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Abstract

Jêzyk ujmuje sposób postrzegania rzeczywistoci przez dane spo³eczeñstwo.
Równie¿ przys³owia, które s¹ wytworem ludowego pimiennictwa, s¹ cile
zwi¹zane ze sposobem mylenia danej spo³ecznoci.
W XX wieku centrum ¿ycia przenios³o siê ze wsi do miasta, a tym samym miejski
sposób ¿ycia zacz¹³ siê odbijaæ tak¿e w przys³owiach. Ich frekwencja wprawdzie
spad³a, ale w ich formie dochodzi do transformacji, która zmienia ich pierwotne znaczenie, aktualizuje je zgodnie z miejskim sposobem postrzegania rzeczywistoci.
Przys³owia powoli gin¹ z naszego ¿ycia, choæ nie ca³kowicie. Pojawiaj¹ siê
w formie zmienionej, a owe zmiany dotycz¹ przysposobienia ich do nowej sytuacji
komunikacyjnej. Zmiany te maj¹ i efekt negatywny, likwiduj¹ ich pierwotn¹ wartoæ
estetyczn¹ i moraln¹.
Language always reflects the life of a certain society. Proverbs, which are the
product of folk literature, are closely related to the thinking of the community.
In the 20th century it was the city and city lifestyle that took over the dominating
role in the society, and this fact has left its mark also on proverbs and sayings. The frequency of their occurrence has dropped and their form has undergone transformations
changing their original meaning.
Proverbs, the fruit of folk literature closely related to country life, are slowly disappearing in their original form from our lives. Several types of transformations they
have undergone have deprived them of the original aesthetic and moral values.
Przys³owia wyra¿aj¹ prawdy, bêd¹ce suma doœwiadczeñ z najró¿norodniejszych dziedzin ¿ycia ludzkiego. Aby jednak te „m¹droœci
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¿yciowe” mog³y dobrze utrwaliæ siê w pamiêci, powinny mieæ ³atw¹
formê. St¹d przys³owia maj¹ krótka formê, proste zdania. Ich wymowa staje siê jeszcze bardziej wyrazista, gdy podawane w nich treœci
wyra¿one s¹ w formie poetyckiego obrazu, zaskakuj¹cego czêsto oryginalnoœci¹ przedstawionej w nim myœli, za pomoc¹ przekonuj¹cego
porównania czy oceny jakiejœ sytuacji ¿yciowej.
ród³a przys³ów s¹ najrozmaitsze. Spora ich czêœæ wywodzi siê
z literatury œwieckiej i religijnej, dawniejszej i wspó³czesnej, a rozpowszechnia³y je m.in. szko³a i Koœció³. Wiêkszoœæ zwrotów jednak
jest dzie³em anonimowych twórców, pochodz¹cych z ró¿nych warstw
i klas spo³ecznych. Wyra¿ali oni w przys³owiach przyjêty w ich œrodowisku sposób myœlenia i dzia³ania w okreœlonych warunkach spo³ecznych, tworz¹c zeñ jakoby ustn¹ encyklopediê wiedzy ¿yciowej i swoich pogl¹dów. Ich przys³owia treœci¹ i form¹ wyraŸnie ró¿ni¹ siê od
zwrotów przys³owiowych klasy panuj¹cej, która czerpa³a je z dzie³ literackich.
Przys³owia (a z nimi równie¿ frazemy werbalne, które czêsto stawa³y siê budulcem przys³ów, a ich pochodzenie, sposób powstania
i znaczenie s¹ bardzo bliskie)1 nale¿¹ do tych najwa¿niejszych jednostek jêzyka, które nie tylko coœ komunikuj¹, ale tak¿e ukazuj¹ nam
sposób myœlenia danej spo³ecznoœci. Chodzi tu z jednej strony o modê
panuj¹c¹ na dworach wiejskich, a z drugiej o ludow¹ m¹droœæ zyskan¹
wielowiekowym doœwiadczeniem. Te drugie stanowi¹ centrum naszej
uwagi. S¹ star¹ form¹, zbudowan¹ na metaforze ludowej, na uogólnionym ujêciu obrazowego doœwiadczenia. S¹ niejako skondenso-

Frazemy werbalne i przys³owia w istocie s¹ sobie bardzo podobne. wiadczy
o tym fakt, ¿e znamy szereg przypadków, kiedy frazem werbalny sta³ siê podstaw¹
przys³owia
®
;
®
;
®
;
®
;
®
Podobne zjawisko widzimy
równie¿ w jêzyku s³owackim:
®
;
®
;
®
;
®
;
1

