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WŁOSKO-POLSKA LEKSYKOGRAFIA
FRAZEOLOGICZNA. OPIS I PRÓBA OCENY

Stwierdzenie, że leksykografia polsko-obcojęzyczna w okresie ostatniej półtorej
dekady przeżywa niebywały rozkwit, formułuje się samo w obliczu niezliczo-
nych słowników pojawiających się na polskim rynku wydawniczym. Osiągalne
stały się równocześnie leksykony publikowane za granicą i udostępniane pol-
skiemu odbiorcy jako uzupełnienie prac leksykograficznych przygotowywanych
przez polskich autorów i wydawanych w polskich oficynach wydawniczych.
Coraz częstsze są przypadki współpracy nawiązywanej przez polskich wydaw-
ców z domami wydawniczymi z zagranicy, której wynikiem są leksykony
wszelakich rozmiarów i rodzajów. Ożywienie na rynku wydawniczym nie omi-
nęło także frazeologii, która mimo że rzadziej niż bardziej tradycyjne elementy
słownictwa jest przedmiotem opisu porównawczego, to z pewnością na tyle
często, iż jej obecność w słownikach trudno przeoczyć. Z oczywistych wzglę-
dów frazeologia polska opisywana jest najczęściej w konfrontacji z językiem
angielskim. Niemniej jednak, także frazeologia polsko-włoska, która stanowi
przedmiot niniejszych rozważań, doczekała się kilku opracowań, pozwalających
na sformułowania natury ogólniejszej, dotyczące sposobów opisu języków pol-
skiego i włoskiego w kontekście frazeologicznej warstwy leksyki.

Celem artykułu jest opis materiału zawartego w dostępnych na polskim rynku
słownikach frazeologicznych polsko-włoskich oraz próba krytycznej oceny roz-
wiązań leksykograficznych zastosowanych przez poszczególnych autorów. Anali-
zie poddano następujące zbiory: Fraseologia italiana. Słowniczek frazeologiczny
włosko-polski Piotra Drzymały (1993, dalej FI), Wybór idiomów włoskich Piotra
Salwy i Małgorzaty Szleszyńskiej (1993, dalej WIW), Langenscheidt. 1000 idio-
mów włoskich Manueli Zardo (2002, dalej LIW) oraz Idiomy polsko-włoskie Anny
Mazanek i Janiny Wójtowicz (2004, dalej IPW). Jak widać, przebadana została
tylko idiomatyka opisywana w słownikach frazeologicznych sensu stricto. Pomi-
jam w charakterystyce słowniki ogólne włosko-polskie i polsko-włoskie, których
materiał frazeologiczny zasługuje na oddzielną analizę.
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1. Charakter słowników

Charakter słowników frazeologicznych włosko-polskich można określić mianem
„zróżnicowany”, jako że każdy z nich stosuje odmienne podejście do prezento-
wanego materiału: od bardzo zawężonego, a równocześnie profesjonalnego
ujęcia reprezentowanego przez IPW, przez mniej lub bardziej sformalizowany
zbiór Piotra Drzymały oraz WIW, który stanowi połączenie słownika ze zbiorem
ćwiczeń frazeologicznych, do najbardziej popularnego w swoim rodzaju leksy-
konu LIW.

