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OSIOŁ – JAKI JEST W JĘZYKU 

HISZPAŃSKIM 

O CZYM I DLACZEGO 

Inspiracją do napisania tego artykułu była publikacja J. Anusiewicza z 1992 roku 
„Koń – jaki jest w języku polskim”. Autor stawia sobie za cel stworzenie nowej, 
bardziej adekwatnej definicji tego jakże popularnego w Polsce zwierzęcia i w tym 
celu analizuje to, co można by nazwać językowym obrazem konia w społeczeń-
stwie polskim. Nieprawdą byłoby stwierdzenie, że tym, czym koń dla Polaka, tym 
osioł dla Hiszpana, ale mimo wszystko wydaje się, że zwierzę to zasługuje na 
specjalną uwagę nie tylko ze względu na jego niepoślednie miejsce w literaturze  
i kulturze hiszpańskiej, o czym też wspomnimy, lecz także na bogactwo seman-
tyczne i konotacyjne, o czym nie wszystkim wiadomo. Temu ostatniemu zagadnie-
niu poświęcamy niniejszy szkic. 

OSIOŁ W HISZPANII I W JĘZYKU HISZPAŃSKIM 

Osioł znany na Półwyspie Iberyjskim (equus asinus) pochodzi od dzikiego osła 
z Afryki Północnej (equus africanus) i był powszechnie używany na południu 
Europy jako zwierzę juczne (te spotykane w Irlandii dostały się tam z Hiszpanii;  
wymieniono je na konie w czasie wojen napoleońskich). W Hiszpanii istnieją 
odmiany: andaluz-cordobesa, która pojawiła się w Andaluzji ponad 3000 lat temu, 
zamorano-leonesa, catalana i mallorquina. Warto dodać, że w okolicach Teruel 
odkryto malowidła naskalne przedstawiające udomowione osły. 

Jeśli chodzi o Amerykę Południową, Ignacio Garcilazo de la Vega pisze  
o pierwszym zobaczonym przez siebie ośle w Cuzco w swoich Comentarios 
Reales1 w 1557 roku. W niektórych rejonach Zamory, Valladolid czy Leonu młode 
osobniki (tamtejsza rasa to właśnie rasa zamorano-leonesa) nazywane są buches. 
Stąd wyrażenie ponerse como un buche oznacza ‘jeść z nieumiarkowaniem’. 

W ogóle osioł zwraca uwagę w języku hiszpańskim liczebnością synonimów go 
określających. Oprócz powszechnie znanego burro czy asno, słownik RAE z 20012 
podaje jeszcze: jumento, burdégano, rucho, rucio, borrico, borrego. 

                                                        
1 www.coloquio.com/clubandalucia/el_asno_pmora.htm 
2 www.buscon.rae.es 
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Luque Durán w zbiorowym dziele o słownictwie negatywnym na temat 
intelektu (Luque Durán 1996: 2) przytacza następujące określenia osła: burro, 
asno, borrico, borricote, asnechón, aborricado, acémila, burdégano, jumento, 
przy czym borrego i aborregado odnoszą się do głupoty i braku doświadczenia. 

Elektroniczny słownik synonimów3 podaje: asno, borrico, garañón, jumento, 
onagro, pollino, rucho, rucio, dotyczące określenia samego zwierzęcia, a także: 
imbécil, incauto, necio, rudo, tonto, torpe, zopenco, zoquete, zote, adoquín, idiota, 
ignorante, bruto, indelicado, ordinario, tosco, zafio dotyczące cech intelektu 
kojarzonych, zresztą zupełnie niesłusznie, z tym zwierzęciem. 

Onagro (dziki osioł azjatycki) może też oznaczać dawną machinę wojenną,  
a garañón pochodzące z germańskiego wyrazu ‘rozpłodowy’ odnosi się do osła, 
konia czy wielbłąda rozpłodowego, ale może też oznaczać mężczyznę o dużej 
potencji seksualnej4. Co ciekawe, niekiedy w Argentynie terminem burro określa 
się właśnie mężczyznę niskiego wzrostu, za to o imponującym przyrodzeniu. Nie 
notują tego znaczenia jednak ani konsultowane przez nas słowniki argentynizmów, 
ani inne, np. Léxico sexual ecuatoriano y latinoamericano (Castelo 1979). 