: chodit spát se slepicemi

Choï spát se slepicemi, bude ráno

chytøejí lovit (ryby) v kalných vodách

V kalných vodách dobøe ryby lovit líná

kùe

Líná kùe nìco zmùe pálí ho dobré bydlo

v beránèí kùi

stavìt vzduné zámky

pláva proti prúdu
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®

Nemaåuj si zámky v povetrí

Proti prúdu neplávaj/ako plava nosi drevo do hory

Drevo do hory nenos lovi ryby v mútnej vode
stojaté vody

Dobré bydlo rohy má vlk

Èasto v beránèí kùi vlk se nachází.

Stojatá voda hnije a smrdí.

V mútnej vode ¾ahko ryby lovi

wanym ludzkim doœwiadczeniem i ludow¹ myœl¹ intelektualn¹ (ludow¹ m¹droœci¹), która jest przekazywana z jednego pokolenia na
drugie w celu ³atwiejszego oswojenia przez nowe, wchodz¹ce w proces socjalizacji, pokolenie otaczaj¹cej rzeczywistoœci.
Podczas gdy apelatywa s¹ od pocz¹tku istnienia samodzielnymi
znakami, przys³owia s¹ znakami z³o¿onymi, stworzonymi z niepodzielnych czêœci. Ich znaczenie nie wynika z sumy znaczeñ poszczególnych komponentów, z których siê sk³adaj¹, ale tworz¹ one now¹
kompleksow¹ wartoœci¹, now¹ zakodowan¹ rzeczywistoœci¹, ujêt¹
w formie metafory. Zatem przys³owia nale¿y traktowaæ jako mikroteksty bez mo¿liwoœci przejœcia na poziom wy¿szy ni¿ zasób leksykalny. Tê cechê przys³ów czêsto wykorzystuj¹ kolejne pokolenia, które
zmieniaj¹c np. jeden komponent, tworz¹ nowe obrazowe jednostki
drugiego rzêdu (na jeden obraz nak³adaj¹ drugi obraz, a ich zmienne
elementy wytwarzaj¹ now¹ wartoœæ; zwróæmy uwagê, ¿e jest to zjawisko podobne do neosemantyzacji leksykalnej). Ich niepodzielnoœæ
strukturaln¹ podkreœla równie¿ fakt, ¿e jako znak przys³owia przechowywane s¹ nawet w przypadku, ¿e jeden z ich komponentów leksykalnych zanik³ w jêzyku, a jego pierwotne znaczenie znajdziemy ju¿
tylko w s³owniku etymologicznym2.
U¿ytkownicy jêzyka ju¿ przed wiekami widzieli w nich ustalone
s³owne po³¹czenie nasycone obrazowoœci¹ z wysok¹ miar¹ metaforycznoœci i zwiêkszon¹ miar¹ emocjonalnoœci. Innymi s³owy, po³¹czenie, w którym co innego siê mówi, a co innego rozumie (por. Komenský 1971, s. 7). Z tego wzglêdu s¹ one w jêzyku czymœ wyj¹tkowym.
Zaczêto wiêc poœwiêcaæ siê wiele uwagi. Stopniowo zaczê³y przecho-

Jak wykaza³o powtórzone badanie przeprowadzone wród nauczycieli i studentów Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, przeprowadzone w roku
2009 (pierwotne w roku 2006), frazemy
û
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
by³y przez 100% nauczycieli i prawie
90% studentów zrozumia³e, nawet w przypadku, kiedy respondenci nie byli w stanie zinterpretowaæ treci rzeczownika w nich wystêpuj¹cego.
2

