słowniku języka polskiego (WSJP-
Dun) oraz w powstającym Wielkim słowniku języka polskiego (WSJP). Trzeba 
podkreślić, że problematyka frazeologiczna w teorii leksykograficznej została 
podjęta na nowo w związku z pracami nad Wielkim słownikiem języka polskiego. 
Jednak artykuły na temat traktowania związków frazeologicznych właściwie tylko 
sygnalizują problem połączeń z tzw. segmentem izolowanym, w tym również 
z wyrazem archaicznym. Nie podaje się żadnych rozstrzygnięć teoretycznych, 
tylko stawia się pytania o sposób hasłowania owych połączeń czy formułuje się 
ogólne wnioski, by z ostrożnością podchodzić do oceny jednostek recesywnych 
czy archaicznych [por. Węgrzynek, 2007, s. 90; Fliciński, 2008, s. 113]. 

Biorąc pod uwagę fakt, że problem dokumentowania izolowanych jednostek 
języka w słownikach ogólnych języka polskiego jest wciąż otwarty, postanowi-
łam bliżej przyjrzeć się sposobom umieszczania we współczesnych leksykonach 
stałych połączeń wyrazowych z archaizmem. Już pobieżny ogląd materiału 
frazeologicznego daje podstawy do twierdzenia, że sposób rejestrowania tych 
połączeń jest dość niejednorodny, a czasami nawet niekonsekwentny. Pod-
czas prowadzonych obserwacji zrodziło się pytanie: czy sposób umieszczania 

1 Na temat hasłowania nieciągłych jednostek języka z segmentem izolowanym pisał Maciej 
Grochowski [2001, s. 87–97].
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w słownikach ogólnych języka polskiego jednostek frazeologicznych z dawnym 
komponentem może mieć wpływ na ich reinterpretację? Wiadomo, że tego typu 
konstrukcje wyrazowe szczególnie podatne są na zabiegi remotywacyjne (przy-
kłady reinterpretowanych jednostek z wyrazem archaicznym podaje Agnieszka 
Jawór, 2010, s. 36–47). Co więcej, we współczesnych leksykonach notowane są 
przecież związki, których motywacja na przestrzeni dziejów zatarła się na tyle, 
że nie są odczuwane obecnie jako jednostki po semantycznej metamorfozie2. 
Tylko odwołanie do historii pozwala wykryć ich źródło. Wiadomo jednak, że 
autorzy czy redaktorzy ogólnych słowników języka polskiego nie są zobligowani 
do podawania prawdziwej genezy związków wyrazowych, zresztą często nie 
widzą oni takiej potrzeby. W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie o wpływ 
opisu leksykograficznego na „losy semantyczne”, tj. na sposób interpretacji czy 
rozumienia jednostek z dawnym elementem. Dodam jeszcze, iż daleka jestem 
od jakiejkolwiek wartościowania; moim głównym celem jest próba zwrócenia 
uwagi na aspekty warte rozpatrzenia i dopracowania.

Niesamodzielne jednostki języka w słownikach ogólnych języka polskiego 
zazwyczaj stanowią odrębne artykuły hasłowe; w ich zaś obrębie umieszczane 
są związki frazeologiczne z tymi wyrazami. Taki sposób przedstawiania znajduje 
się m.in. w USJP: 

Związki frazeologiczne są umieszczone głównie w tych artykułach hasłowych, których 
hasła stanowią tzw. nazywające człony związków frazeologicznych (rzeczowniki, 
przymiotniki, liczebniki, czasowniki, przysłówki), jednakże definicje frazeologizmów 
(i – wyjątkowo – przykłady) podane są tylko jednokrotnie – w tym artykule, którego hasło 
jest nazywającym, ale i zarazem konstytutywnym (tj. decydującym o znaczeniu) członem 
związku frazeologicznego” [zob. Wstęp do USJP]. 