Sama etymologia określeń osła nie budzi większych wątpliwości. Corominas  
i Pascual (1980: 379 i 634) wyjaśniają pochodzenie leksemów burro i asno, 
przytaczając derywaty i podając prawdopodobne etymony w łacinie ludowej. Jako 
że nie jest to jednak temat naszego artykułu, przejdźmy do zagadnień z zakresu 
semantyki, leksykografii i paremiologii. 

Słownik RAE5 podaje kilkanaście znaczeń wyrazu burro: od najbardziej oczy-
wistego, czyli określenia nazwy zwierzęcia, poprzez nazwy urządzeń: ‘urządzenie 
złożone z dwóch drewnianych ramion, służące do cięcia czy piłowania’6, ‘drew-
niane koło zębate, którym napędza się pozostałe zęby kołowrotka’, nazwy gier: 
‘rodzaj gry w karty’, ‘gracz, który przegrywa w tej grze’, cech negatywnych 
kojarzonych z tym zwierzęciem: ‘człowiek nieokrzesany’, kolokwialnie: asno 
‘człowiek grubiański, ordynarny’, aż do określeń notowanych tylko w amerykań-
skich odmianach hiszpańskiego. I tak w Argentynie i Urugwaju burro oznacza 
konia wyścigowego, na Kubie podpórkę z drewna służącą osobom mającym 
trudności w chodzeniu, w Hondurasie rodzaj buta, masywnego, ze skóry, z grubą 
podeszwą, w Meksyku drabinę rozkładaną albo deskę do prasowania. Wreszcie 
cytuje kilka wyrażeń, w skład których wchodzi ten wyraz: burro cargado de letras 
oznacza kogoś, kto mimo pobranych nauk nie wyróżnia się wiedzą, burro de carga 
odnosi się do człowieka wytrwałego i pracowitego, bajar/apear del burro a alguien 
‘dać komuś do zrozumienia, że się myli’, bajarse/apearse del burro ‘przyznać się 
do błędu’, como burro sin mecate w hiszpańskim meksykańskim oznacza ‘bez 

                                                        
3 www.sinónimos.org – posługuję się wersją elektroniczną obu cytowanych słowników 

nie tylko ze względu na większą przystępność w konsultacjach, ale i, w przypadku słownika 
synonimów, większą liczbę leksemów niż np. w Diccionario de sinónimos (wyd. Espasa, 
1994), którym dysponuję. 

4 www.buscon.rae.es 
5 Ibidem. 
6 Tłumaczenia definicji słownikowych na j. polski: E. Stala. 
 



Osioł – jaki jest w języku hiszpańskim 559

umiaru’, poner a caer de un burro a alguien znaczy zarówno obrazić, jak i obma-
wiać, oczerniać, a ktoś puesto en el burro to człowiek zawzięty, konsekwentny. 
Casco de burro w Salvadorze i Hondurasie oznacza rodzaj skorupiaka, lomo de 
burro w Argentynie i Urugwaju służy do określenia progu zwalniającego (istnieje 
też wersja w rodz. żeńskim – loma de burro), mosca de burro to rodzaj insekta, 
pájaro burro to ptak tropikalny w kolorach brązowym, czarnym i białym, a pie de 
burro może oznaczać skorupiaka albo, w odniesieniu do męskich genitaliów, 
żołądź. RAE notuje również derywaty: borricote i borricón. 

Asno, podobnie jak burro, oznacza zwierzę albo osobę nieokrzesaną, istnieje 
również asno cargado de letras, caerse de asno (znaczenia identyczne jak  
w przypadku burro), natomiast no ver tres asnos to ‘nie widzieć nic’, a puente de 
los asnos to ‘trudność, jaką napotyka się np. w nauce i która zniechęca nas do 
dalszych badań’. Hasło asno w słowniku Covarrubiasa z 1611 roku (2003: 156– 
–159) zajmuje ponad dwie strony! Dowiadujemy się, że jest to znane zwierzę 
domowe, „wielkiego pożytku i małego wydatku”. Autor odsyła nas również swoim 
zwyczajem do dzieł Arystotelesa, Biblii, Pliniusza, Horacego czy św. Izydora  
z Sewilli: wszyscy oni wychwalają zalety tego zwierzęcia! 