Pierwszy z wymienionych słowników, będący zresztą elementem frazeogra-
ficznej serii Wydawnictwa Naukowego PWN, opiera się na założeniu, że mię-
dzy językami europejskimi istnieją zasadnicze podobieństwa w warstwie fraze-
ologicznej. Tak jak i inne leksykony z tej serii (np. Idiomy polsko-angielskie,
Idiomy polsko-hiszpańskie, Idiomy polsko-niemieckie), tak i ten prezentuje tylko
te wyrażenia idiomatyczne1, które mają odpowiedniki tożsame w planie treści
i wyrażania, w tym wypadku w języku włoskim. Słownik ten zawiera bardzo
obszerne, jak na leksykon frazeologiczny, omówienie struktur frazeologicznych
w języku polskim i włoskim. Parte I i Parte II po Wstępie zawierają ich szcze-
gółową deskrypcję. Tak więc znalazł się tam opis wyrażeń rzeczownikowych,
przymiotnikowych, przyimkowych i czasownikowych w języku polskim i ich
odpowiedników w języku włoskim. Obie części napisane są tylko po polsku,
w przeciwieństwie do Wstępu, który został przetłumaczony na włoski jako In-
troduzione; a stało się tak dlatego, że słownik przeznaczony jest – według auto-
rek – przede wszystkim dla uczących się polskiego Włochów i to im starają się
one przybliżyć strukturę frazeologizmów języka polskiego. Myślę, że z obu
części korzystać mogą z powodzeniem także Polacy uczący się włoskiego,
zwłaszcza studenci filologii włoskiej. Te dwie części są ważne jeszcze z innego
powodu, mianowicie – zawierają one materiał frazeologiczny nieobecny w czę-
ści głównej słownika, a obejmujący w zasadzie utrwalone kolokacje czasowni-
ków z wyrażeniami przyimkowymi typu: essere al servizio, arrivare al termine,
cadere in disgrazia, entrare in contatto itp. Autorki nie zawarły ich w części
słownikowej książki z uwagi na analityczny charakter ich semantyki. Ponadto
leksykon zawiera osobną część D, z najpopularniejszymi paremiami polskimi
i ich włoskimi odpowiednikami. Tak więc IPW nie są typowym zbiorem – albo
nie są li tylko słownikiem wyliczającym polskie wyrażenia frazeologiczne oraz
ich włoskie odpowiedniki. Jest to równocześnie próba opisu strukturalnego war-
stwy frazeologicznej języka polskiego i ukazania podobieństw między oboma
językami w warstwie strukturalnej frazeologizmów, przy podstawowym założe-
niu, że frazeologizmy są tożsame semantycznie.

Warto podnieść jeszcze inną kwestię – w IPW za punkt wyjścia opisu obrany
został język polski, w przeciwieństwie do pozostałych tu omawianych i więk-
szości innych słowników, opisujących polską frazeologię w konfrontacji z in-
nymi językami.
                                                          

1 Mając świadomość zróżnicowania terminologicznego we frazeologii, świadomie używam tu
kilku terminów wymiennie w odniesieniu do analizowanych jednostek. Tylko wtedy, gdy to jest
konieczne, będę różnicował nomenklaturę frazeologiczną.
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Słownik Piotra Drzymały jest w pierwszej kolejności leksykonem frazeolo-
gizmów, jednakże i ten autor próbuje prezentację frazeologii sformalizować,
i czyni to we Wstępie, jak i w części właściwej słownika. We Wstępie autor za-
warł krótki strukturalny opis różnic między polskimi i włoskimi frazeologizma-
mi, którego warstwę symboliczną przeniósł do słownika głównego – jako ele-
ment mikrostruktury gniazda frazeologicznego. Tak więc wyrażenia opatrzone
są równocześnie opisem ich struktury, co wyróżnia ten słownik spośród innych
leksykonów, które koncentrują się w opisie przede wszystkim na semantyce,
a nie na strukturze. Cechy syntaktyczne są tam opisywane jak gdyby obok czy
przy okazji, dzięki zamieszczanym tam przykładom ilustracyjnym, w których
ujawnia się idiosynkratyzm struktur włoskich frazeologizmów.

WIW wyróżnia się swoim bardzo praktycznym zastosowaniem, gdyż zawiera
część ćwiczeniową, testującą wiedzę frazeologiczną uczących się języka wło-
skiego Polaków. Nie będę tu omawiał cech charakterystycznych Ćwiczeń, bo nie
jest to element integralny słownika; nadmienię jedynie, że książka ta zawiera
klucz do ćwiczeń, co pozwala na samodzielne korzystanie z testów.

Słownik Langenscheidta w swym charakterze jest najbardziej „tradycyjny”:
nie zawiera żadnej podbudowy teoretycznej ani ćwiczeń. Jest to zbiór frazeolo-
gizmów włoskich z ich polskimi odpowiednikami.