2 Przykładem takich jednostek są m.in. związki: na dobitkę ‘na dodatek, na domiar złego, do tego’ 
oraz nudny jak flaki z olejem ‘bardzo nudny’ [USJP]. Pierwszy z nich dziś jest motywowany 
aktualnym znaczeniem rzeczownika dobitka ‘powtórne uderzenie, kierujące piłkę, krążek itp. 
do bramki przeciwnika’ (z kwalifikatorem: sportowy) [USJP]. Natomiast w polszczyźnie histo-
rycznej ów leksem znaczył ‘dobicie, dobijanie, ostateczne uderzenie, ostatni cios, dokonanie, 
dokończenie, przywodzenie do końca, docieranie, dotarcie, ostatnie słowo, uzupełnienie, do-
pełnienie, koniec’, por. dawne połączenia: na dobitkę ‘na domiar, na dokładkę’, pić na dobitkę 
‘ostatni kielich’, na dobitkę daje się stare wino ‘w celu ostatecznego spojenia’[Pajdzińska, 
1988, s. 485; Jawór, 2009, s. 70]. Współczesne leksykony nie podają też pierwotnej motywacji 
porównania nudny jak flaki z olejem ‘bardzo nudny’; jego semantyka bywa dziś łączona ze 
współczesnym znaczeniem wyrazu nudny ‘wywołujący uczucie nudy, znudzenie, nudzący; 
nieinteresujący, niezajmujący’[USJP]. Tymczasem u jego podstaw stoi dawne znaczenie przy-
miotnika nudny (nudki) ‘sprawiający nudności, mdły, ckliwy, abominacyjny’; por. historyczne 
wyrażenia: nudne jedzenie, picie, potrawy, smak ‘niesmaczne, ckliwe’ [Jawór, 2010, s. 44]. 
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Zresztą ów sposób dokumentowania jednostek frazeologicznych stosowany 
jest w większości ogólnych słowników języka polskiego. Przykładowo w USJP 
związki z archaicznymi leksemami: mówić, powiedzieć itp. coś bez ogródek; na 
wyrywki; bez ustanku; uczynić, czynić zadość czemuś, czemuś stało się zadość; do 
siego roku, a to, a sio, ni to, ni sio figurują pod hasłami: ogródka ‘wyrażenie myśli 
nie wprost, omownie, niejasno’; wyrywka ‘wyrwanie, wyrywanie’; ustanek ‘usta-
nie, skończenie się, przeminięcie czegoś’; zadość ‘tyle, ile trzeba, by zadowolić 
kogoś; dość, wystarczająco’; si ‘ów, ten, tamten’ [USJP]. Sprowadzanie wyrazu 
do postaci mianownika liczby pojedynczej jest praktyką najczęściej stosowaną 
w polskiej leksykografii, co ma również odzwierciedlenie w przypadku archaicz-
nych form wyrazowych. Jednakże nie zawsze wobec wyrazów dawnych stosuje 
się tę praktykę. Czasem artykuł hasłowy stanowi taka postać wyrazu archaicznego, 
jaka utrwaliła się w danym związku frazeologicznym. Odpowiednimi przykładami 
są tu połączenia z wyrazami: dżdżu (w USJP jest odwołanie do wyrazu deszcz): 
wyglądać, czekać, pragnąć, łaknąć itp. czegoś jak kania dżdżu; wsze, wszech, 
wszem (USJP podaje informacje gramatyczne, iż wskazane archaizmy to dawne 
formy biernika, dopełniacza i celownika liczby mnogiej zaimka wszy(stek)): po 
wsze czasy, (ktoś, coś) wszech czasów, ze wszech miar, wszem (i) wobec (żart. 
i każdemu z osobna); przelewki (rzeczownik ten funkcjonuje dziś blp.) ‘rzecz 
błaha, łatwa do wykonania lub opanowania; drobiazg’: (to) nie przelewki czy 
spytki: wziąć, brać kogoś na spytki ‘wypytać, wypytywać kogoś o coś, często 
natarczywie’ (pierwotnie związek ten miał postać: wziąć na pytki3) [USJP]. 

Trzeba zauważyć, iż część archaizmów zawartych w stałych połączeniach 
wyrazowych nie jest definiowana w USJP. Choć zarazem wyrazy te zostały 
opatrzone kwalifikatorem: archaiczny, a w artykule hasłowym zawarta została 
informacja, iż zakres występowania tych połączeń ograniczony jest do wymie-
nionych frazeologizmów. Tę sytuację obrazują notacje następujących leksemów: 
dziwota (arch.) dziś tylko we frazeologizmie nie dziwota ‘nic dziwnego, trudno 
się dziwić’; wznak (arch.) dziś tylko w wyrażeniu na wznak ‘na plecach, na 
grzbiecie; na plecy, na grzbiet’; zacz (arch.) dziś tylko we frazeologizmie co 
zacz, kto zacz ‘kto to taki, kim on jest’; oścież, roścież, rozcież (arch.) dziś tylko 
we frazeologizmie na oścież, na roścież, na rozcież ‘na całą szerokość (drzwi, 
okna itp.)’; potwora (arch.) dziś tylko w przysłowiu Każda potwora znajdzie 
swego amatora [USJP].
3 Stanisław Skorupka podaje pod hasłem spytki związek brać, wziąć kogo na spytki oraz przytacza 