Jumento, oprócz zwierzęcia jednokopytnego, czyli samego osła, czy człowieka 
bez ogłady, odnosi się do osła młodego i upartego, w Hondurasie oznacza osła 
rozpłodowego, a dawniej nazywano tak jakikolwiek miot zwierząt lub ptaków. 
Burdégano to efekt skrzyżowania konia z oślicą. Rucio i pochodzący od niego 
rucho mogą odnosić się do koloru: jasnobrązowego, białawego albo szarego  
u zwierząt, a w odniesieniu do osób szpakowatego. Ewentualnie może chodzić  
o kolor zbliżony do koloru złota. Acémila pochodzenia arabskiego (w klasycznym 
arabskim oznaczało ‘zwierzę juczne’) to z kolei mulica albo wszelkie zwierzę 
juczne, ale także osioł. Borrego oznacza kogoś nieokrzesanego, choć leksem ten 
ma jeszcze inne znaczenia niezwiązane z osłem. 

Diccionario Enciclopédico (1975 V: 350) dodaje jeszcze kilka dodatkowych 
znaczeń: w Kolumbii i Puerto Rico burro może oznaczać huśtawkę, w zoologii 
rodzaj ryby (parapristipoma mediterraneum), natomiast correr burro una cosa 
znaczy, że coś znika albo się gubi, a jeżeli ktoś jest puesto en el burro/ borrico, to 
jest on zdecydowany wytrwale i bez względu na cenę realizować swoje zamierze-
nia. Z kolei ver burros negros w Chile jest synonimem wyrażenia ‘widzieć 
gwiazdy’, descargar la burra odnosi się do kogoś, kto bez przyczyny odmawia 
wykonania jakiegoś zadania i zrzuca ciężar na inną osobę, estarle a uno una cosa 
como a la burra las arracadas oznacza ‘nie pasować’, a írsele a uno la burra ‘nie 
trzymać języka za zębami’. 

Kolejne znaczenia leksemu burro dodają słowniki amerykanizmów. W Argen-
tynie (Haensch, Werner 1993 II: 104–105) może się on odnosić do krzaka albo 
drzewka wysokiego na 2–3 m, rosnącego na północy kraju, którego liście służą do 
przygotowywania naparu wspomagającego trawienie. W tym samym regionie 
może oznaczać rodzaj napoju alkoholowego robionego ze spirytusu i rozmaitych 
ziół, a w całym kraju, oprócz wspomnianego już konia wyścigowego, konia 
starego i schorowanego. 
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W żargonie złodziejskim z Buenos Aires (Conde 1998: 58), burro, burra to 
dodatkowo ‘kasa sklepowa’, ‘kufer, w którym więzień przechowuje rzeczy 
osobiste’, stąd burrear oprócz znanego nam już ‘obstawiać konie na wyścigach’  
i ‘ci ężko pracować’ oznacza również ‘okraść kasę sklepową’, a burro coceador 
czy burro pateador, czyli osioł, który kopie, to kasa podłączona do alarmu, bo 
kiedy el burro patea ‘wł ącza się alarm’. Burrero to ‘złodziej okradający kasy skle-
powe’ (w tym znaczeniu może być także burrista) albo ‘lubiący wyścigi konne’, 
burrito natomiast to ‘mała kieszonka w spodniach z przodu na wysokości pasa’. 

Związani kulturowo z Argentyną Urugwajczycy (Haensch, Werner 1993 III: 62) 
używają terminu burro w odniesieniu do wyścigów konnych, a burrero w stosunku 
do osoby, która lubi na nie uczęszczać. 

OSIOŁ W PRZYSŁOWIACH 

Źródłem prezentowanych poniżej przysłów był zbiór opublikowany w sieci 
(www.terra.es) oraz słownik Juncady (1998). Można je podzielić na dwie grupy. 
Jedne informują nas o samym zwierzęciu, jego cechach fizycznych i umysłowych, 
inne poprzez porównanie z osłem obrazują naturę ludzką i zasady rządzące rela-
cjami międzyludzkimi. 

Wiadomo zatem, że osioł nie zawsze jest przyjazny dla nieznanego: a borrico 
desconocido, no le toques la oreja; że głodny nie wybrzydza: burro que gran 
hambre siente, a todo le mete el diente; że ośla ciąża trwa bardzo długo (prawie 
rok), a poród może być trudny: es más largo que el parto de una burra; i że ośla 
sierść szybko odrasta: burro pelado a trasquilones, a los diez días no se lo conoce, 
co zważywszy na polisemię tekstową, charakterystyczną dla wszystkich przysłów, 
może się odnosić także do pomyłki, która łatwo idzie w zapomnienie. 

