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OD ADRIATYKU DO BAŁTYKU –  
ŚWIAT RYB W CHORWACKIEJ  
I POLSKIEJ FRAZEOLOGII  
(o związkach frazeologicznych należących  
do identycznych pól znaczeniowych)

Analizie zostały poddane chorwackie i polskie jednostki frazeologiczne, pochodzą-
ce z polskich i chorwackich opracowań leksykograficznych, zawierające kompo-
nent ryba oraz nazwy ryb, czyli jednostki o ustabilizowanej pozycji w obu językach. 
Pola znaczeniowe jednostek zostały omówione ze względu na podobieństwa i róż-
nice językowe czy kulturowe oraz utrwalone w języku stereotypowe sądy. Badanie 
stopnia ekwiwalencji między wybranymi związkami frazeologicznymi pozwoli na 
uzupełnienie i wzbogacenie słownika polsko-chorwackich frazeologizmów.

Słowa kluczowe: frazeologizm, świat morski, ekwiwalencja, polski, chorwacki

Chorwacja i Polska to państwa należące do podobnego kręgu kulturowego, 
z podobnymi doświadczeniami historycznymi i społecznymi. Pomimo licznych 
zbieżności niemało je jednak dzieli, zarówno w planie kulturowo-społecznym, jak 
i językowym, a ściślej rzecz ujmując, mamy na myśli odzwierciedlone w języku 
odmienne rozumienie rzeczywistości. Frazeologizmy animalistyczne (wraz z soma-
tycznymi) stanowią dużą część chorwackiego i polskiego korpusu frazeologicznego 
i ze względu na ten fakt obrazuje znaczny fragment rzeczywistości. Właśnie to było 
powodem, dla którego postanowiono zbadać językowy obraz świata ryb w chor-
wackich i polskich związkach frazeologicznych. Wprawdzie istnieją liczne prace 
poświęcone zagadnieniom kontrastywnej chorwacko-polskiej frazeologii animali-
stycznej, jednak interesujące nas zagadnienie do tej pory nie zostało opisane. 

O związkach frazeologicznych zawierających nazwy różnych gatunków ryb 
w języku polskim i włoskim pisała Joanna Szerszunowicz (2005) w artykule Języ-
kowy obraz ryb we frazeologii polskiej i włoskiej (ujęcie komparatywne), a fraze-
ologizmy z komponentem ryba i nazwami ryb morskich w standardowym języku 
chorwackim i jego dialektach w porównaniu z włoskim opisali Maslina Ljubičić i 
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Vinko Kovačić (2008), zaś Barbara Kovačević i Ermina Ramadanović (2014) w 
artykule Slika mora u hrvatskoj frazeologiji przeanalizowały podobne frazeologi-
zmy w standardowym języku chorwackim i jego dialektach. O rodzajach ekwiwa-
lencji frazeologicznej na przykładach z komponentem ichtionimicznym w języku 
chorwackim i słowackim pisały Ivana Čagalj i Milina Svitkova (2014), natomiast 
M. Ljubičić (2014) omówiła leksem ryba we frazeologii języka chorwackiego i 
innych języków europejskich. Antica Menac i Mira Menac-Mihalić (2013) w ar-
tykule More u hrvatskoj frazeologii przeanalizowały m.in. liczne frazeologizmy 
ichtionimiczne w języku chorwackim oraz w jego dialektach i gwarach. 

W trakcie badań nad obszernym materiałem obejmującym związki fraze-
ologiczne z wybranymi komponentami (ryba albo nazwy gatunków ryb) wykry-
stalizowała się w obu językach grupa połączeń, które należą do tych samych pól 
znaczeniowych. Zamierzamy zaprezentować te pola i pokazać, które z wybranych 
komponentów znajdują się w ich składzie, opiszemy ich motywację i odpowiemy 
na pytanie, jaką rolę stereotypy lub rzeczywistość pozajęzykowa odgrywają w two-
rzeniu tych związków. 