dawną jego formę na pytki ‘poddawać kogo badaniu, śledztwu; wypytywać kogo, co’ [SFJP]. 
Aleksander Brückner przytacza pierwotną postać tego frazeologizmu: wziąć na pytki ‘na tortury’ 
[SeBr]. 
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Frazeologizmy mieszczą nie tylko archaiczne wyrazy, ale przechowują rów-
nież zamierzchłe znaczenia wyrazów. Te również są rejestrowane w USJP, por. ha-
sło błędny, przeciąg czy trakt [por. Jawór, 2009, s. 68–69]. Archaiczne znaczenia 
przywołanych wyrazów notowane są po podaniu podstawowych definicji, a więc 
na ostatnim miejscu w artykule hasłowym. Wyraz błędny definiowany jest jako: 
‘zawierający błąd, omyłkowy; fałszywy, niewłaściwy’, ‘nieprzytomny, obłąkany, 
zdezorientowany’, z kwalifikatorem: anatomiczny w terminie: nerw błędny oraz 
w znaczeniu archaicznym ‘błądzący, błąkający się, zbłąkany’ [USJP]. To ostatnie 
znaczenie utrwaliło się w połączeniach: błędny rycerz, błędne koło, błędny ognik, 
chodzić jak błędna owca. Również archaiczne znaczenie leksemu przeciąg zo-
stało poświadczone w USJP. Podstawowe znaczenie tego wyrazu dziś to: ‘silny 
prąd powietrza przepływający przez jakieś pomieszczenie otwarte na przestrzał’, 
natomiast historyczny sens mieści się w formule: ‘pewien okres, jakiś odcinek 
czasu’. Właśnie on utrwalił się w wyrażeniach: w przeciągu, na przeciąg dnia, 
tygodnia, miesiąca, roku itp. ‘w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku itp.; na dzień, 
tydzień, miesiąc, rok itp.’, por. konteksty: Przesyłkę należy odebrać w przeciągu 
tygodnia; Zrobił to w przeciągu godziny; Została tam oddelegowana na przeciąg 
roku [USJP]. Podobnie sytuacja przedstawia się z zapożyczonym wyrazem trakt 
(łac. tractus ‘nieprzerwany ciąg’), który funkcjonuje dziś w znaczeniu ‘określony 
ciąg, szlak komunikacyjny; także: szeroka droga, zwykle utwardzona’. Jednak 
jego dawny sens: ‘ciąg, bieg, tok’ mieści dziś tylko jednostka: w trakcie czegoś 
‘w ciągu, w czasie trwania czegoś’: W trakcie czytania zasnęła (w tym znaczeniu 
ów rzeczownik nie posiada lm.) [USJP].

Nowatorskie rozwiązanie wobec niesamodzielnych jednostek języka, w tym 
frazeologizmów z wyrazami archaicznymi, zastosował Bogusław Dunaj w WSJP-
-Dun. Słownictwo, którego zakres użycia jest ograniczony, ponieważ cechuje się 
niemal zupełnie zredukowaną łączliwością leksykalną, zostało opatrzone w tym 
leksykonie odsyłaczem w postaci gwiazdki [Grochowski, 2001, s. 90–91]. Przy-
kładem leksemów, które nie mają statusu pełnoprawnych jednostek języka, a są 
jedynie składnikami jednostek frazeologicznych są m.in.: ciup* (odesłanie do 
buzia [usta] w ciup); gadane* (mieć gadane [gadkę]); hysia//hyzia* (odsyłacz 
do dostać fioła [hopla, hysia//hyzia, kota, kręćka, szmergla, świra], mieć fioła 
[hopla, hysia//hyzia, kota, kręćka, kuku na muniu, szmergla, świra], mieć bzika 
[fioła, hopla, hysia//hyzia, kota, świra] na punkcie {czegoś}); dżdżu* (odesłanie 
do związku łaknąć [pragnąć, czekać] {czegoś} jak [niczym] kania dżdżu [desz-
czu]); ogródek* (zob. bez ogródek), siego* (zob. do siego roku); wsze* (zob. po 
wieczne [wsze] czasy) czy wszech* (zob. ze wszech miar) [WSJPDun]. 
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W przytoczonych frazeologizmach „schroniły się” leksemy różnego typu. Są 
wśród nich wyrazy motywowane, których zakres występowania ogranicza się do 
połączeń jednostkowych (gadane), wyrazy o niejasnej motywacji (ciup, hysia//
hyzia4) oraz wyrazy archaiczne (dżdżu, ogródek, siego, wsze, wszech). Artykuł 
hasłowy w tym słowniku stanowią wyrazy w takiej postaci, w jakiej „skostniały” 
w połączeniach wyrazowych [Piela, 2012, s. 247–248]. Zresztą owe rzeczowniki 
znane są dzisiaj jedynie jako składniki większej całości, a ich semantyka jest dla 
przeciętnego użytkownika języka w dużym stopniu lub całkowicie niejasna [por. 
Lica, 1977, s. 211]. Taki sposób rejestrowania izolowanych jednostek języka jest 
rozwiązaniem nowym, z punktu widzenia teoretycznego – cennym, gdyż wiele 
problematycznych form archaicznych nie jest sprowadzana do form mianownika 
(por. dżdżu* czy siego*). Zwracał na to również uwagę M. Grochowski pisząc, 
że hasła słownikowe (odsyłaczowe) powinny mieć postać tożsamą z kształtem 
segmentów izolowanych, np. ciemku dla po ciemku, a nie ciemek czy ciemko 
[Grochowski, 2001, s. 95]. Jednak można tu wskazać pewne niebezpieczeństwa. 
Okazuje się, że zwykli użytkownicy języka skłonni są „rekonstruować” formy 
hasłowe izolowanych jednostek wyrazowych i pod nimi szukać informacji o zna-
czeniu frazeologizmu czy jego członów [Bańko, 2001, s. 91; Żmigrodzki, 2009, 
s. 106]. Ponadto taki sposób dokumentowania jednostek może czasem prowa-
dzić do mylnego ich interpretowania. Sytuację taką obrazuje archaizm ogródka, 
który zgodnie z przyjętymi w leksykonie założeniami teoretycznymi nie został 
tu odnotowany. Ów fakt może prowadzić do wniosku, iż przeciętny użytkownik 
polszczyzny będzie łączyć wyrażenie bez ogródek właśnie ze słowem ogródek 
(badania sondażowe potwierdziły tę sytuację; dochodzi tu bowiem do zbieżności 
postaci dźwiękowej i graficznej form fleksyjnych wyrazów ogródka i ogródek 
[por. Piela, 2013, s. 61]. 