Rzecz jasna, najsilniejszą konotacją osła jest głupota i nasza konsultacja 
paremiologiczna to potwierdza. Najwięcej przysłów, w których pojawia się osioł, 
przedstawia go jako zwierzę głupie, uparte i niewiele warte. Dlatego: 

Más vale callar que con borrico hablar. 
Más vale burro vivo que sabio muerto.  
Más puede negar un asno que probar un filósofo. 
Ignorante y burro todo es uno. 
Con capa de letrado, anda mucho burro disfrazado. 

Pogardę dla osła odzwierciedlają takie przysłowia, jak: 
Más vale oler a asno que a muerto. 
No se hizo la miel para la boca del asno. 

Z powodu ograniczonej inteligencji i niezbyt imponującego wyglądu (el burro 
delante, para que no espante i en el baile de tigres, el burro no saca pareja) osioł 
nie wytrzymuje konkurencji z koniem: a falta de caballos, troten los asnos, zaś 
powiedzenie, że: dijo el asno al mulo: tira allá, orejudo to znak, że stawia się go  
w tej samej kategorii co muła, czyli pospolite zwierzę juczne. Skoro jest tak 
niewiele wart, zasługuje jedynie na patyk do poganiania: al asno, el palo, y a la 
mujer, el regalo. Niewiele więcej wart ten, kto umie tylko poganiać osła, asno sea 
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quien asno batea, co jednocześnie może stanowić krytykę wszelkiego nepotyzmu  
i przyznawania stanowisk ludziom, którzy na nie nie zasługują. 

Osioł uważany jest także za zwierzę powolne: asno lerdo, arriero loco i zdecy-
dowanie lepiej mieć nad nim kontrolę i trzymać na uwięzi, bowiem burro suelto 
del amo se ríe, a burro amarrado, leña segura i burro apeado, no salta vallado. 

W ogóle po ośle nie ma się czego spodziewać: a burro negro no le busques 
pelo blanco. 

Jednakże nie wszystkie przysłowia krytykują to zwierzę. Wiadomo, że osioł jest 
wytrawnym przewodnikiem świetnie rozpoznającym raz przebyty teren oraz dzięki 
intuicji dobrze radzącym sobie na nieznanych ścieżkach. W związku z tym mówi 
się, że burro viejo mal tira, pero bien guía i dlatego más quiero tener asno que 
caballo de regalo. Jasnym nawiązaniem do tej zdolności osła jest powiedzenie: 
burro que tropieza dos veces el mismo canto, es burro doblado, co równie dobrze 
może się odnosić do naszej ułomnej ludzkiej kondycji – czasami kilka razy popeł-
niamy ten sam błąd, zanim w końcu nauczymy się wyciągnąć z niego wnioski. 

Podobnie jak w polskim, znane jest wyobrażenie niezdecydowanego osiołka, 
któremu w żłobie dano: 

Como burro de aguador, cargado de agua y muerto de sed. 
Asno de buridán avena, cubo de agua, hambre o sed, muere. 

Ale z drugiej strony osioł swoje wie: bien sabe el asno en qué casa rebuzna. 
Osioł posłużył też do odzwierciedlenia wielu prawd życiowych dotyczących 

także nas samych. A burro viejo, poco verde – to zalecenie zwłaszcza dla osób 
starszych, by zachowały umiar w jedzeniu. Uosobieniem umiaru jako takiego jest 
osioł z mitycznej Arkadii: Asno de Arcadia, lleno de oro, y come paja. 

Znana powszechnie prawda o pożytkach płynących z naśladowania zwyczajów 
środowiska, w którym przyszło się nam znaleźć, jest widoczna w zaleceniach: 

Cuando todos te dijeron que eres asno, rebuzna y ponte rabo. 
Si entre burros te ves, rebuzna alguna vez. 

Do starszych mężczyzn, którym często jest w stanie zawrócić w głowie młoda 
dziewczyna nawiązuje powiedzenie: a burro viejo, pasto tierno oraz: el asno junto 
a lo verde, o lo huele o lo muerde. A obraz prowokującej kobiety, wodzącej 
tańcem na pokuszenie jest widoczny w porównaniu: A la mujer bailar, al asno 
rebuznar, el diablo se lo ha de mostrar. 

Wiadomo też, że czasami pieniądze są w stanie zmienić wiele opinii, a więc: 
asno con oro, alcánzalo todo, albo: asno cargado de oro tiene el rebuzno más 
sonoro. 

Asna con pollino, no va derecho al molino to z kolei symbol osoby, która  
 nie jest w stanie skupić się na powierzonym zadaniu z powodu jakiegoś osobis-
tego zaangażowania. 