W niniejszym artykule nie zostaną poddane analizie jednostki frazeologiczne 
obecne w dialektach chorwackich i polskich, omawiamy tylko te z języka standar-
dowego, choć warto podkreślić, że chorwackie słowniki dialektalnych związków 
frazeologicznych, jak np. słownik frazeologizmów nowosztokawskich ikawskich 
w gwarach w Chorwacji (Menac-Mihalić 2005) oraz słownik frazeologizmów w 
gwarze splickiej (Menac-Mihalić i Menac 2011) zawierają znaczną liczbę przykła-
dów związków frazeologicznych z wybranymi komponentami. 

Analiza frazeologizmów w ramach pół znaczeniowych 
Ryby są symbolem dobroci i spokoju, początku oraz słońca, ale rownież 

tajemniczości, życia, płodności i stanowią ważny symbol Chrystusa (Ichthys, gr. 
‚ryba’) (Kopaliński 2003: 1121). Frazeologizmy obu języków z komponentem ryba 
opisują wygląd człowieka poprzez odniesienie do jego spojrzenia i postury. Zarów-
no w polskim, jak i w chorwackim istnieją tożsame pod względem formalnym i 
leksykalnym związki frazeologiczne odnoszące się do oczu i wzroku – riblje oči i 
rybie oczy1 ‘oczy bardzo jasne, okrągłe, wypukłe’ i ‘wzrok, spojrzenie bez wyrazu’. 

Nawiązanie do świata ryb bywa też wykorzystywane w opisie osoby szczu-
płej, jednak w każdym z interesujących nas języków frazeologizm jest tworzo-
ny poprzez odwołanie do innego gatunku. W języku chorwackim bardzo chudego 
człowieka opisują jednostki leksykalne suh (mršav) kao bakalar ‘bardzo chudy’ 
i osušiti se kao bakalar ‘bardzo schudnąć’. Bakalar (pol. dorsz) to płaska i wy-
dłużona w swym kształcie ryba z rodziny Gadidae, żyjąca w zimnych morzach. 

1 Hrvatski jezični portal (dosł. Chorwacki portal internetowy) notuje frazeologizm w 
liczbie pojedynczej riblje oko pomimo niewielkiej liczby zapisanych świadectw: http://hjp.
novi-liber.hr/index.php?show=search_by_id&id=eFpjUBk%3D Data dostępu: 4 maja 2014.
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W Chorwacji sprzedawana jest w postaci suszonej i często pojawia się na świą-
tecznych stołach (ma podobny status do polskiego karpia), zwłaszcza w Wigilię 
Bożego Narodzenia i Wielki Piątek (Vidović Bolt 2008: 319). W języku polskim w 
tym samym polu znaczeniowym znajdziemy frazeologizm motywowany obrazem 
śledzia, masowo odławianej ryby morskiej: chudy jak śledź. Według Słownika ję-
zyka polskiego pod red. Mieczysława Szymczaka (1993: 444) śledź to „Clupea ha-
rengus, jadalna ryba morska z rodziny śledziowatych, mająca ciało wrzecionowate, 
koloru srebrzystego z ciemnym grzbietem i pletwą ogonową głęboko wyciętą”.

Można założyć, że na powstanie polskiego frazeologizmu chudy jak śledź 
miał wpływ wygląd zwierzęcia w jego naturalnym środowisku, ale również „po-
strzeganie śledzia jako bladego i wymizerowanego w wyniku moczenia przed spo-
życiem” (Szerszunowicz 2005: 364). Stanowisko to, w odniesieniu do chorwac-
kich związków frazeologicznych suh (mršav) kao bakalar i osušiti se kao bakalar, 
podzielają Kovačević i Ramadanović (2013: 331), pisząc, że nie ma pewności czy 
znaczenia frazeologizmów, w których występuje dorsz, motywowane są obrazem 
ryby, czy też podstawą były obserwacje dotyczące dorsza jako artykułu spożyw-
czego.

