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Abstract
Article is situated in a current of research on linguistic picture of the world. Subject of ana-
lysis are Czech’s twentieth century comparative structures motivated by a world of plants. In 
the article, comparison was discussed as a phraseological unit of Czech language, as well as 
contribution of plants names in creating comparison, describing characteristics and human 
behaviors. Manner of evaluation in those structures was also described, in which plants names 
serve for positive and negative evaluation.

Frazeologia motywowana światem roślinnym, odwołując się do codziennych 
doświadczeń i kontaktów człowieka z przyrodą, stanowi językowe odbicie jego 
nabywanej od zarania ludzkości potocznej wiedzy na temat roślin nadających się 
do spożycia, leczenia czy ubrania. Od dawna człowiek przypisywał niektórym 
roślinom także magiczną moc, a z czasem docenił również walory estetyczne 
wielu okazów fl ory. Obraz świata, utrwalony w zasobie frazeologicznym języka, 
jest obrazem potocznym, „naiwnym”, nienaukowym, przedstawiającym prak-
tyczne podejście człowieka do rzeczywistości oraz jego przekonania o świecie 
i informacje o sposobach zachowywania się w nim1. Różni się on od naukowe-
go, logicznego, niekiedy w zasadniczy sposób2. Dotyczy to także kategoryzacji 
roślin. Przykładem odmienności potocznego porządkowania świata przyrody 
od systematyki naukowej jest klasyfi kacja grzybów, które w 1969 roku zostały 
przez biologów wydzielone z królestwa roślin i uznane za samodzielne króle-

1  Na subiektywny charakter oglądu świata zwraca uwagę m.in. J. Maćkiewicz 
(Maćkiewicz 1999b: 17).

2  Por. rozróżnienie dwu modeli kategoryzacji świata – kategoryzacji logicznej i natural-
nej (Maćkiewicz 1999a: 51–52).
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stwo (por. Nowakowska 2005: 13). Natomiast zgodnie z potoczną wiedzą grzy-
by, szczególnie tzw. kapeluszowe oraz purchawki, smardze i trufl e, traktowane 
są jako rośliny. Dlatego też zostały one uwzględnione w naszych badaniach.

Przedmiotem poniższej analizy jest obraz człowieka zawarty we współczes-
nych czeskich porównaniach frazeologicznych motywowanych światem roślin. 
Porównanie rozumiemy tu za F. Čermákiem jako „ustálené a idiomatické po-
jmenování sloužící k označení a hodnocení (především) podobnostního vztahu 
mezi jménem (substantivem), určeným v konkrétním kontextu, a předem daným 
modelem” (Čermák 2007: 386). Jest to konstrukcja, która charakteryzuje się 
obrazowością, metaforycznością i ekspresywnością. Modelowa struktura kon-
strukcji komparatywnej obejmuje comparandum i comparatum. Oba elementy 
połączone są koniunktorem (np.: jako/jak, jako by, jako když; rzadziej až, co, 
div, hotový itd.), a ich zestawienie odbywa się za pomocą relatora i na podstawie 
wspólnej dla obu członów cechy semantycznej – tertium comparationis (Čermák 
1983: 476). Taką modelową konstrukcją komparatywną jest np. mít oči modré 
jako len. Jednak ze względu na fakt, że niektóre człony mogą mieć charakter 
implicytny3, będziemy mieć tu do czynienia z konstrukcjami typu: mít hlavičku 
jako makovičku (brak podstawy porównania), být tenký jako lupínek (brak czło-
nu porównywanego), urostlý jako bříza (brak członu porównywanego i relato-
ra), vlasy jako len (brak relatora i podstawy porównania)4.