Do osób bardziej ceniących ilość niż jakość odnosi się przysłowie: burro 
grande, ande o no ande, a wygląd zewnętrzny jest jedynym wyznacznikiem war-
tości: burro adornado, busca mercado. Natomiast a burro muerto, la cebada al 
rabo radzi cieszyć się życiem. 
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Wreszcie powiedzenie: burro no es tan bestia como lo piensa el que lo piensa, 
nie tylko rehabilituje nieco samego osła, lecz także zaleca nie osądzać innych po 
pozorach. 

Jak zwykle w przypadku przysłów wyłania się obraz niejednorodny, a czasem 
wręcz przeciwstawny, ale na tym właśnie polega ich mądrość. 

DODATKOWA SYMBOLOGIA I INNE CIEKAWOSTKI 

Warto wspomnieć na koniec o miejscu osła w literaturze, kulturze i... polityce 
hiszpańskiej. Oczywiście od razu na myśl przychodzi bezimienny, w przeciwień-
stwie do szlachetnego Rozynanta, towarzysz Sancho Pansy, ale prawdziwym 
pomnikiem literackim stworzonym na cześć osła jest Platero y yo Juana Ramona 
Jiméneza (1881–1958) z 1913 roku. Osioł pojawia się również w bajce Tomása de 
Iriarte (1750–1791) El burro flautista, a w malarstwie oglądamy go w niektórych 
Kaprysach Goyi (Capricho 37 i 42). 

W pamiętniku swojej wyprawy do Włoch, Hiszpanii i Portugalii z 1595 roku, 
anonimowy autor rodem z Polski opisując wizytę w klasztorze Montserrat, nie 
omieszka wspomnieć o inteligencji tego zwierzęcia: “Supellectilem i victum, bo 
nigdy już na dół nie schodzą, mają z klasztora, a mają osły tak ćwiczone, że gdy 
[w] czas jedzenia w kuchni nakładą kożdemu z osobna obiad na osła i wypchną, to 
ona bestya z dzwonkim drogą zwyczajną chodzi od eremitarza do drugiego” 
(Czubek 1925: 74). 

Nie wszyscy wiedzą, że Rafael Alberti i Camilo José Cela zostali uhonorowani 
tytułem arriero de honor (honorowy mulnik) przyznawanym przez Asociación 
para la Defensa del Borrico i że w dowód uznania podarowano im po ośle. Osioł 
Albertiego nazywa się Carabina, a Celi – Golondrina. 

W Katalonii niektórzy nacjonaliści postanowili wprowadzić lokalną przeciw-
wagę byka, symbolu Hiszpanii, i tym sposobem sławę zyskał osioł kataloński 
(burro catalán). Według tych Katalończyków osioł, który swoją pracą zarabia na 
własne utrzymanie, jest uosobieniem pracowitości, łagodności i pokojowego 
usposobienia, podczas gdy byk to zwierzę nieproduktywne, agresywne i używane 
głównie w celach rozpłodowych i ku rozrywce ludu... Niektórzy pewnie 
skomentują to przysłowiem: Ir en borrico, a todos nos gusta un poquito, ale dla 
innych to żywy dowód na to, że osioł to dużo więcej niż tylko kojarzony z głupotą 
„ssak z rodziny koniowatych”. 
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Abstract 

Donkey in the Spanish language 

The main purpose of this work is to present the linguistic image of the donkey in the Spanish 
language and culture. As this animal has existed in the Spanish spoken reality for many ages, its’ 
image is deeply rooted in this language. It can be observed in a variety of meanings, especially if the 
American Spanish is concerned, as well as in numerous proverbs. The final conclusion bears out that 
this animal is much more than a mere beast of burden. 

Streszczenie 

Osioł – jaki jest w języku hiszpańskim 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w języku i kulturze hiszpańskojęzycznej obrazu 
osła – zwierzęcia od wieków istniejącego w hiszpańskiej rzeczywistości pozajęzykowej. Ta długo-
wiekowa obecność sprawia, że sam leksem jest głęboko zakorzeniony w języku, co potwierdza duża 
liczba jego znaczeń oraz bogata paremiologia, zwłaszcza w amerykańskiej odmianie hiszpańszczyzny. 
Ostateczny wniosek dowodzi jednoznacznie, że wyraz osioł oznacza dla użytkowników języka  
o wiele więcej niż zwykłe zwierzę juczne. 
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