W składzie frazeologizmów obu języków opisujących bardzo chudą osobę 
występuje też komponent szczupak (chorw. štuka) – suh kao štuka, być szczupa-
kiem, być szczupaczkiem. Szymczak (1993: 402) w Słowniku języka polskiego wy-
jaśnia, że szczupak „(Esox lucius) to ryba drapieżna z rzędu śledziokształtnych, 
mająca zwykle około 1 m długości, pysk spłaszczony, z ostrymi, skierowanymi ku 
tyłowi zębami, ubarwienie zmienne; żyje w wodach słodkich i słonawych w całej 
prawie Europie, ceniona ze względu na smaczne mięso”. 

Do pola znaczeniowego opisującego zły wygląd (niekoniecznie także chu-
dość) zaliczają się frazeologizmy opisujące mizerną, bladą oraz brzydką osobę. Na 
trupiobladą cerę wskazuje frazeologizm blady jak wymokły śledź ‘bardzo blady’. 
Wygląd i sposób przygotowania dorsza można uważać za źródło motywacji tak-
że innych polskich związków frazeologicznych, które nie posiadają chorwackich 
ekwiwalentów: wyglądać jak śledź <wymoczony (holenderski)>, wyglądać jak wy-
mokły śledź ‘wyglądać kiepsko, mizernie, marnie’ i wyglądać jak śnięta ryba ‘wy-
glądać źle, niezdrowo; sennie’. 

Brzydką osobę opisują też chorwackie związki frazeologiczne ružan kao 
raža (dosł. brzydki jak płaszczka) i ružan kao grdobina (dosł. brzydki jak żabni-
ca). Motywowane są wyglądem tych ryb: płaszczki – ryby o spłaszczonym ciele, 
obłym, cienkim ogonie i chropowatej skórze oraz żabnicy – ryby z wyjątkowo 
wielką głową (Vidović Bolt 2008: 318). Już sama nazwa ryby (grdobina – chorw. 
reg. grd – ‘brzydki’) wskazuje na jej wygląd, ponieważ głowę ma większą od sto-
sunkowo małego ciała. Ma też dużo zębów, a wokół pyska znajdują się narośla 
(Kovačević i Ramadanović 2013: 331). 

Pole znaczeniowe opisujące smród, nieprzyjemny zapach zawiera frazeolo-
gizmy z komponentem ichtionimicznym w obu badanych językach. Łacińskie po-
wiedzenie Piscis primum a capite foetet w zredukowanym, eliptycznym kształcie 

Od Adriatyku do Bałtyku – świat ryb w chorwackiej i polskiej frazeologii
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obecne jest w formach riba smrdi od glave2, od glave riba smrdi i ryba cuchnie 
(śmierdzi, psuje się) od głowy. Przytoczone jednostki frazeologiczne wskazują na 
winnego, osobę lub instytucję mającą władzę, odpowiedzialną za powstałe trudno-
ści. Najczęściej używane są w stylu publicystycznym, zwłaszcza wtedy, gdy mowa 
o korupcji i innych formach przestępczości. W języku chorwackim i polskim istnie-
ją też powiedzenia riba i gost treći dan smrde i ryba i gość trzeciego dnia śmierdzą. 
Motywacja zawarta jest w porównaniu wrażenia nieprzyjemnego zapachu do zbyt 
długo zatrzymującego się gościa. 

Niemiłą woń opisują frazeologizmy umotywowane nieprzyjemnym zapa-
chem ryb takie jak smrdjeti kao riba i śmierdzieć jak ryba.

W związkach leksykalnych obu języków na poziom frazeologiczny przeno-
szona jest też symbolika zdrowia zdrav kao riba i zdrowy jak ryba, zdrowy jak ryb-
ka. W powstaniu frazeologizmów opisujących osobę zdrową i wypoczętą kluczową 
rolę odegrał fakt, że ryby są elementem zdrowego żywienia, a nie ich skojarzenie 
ze stworzeniami cieszącymi się dobrym zdrowiem. 

Frazeologizmy ni riba ni meso i ni pies ni wydra oraz ani ryba ani rak mówią 
o kimś albo o czymś mało wyraźnym, trudnym do jednoznacznego określenia.