Należy tu dodać, że nazwa rośliny o takim samym brzmieniu może oznaczać 
roślinę jako całość bądź jej część – np. owoc: hruška, slíva, višně czy kwiat: fi al-
ka, lilie, růže albo produkt żywnościowy: brambory, křen, zelí lub przemysłowy, 
np. drewno: buk, dub, jasan (por. Nowakowska 2005: 12). W związku z tym nie-
kiedy istnieje trudność z określeniem, które znaczenie nazwy rośliny aktualizuje 
się w danym porównaniu. Taka wieloznaczność powoduje, że spotykamy się 
z podwójnym odniesieniem – do rośliny i jej części, np. hruška jako drzewo: být 
(opuštěný) jako hruška v (širém) poli i hruška jako owoc: spadnout jako (zralá) 
hruška. Motywacją wielu konstrukcji komparatywnych są także różne cechy 
roślin, np. kształt – mít nos jako ředkvičku, zapach – vonět jako růže, smak – 
kouká jako by kousl do šťovíku czy walory użytkowe – rozlézá se to jako plevel. 
W związku z powyższym w analizowanym materiale występują odwołania do 
danej rośliny, uwzględniające oprócz jej nazwy ogólnej, np. růže – být (hezká) 
jako růže, również jej część – kwiat: být hezká jako z růže květ oraz cechy, np. 
barwę kwiatu: červený jako růže czy jego zapach: vonět jako růže.

3  Na temat porównań z komponentem roślinnym różniących się formą (kompletną lub 
eliptyczną) wypowiada się w swojej monografi i, dotyczącej polskiej frazeologii motywowanej 
światem roślin, A. Nowakowska (2005). Publikacja powyższa stała się dla nas inspiracją do 
niniejszych rozważań nad czeskimi porównaniami z komponentem ROŚLINA. Por. także tom 
poświęcony różnorodnym zagadnieniom związanym z obecnością roślin w języku i kulturze 
(Świat roślin w języku i kulturze 2001).

4  Materiał do analizy został wyekscerpowany z następujących źródeł: Slovník české fra-
zeologie a idiomatiky. Přirovnání (Čermák 1983), Wielki czesko-polski słownik frazeologicz-
ny (Orłoś 2009) oraz Česko-polský frazeologický slovník (Mrhačová, Balowski 2009).
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Przejdźmy do prezentacji obrazu człowieka wyłaniającego się z badanych 
porównań. Rozpoczniemy od jednostek opisujących jego wygląd zewnętrzny. 
Wiele konstrukcji dotyczy sylwetki. Człowiek porównywany do roślin jest: 
smukły – být (urostlý/štíhlý) jak bříza, být štíhlý jako jedle, být (štíhlý) jako 
proutek; rosły – (to je) kluk jako buk, být (vysoký/štíhlý/urostlý) jako topol, být 
silný jako dub; krzepki – být zdravý jako buk/dub, (být) zdravý jako tuřín/řípa/
lípa/křen/hřib, být jako tuřín, (být) zdravý jako pařízek; wysoki i chudy – (být) 
dlouhý, že by s ním mohl ořechy klátit; chudy i słaby – být (slabý) jako třti-
na; wątły (o słabej budowie ciała i słabym zdrowiu) – být (jako) padavka, být 
(slabý) jako hnilička, padali jako hniličky/(zralé) hrušky), být jako skleníková 
květinka; wychudły – (být) suchý jako trn; gruby – být jako řimbaba; niski 
i gruby – (být) kulatý jako meloun. Porównania opisują także kształt głowy, 
która może być mała i okrągła (zwykle o dziecku) – mít hlavičku jako mako-
vičku/cibuličku/cibulku lub duża i okrągła (zwykle o dorosłym) – mít hlavu 
jako meloun. Natomiast barwa włosów to jasny blond – (mít) vlasy jako len, 
mít vlasy jako sláma/slámu lub żółto-ruda – (mít) vlasy jako pochcaná sláma/
pochcanou slámu, zaś fryzura to bądź włosy potargane – mít vlasy jako roští, 
je jako když proletí/proletěl roštím, bądź przylegające do głowy i klejące się – 
(mít) vlasy jako pochcaná sláma/pochcanou slámu. Twarz jest zwykle okrągła 
i pucołowata – mít obličej/hubu/pusu jako meloun, být/mít tváře/mít pusu jako 
melounek, cera zaś jasna – (být) bílý jako lilie, delikatna i gładka – mít tváře/
pleť jako broskve, zdrowa i świeża – být svěží jako (orosená) broskev, zdrowa 
i rumiana – být červený/mít tváře jako (míšenské/panenské) jablíčko, mít tvářič-
ky jako růžičky albo blada, zmieniona w wyniku choroby – být jako bledule, 
být (žlutý) jako citrón, být (zelený) jako brčál, být (bledý) jako zelinka/zelen-
ka. Oczy mają kształt idealny, czyli są wydłużone z kącikami wewnętrznymi 
skierowanymi w dół, zewnętrznymi w górę – mít oči jako mandle lub są duże 
i okrągłe – mít oči jako blumy. Dominująca barwa oczu to niebieska – mít oči 
(modré) jak čekanka/čekanky, (mít) oči (modré) jako chrpy, (mít) oči (modré) 
jako len, mít oči jako pomněnky, ale występuje także ciemnoniebieska – mít oči 
jak fi alky, czarna – mít oči jako trnky i brązowa – mít oči jako mandle. Nos ma 
kształt mały i okrągły – mít nos jako ředkvičku albo duży i nieforemny – mít 
nos jako bramboru/okurku/vokurku, zaś jego kolor jest czerwony – mít nos jako 
ředkvičku. Usta są czerwone – mít rty jako jahody/maliny/třešně. Natomiast 
inne części ciała człowieka opisywane w porównaniach to jedynie chude i koś-
ciste pośladki – (mít) zadek jako dva kmíny.