Omawiane tu słowniki określają swoich adresatów jako studentów filologii
romańskiej i włoskiej (FI), zaawansowanych użytkowników języka włoskiego
(WIW) oraz uczących się języka polskiego studentów we Włoszech (IPW). LIW
nie określa odbiorcy. Skupienie się na osobach z zaawansowaną znajomością
języka obcego nie dziwi, jako że idiomy (choć nie inne wyrażenia zleksykalizo-
wane i sfrazeologizowane) są włączane do procesu nauczania języka obcego
systematycznie dopiero od poziomu średniozaawansowanego, równocześnie na
wyższych poziomach zaawansowania oczekuje się od uczniów posługiwania się
językiem idiomatycznym. Na takim użytkowniku skupia się explicite słownik
Salwy i Szleszyńskiej, którzy, w związku z tym nie podają na przykład, dosłow-
nych tłumaczeń idiomów włoskich, co jest zasadą również w pozostałych słow-
nikach (co czynią niektórzy słownikarze angielsko-polscy; por. Szpila 2002).
Dobra znajomość języka obcego pozwala na własne tłumaczenie struktury idio-
mu tego języka (jeśli zachodzi taka potrzeba).

2. Dobór materiału frazeologicznego

Wszystkie cztery omawiane tu słowniki zawierają niedużą liczbę frazeologi-
zmów w porównaniu z ich rzeczywistą obfitością w języku włoskim i polskim.
Najmniejszy jest WIW, który zawiera 687 wyrażeń idiomatycznych. Najobfitszy
w nie jest IPW, opisujący około 1200 frazeologizmów. LIW oraz FI prezentują
podobną liczbę jednostek – około 1000.

Oczywiście rodzi się pytanie o właściwy dobór materiału, czyli o to, czy wy-
brane jednostki w jakiś sposób są reprezentatywne dla języka włoskiego. Mała
liczba idiomów w połączeniu ze współczesnym charakterem leksykonów wska-
zywałaby na wybór tych wyrażeń, które cechuje przydatność w użyciu ze
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względu na częstotliwość ich stosowania oraz znajomość przez rodowitych
Włochów. Naturalnie określenie żywotności modi di dire jest bardzo trudne i w
większości twórcy leksykonów frazeologicznych opierają się tak na własnej
intuicji, jak i na obserwacjach frekwencji. Domyślam się, że w przypadku pol-
skich autorów najczęściej polega się na słownikach monolingwalnych i ekscer-
puje z nich najczęściej powtarzające się frazeologizmy. Tak właśnie się stało
w przypadku IPW, którego autorki wyraźnie piszą o źródłach swojego materiału
(s. 7). Piotr Drzymała posunął się dalej, jako że oprócz słowników (wymienio-
nych w Bibliografii) posłużył się także podręcznikami do nauki języka włoskie-
go, współczesną prasą i literaturą włoską. Nie zapomniał także o intuicji użyt-
kownika języka włoskiego. Nie wiemy, skąd pochodzą jednostki LIW, chociaż
autor zapewnia nas na stronie 3, że są to „zwroty najpopularniejsze i współcze-
śnie używane”. Autorzy WIW bardzo oględnie wspominają, że włoskie wyraże-
nia idiomatyczne zawarte przez nich w leksykonie należą do najczęściej spoty-
kanych w mowie potocznej (s. 5), nie podają jednak źródeł, z których korzystali.

W celu porównania naszych trzech słowników z leksykonami włoskimi się-
gnąłem po Frase fatta capo ha. Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni
Giuseppe Pittàno (1992) oraz In Italia. Modi di dire ed espressioni idiomatiche
Sandry Radicchi (1985), słowniki porównywalne pod względem liczby jedno-
stek oraz z powodu ich popularnego charakteru. Okazało się, że można znaleźć
tam takie frazeologizmy, których nie rejestrują polskie leksykony, np. fare come
il volpe con l’uva, essere muto come un pesce, adorare il vitello d’oro, piangere
sul latte versato.