Trzeba podkreślić, że nie wszystkie archaizmy zawarte dziś w jednostkach 
frazeologicznych mają status leksyki izolowanej we WSJPDun. W tym źródle 
wyrażenie to nie przelewki nie jest traktowane jako połączenie mieszczące nie-
samodzielną jednostkę języka (pod hasłem przelewki nie ma odsyłacza w postaci 
gwiazdki). Podobnie jest z wyrażeniem ki diabeł [czort] – archaiczny zaimek ki 
nie został opatrzony odsyłaczem (w przeciwieństwie do formy kiego* utrwalonej 
w połączeniu po kiego [jakiego] diabła; po kiego licha [czorta] [WSJPDun]. 
Przypuszczalnie można tu mówić o pomyłce, a może leksem przelewki nie jest 
przez współczesnych użytkowników polszczyzny traktowany jako wyraz archa-
iczny, izolowany? 

4 W USJP forma hysia//hyzia sprowadzona została do mianownika, por: hyś, hyź.
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Można zaryzykować twierdzenie, że największy wpływ na reinterpretację 
omawianych frazeologizmów może wywrzeć brak notacji archaicznych znaczeń 
funkcjonujących dziś leksemów, zwłaszcza że związki wyrazowe motywowane 
przez takie znaczenia są w leksykonie Bogusława Dunaja prezentowane. Praw-
dopodobnie wynika to z założeń metodologicznych przyjętych w tym słowniku. 
Pomija się tu bowiem znaczenia znane wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów 
z danej dziedziny [zob. Wstęp do WSJPDun]. Może to mieć również związek 
z samym traktowaniem związku frazeologicznego – zazwyczaj przyjmuje się, 
iż znaczenie frazeologizmu nie jest sumą znaczeń jego komponentów. Zresztą 
nie trzeba znać archaicznych znaczeń składników frazeologizmów, by się nimi 
posługiwać, wszak stałe połączenia wyrazowe mają znaczenie ogólne, globalne.

Za przykład niech posłużą wyrazy prezentowane już wcześniej: błędny, prze-
ciąg, trakt. Przymiotnik błędny jest poświadczony w dwóch, używanych współ-
cześnie, znaczeniach: ‘zawierający błąd, pomyłkę; niewłaściwy’, ‘świadczący 
o utracie kontroli nad świadomością; nieprzytomny’. Po tych definicjach znajduje 
się odesłanie do związków: chodzić jak błędna owca; chodzić jak błędny; obrać 
błędną [dobrą, złą i in.] drogę. Osobne zaś hasła w słowniku stanowią wyrażenia: 
błędny ognik, błędny rycerz, błędne koło. Wyrażenia na przeciąg, w przeciągu 
zawierają archaiczne znaczenie leksemu przeciąg, które w tym leksykonie nie zo-
stało zarejestrowane. Tu podany został tylko aktualny sens słowa przeciąg: ‘silny 
prąd powietrza w jakimś otwartym na przestrzał pomieszczeniu bądź na wolnej 
przestrzeni, np. na osiedlu z wieżowcami lub w kotlinie górskiej’, po którym 
przytaczane są wymienione wyrażenia. Wyraz trakt we WSJPDun funkcjonuje 
w znaczeniu ‘bita droga, gościniec, szlak komunikacyjny’ oraz (z kwalifikatorem: 
budownictwo) ‘część budynku składająca się z jednego lub wielu pomieszczeń 
znajdujących się na jednej osi między dwiema przeciwległymi pionowymi prze-
grodami budowlanymi’. Nie ma tu jednak odesłania do używanego współcześnie 
wyrażenia w trakcie. Co jednak istotne, jest ono poświadczone w innym miejscu 
Słownika, por. w trakcie ‘wskazuje na okres, w którym ma miejsce czynność; 
w czasie, w ciągu’ [WSJPDun]. 