Pozostałe elementy wyglądu człowieka, jakie zaświadczone są w badanym 
materiale, to ubiór: brzydki i nieodpowiedni – být/vypadat (v tom) jako strašak 
do zelí albo zbyt ciepły – být navlečený/nabalený jako cibule; zapach: przy-
jemny – vonět jako růže; brak higieny – mít nohy/uši/nehty, že by tam mohl 
brambory sázet; sposób poruszania się: zgrabny i sprężysty – (být) pružný 
jako (vrbový) proutek bądź niezgrabny i ociężały (także np. podczas upadku) 
– spadnout jako hnilička, spadnout jako (zralá) hruška/slíva, svalit se jako py-
tel brambor; ułomności (długotrwałe lub chwilowe): głuchota – (být) hluchý 
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jako pařez/špalek czy niewyraźna mowa – mluví jako když má v puse horký 
brambor. Na uwagę zasługują także wyróżniające się na tle przytoczonego ma-
teriału porównania przedstawiające ogólny wygląd młodej dziewczyny, która 
jest piękna i pociągająca – (to je) děvče/dívčina jako malina/jahoda, (to je) 
děvče jako karafi át, (to je) děvče jako (z růže) květ, být (hezká/krásná) jako růže/
růžička oraz delikatna – (je to) děvče jako poupátko i ma jędrne ciało – (to je) 
holka jako lusk.

Zatrzymajmy się na chwilę nad obrazem sylwetki człowieka zawartej w przy-
toczonych powyżej strukturach komparatywnych. Osobę wysoką, szczupłą, ale 
też o mocnej budowie ciała, pełną tężyzny fi zycznej i siły, porównuje się do róż-
nych gatunków drzew. Drzewo jest w potocznym obrazie świata symbolem ro-
śliny „odwiecznej”5. Od najdawniejszych czasów jest symbolem wszechświata 
(Forstner 1990: 151). W swoim obcowaniu z przyrodą człowiek nie znał potęż-
niejszej i bardziej okazałej rośliny od drzewa. Imponujące były dla niego jednak 
nie tylko rozmiary: wysokość czy grubość pnia, ale także fakt głębokiego zako-
rzenienia, czyli stabilności i odporności. Nie dziwi więc częste przywoływanie 
drzew w kontekście dodatniej charakterystyki ciała ludzkiego. Jak się wydaje, 
większość elementów pozytywnego wartościowania znajdujemy w symbolice 
dębu (dub) – szczególnego drzewa, obdarzonego w wielu kulturach magiczną 
mocą (por. Forstner 1990, Marczewska 2001). Porównanie człowieka do potęgi, 
odporności, wielkości dębu „jest więc wyrazem najwyższego uznania dla jego 
siły i wytrzymałości” (Nowakowska 2005: 62). Inne zaświadczone w materiale 
nazwy drzew: buk (buk) i topola (topola), odwołują się także do mocnej budowy 
ciała, krzepy i dobrego zdrowia. Natomiast brzoza (bříza) i jodła (jedle) dają 
obraz sylwetki zgrabnej i smukłej.