Podobne zróżnicowanie w doborze zauważalne jest wśród samych słowni-
ków, jako że frazeologia w nich zawarta nie pokrywa się ze sobą. I tak na przy-
kład anadare a ruba, nuotare nell’oro nie są rejestrowane przez FI, tagliare
corto przez LIW, affogare in un bicchier d’acqua, essere amici per la pelle oraz
abbaiare alla luna występują tylko w WIW, a camandere a bacchetta tylko
w LIW, abbasare la cresta oraz scoprire l’Amercia są tylko w FI itd.

Podsumowując, należy powiedzieć, że o wiele ważniejsze jest – w przypad-
ku omawianych tu słowników – to, jak oddaje się znaczenia zamieszczonych
w słowniku haseł (o czym niżej) niż sam dobór jednostek, który jest – rzecz
ujmując najogólniej – w całości reprezentatywny dla współczesnej frazeologii
włoskiej.

Kwestią o wiele ważniejszą w doborze haseł jest właściwy wybór jednostek
frazeologicznych, tj. takich wyrażeń, które można sklasyfikować jako frazeolo-
giczne. Nawet gdybyśmy przyjęli dość wąskie rozumienie frazeologii, to z całą
odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że słowniki tutaj omawiane przedsta-
wiają materiał w sposób konsekwentny. Oznacza to, że gros haseł to wyrażenia
na wskroś idiomatyczne, stąd też właściwa wydaje się nazwa „idiomy”, użyta
w tytule LIW, WIW oraz IPW. Pozostaje, oczywiście, do rozstrzygnięcia status
hasła typu essere plus orzecznik, w których orzecznikiem jest rzeczownik lub
przymiotnik użyty w znaczeniu przenośnym. Takich wyrażeń spotykamy wiele,
np. w WIW: essere fifone, essere fritto, essere una frana, essere un carciofo,
essere un lavativo, essere una mignata. Wszystkie leksemy w funkcji orzecznika
są notowane jako figurati w słownikach monolingwalnych, opisujących ich
semantykę. Przecież znaczenie mignata ‘pijawka’ nie jest przynależne temu
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leksemowi tylko w wyrażeniu predykatywnym essere una mignata. A słowo
madrillo ze znaczeniem ‘un uomo attivo sul piano sessuale’, czyli ‘kobieciarz,
bawidamek, Don Juan’, nie traci go poza związkiem z czasownikiem essere
(FI). Oczywiście, podobnie rzecz się ma z innymi zwrotami, np. trovare il pollo
(WIW), prendere informazioni, presentare una domanda (FI) lub dare la busta-
rella (WIW), które zaklasyfikować by można do kategorii otwartych kolokacji,
a nie idiomów, jak również z verbi fraseologici, takimi jak stare plus gerundio,
stare a plus infinitivo, stare per plus infinitivo (por. FI). Pomimo swojej nazwy
są one tylko wyznacznikami aspektualnymi i nie włącza się ich tradycyjnie do
związków frazeologicznych

Podobne wątpliwości budzi zamieszczenie w słownikach form typu svignar-
sela, avercela con qlcu, fregarsene, intendersela con qlcu, czyli verbi pronomi-
nali, charakterystycznych dla języka włoskiego. Tutaj monolingwalne włoskie
słowniki frazeologiczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Podobnie jest
z IPW, gdzie zamieszczono także czasownik gwizdać na kogo/co z jego włoskim
odpowiednikiem infischiarsene di qlcu/qlco. Czy jednak ten czasownik z rekcją
przyimkową można uznać za idiom, jest rzeczą wysoce wątpliwą. Jak widać,
termin „idiom” traktowany jest przez polskich twórców słowników frazeolo-
gicznych w tym wypadku bardzo szeroko, ujmują oni bowiem w leksykonach
obok idiomów par exellence także złożenia.

Jeśli chodzi o stronę strukturalną materiału frazeologicznego, w omawianych
słownikach możemy napotkać wyrażenia: collazione al sacco; gioco da ragazzi;
krokodyle łzy, zwroty: fare due pesi e due misure; fare castelli in aria, ridere
sotto i baffi; frazy: se non è zuppa, è pan bagnato; se son rose, fioriranno; qual
buon vento ti porta. Jak już wspomniałem, IPW w osobnej części D zamieszcza
też proverbia. Należy jednak stwierdzić, że zdecydowana większość jednostek
to zwroty, wyjątkiem jest IPW, gdzie w równych proporcjach występują trzy
wymienione kategorie frazeologizmów.