Przykładów tego typu jest oczywiście więcej. We WSJPDun przymiotnik 
słomiany notowany jest w znaczeniu ‘wykonany ze słomy’, osobne zaś artykuły 
hasłowe stanowią tu wyrażenia: słomiany wdowiec, słomiana wdowa (też: sło-
miany ogień). Nie podano w tym źródle archaicznego znaczenia wyrazu słomia-
ny, tj. ‘nierzeczywisty, pozorny, nominalny, fałszywy’, choć ono stoi u źródeł 
przywołanych połączeń. Historyczne znaczenie rzeczownika wstręt ‘przeszkoda, 
trudność’ mieści dziś zwrot: robić komuś wstręty ‘zachowywać się wobec ko-
goś odstręczająco lub utrudniać coś komuś’ [USJP]. Jednak u B. Dunaja wstręt 



242 AGNIESZKA PIELA

znaczy tylko ‘silne uczucie obrzydzenia, odrazy wobec czegoś lub kogoś’, pod 
tą zaś definicją umieszczony został związek: robić [czynić] {komuś} wstręty 
(z kwalifikatorem: potoczny) ‘to samo, co robić [czynić] {komuś} trudności’5. 

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że związki frazeologiczne 
z archaizmem we WSJPDun figurują pod wyrazami o nowych czy innych zna-
czeniach. Dla przeciętnego użytkownika polszczyzny może to być informacja, że 
pochodzą one właśnie od znaczeń współczesnych, prezentowanych w słownikach. 
To może prowadzić w pewnym sensie do remotywacji charakteryzowanych fra-
zeologizmów, a więc ich interpretacji w oparciu o aktualne znaczenia wyrazów. 
Zastanawia fakt, czy owych archaicznych znaczeń nie należałoby traktować 
również jako izolowanych elementów języka? Wszak zamierzchłe znaczenia 
utrwaliły się w konkretnych frazeologizmach, ich użycie ogranicza się tylko do 
jednostek wyrazowych. Można by zatem w tym przypadku mówić o semantycznie 
izolowanych jednostkach języka. 

Właściwie trudno orzec, w jaki sposób WSJP dokumentuje charakteryzowane 
w artykule jednostki języka, gdyż prace nad tym leksykonem nie zostały jeszcze 
ukończone. Ogląd materiału leksykalnego zawartego w WSJP dowodzi, że spora 
część archaicznej leksyki zawartej w związkach frazeologicznych nie została tu 
jeszcze opracowana. Odnalazłam tylko kilka notacji interesujących mnie form. 

W wymienionym leksykonie można odnaleźć m.in. archaizmy: potwora, 
potargować. Po wpisaniu ich do rubryki wyszukiwania haseł pojawiają się całe 
przysłowia, w których te wyrazy się utrwaliły: Każda potwora znajdzie swojego 
amatora; Kupić nie kupić, potargować można (w artykule hasłowym podana jest 
definicja, warianty, kwalifikacja tematyczna, cytaty, noty o użyciu, modyfikacje 
tekstowe, odmiana). Brak jednak historycznych definicji owych leksemów czy 
informacji o ich archaicznej kwalifikacji. Wydawać by się mogło, właśnie po 
sposobie rejestracji wskazanych przysłów, że artykuł hasłowy w WSJP stanowić 
będzie cała postać jednostki frazeologicznej mieszczącej archaiczny komponent. 
Okazuje się jednak, iż nie jest to praktyka konsekwentnie stosowana. Przykładem 
może być archaizm jaw, który utrwalony został w jednostkach – jak się wyda-
je – ciągle żywych w polszczyźnie: wyjść na jaw ‘stać się wiadomym, znanym; 
okazać się’, wydobyć, wyciągnąć coś na jaw ‘odkryć coś, co było dotąd tajem-
nicą’ [USJP]. Otóż wyszukiwarka hasłowa nie wyświetla rzeczownika jaw tylko 
wyraz jawa. Co istotne, dopiero z informacji na temat chronologizacji leksemu 
5 Inne przykłady tego typu omówiłam w artykule pt. Nieuświadamiane archaizmy w polskich 