Człowiek krzepki, którego wygląd świadczy o dobrym zdrowiu, jest zesta-
wiony także z roślinami, których nie tyle wygląd, ile walory odżywcze posiadają 
znaczną wartość. Podstawowym odwołaniem jest rzepa (řípa) – jedno z naj-
starszych warzyw uprawnych o wysokiej wartości odżywczej. Podobną funkcję 
pełnią tu, jako nośniki porównania, brukiew (tuřín), chrzan (křen), lipa (lípa), 
borowik (hřib). Na uwagę zasługują szczególnie konstrukcje z nazwą warzywa 
o walorach odżywczych zbliżonych do rzepy, czyli brukwią, ponieważ prze-
trwały one w języku czeskim w omawianym znaczeniu mimo złej opinii, jaką 
warzywo to zyskało w czasie II wojny światowej, będąc podstawą żywienia, 
zwłaszcza w obozach koncentracyjnych. Stąd po wojnie brukiew była przede 
wszystkim symbolem biedy i cierpienia.

Wyraźne wartościowanie ujemne posiadają konstrukcje z odniesieniami 
do roślin uznawanych przez człowieka za nieprzydatne. Dlatego porównania 
z ulęgałką (hnilička) i przejrzałym uszkodzonym owocem (padavka) dają obraz 
wątłego, chorowitego i wychudzonego ciała ludzkiego. Negatywnie jest także 
postrzegana sylwetka tęga, przeciwieństwo smukłości i krzepy, stąd oprócz po-

5  Por. np. charakterystykę funkcjonowania drzew w języku i kulturze z odwołaniem do 
wierzeń ludowych (Marczewska 2001).
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równania do kształtu arbuza (meloun) znajdujemy odwołanie do dość pospolite-
go, niskiego i mało „reprezentacyjnego” kwiatu – złocienia (řimbaba).

Analizowane porównania prezentują także ciekawą charakterystykę wyglą-
du skóry twarzy. Postrzegana jest ona głównie poprzez odniesienia do barwy 
roślin. Rejestrujemy tu prototypowe odwołania do bieli – lilia (lilie), czerwieni 
– róża (růže) i żółci – cytryna (citrón). Dwa pierwsze posiadają nacechowanie 
pozytywne, określają pożądaną cechę: piękną i jasną lub rumianą i zdrową cerę. 
Odwołanie natomiast do barwy żółtej określa skórę bladą i zmienioną w wyniku 
choroby. Niezdrowy wygląd nadają skórze także odcienie zieleni innych roślin: 
intensywny kolor liści barwinka (brčál) oraz bladozielony kolor śliw renklod 
(zelinka) czy biel kwiatu śnieżycy (bledule). Zaróżowiona, zdrowa i świeża cera 
została porównana do brzoskwini (broskev), a także do owocu tzw. jabłoni miś-
nieńskiej (míšenské/panenské jablíčko), uprawianej w Czechach już od XV wie-
ku6. Jej owoce są niekiedy uznawane za czeskie „narodowe jabłka”. Mają barwę 
złoto-żółtą, przechodzącą w czerwień w miejscu operowania słońca. Powyższe 
porównanie funkcjonuje w języku, choć obecnie odmiana ta już rzadko wystę-
puje w uprawie. Należy tu dodać, że komparacje, wykorzystujące rośliny do 
pozytywnego wartościowania zabarwienia cery, odnoszą się jedynie do kobiet, 
szczególnie zaś młodych. Nie odnotowaliśmy tu natomiast opisu skóry twarzy 
mężczyzny.

Jeśli chodzi o opis barwy oczu, poświadczone mamy konstrukcje, które ko-
notują głównie typowe obrazy kwiatów w kolorze niebieskim. Jasny odcień tej 
barwy przywołują polne kwiaty o jasnobłękitnym kolorze płatków: bławatek 
(chrpa), niezapominajka (pomněnka), cykoria podróżnik (čekanka) i len (len), 
ciemny odcień zaś konotują fi ołki (fi alka). Natomiast pozostałe kolory oczu – 
czarny i brązowy – odwołują się z jednej strony do barwy małych owoców tar-
niny (trnka) o kolorze granatowym, niemal czarnym, z drugiej zaś do barwy 
migdałów (mandle).