3. Makrostruktura

Na makrostrukturę słownika frazeologicznego składają się hasła jednostek fra-
zeologicznych. W przypadku omawianych tu zbiorów reprezentują one układ
alfabetyczny haseł: frazeologizmy ułożone są alfabetycznie w grupach z nad-
rzędną organizacją literową. Tylko IPW nie wyróżnia grup literowych, co ozna-
cza, że zamieszczone tam jednostki występują jedna po drugiej. Z grupy tej
wyróżnia się także LIW, gdyż w nim o umieszczeniu idiomu pod jakąś literą
decyduje słowo-klucz, które zostało wybrane dla danego frazeologizmu, tak
więc mamy tu do czynienia z układem alfabetycznym według słów-kluczy, na-
zwanych hasłami (s. 3). Z kolei FI numeruje frazeologizmy w obrębie litery,
a WIW numeruje każdą kolejną jednostkę. Chociaż nie określono we Wstępie do
LIW charakteru tych „haseł”, po analizie materiału łatwo można się zorientować,
że chodzi tu o rzeczownikowe, czasownikowe i przymiotnikowe słowa-klucze.
Trudno jednak zaobserwować w tym leksykonie konsekwencje w doborze słów-
-kluczy, ponieważ czasami jako „hasło” wybrany jest rzeczownik (chociaż
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w przykładzie jest czasownik), np. rompere il ghiaccio, a czasami czasownik,
np. dire in saldoni/parole povere. W przypadku układu według słów-kluczy
konieczne jest ustalenie zasad ich doboru i opisanie tego w części wstępnej
słownika, jak również ułożenie właściwego indeksu jednostek frazeologicznych.
Dobry przykład takiego indeksu znajdujemy w WIW, który zawiera wykaz fra-
zeologizmów pogrupowanych według słów-kluczy, a są nimi w przeważającej
mierze rzeczowniki (marginalnie przymiotniki, śladowo inne części mowy, jak
np. liczebniki). Jestem zdania, że obszerny indeks wszystkich wyrazów autose-
mantycznych, będących składnikami frazeologizmów, jest nieocenioną pomocą
w korzystaniu z każdego słownika frazeologicznego. Biorąc pod uwagę syste-
mowe warianty frazeologizmów (co oznacza, że mogą się znaleźć w różnych
miejscach leksykonu), skracanie frazeologizmów lub używanie ich po prostu
w formach niepełnych – systemowo zaakceptowanych, czy chęć zastosowania
jednostki frazeologicznej z danym leksemem, ekscerpcji materiału, sprawdzenia
usłyszanego w formie niepełnej idiomu itp., indeks leksemów konstytuujących
frazeologizmy spełni swoją funkcję znakomicie. Przykładowo, słyszymy w roz-
mowie idiom giungere come un fulmine a ciel sereno, ale nie pamiętamy całego
zwrotu, lecz tylko giungere oraz sereno, i chcemy teraz odszukać go w słow-
niku. Zlokalizowanie go w WIW, bo tam tylko się znajduje, jest niemożliwe,
gdyż indeks w ogóle nie zawiera czasowników, i chociaż mieści przymiotniki
(np. bello, corto, largo), to nie możemy już odnaleźć sereno. Aby więc spraw-
dzić formę i znaczenie idiomu, należy zapamiętać występujące w nim rzeczow-
niki albo liczyć na szczęście, że w indeksie znajdzie się także szukany przez nas
przymiotnik. Wszystkie słowniki mają indeksy: WIW zawiera dwa: włoski (we-
dług słów kluczowych) oraz polski – alfabetyczny; FI, LIW oraz IPW zamiesz-
czają jedynie indeksy idiomów – odpowiednio polskich i włoskich.