vìet nìkomu na nos

lem

být na

bem

rozbít na

ho

pifku

huntì

dát nìkomu

madìru

shoøet na

kopaèky

natahovat

troud

jít na

moldánky

nemít ani

kutì

být si

bulíky,

kvit

vzít si nìkoho na

ka dým

cou-

mít nìco za

pakál

lu-

mít na nìko-

vindru
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dziæ z kategorii jednostek oralnych do kategorii pismienniczych,
pocz¹tkowo jednak piœmiennictwa ludowego, tote¿ ju¿ w wiekach
starszych pojawia³y pierwsze zbiory tych szczególnych utworów jêzykowych.
Za najstarszy zbiór (a tak¿e pocz¹tek czeskiej paremiografii) uwa¿a siê tom z 1360 r., w którym zgromadzono czterysta staroczeskich
powiedzeñ, przys³ów i porzekade³ ³aciñskich sentencji. Jego autorem
jest mnich, Konrád z Halberstadtu, który swój zbiór nazwa³ Tripartitus moralium. Jednak ich intensywniejszy rozwój piœmienniczy przynale¿y do wieków XVI–XIX. V XVI wieku bowiem, który jest nazywany „z³otym wiekiem” czeskiej literatury, powsta³y dwa kolejne
zbiory staroczeskich przys³ów, powiedzeñ i sentencji: pierwszy – pióra biskupa Matìje Èervinky a Jana Blahoslava (liczy oko³o 800 jednostek) i drugi – pióra Jakuba Srnce z Varvaûova (liczy nieca³ych 700
jednostek). W³aœnie te zbiory z czasów veleslavínskich zawieraj¹ bardzo cenny materia³ przys³ów, który w czasie póŸniejszym (w dobie
odradzania siê jêzyka czeskiego) stanowi³ najwiêksz¹ inspiracjê dla
Josefa Dobrovskiego podczas tworzenia dzie³a Èeských pøísloví sbírka (o której jeszcze wspomnimy poni¿ej).
Liczne paremie znajdziemy tak¿e w ³aciñsko-czeskim s³owniku
Dictionarium linguae latinae z drugiej po³owy XVI wieku. Jego autorem jest s³awny czeski drukarz i organizator ¿ycia kulturalnego i literackiego, Daniel Adam z Veleslavína. Postanowi³ on do ³aciñskich
przys³ów dobraæ czeskie odpowiedniki, czêsto tworz¹c nowe przys³owia czeskie, poniewa¿ m¹droœæ w nich zapisana by³a uniwersalna
i odpowiada³a czeskiej rzeczywistoœci.
Najznakomitszych dzie³em paremiograficznym I po³owy XVII
wieku (1631) jest s³awna Moudrost starých Èechù za zrcadlo vystavená potomkùm pióra Jana Ámosa Komenskiego, która zawiera 2 215
formu³ wszelkiego rodzaju (porównañ, porzekade³, powiedzeñ i przys³ów, a tak¿e frazemów werbalnych). Dla nas wa¿ne s¹ przys³owia,
których tom obejmuje ca³y szereg, zachowanych do naszych czasów
niemal w niezmienionej postaci. Ponadto nale¿¹ one do wysoce dziœ
frekwentowanych jednostek jêzyka, np. Kdo jinému jámu kopá, sám
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do ní padá; Vrána vránì oèi nevyklove; Èí chleba jíš, toho píseò zpíváš; Bez práce nejsou koláèe; My o vlku a vlk za humny; Strach má
velké oèi itd.
Z wa¿nych zbiorów przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych wspomnijmy jeszcze o pracy Josefa Dobrovskiego Èeských pøísloví sbírka
(1804), która bywa uwa¿ana za pierwsz¹ czesk¹ naukow¹ publikacjê
tego typu. Rejestruje ona 1820 czeskich przys³ów.
W XIX wieku powsta³ ca³y szereg zbiorów prowerbii, z których
bezsprzecznie najwa¿niejszym jest F. Èelakovskiego Mudrosloví národu slovanského ve pøíslovích (1852) – pierwsze wielkie dzie³o, mo¿na by rzecz s³owiañskiej komparatystyki paremiograficzej i jedno