Prezentując ustalone porównania z komponentem roślinnym, odnoszące się 
do wyglądu zewnętrznego człowieka, należy jeszcze wspomnieć o wyróżnia-
jącej się grupie dodatnio wartościujących komparacji, przedstawiających opis 
ogólnego wyglądu młodej kobiety – dziewczyny, w których ów obiekt porówna-
nia jest wyrażony explicite: děvče/dívčina/holka. Do tego celu zostały wykorzy-
stane odniesienia do drobnych, ale cenionych owoców, takich jak malina (mali-
na) i truskawka (jahoda), które przywołują nie tylko wygląd rośliny, ale także jej 
czerwoną barwę i wykwintny smak, co z kolei ewokuje obraz młodej, zmysło-
wej kobiety. Zestawienia zaś z kwiatami – roślinami ozdobnymi – nawiązujące 
z jednej strony do róży jako utrwalonego symbolu wysublimowanego piękna 
i elegancji, a z drugiej do goździka ogrodowego (karafi át) przedstawiającego 
urodę pełną prostoty, odwołują się także do ich woni pobudzającej zmysły. Za-
pach róży od starożytności kojarzy się z miłością i namiętnością, podobnie jak 
słodkawa nuta zapachowa goździka – dawniej pospolitego kwiatu ogrodowego, 

6  Por. http://www.veronica.cz/dokumenty/ovocne_dreviny_v_krajine.pdf (dostęp: 
4.04.2014).
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który młode dziewczęta często wplatały w wianki. Zachwytu nad krasą młodej, 
niewinnej i delikatnej dziewczyny dopełnia porównanie jej do pąku rozwijają-
cego się kwiatu. Natomiast jędrność ciała i zdrowy wygląd oddaje zestawienie 
z częścią rośliny strączkowej – strąkiem wypełnionym nasionami7.

Roślinne komponenty porównań odzwierciedlają także świat wewnętrzny 
człowieka: jego charakter, uczucia, emocje i zachowania. Człowiek bowiem, 
obserwując świat fl ory, zwrócił uwagę nie tylko na podobieństwa kształtu czy 
barwy poszczególnych okazów roślinnych do elementów swojego wyglądu, ale 
obcując na co dzień z przyrodą w stopniu znacznie głębszym, niż ma to miejsce 
obecnie, w epoce zurbanizowanej i zindustrializowanej, dostrzegł, że statycz-
ny z natury świat fl ory może odzwierciedlać także dynamikę wnętrza ludzkie-
go: uczucia, emocje, nastroje, jego reakcje na otaczającą rzeczywistość8. Tak 
więc ogląd świata roślin na przestrzeni wieków ułatwił człowiekowi mówienie 
o trudno przekładalnych na język uczuciach i emocjach9. Na szczególną uwa-
gę zasługują porównania, w których obrazy roślinne zostały wykorzystane do 
opisu ekspresji emocji dokonującej się za pomocą mimiki, ruchów ciała czy 
elementów fi zjologicznych. Mimika służy tu do wyrażania takich emocji, jak: 
smutek – kouká (se) jako poslední brambor/brambora ze sklepa; niezadowo-
lenie i niechęć – tvářit se/šklebit se jako když kousne/kouše/by kousl/by kou-
sal do citrónu, kouká/tváří se jako by kousl/kousal do šťovíku, tvářit se jako by 
kousl do kyselého jablka; zdziwienie – kouká jako když spadne/jako by spadl 
z jahody/z maliny (naznak/na břicho)/z višně, mít oči jako blumy. Ruchy ciała 
uzewnętrzniają zaś: strach – třást se/chvět se jako osika/(osikový) list/třtina; 
zniecierpliwienie – být/sedět (někde) jako na trní; przygnębienie – být jako 
zvadlá/zlomená lilie; brak sympatii do kogoś – mít někoho rád jako vosinu za 
krkem/v prdeli; gniew, złość – vzplanout/chytnout jako sláma; bezkrytyczną 
miłość, bezkrytyczne oddanie komuś – hořet jako sláma, vzplanout/chytnout 
jako sláma; samotność – být/zůstat (sám) jako hruška v poli, být (opuštěný) 
jako hruška v širém poli. Natomiast elementy fi zjologiczne wyrażają: wzrusze-
nie, żal – prolévat slzy jako hráchy; rozczarowanie, zawód – být (hořký) jako 
pelyněk; zakłopotanie – být červený jako (vlčí) mák, být červený jako malina/
pivoňka/růže, začervenat se jako růže/růžička.