W obu językach występują frazeologizmy z komponentem ryba / riba opi-
sujące osobę bezwzględną, nieczułą: hladan kao riba, zimny jak ryba i zimna ryba. 
Związki te zawierają też sem braku empatii, a motywowane są powszechną wiedzą 
na temat ryb jako zimnokrwistych morskich stworzeń oraz „stereotypowym wy-
obrażeniem ryby, która jest zimna w dotyku” (Szerszunowicz 2011: 176). Związek 
frazeologiczny zimna ryba używany jest w znaczeniu ‘osoba pozbawiona tempera-
mentu, flegmatyczna’, ale również ‘nieczuła, niewrażliwa, obojętna, nieokazująca 
emocji’ i – jak notuje Müldner-Nieckowski – zazwyczaj opisuje się nim kobietę 
(WSFJP 2001: 679).

Brak typowego dla człowieka daru mowy, motywował znaczenie frazeologi-
zmów opisujących osobę uparcie milczącą, która nie wypowiada swoich poglądów. 
W tych związkach dominuje stereotypowy obraz ryb jako zwierząt niemówiących 
mimo to, że „liczne aktualne badania potwierdzają istnienie określonych rodza-
jów komunikacji między poszczególnymi gatunkami ryb, najczęściej w formie 
sygnalizacji dźwiękowej, które spełniają funkcję reprodukcyjną lub odstraszania 
drapieżnika” (Čagalj i Svitkova 2014: 7) – šutjeti kao riba, milczeć jak ryba, šutljiv 
kao riba, nijem kao riba, niemy (milczący) jak ryba. Wymienione stałe połącze-
nia wyrazowe opisują również osoby, które nie zdradzają swojego zdania w celu 
uniknięcia konfliktu z myślącymi inaczej lub ewentualnych niepożądanych konse-
kwencji (Vidović Bolt 2008: 318). Frazeologizm šutjeti kao riba (dosł. milczeć jak 
ryba) zawiera też znaczenie ‘umieć dochować tajemnicy, nie zdradzać tajemnicy, 
nie zająknąć się na temat tego, co powierzone’ (HSRPF 2006: 296, Kovačević i 
Ramadanović 2013: 330). 

2 Čagalj i Svitkova (2014: 7) notują frazeologizm w formie riba smrdi od glave <a 
čisti se od repa>.

Ivana VIDOVIĆ BOLT
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Doskonałego pływaka, osobę wyjątkowo sprawną w pływaniu opisują fra-

zeologizmy plivati kao riba i pływać jak ryba3 ‘pływać doskonale, wspaniale’ 
motywowane oczywiście zachowaniem i poruszaniem się ryby w wodzie. Dupin 
(pol. delfin) – (Delphinus delphis), częsty „mieszkaniec” Morza Adriatyckiego, jest 
symbolem fascynujących akrobatycznych umiejętności pływackich, znajdujących 
potwierdzenie w utrwalonym związku wyrazowym plivati kao dupin (pol. pływać 
jak delfin) w znaczeniu również ‘pływać doskonale, wspaniale’. Ta cecha motywo-
wała powstanie polskiego zwrotu pływać delfinem, który wskazuje na styl pływacki 
polegający na „jednoczesnym wyrzucie rąk ponad wodę do przodu i wahadłowym 
ruchu nóg“ (USJP 2003: 577). W języku chorwackim ten styl pływacki również 
nazywa się delfinem i opisuje go jako jedną z konkurencji w pływaniu lub jeden 
ze sposobów pływania (delfin-stil, plivati delfin-stilom). Doskonałego nurka lub 
skoczka do wody także porównuje się do delfina: roniti kao dupin (dosł. nurkować 
jak delfin) ‘bardzo dobrze nurkować’, skakati kao dupin (dosł. skakać jak delfin) 
‘bardzo dobrze skakać do wody’.