z wa¿niejszych dzie³ czeskiego romantyzmu, podkreœlaj¹ce kult ludowego piœmiennictwa jako Ÿród³o inspiracji literackiej.
Godnym odnotowania zbiorem z ostatniego okresu, które niejako
konfrontuje poprzednie zbiory z dzisiejszym stanem przys³ów czeskich (wykorzystuje przy tym metodê statystyczn¹), jest praca D. Bittnerovej i Fr. Schindlera Èeská pøísloví. Soudobý stav konce 20. století
(1997), zawieraj¹ca 5 738 przys³ów i mapuj¹ca na podstawie obszernych badañ frekwencjê u¿ycia poszczególnych utworów paremiologicznych w XX wieku. Ono stanowi³o podstawê ankiety, któr¹ wykorzystaliœmy do badañ nad sposobami modyfikacji czeskich przys³ów
na prze³omie XX i XXI wieku.
Stare pierwotne przys³owie bowiem, podobnie jak porzekad³o czy
powiedzenie, bêd¹c wytworem ludowego piœmiennictwa, ujmowa³y
aspekty wiejskiego sposobu ¿ycia. Jednak fakt, ¿e podstawowy, przewa¿aj¹cy sposób ¿ycia w XX wieku stopniowo przeniós³ siê ze wsi do
miasta, musia³ uwidoczniæ siê równie¿ w tej warstwie jednostek jêzykowych. Z ca³kowitej akceleracji, która wraz ze zmian¹ sposobu
wkroczy³a do wszystkich form naszego ¿ycia, zmieniaj¹c jego sposób, treœæ, a tak¿e czêsto – niestety – równie¿ myœlowy, intelektualny
poziom komunikacji codziennej (por. e-maile, SMS-y, blogi), a tym
samym sk³adniê i u¿ywane s³ownictwo, wynikaj¹ te¿ zmiany w strukturze i u¿ywaniu przys³ów. Podczas gdy na prze³omie ubieg³ego
i obecnego wieku zdawa³o siê, ¿e przys³owia bêd¹ powoli odchodziæ
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w zapomnienie, w ostatnim dziesiêcioleciu widaæ, ¿e powracaj¹ one
ze zwiêkszona si³¹, czêsto jednak w transformowanej postaci, która
odpowiada wspó³czesnemu sposobowi myœlenia i stylu ¿ycia. Nie stanowi¹ wiêc ju¿ praw moralnych, które mia³y regulowaæ zachowanie
jednostki w spo³eczeñstwie, ale zachowuj¹ swoj¹ moc oswajania rzeczywistoœci. Temu aspektowi pragnê siê poni¿ej przyjrzeæ.
W przeci¹gu ostatnich czterech lat œledziliœmy narastanie przys³ów w tekstach produkowanych przez studentów Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Zainspirowa³o to badania maj¹ce
na celu z jednej strony sprawdzenie œwiadomoœci jêzykowej w zakresie przys³ów czeskich, a z drugiej strony wyznaczenie kolokacji danych przys³ów. Badania przeprowadzone wœród studentów Wydzia³u
Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w latach 2006–2010 wykaza³y, ¿e œwiadomoœæ przys³ów jest doœæ znaczna. Ponadto zarejestrowaliœmy ró¿ne sposoby w³¹czania ich do tekstu, np. na zasadzie
intertekstualnoœci, jako samodzielne jednostki jêzykowe, jako mikroteksty podlegaj¹ce modyfikacji itp. Ten ostatni sposób zwróci³ nasz¹
szczególna uwagê, poniewa¿ wskaza³ na trzy typy transformacji przys³ów. S¹ to:
1. przys³owia przywo³ywane w postaci pierwotnej, do których zosta³a
dopisana druga czêœæ (w formie bezspójnikowej albo – w wiêkszoœci – ze spójnikiem i, a, ale), neguj¹ca pierwotne znaczenie przys³owia wyra¿one w pierwszej czêœci modyfikowanej jednostki3
(zmieniony komponent w formie zmodyfikowanej zosta³ zaznaczony kursyw¹):
a) wyra¿one w sposób bezpoœredni poprzez zaprzeczenie treœci
pierwotnego przys³owia:

Alkohol je nepøítel/metla lidstva. ® Alkohol je metla lidstva,

ale zametat se

musí.

3

Podobn¹ tendencjê mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w jêzyku s³owackim, np.:
.®
;
.®
;
û
.®
û

peniaze

kameòom, ty do neho chlebom
kameòom lepie trafí
skalu, hoï doòho.
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Èas sú

Cas sú peniaze, povedal si èaník a prirátal k cene dátum Kdo do teba
Kdo do teba kameòom, ty do neho chlebom, ale

Miluj blí neho svojho

Miluj blí neho svojho, vezmi

O mrtvých jen dobøe. ® O mrtvých jen dobøe,
Práce lechtí èlovìka. ® Práce lechtí èlovìka,
Ranní ptáèe dál doskáèe. ® Ranní ptáèe dál doskáèe,

konano zmiany szyku wyrazów, tym samym zmieniaj¹c pierwotne
znaczenie przys³owia (zmieniony komponent zosta³ zaznaczony
kursyw¹), np.:
Bìda muûùm, kterým ûena vladne.  Bìda muûùm, kterým ûena mládne.

ale kdo to má vydrûet.
ale huntuje tìlo.
ale zato døív zdechne / víc

seûere a døív pojde.

Skøivánek na Hromnice musí vrznout i kdyby mìl zmrznout. ® Skøivánek na
Hromnice musí vrznout i kdyby mìl zmrznout,
û

Nevdìk svìtem vládne. ®
svìtem vládne.
Darovanému koni v zuby nehleï. ® Darovanému
nehleï.
Dvakrát mìø a jednou øeû. ®
mìø a
øeû.
Kam vítr, tam plá. ® Kam vítr, tam
Kde nejde o ûivot, nejde o nic. ® Kde nejde o ûivot,
Kdo se bojí, nesmí do lesa. ® Kdo se bojí, nesmí do
Komu karty v ruce ustí, toho tìstí neopustí ® Komu karty v ruce ustí, toho
û
neopustí.
Komu Pán Bùh, tomu veci svatí. ® Komu
tomu veci
Dlouhé vlasy, krátký rozum. ®
vlasy,
Láska hory pøenáí. ® Láska
pøenáí.
Líná huba holé netìstí. ® Líná holé netìstí.
Ranní ptáèe dál doskáèe. ® Ranní ptáèe doskáèe.
S poctivostí nejdál dojde. ® S poctivostí
/
Leû má krátké nohy. ®
má krátké nohy.
Tichá voda bøehy mele. ® Tichá voda
mele.
Z cizího krev neteèe. ® Z
krev neteèe.
Dobrá hospodyòka pro pírko pøes plot skoèí. ® Dobrá hospodyòka
Bordel

ale muzikant by zmrzl, ne

poèítaèi na procesor

by zadarmo vrzl.

¦ádný uèený z nebe nespadl. ® ¦ádný uèený z nebe nespadl, ale blbce jako by

Jednou

vyhazoval.

¦enu ani kvìtinou neuhodí. ® ¦enu ani kvìtinou neuhodí, ale kvìtináèem

jde o hovno.

mùûe.

¦ivot není ûádné peøíèko. ® ¦ivot není ûádné peøíèko, ale poøádná duchna.

nebe.

b) wyra¿one poprzez rozwiniêcie myœli ujêtej w pierwotnym
przys³owiu w sposób sprzeczny z jego treœci¹ (naruszenie spójnoœci semantycznej, przez co uzyskuje sie now¹ wartoœæ znaczeniow¹):

alost

Lucifer,

Krátké

ruka

pína celé.

døív

nejdøív pojde

obvykle je bezzubý.

Kdo po tobì kamenem, ty po nìm chlebem. ® Kdo po tobì kamenem, ty po
nìm chlebem,
Kdo etøí, má za tøi. ® Kdo etøí, má za tøi,

nikam nedojde.

Strach

server

ale pìknì starým.

eráru

kdo krade, má za est / za sto. / Kdo

etøí, má za tøi roky tuberu.

si

s kouskem masa vûdycky poradí.

kdo neumí, ten vozí/uèí.

K

èerti.

dlouhé vedení.

nemoci

Èistota pùl zdraví. ® Èistota pùl zdraví,
Darovanému koni na zuby nehleï. ® Darovanému koni na zuby nehleï,

Kdo umí, ten umí. ® Kdo umí, ten umí,
Krása pomíjí. ® rása pomíjí,
Leû má krátké nohy. ® Leû má krátké nohy
Není vechno zlato, co se leskne. ® Není vechno zlato, co se leskne,

dvakrát

pláè.

blbost je vìèná.

a pravda jetì kratí.

není

vechno pravda, co se pleskne.

Ranní ptáèe dál doskáèe. ® Ranní ptáèe
Sportem ke zdravi. ® Sportem ke zdraví
Z hovna biè neuplete. ® Z hovna biè neuplete,

bez lahváèe vùbec nikam nedoskáèe.
a trvalé invaliditì.
a kdyû uplete, tak

3. przys³owia, w których dwucz³onowa struktura zostaje zachowana,
jednak druga czêœæ jest zmieniona w ten sposób, ¿e pierwotne znaczenie przys³owia jest zanegowane (transformowan¹ czêœæ przys³owia zaznaczam kursyw¹)4, np.:
Co mùûe udìlat dnes, neodkládej na zítra. ® Co mùûe udìlat dnes, mùûe

udìlat i zítra / neodkládej na zítøek,

nezapráská, a kdyû zapráská, tak jen jednou.

ale na pozítøek a má dva dny volna. /

Neodkládej na zítøek, co mùûe odloûit na pozítøí.