Innym problemem przy cytacji frazeologizmów jest wybór formy, jaka bę-
dzie je reprezentowała w słowniku. Przy założeniu, że każda wybrana forma jest
poprawna i do potwierdzenia w innych, zwłaszcza monoligwalnych słownikach,
istotne jest zwrócenie uwagi także na inne formy frazeologizmu (systemowo
zaakceptowane). Uzależnione jest to oczywiście od wielkości słownika. Każdy
z omawianych leksykonów swoim rozmiarem sugeruje ograniczoną liczbę od-
mianek danego frazeologizmu. Niemniej w wielu wypadkach podawane są wa-
rianty, na przykład arrivare/guingere come un fulmine a ciel sereno (WIW),
perdersi (affogare) in un bicchiere d’acqua (LIW), prendere (pigliare) lucciole
per lanterne (FI). Ale na przykład w WIW znajdujemy tylko vivere sulle spalle
di qlcu bez wariantu campare sulle spalle di qclu. Na szczęście słownik ten
zawiera indeks, więc można odnaleźć pierwszą wersję i założyć, że obie mają to
samo znaczenie. Nie jest to jednak zasada, gdyż wyrażenia podobne do siebie
pod względem formy mogą się różnić zasadniczo znaczeniem, przykładowo: in
piedi/a piedi oraz mettere alla luce/mettere in luce.

FI, WIW oraz IPW układają idiomy alfabetycznie według pierwszego słowa
jednostki (w IPW pierwsza litera polskiego słowa). W przypadku FI, jest to
pierwsza litera czasownika, jako że w leksykonie występują przede wszystkim
zwroty, w przypadku negacji w zwrocie jednostka umieszczona jest pod ‘avver-
bo di negazione non’ (w przypadku negacji to rozwiązanie stosuje także WIW).
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4. Mikrostruktura

W omawianych słownikach podstawą gniazda hasłowego jest jednostka fraze-
ologiczna, która obowiązkowo we wszystkich leksykonach opatrzona jest pol-
skim lub – w IPW – włoskim odpowiednikiem. Każda jednostka użyta jest także
w kontekście zdaniowym, ilustrującym jej znaczenie i użycie. Wszystkie przy-
kłady są przetłumaczone na język polski lub włoski (w IPW). Mikrostrukturą
wyróżnia się FI, w której autor stosuje sformalizowany zapis struktury frazeolo-
gizmu, umieszcza odnośniki do źródeł przykładów oraz odwołuje czytelnika do
jednostek o zbliżonym znaczeniu. W poniższych rozważaniach pragnę się od-
nieść szczegółowo do dwóch kwestii: ekwiwalentów frazeologizmów oraz przy-
kładów ilustracyjnych, obecnych w każdym słowniku i stanowiących podstawę
haseł frazeologicznych.

Rozpocznę od Idiomów polsko-włoskich, które cechuje najbardziej konse-
kwentny dobór odpowiedników, a jest to spowodowane bardzo precyzyjną se-
lekcją polskich frazeologizmów, czyli podług zasady strukturalnej i semantycz-
nej tożsamości między systemem polskim i włoskim. Znajdują się tam więc
tylko takie jednostki polskie, których włoskie ekwiwalenty są z nimi syntagma-
tycznie i leksykalnie zbieżne, przykładowo: dumny jak paw – superbo come un
pavone; nie zmrużyć oka – non chiudere occhio; urodzić się pod szczęśliwą
gwiazdą – nascere sotto una buona stella; kropla w morzu – goccia nel mare; na
złamanie karku – a rotta di collo itd. Jak widać, zasada nadrzędna wpływa na
dobór odpowiedników włoskich, których obecność w tym leksykonie sama się
narzuca. W IPW zamieszczono także niefrazeologiczne tłumaczenie semantyki
wszystkich jednostek, co też odróżnia ten leksykon od innych, jako że są one
takiego opisu pozbawione.