związkach frazeologicznych (por. m.in. sposób dokumentowania we WSJPDun wyrazu pardon 
i wyrażenia: bez pardonu czy leksemu świątek i zwrotu: (w) świątek i piątek // piątek i świątek) 
[Piela, 2013, s. 59–71].
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jawa dociec można, że archaizm jaw jest wyrazem starszym w stosunku do słowa 
jawa (por. przywołane notacje w słownikach historycznych, m.in: SStp; SPXVI; 
SKN – wszędzie poświadczony został wyraz jaw). Podobnie sytuacja przedsta-
wia się z omawianym już wcześniej archaizmem zawartym w wyrażeniu: bez 
ogródek. W WSJP forma ogródka nie została (może jeszcze?) odnotowana; po 
wpisaniu do wyszukiwarki omawianego archaizmu wyświetla się wyraz ogró-
dek. Kolejny przykład stanowi archaizm dżdżu, który notowany jest pod hasłem 
deszcz (również w USJP jest odwołanie do hasła deszcz; historycznie to dawna 
postać tego rzeczownika – wygłosowa grupa spółgłoskowa w M. lp. po zaniku 
jeru miękkiego uległa ubezdźwięcznieniu: dežǯ – deszcz, natomiast przypadki 
zależne uległy wyrównaniu analogicznemu, por. D. dъzdja – ǯǯa C. dъzdju). Po 
wpisaniu do wyszukiwarki formy dżdżu pojawia się hasło deszcz, pod nim zaś 
zostały umieszczone frazeologizmy z tym archaizmem. Dodam, że istnieje tu 
możliwość „przejścia” do hasła dżdżu, wówczas jako artykuł hasłowy pojawi się 
frazeologizm: ktoś potrzebuje czegoś jak/niczym kania dżdżu (wraz z postaciami 
wariantywnymi: ktoś jest spragniony czegoś jak/niczym kania dżdżu; ktoś pragnie 
czegoś jak/niczym kania dżdżu; ktoś wyczekuje czegoś jak/niczym kania dżdżu; 
ktoś wygląda czegoś jak/niczym kania dżdżu; ktoś wypatruje czegoś jak/niczym 
kania dżdżu; ktoś łaknie czegoś jak/niczym kania dżdżu).

W powstającym WSJP nie podaje się – podobnie jak w Słowniku B. Dunaja – 
archaicznych znaczeń wyrazów zawartych dziś tylko we frazeologizmach. Za 
ilustrację niech posłużą przykłady omawiane już wcześniej, tj. trakt, przeciąg, 
wstręt i słomiany. W pierwszym przypadku jest to zasadne, bo nie poświadcza 
się jednostki w trakcie. Zastanawia jednak to, czy ta jednostka faktycznie wy-
szła z użycia? Jeśli zaś mowa o wyrażeniach z leksemem przeciąg (na przeciąg, 
w przeciągu), to wprawdzie są one udokumentowane, ale podane zostały bez 
definicji. Wstręt w WSJP notowany jest w dwóch znaczeniach, tj. aktualnym: 
‘odraza: stan psychiczny wywołany czymś dla nas bardzo nieprzyjemnym, ob-
jawiający się mdłościami lub trudną do pokonania niechęcią do kontaktu z tym’ 
oraz archaicznym: ‘trudność lub przeszkoda’ (por. przytoczone związki: czynić, 
robić komuś wstręty; zrobić coś bez większych wstrętów). WSJP notuje, jak wi-
dać, dawny sens omawianego wyrazu, jednak bez kwalifikatora, który by na to 
wskazywał. Dodam, że to znaczenie praktycznie jest dziś wygasłe, nieużywane, 
mieści się tylko w połączeniach wyrazowych. Żadnej informacji na temat ar-
chaicznej kwalifikacji nie podaje się również w przypadku połączenia słomiana 
wdowa, które – jak pokazałam wcześniej – pochodzi od historycznego znaczenia 
przymiotnika słomiany. 
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Aby dokładniej zobrazować różnice w sposobie prezentacji interesujących 
mnie jednostek językowych, przytoczę dla porównania archaizm kłam notowany 
we wszystkich omawianych tu leksykonach.

USJP:
kłam arch. «fałsz, kłamstwo, kłamanie» dziś tylko we fraz.
• przestarz. a. podn. Zadawać komuś, czemuś kłam zob. zadać w zn. 2.
m IV, D. -u, Ms. ˜mie, blm.

WSJPDun:
kłam* ZOB. zadawać – zadać kłam {komuś, czemuś}
zadawać – zadać kłam {komuś, czemuś} ‘udowadniać nieprawdziwość czegoś’: Dzisiejsze wy-
darzenia zadały kłam tezie o całkowitej obojętności społeczeństwa na przemoc. 

WSJP:
kłam

CHRONOLOGIZACJA: SStp
 SPXVI
 SKN
 SJPXVII
 STR
 SL
 SWil
 SJPWar
 SJPDor
 SJPSz
 SJPDun
 ISJP
 PSWP
 USJP
DEFINICJA: daw.  stwierdzenie niezgodne z rzeczywistością, mające na 

celu wprowadzenie kogoś w błąd
KWALIFIKACJA TEMATYCZNA: CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA 

> Ocena i wartościowanie 
> postawy wobec świata i życia 

 CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
 > Zasady współżycia społecznego

> zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie 

RELACJE ZNACZENIOWE: • synonimy: blaga, bujda, kłamstwo, łgarstwo, lipa
 • sprzeczne: prawda I
 •	 hiperonimy: fałsz, nieprawda I
POŁĄCZENIA: •	 zarzucić/zarzucać komuś/czemuś kłam
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CYTATY: • Rozumiem, że pan zarzuca kłam świadkowi Chmielew-
skiemu […]. 