W języku polskim w użyciu jest również frazeologizm pływać jak szczupak, 
podczas gdy język chorwacki nie notuje jednostki frazeologicznej o podobnym 
znaczeniu i z tym samym komponentem (chorw. štuka).

Woda to naturalne środowisko występowania ryb, a wynikająca z tego faktu 
realna motywacja jest widoczna w związkach frazeologicznych podkreślających 
sprzyjającą atmosferę i okoliczności: plivati kao riba, pływać jak ryba, osjećati se 
(plivati, biti, snalaziti se) kao riba u vodi oraz czuć sie jak ryba w wodzie. Frazeolo-
gizmów tych używa się w opisie osoby zaradnej i sprytnej, która doskonale się czu-
je i wspaniale sobie radzi z określonymi zadaniami lub w określonym środowisku. 

Warto podkreślić, że woda jako komponent frazeologiczny (i nie tylko) 
niekoniecznie oznacza przestrzeń morską, ale także oznacza rzeki i inne akweny 
(wszak ryby zamieszkują także rzeki, jeziora, stawy czy potoki, a nie tylko morze). 
Znaczenie ‘czuć się źle, być w trudnej (niewygodnej) sytuacji)’ mają frazeologi-
zmy opisujące osobę znajdującą się w trudnym położeniu, w którym nie radzi sobie 
ona najlepiej – osjećati se (biti, plivati, snalaziti se) kao riba na suhom (suhu), 
osjećati se kao riba bez vode i czuć się jak ryba bez wody, oddychać jak ryba wyjęta 
z wody4. W tle motywacyjnym związków frazeologicznych znajduje się ryba po-
zbawiona wodnego otoczenia, która nie jest w stanie oddychać, gdyż jej organizm 
dostosowany jest wyłącznie do pobierania tlenu z wody. 

Frazeologizmy z komponentami sardine oraz sardynki wchodzą w skład 
pola znaczeniowego opisującego ścisk. Sardynka to błękitna ryba morska (Clupea/

3 Te związki frazeologiczne należą również do pola znaczeniowego ‘dobrze sobie 
radzić w różnych okolicznościach’.

4 Polskiemu związkowi frazeologicznemu znaczeniowo odpowiada chorwacki 
disati na škrge (dosł. oddychać skrzelami). Za jego pośrednictwem opisywana jest osoba 
wyczerpana ogromnym wysiłkiem, trudnymi warunkami zewnętrznymi czy okolicznościami 
lub instytucja, która z trudem radzi sobie w określonej, wyjątkowo złożonej sytuacji. 

Od Adriatyku do Bałtyku – świat ryb w chorwackiej i polskiej frazeologii
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Sardina pilchardus) z rodziny śledziowatych (Clupeidae), jedna z najzdrowszych 
ryb. Proces jej przetwarzania i przygotowania do konsumpcji polega na ciasnym 
układaniu sardynek w puszkach. Taki sposób konserwowania stał się źródłem mo-
tywacji frazeologizmu zbijeni (nabijeni, natisnuti, stiješnjeni, stisnuti) kao sardine5 
(dosł. zbite – stłoczone, zgniecione, ściśnięte – jak sardynki). 

Praktyka pakowania ryb była też podstawą utworzenia związków frazeolo-
gicznych wyrażających stłoczenie wielu osób na małej przestrzeni. Polski frazeolo-
gizm brzmi: jak sardynki <w puszce>. Szerszunowicz (2005: 363) potwierdza, że 
„frazeologia badanych języków zarejestrowała charakterystyczne ułożenie sardy-
nek w puszkach – ciasno jedna obok drugiej (jak sardynki (w puszce)”. Związki te 
opisują dużą liczbę osób, które znajdują się jednocześnie na tym samym miejscu, 
najczęściej w środku transportu lub w innym pomieszczeniu, ciasno stłoczone, to 
jest jedna przy drugiej.

W identycznym znaczeniu funkcjonuje zwrot gnieść (tłoczyć) się jak śledzie (w 
beczce), który również jest motywowany sposobem przechowywania śledzi – najpierw 
w beczkach, a potem w konserwach czy słoikach (por. Szerszunowicz 2005: 364). 