Podobnych założeń nie czynią pozostałe słowniki, w których wybór mate-
riału włoskiego nie był uzależniony od jego podobieństw do polskich odpo-
wiedników. Tak więc selekcja ekwiwalentów determinowana była tylko ekwi-
walencją w planie treści, jednakże łatwo zaobserwować równocześnie podo-
bieństwa w planie wyrażania, co tylko potwierdza banalne już stwierdzenie
wielu frazeologów o wspólnym dziedzictwie frazeologicznym Europy, jak rów-
nież w licznych wypadkach potwierdza dobór frazeologizmów polskich w IPW
i ich włoskich ekwiwalentów.

Ujmując materiał całościowo, można ze spokojem powiedzieć, że słowniki
podają poprawne ekwiwalenty frazeologizmów włoskich. Zdarzają się drobne
błędy, jak na przykład andare a gonfie vele, który oznacza bardziej iść jak po
maśle niż iść pełną parą, jak to sugerują słowniki (nie można chyba utożsamiać
anadre a gonfie vele z anadare a tutto gas/vapore, który oznacza ‘robić coś
bardzo szybko’, np. jechać samochodem).

Wątpliwości budzi natomiast stopień frazeologiczności odpowiedników, tj.
nie zawsze dobór ekwiwalentu spełnia postulat zachowania frazeologicznego
charakteru oryginału. Przykładem może być fumare come un turco, który
w WIW oddany jest za pomocą kopcić jak komin, a w LIW tylko jako dużo palić,
kopcić.
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Zazwyczaj każdy leksykon stara się podawać więcej niż jeden odpowiednik,
i można tej decyzji tylko przyklasnąć. Rodzi to jednak problemy ekwiwalencji
stylistycznej, o której była mowa wyżej, jak również problem bliskości i dystan-
su semantycznego między odpowiednikami oraz tłumaczenia frazeologizmów
w kontekście zdaniowym, w którym może się pojawić wyrażenie niepodane
jako odpowiednik. Przykładowo w LIW essere fritto przetłumaczone jest w zda-
niu jako „koniec z tobą”, chociaż w słowniku jako jego ekwiwalent pojawia się
być skończonym.

Z kolei niepodawanie kilku odpowiedników powoduje niewłaściwe przyswo-
jenie użycia frazeologizmu. Przykładowo LIW jako ekwiwalent andare in visibilio
podaje tylko „szaleć (na czyimś punkcie)”. Tak można przetłumaczyć ten idiom
w kontekście przytoczonego tam przykładu, czyli: „Tutte le ragazze della città
vanno in visibilio per il nuovo attore del cinema”, ale już nie w „Quando lo zio mi
ha regalato il libro che desideravo tantissimo, sono anadato in visibilio”, gdzie
właściwym odpowiednikiem włoskiego frazeologizmu może być np. nie posiadać
się/szaleć z radości. Najlepiej by było, gdyby odpowiedniki oddawały w miarę
możliwości wyczerpująco kontekstowe użycie frazeologizmów, co oznacza, że
słownik powinien sugerować różne ekwiwalenty tłumaczeniowe, nie tylko ko-
gnitywne. Dotyczy to wielu innych frazeologizmów, przy których pojawia się
tylko jeden odpowiednik, oddający co prawda semantykę hasła, lecz na pewno nie
wyczerpujący możliwości przekładowych (por. np. abbaiare alla luna – zawracać
Wisłę kijem w WIW).

Przy wyborze odpowiedników można też zwrócić uwagę na to, czy są one
właściwie dobrane pod względem częstotliwości/powszechności użycia, znajo-
mości wśród polskich odbiorców. Bo jeśli, na przykład, dla frazeologizmu anda-
re con il cavallo di san/S. Francesco podamy (WIW) odpowiednik per pedes
(podobnie jak „włoskie” pedibus calcantibus), to warto się zastanowić, przez
kogo to łacińskie wyrażenie zostanie zrozumiane. Podobnie jest w tym samym
słowniku z giocare col morto oddanym jako grać z dziadkiem. Wątpliwe jest,
czy wyjaśnienie „w karty” wystarczy korzystającym ze słownika. To, oczywi-
ście, kwestia praktycznego zastosowania leksykonu, jak też pytanie o jego od-
biorcę. Nie zawsze dobrej znajomości języka obcego towarzyszy wiedza o war-
stwie idiomatycznej języka rodzimego i obcego (z moich doświadczeń wynika,
że tak nie jest). Może w takich wypadkach należy podać ekwiwalenty opisowe
obok ekwiwalentów frazeologicznych.