Do opisu ekspresji emocjonalnej w powyższych porównaniach zostały wy-
korzystane odwołania do percepcji za pomocą zmysłu wzroku: okrągły kształt 
części rośliny – grochu świadczy o obfi tości łez, czerwona barwa kwiatu ozna-
cza rumieniec, a więc sygnalizują także intensywność cechy. Są tu również 

7  Por. m.in. Kolářová 2009.
8  Uczucia traktujemy jako stany psychiczne będące wyrazem stosunku człowieka do 

otaczającego świata. Mamy tu też na myśli nastroje, czyli uczucia o łagodnym, spokojnym 
przebiegu, np.: zadowolenie, wesołość, smutek, samotność, niepokój, tęsknotę, irytację. 
Emocje zaś to uczucia (pozytywne lub negatywne) o charakterze gwałtownym, świadome lub 
nieuświadamiane, powstające pod wpływem silnych bodźców zewnętrznych, takie jak np. 
gniew, rozpacz (por. także Puzynina 2000).

9  Na temat werbalizacji uczuć por. np. Nowakowska-Kempna 1995 i 2000 oraz Uczucia 
w języku i tekście (Nowakowska-Kempna, Dąbrowska, Anusiewicz 2000).
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nawiązania do percepcji za pomocą zmysłów uaktywnionych w bezpośrednim 
kontakcie człowieka z rośliną, czyli do zmysłu smaku – smak kwaśny i gorzki 
świadczy o braku uczucia przyjemności; i do zmysłu dotyku – kłucie ciernia 
i wąsów zboża oznacza silny dyskomfort. Oprócz powyższych odniesień reje-
strujemy także odwołania do obrazów powstałych na podstawie codziennych 
obserwacji wpływu środowiska na roślinę: liście osiki poruszane przez wiatr 
uosabiają człowieka drżącego pod wpływem strachu, żywioł ognia niszczący 
z łatwością słomę obrazuje osobę pobudliwą, występowanie w przyrodzie poje-
dynczych drzew, wolno rosnących na otwartym obszarze, symbolizuje człowie-
ka samotnego. Należy zwrócić uwagę, że świat roślin jest tu wykorzystywany 
w komparacjach konotujących obraz głównie uczuć przykrych.

Konkludując, należy stwierdzić, że rośliny wykorzystane w analizowanym 
materiale jako komponenty komparacji to przede wszystkim egzemplarze fl o-
ry rodzimej: drzewa, kwiaty, warzywa, owoce, które człowiek spotykał w ży-
ciu codziennym, uprawiał, korzystał z ich walorów ozdobnych i użytkowych: 
smakowych czy leczniczych. Natomiast egzotycznych okazów znajdujemy tu 
niewiele, są to przede wszystkim cytryna i migdał. Do zabiegu porównania czło-
wiek wykorzystuje nie tylko swoją obserwację, doświadczenie sensoryczne, ale 
także symboliczne odniesienia kulturowe, utrwalone stereotypy, takie jak np.: 
lilia – czystość i niewinność, róża – piękno i miłość. Alicja Nowakowska, ba-
dając polski zasób jednostek frazeologicznych motywowanych światem roślin, 
stwierdziła, że okazał się on skarbnicą wiedzy o ludziach i świecie. Dzięki nie-
mu poznajemy, co czuli i jak żyli nasi przodkowie, ponieważ nawarstwiający się 
od wieków zasób frazeologiczny odzwierciedla historię oraz materialną i ducho-
wą kulturę narodu (Nowakowska 2005: 9). Z całym przekonaniem możemy ten 
wniosek zastosować także do analizowanego w niniejszym artykule materiału 
z języka czeskiego.
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