Frazeologizmami krupna (velika) riba i gruba (grubsza) ryba opisuje się 
osobę ważną, wpływową, zajmującą ważne stanowisko lub odgrywającą ważną 
rolę, osobę silną, zwłaszcza w sensie posiadanych środków finansowych. Coraz 
częściej chorwacki związek frazeologiczny odnoszony jest do osób posądzanych 
o korupcję lub tych, które w wyniku oszustwa zgromadziły znaczny kapitał (por. 
Kovačević i Ramadanović 2013: 330). W języku chorwackim w użyciu jest także 
związek frazeologiczny uhvatiti (uloviti) krupnu (veliku) ribu (pol. złapać (złowić) 
grubą (wielką) rybę), którym najczęściej opisuje się aresztowanie polityków lub 
osób zamożnych i to głównie z powodu ich powiązania ze skandalami korupcyj-
nymi. Zanotowany jest również związek velika riba jede malu (dosł. duża ryba je 
małą rybę) ‘słabszy przegra z mocniejszym i silniejszym’, którego ekstensywność 
jest zauważona w opisach losu małych firm, klubów lub nawet osób tzn. rozrasta-
nie się wielkich firm poprzez wchłanianie mniejszych. Znany jest obraz Pietera 
Brueghela Przyslowia niderlandzkie z roku 1556, którego treść jest wizualizacją 
różnych przysłów, m.in. również wielkie ryby jedzą małe.

Frazeologizmy sitna (mala) riba i mała ryba opisują osobę mało znaczącą, 
nieistotną, pozbawioną wpływu oraz osobę, której przypisuje się jakieś niezgod-
ne z prawem działania lub też człowieka, który określone stanowisko czy funkcję 
otrzymał w sposób wątpliwy i bezprawny (Vidović Bolt 2008: 318). Można dojść 
do wniosku, że frazeologizm powstał jako rezultat utożsamiania małych ryb z ta-
nim artykułem spożywczym, w odróżnieniu od dużych ryb, które są cenniejsze i 
droższe. 

5 Matešić (1982: 598) notuje też związki frazeologiczne tego samego pola 
znaczeniowego z komponentem sardele oraz sardine zamiast przyjętego w języku 
standardowym komponentu srdele, który nie jest potwierdzony w chorwackich słownikach 
frazeologicznych XXI wieku. 
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Sprytną i obrotną osobę nazywają jednostki frazeologiczne z komponentami 

piskorz / piškor i węgorz / jegulja. Piskorz (Misgurnus fossilis, chorw. čikov, piškor) 
to ryba o giętkim, wydłużonym ciele i brunatnej barwie, która żyje w płytkich, 
mulistych zbiornikach wodnych. Węgorz (chorw. jegulja) to ryba doskonałokostna 
(Anguilla anguilla), o wężowatym i wydłużonym ciele oraz śluzowatej skórze, za-
siedlająca wody morskie i rzeczne. W znaczeniu przenośnym nazwa odnosi się do 
osoby szczupłej i gibkiej, ale też o podejrzanym charakterze, dopasowującym się 
do zmiennych okoliczności.

Związki frazeologiczne zwinny jak piskorz6, vrtjeti se kao piškor u loncu 
‘nieustannie się wiercić, być bardzo niespokojnym /zwykle o dziecku/’ oraz brz kao 
jegulja (dosł. szybki jak węgorz) ‘bardzo obrotny, szybki, wyraźnie niespokojny’ 
także odzwierciedlają typowe cechy ryb. Składnik przymiotnikowy brz (pol. szyb-
ki) intensyfikuje znaczenie obrotności i przebiegłości. 