Należy zwrócić uwagę także na różnice stylistyczne przy podawaniu ekwi-
walentów. Leksykon frazeologiczny powinien zawierać frazeologizmy odpo-
wiadające sobie pod względem stylistycznym albo stosować system kwalifikato-
rów, i to zarówno dla frazeologizmów obcych, jak i rodzimych. Dla przykładu
zacytujmy włoski frazeologizm mettere qlcu nel sacco, który oznacza ‘zdobyć
nad kimś przewagę przebiegłością, sprytem’. Jest on bliskoznaczny z wyraże-
niami wystrychnąć kogoś na dudka lub zapędzić w kozi róg, podanymi jako
polskie odpowiedniki w FI. Jednak zamieszczony tam także zagiąć kogoś nie
tylko nie jest frazeologizmem, ale jest także niekompatybilny z włoskim idio-
mem, ze względu na swój nazbyt nieformalny charakter.

Problemem marginalnym, choć niebagatelnej wagi, jest językowa popraw-
ność polskich odpowiedników. Przykładem wątpliwej poprawności jest być
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twardym (trudnym) orzechem do zgryzienia podane jako ekwiwalent essere un
osso duro da rodere w WIW. Już kiedyś zwracałem uwagę na ten błąd frazeolo-
giczny przy okazji omawiania angielsko-polskiej frazeografii, jednocześnie
zastanawiając się, czy aby nie jest to przejaw stabilizowania się w polszczyźnie
nowej odmianki tego wyrażenia (Szpila 2004).

Jeśli chodzi o ilustracje znaczenia i użycia frazeologizmów w kontekście,
przykłady, z uwagi na wielkość leksykonów, ograniczają są do jednego (LIW,
WIW) lub dwóch (IPW, FI) zdań. Zdania w języku włoskim lub polskim są zaw-
sze tłumaczone na drugi język. Przekłady w większości wypadków zawierają
ekwiwalenty uprzednio podane. Czasami zdarza się jednak tak, że tłumaczenia
zdań zawierają inne wersje ekwiwalentów, jak najlepiej dobrane kontekstualnie.
Wydaje się, że poszerza to gamę możliwych odpowiedników tłumaczeniowych.
Porównajmy: dare botte da orbi – lać, gdzie popadnie/ile wlezie (WIW), w tłu-
maczeniu „ (...) stłukę go tak, że popamięta”; tamże tagliare la corda – wziąć
nogi za pas; zmykać; znikać, w tłumaczeniu „(...) musimy uciekać”; avere del
fragato – być odważnym; mieć charakter/ikrę (LIW), w tłumaczeniu: „To dopie-
ro kozak”. Dobrze się dzieje, gdy konteksty i tłumaczenia uzupełniają listę po-
tencjalnych tłumaczeń, a nie ograniczają je.

Konkludując, moja analiza czterech słowników frazeologicznych opisują-
cych włoską i polską frazeologię ujawnia problemy leksykograficzne typowe nie
tylko dla opisywanych tu języków (por. Szpila 2002). Kwestie poruszone są
natury jak najbardziej ogólnej i muszą zmierzyć się z nimi słownikarze zajmują-
cy się frazeografią porównawczą. W żadnej mierze wymienione tu potknięcia
nie umniejszają wartości omówionych leksykonów. Cieszy to, że bogata idio-
matyka włoska i równie ciekawa polska zostały nam udostępnione w tak profe-
sjonalny i ciekawy sposób.
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S t r e s z c z e n i e

A Review of Polish and Italian Phraseological Lexicography

The paper discusses four dictionaries presenting Polish and Italian phraseological units. The
author focuses on the description of the content of the lexicons and attempts to examine the
ways in which the respective authors deal with providing Italian fixed expressions with their
Polish equivalents.