¦ivot je pes. ® ¦ivot je pes, a pes je nejlepí pøítel èlovìka.

Co tì nezabije, to tì posílí. ® Co tì nezabije, to

2. przys³owia, w których pierwotna struktura zosta³a zachowana, nastêpuje zaœ wymiana jednego lub dwóch wyrazów ewentualnie do-

4

Podobn¹ tendencjê mo¿na zauwa¿yæ równie¿ w jêzyku polskim, np.:

mycie skraca ¿ycie; W zdrowym ciele zdrowe cielê.
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se tì pokusí zabít znovu.

Czêste

Host do domu, Bùh do domu. ® Host do domu,
Jak se do lesa volá, tak se z nìho ozývá, ® Jak se do lesa volá, tak

H o ³ ó w k o T.,
s. 125135.
K o m e n s k ý J. A., 1971,
Praha.
 c i g a l s k a B., 2011,
S z p i l a G., 2003,
W i e j a k K., 2011,
¦ á b a Zd., 1968,

, [w:]
, przedmowa M. Czerwiñski, Warszawa 1986,

Co kryje siê w przys³owiach

hùl do ruky.

vyleze hajný

a ubalí ti jednu.

Kdo jinému jámu kope, sám do ní padá. ® Kdo jinému jámu kope/kopá,

je

u nìho na brigádì / je hrobaø.

Kdo se smìje naposledy, ten se smìje nejlíp. ® Kdo se smìje naposledy, ten
má dlouhé vedení.

Kdyû nejde hora k Mohamedovi, musí jít Mohamed k hoøe. ® Kdyû nepùjde
hora k Mohamedovi,
Kdyû se dva perou, tøetí se smìje. ® Kdyû se dva perou,
Komu se nelení, tomu se zelení. ® Komu se nelení,
Lepí vrabec v hrsti neûli holub na støee. ® Lepí vrabec v hrsti û
pøijede Mohamed lanovkou.

, Kraków.

Przys³owia ludowe m¹droci¹ polskiej wsi

, Kraków.

, Lublin.
. Praha, Svoboda.

Poznawcze aspekty interpretacji przys³ów

Tesáno do kamene, psáno na papyrus

Hollywood se smìje.

ulítlá

akcie.

Øeè se mluví, voda teèe. ® Øeè se mluví
Tak dlouho se chodí se dûbánem pro vodu, aû se ucho utrhne.  Tak dlouho se
chodí se dûbánem pro vodu, aû
û
Vude dobøe, doma nejlíp.  Vude dobøe, doma
û
a pivo se pije.

dá nìkdo na pivo / a se pøinese pivo.

nejhùø / doma (je) man elka.

Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹, ¿e przys³owia dziœ nie s¹ ju¿ tylko
domen¹ wiejskiego doœwiadczenia i literatury ludowej. Nale¿¹ do
ca³ego narodu. Nadal ujmuj¹ doœwiadczenie cz³owieka, tym razem
cz³owieka miejskiego i wiejskiego, nawet jeœli nie jest ono tak moralnie nieskazitelne, jak pierwotne. Daje jednak mo¿liwoœæ ³atwej orientacji w rzeczywistoœci, oswojenia otaczaj¹cego œwiata, poznania jego
nowych praw i zasad. S¹ równie¿ ¿ywym materia³em jêzykowym,
który podlega, podobnie jak frazeologizmy, ró¿nym modyfikacjom.
Jako wynik piœmiennictwa ludowego s¹ w sposób istotny i nierozerwalny po³¹czone z wiejskim sposobem ¿ycia, a oddaj¹c w swej
pierwotnej postaci jego realia, stopniowo ustêpuj¹ z naszego ¿ycia.
Pojawiaj¹ siê natomiast w innej postaci. Jednak te najnowsze straci³y
ju¿ swoj¹ pierwotn¹ wartoœæ, zarówno estetyczn¹, jak i moraln¹.
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Moudrost starých Èechù za zrcadlo vystavená potomkùm,

Krótko o przys³owiu

ten se udøe.

ne

Mylenie potoczne. Heterogenicz-

noæ zdrowego rozs¹dku
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