Zjawisko wyślizgiwania się oraz unikania odpowiedzialności zestawiają ze 
sobą frazeologizmy wić się (kręcić się, wykręcać się, rzucać się) jak piskorz, śliski 
jak węgorz, gladak kao piškor7, izmicati kao jegulja, ljigav kao jegulja, sklizak kao 
jegulja, wić się jak węgorz, wyślizgnąć się jak węgorz. Frazeologizmy te opisu-
ją osobę, która wykonuje szybkie ruchy, gwałtowne skręty ciała, usiłując się np. 
uwolnić od czegoś lub kogoś, ale również człowieka, który przebiegle, chytrze, 
zręcznie uchyla się od czegoś, próbuje uniknąć czegoś. Znaczenie związku moty-
wowane było obrazem niespokojnego kręcenia się, wyślizgiwania się tych ryb z 
rąk człowieka po ich złapaniu. W tworzeniu frazeologizmu kluczową rolę odegrała 
prędkość poruszania się przedstawicieli tych gatunków, szczególnie po złowieniu, 
kiedy to śluzowata skóra utrudnia ich uchwycenie (Szerszunowicz 2011: 82). 

W przeciwieństwie do języka polskiego, w którym wyślizgiwanie się oraz 
wymykanie się kojarzy się przede wszystkim z piskorzem, w chorwackim jest to 
węgorz (jegulja)8. Jednak niektóre użycia potwierdzają, że frazeologizm wić się jak 
węgorz ma podobne znaczenie:

• Premier Donald Tusk nie chce odpowiedzieć na to pytanie, minister Ro-
stowski wije się jak węgorz (…) (http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiado-
mosci/1,117915,10345077,Politycy_PJN_w_Biurze_Krajowym_PO_py-
tali_o_plany_podatkowe.html) 

• Rząd się wije jak węgorz? (https://www.facebook.com/donaldcozgospo-
darka/posts/255573447849272)

6 Piskorz (chorw. Čikov) – to ryba wydłużona, o gładkim ciele (piškor, brkica, čikov). 
W słowniku Josipa Matešicia (1982: 469) odnajdujemy frazeologizm penjati se (svijati se) 
kao piškor – piąć się (zwijać się) jak piskorz.

7 Pojawia się w znaczeniu ‘wprawny, sprytny w unikaniu odpowiedzialności’.
8 Tak np. Jergović pisze o chorwackim poecie A. G. Matošu: Nije se dao uhvatiti u 

šaku kao ni trak sunca, od jegulje je imao gipku sposobnost izmicanja. Miljenko Jergović: 
Antun Gustav Matoš: Lud od srca. Zob. http://www.jergovic.com/subotnja-matineja/antun-
gustav-matos-lud-od-srca/ Data dostępu: 5 maja 2014.
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• Unia wie, czym pachnie takie partnerstwo i wije się, jak węgorz w siatce, 

aby tego szczęścia nie doświadczyć, albo je odwlec w nieokreśloną przy-
szłość. (http://m.interia.pl/komentarze,nId,1108783) 

Wnioski
W niniejszym artykule nie uwzględniono wszystkich frazeologizmów z lek-

semem ryba lub nazwami gatunków ryb, które byłyby w użyciu w językach chor-
wackim i polskim. Skupiono się jedynie na tych frazeologizmach z literackiego ję-
zyka chorwackiego i polskiego, które należą do tego samego pola semantycznego. 
To jednak wystarczyło, by móc wyciągnąć kilka wniosków, które można odnieść 
nawet do całego zasobu frazeologicznego z tymi komponentami. 

Zanalizowane połączenia wyrazowe są umotywowane wiedzą encyklo-
pedyczną oraz doświadczeniem płynącym z kontaktu ludzi ze światem ryb jako 
mieszkańców akwenów, a także z zetknięcia się z cechami ich ciał oraz innymi 
typowymi dla nich właściwościami (Kovačević i Ramadanović 2013: 331, Szer-
szunowicz 2005: 368).