źródło: NKJP: Stenogram z 84. posiedzenia Komisji
Śledczej ds. PKN Orlen SA 27 czerwca 2005 r.

• Stanisław Witski z Gdańska Wrzeszcza powiększył 
szeregi poetów-patriotów, publikując w „Naszym Dzien-
niku” odę „Do ciemiężonych”: „Narodzie drogi mój/
Swobodnie myśl i czuj / I pracuj. Broń swych praw. / Za 
kłam – w czyn odwet wpraw./Narodzie, trzeźwo patrz./
[…]”. 

źródło: NKJP: Polityka i obyczaje, Polityka, 2008-10-25
część mowy: rzeczownik
rodzaj gramatyczny: m3

liczba pojedyncza liczba mnoga

↓ ↓
M: Kłam M: kłamy
D: Kłamu D: kłamów
C: kłamowi C: kłamom
B: Kłam B: kłamy
N: kłamem N: kłamami
Ms: Kłamie Ms: kłamach
W: Kłamie W: kłamy

NOTY O UŻYCIU: Współcześnie używane przede wszystkim we frazeologi-
zmach.

Kończąc, pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Wiadomo, że 
frazeologia rozwija się niezwykle dynamicznie. Z tego też powodu niektóre 
frazeologizmy, notowane jeszcze w USJP, nie są poświadczane we WSJPDun. 
Mowa m.in. o związkach motywowanych archaizmem tapet ‘stół (przykryty 
zielonym suknem), przy którym toczą się jakieś obrady’, zawartym we fraze-
ologizmach: być, pojawić się, znaleźć się na tapecie ‘być omawianym, stać się 
ośrodkiem zainteresowania, tematem rozmów, dyskusji’, mieć coś na tapecie 
‘właśnie coś omawiać, zajmować się czymś w danej chwili’. Próżno też szukać 
w tym źródle połączenia czyjaś noga nie postanie, nie postała gdzieś motywo-
wanego dawnym znaczeniem czasownika postać ‘zjawić się, znaleźć się, stanąć 
gdzieś; ukazać się, zagościć gdzieś’. Jest natomiast udokumentowany związek 
coś, komuś w głowie nie postało, nie postanie ‘ktoś kategorycznie zaprzecza, 
że myślał o czymś, przewidywał coś, liczył się z czymś lub oczekiwał czegoś’, 
notowany pod następującym znaczeniem wyrazu postać ‘stojąc spędzić gdzieś 
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jakiś czas; też: pozostawać nieruchomym, niewykorzystanym przez jakiś okres 
(zwykle o pojazdach, koniach); ‘najczęściej w odniesieniu do budynków, obiektów 
architektonicznych, pomników itp.: przetrwać pewien czas stojąc, wznosząc się’ 
[WSJPDun]. We WSJPDun nie ma też archaicznego przysłówka dziwno ‘dziw-
nie’ utrwalonego w USJP w połączeniu dziwno mi ‘dziwię się’. Z kolei forma 
dziwo zyskała w leksykonie B. Dunaja status niesamodzielnej jednostki języka – 
oznaczona została odsyłaczem w postaci gwiazdki. Można ją dziś odnaleźć tylko 
w połączeniu o dziwo ‘tym zwrotem mówiący ocenia dany fakt jako zaskakujący, 
niespodziewany, budzący zdziwienie’ [WSJPDun]. Jednak w USJP ów wyraz miał 
szerszy sens: ‘coś dziwnego, niezwykłego, zdumiewającego; dziw, osobliwość’ 
(por. O dziwo ‘okrzyk wyrażający zdziwienie, podziw’), ‘cudo, straszydło, zjawa’, 
por.: Spojrzała na niego jak na dziwo [USJP].