W przypadku niektórych związków frazeologicznych można dyskutować, 
czy powstały na podstawie realnych cech ryb jako zwierząt, stworzeń żyjących w 
wodzie czy też cech produktu spożywczego (por. Kovačević i Ramadanović 2013: 
331) – osušiti se kao bakalar, suh (mršav) kao bakalar. W tej grupie znajdują się 
też frazeologizmy, u podstawy których legł obraz sposobu pakowania ryb (zbije-
ni (nabijeni, natisnuti, stiješnjeni, stisnuti) kao sardine, jak sardynki <w puszce>, 
gnieść (toczyć się) jak śledzie) lub też ich przyrządzania – vrtjeti se kao piškor u 
loncu (dosł. wiercić się jak piskorz w garnku). Podobnie we frazeologizmach zdrav 
kao riba – zdrowy jak ryba uwidacznia się stereotypowe wyobrażenie o rybie jako 
zdrowym produkcie spożywczym, a nie zdrowym zwierzęciu. 

Frazeologizmy mające ekwiwalenty całkowite w obu językach pokazują, że 
ich użytkownicy w podobny sposób interpretują przestrzeń wodną oraz zamieszku-
jące ją zwierzęta. Ekwiwalencja ta widoczna jest w związkach: šutjeti kao riba – mil-
czeć jak ryba; šutljiv kao riba, nijem kao riba – niemy (milczący) jak ryba; osjećati 
se (plivati, biti, snalaziti se) kao riba u vodi – czuć się jak ryba w wodzie; osjećati se 
kao riba bez vode – czuć się jak ryba bez wody; krupna (velika) riba – gruba (grub-
sza) ryba; sitna (mala) riba – mała ryba oraz plivati kao riba – pływać jak ryba, 
izmicati kao jegulja – wyślizgnąć się jak węgorz. Ten stopień ekwiwalencji między 
wybranymi związkami frazeologicznymi w obu językach pozwoli na uzupełnienie i 
wzbogacenie internetowego słownika polsko-chorwackich frazeologizmów.

Niektóre jednostki można rozpatrywać jako pary antonimów: osjećati se 
(biti, plivati, snalaziti se) kao riba na suhom (suhu) – osjećati se (plivati, biti, sna-
laziti se) kao riba u vodi, krupna (velika) riba – sitna (mala) riba, gruba (grubsza) 
ryba – mała ryba. 

Niemal wszystkie wymienione frazeologizmy mają swoje ekwiwalenty w 
innych językach europejskich, co dowodzi międzynarodowego charakteru omó-
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wionych jednostek (Ljubičić i Kovačić 2008: 192, Vidović Bolt 2008: 322). Trzeba 
podkreślić, że status frazeologizmów międzynarodowych wynika ze wspólnego 
podejścia do kontekstu morskiego czyli, jak to podkreślają Menac i Menac-Mihalić 
(2013: 136) „nie chodzi tu o zapożyczenia, tłumaczenia czy adaptację obcojęzycz-
nej frazeologii, ale o podobne podejście ludzi zamieszkujących ten sam kontynent 
funkcjonujących w tych samych warunkach do problemów życia codziennego”.

Omówione przykłady frazeologiczne odnoszą się do człowieka, potwier-
dzając tezę, że frazeologia jest zdecydowanie antropocentryczna. Silny potencjał 
konotacyjny, wspólne doświadczanie rzeczywistości i interpretacja wodnego świa-
ta (zwłaszcza morskiego) zaowocowały wyraźną zbieżnością pól znaczeniowych 
polskich i chorwackich frazeologizmów, w których składzie znajduje się kompo-
nent ryba lub nazwa ryb. Ekspresywny charakter tych związków jest powodem ich 
częstego użycia w różnych stylach funkcjonalnych języka, przede wszystkim w 
języku mediów. 
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From the Adriatic to the Baltic: the World of Fish  
in Croatian and Polish Phraseology

The paper analyses Croatian and Polish idioms containing the word “fish” 
or the names of different fishes. The semantic fields of the selected idioms are 
discussed with regard to linguistic or cultural similarities and differences and with 
regard to existing stereotypes in both languages.

Keywords: idiom, world of sea, equivalence, Polish, Croatian.

Ivana VIDOVIĆ BOLT