W artykule próbowałam zwrócić uwagę na sposób umieszczania w wybranych 
słownikach ogólnych współczesnej polszczyzny jednostek z komponentem ar-
chaicznym. Powyższe rozważania pokazały, że w polskiej leksykografii podej-
ście do omawianych form języka jest dość niejednolite i różnorodne. Nie ulega 
wątpliwości, że tego typu jednostki są problematyczne w objaśnianiu. Zresztą 
często jest tak, że rozstrzygnięcia metodologiczne przyjęte w leksykonach wobec 
typowych frazeologizmów przenoszone są również na związki nietypowe, do 
których zapewne można zaliczyć połączenia ze składnikiem archaicznym. Wy-
daje się, że związki z izolowanym wyrazem wymagają odrębnego traktowania 
i osobnego miejsca w opisie leksykograficznym. Można sądzić, że największą 
jednak trudność sprawiają jednostki mieszczące zamierzchłe znaczenia słów. Nie 
są one traktowane jak elementy izolowane, chociaż za takie również mogą ucho-
dzić. W niektórych słownikach [WSJPDun, WSJP] zrezygnowano z podawania 
archaicznych sensów wyrazów, choć połączenia z nimi są przeważnie prezen-
towane. Może rozwiązaniem byłoby sygnalizowanie, że jednostki mieszczące 
„stare” znaczenia nie są semantycznie powiązane z przytaczanymi w słowni-
kach aktualnymi definicjami leksemów. Również szereg kwestii w objaśnianiu 
charakteryzowanych frazeologizmów wymagałby ujednolicenia, np. problem 
ich hasłowania (artykułem hasłowym jest sam komponent archaiczny związku 
frazeologicznego czy cała postać frazeologizmu z wyrazem dawnym), problem 
ich definiowania (czy definiować wyrazy archaiczne, czy tylko związek wyra-
zowy z tym komponentem; czy wprowadzać informacje na temat archaicznych 
znaczeń wyrazów motywujących związki wyrazowe), wreszcie: jakie adnotacje 
umieszczać w obrębie tego typu frazeologizmów (czy na temat źródeł jednostki, 
czy również informacje o kontekście kulturowo-historycznym). Wobec tego, że 
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nie ma jednolitej konwencji rejestru jednostek z elementem archaicznym, warto 
byłoby spróbować głębiej rozważyć status wskazanych tu frazeologizmów, by 
usunąć różne niedostatki w ich opracowywaniu.

ROZWIĄZANIA SKRÓTÓW

SeBr  – Brückner Aleksander, 1970, Słownik etymologiczny języka pol-
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SFJP  – Skorupka Stanisław, 1985, Słownik frazeologiczny języka pol-
skiego, t. 1–2, Wiedza Powszechna, wyd. 4, Warszawa.

USJP  – DuBiSz Stanisław, red., 2003, Uniwersalny słownik języka pol-
skiego, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

WSJPDun  – Dunaj Bogusław, red., 2007, Język polski. Współczesny słownik 
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ARCHAIZMY JAKO SKŁADNIKI ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH  
W SŁOWNIKACH WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY

Streszczenie

Problemy w opracowywaniu jednostek frazeologicznych pojawiają się nie tylko w przypadku 
pracy nad słownikami frazeologicznymi, ale również przy tworzeniu słowników ogólnych języka 
polskiego. Rzadko kiedy w opisie leksykograficznym porusza się kwestię traktowania związków 
z archaicznym komponentem. Okazuje się, że te konstrukcje wyrazowe zajmują marginesową 
pozycję w opisach leksykograficznych, a przecież one również wchodzą w skład zasobu słownego 
współczesnych użytkowników polszczyzny. 

Podstawowym celem artykułu jest pytanie o status frazeologizmów z elementem archaicznym 
w Uniwersalnym słowniku języka polskiego (USJP), we Współczesnym słowniku języka polskiego 
(WSJPDun) oraz w powstającym Wielkim słowniku języka polskiego (WSJP). Ogląd materiału 
frazeologicznego zawartego w tych leksykonach daje podstawy do twierdzenia, że sposób rejestro-
wania interesujących mnie frazeologizmów jest dość niejednorodny. W artykule staram się również 
pokazać wpływ opisu leksykograficznego na „losy semantyczne”, tj. na sposób interpretacji czy 
rozumienia jednostek z dawnym elementem.
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PHRASEOLOGICAL UNITS CONTAINING AN ARCHAIC ELEMENT 
IN COMPREHENSIVE DICTIONARIES OF POLISH LANGUAGE

Summary

The problems with the description of phraseological units appear not only in the case of work on 
phraseological dictionaries but also while compiling and editing comprehensive dictionaries of 
Polish language. It is a rare phenomenon for scholars to tackle the question of treating the units 
containing an archaic element in their lexicographical descriptions. It turns out that such word 
constructions play a marginal role in the lexicographical descriptions mentioned above, yet they 
also contribute to the lexical inventory of the contemporary users of Polish language.

The basic purpose of this article is to pose a question referring to the status of the phraseological 
units comprising an archaic element to be found in Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP), 
in Współczesny słownik języka polskiego (WSJPDun) and in Wielki słownik języka polskiego (WSJP), 
the last one being in preparation now. The insight into the phraseological material comprised in 
these lexicons gives grounds to claim that the registration methods used for the phraseological 
units, which lie in the sphere of my interest, are rather heterogeneous. In the article I also try to 
demonstrate how a lexicographical description has influenced the so-called “semantic vicissitudes”, 
that is how the units with archaic elements were interpreted or comprehended.


