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Czeskie zwi¹zki frazeologiczne
z zapo¿yczeniami z zakresu mody i kosmetyki

O wysokim stopniu asymilacji przejêtych jednostek leksykalnych

œwiadczy fakt ich wchodzenia na gruncie jêzyka zapo¿yczaj¹cego

(w tym przypadku jêzyka czeskiego) w zwi¹zki frazeologiczne. Spo-

œród 360 przeanalizowanych jednostek has³owych wchodz¹cych

w sk³ad pola „moda i kosmetyka” tylko 45 tworzy zwi¹zki frazeologi-

czne. Wœród tej grupy wyró¿niæ mo¿na takie jednostki has³owe, które

wystêpuj¹ tylko w jednym frazeologizmie1, np. aksamit: pleÙ hebká

jako aksamit : pol. miêkki/g³adki jak aksamit, kabela: stát si na kabe-

lu : por. pol. ciemny jak tabaka w rogu, ñurnál: vypadát jako ze ñurnálu

: pol. ktoœ/coœ jak z ¿urnala oraz takie, które wystêpuj¹ w paru wyra¿e-

niach. Znaczn¹ frekwencj¹ charakteryzuj¹ siê m.in. frazeologizmy

z nastêpuj¹cymi zapo¿yczeniami:

b a è k o r a: natáhnout baèkory, zatøepat (zaklepat) baèkorami/baèkorama,

mít/vìdìt starou baèkoru;

b r ý l e: dívat se na nìco èernými brýlemi, dívat se na nìco rùñovými brýlemi,

mít/nasadit nìkomu brýle mámení;

k a l h o t y: chodit v kalhotách, nemoct zapnout kalhoty, prohnat nìkomu kal-

hoty/gatì/koñich;

k o š i l e: bliñší košile neñ kabát/košile bliñší neñ kabát, vzít si holku bez

košile, svléknout/svlíknout nìkoho do košile.

W przypadku czeskich zwi¹zków czêsto mamy do czynienia z mo-

¿liwoœci¹ wymiany poszczególnych komponentów zwi¹zku, przy

czym – mimo wymiany – pozostaj¹ one nadal w polu znaczeniowym

„ubranie” (nie zmieniaj¹c znaczenia ca³ego po³¹czenia), np.

– czes. mít pod èepicí/kloboukem ‘byæ pijanym’;

– czes. reprezentaèní èapka/dres/trièko ‘dla sportowca: prawo, zaszczyt re-

prezentowania swego kraju (w danej dyscyplinie sportu)’;

– czes. dát/dávat nìkomu/nìèemu na frak/kabát ‘pokonaæ kogoœ/coœ; w spo-

sób kompromituj¹cy coœ zepsuæ, zniszczyæ, zniekszta³ciæ (z pocz¹tko-

wym zamiarem ulepszenia); sprawiæ komuœ lanie’;

– czes. natrhnout nìkomu frak/sako ‘wyraŸnie, z ³atwoœci¹ kogoœ w czymœ

(np. w jakimœ konkursie) przewy¿szyæ, wyprzedziæ; pokonaæ kogoœ

i w ten sposób go oœmieszyæ, skompromitowaæ’;

– czes. prohnat nìkomu kalhoty/gatì/koñich ‘zmusiæ kogoœ do du¿ego

wysi³ku’;

– czes. plyšová/sametová/velvetová revoluce ‘bezkrwawe obalenia rz¹dów

przez Czechów i S³owaków’;

– czes. plyšový/sametový rozvod ‘rozpad Republiki Czechos³owacji na Repu-

blikê Czesk¹ i Republikê S³owack¹’;

– czes. drñet se nìkoho za šosy/suknì ‘byæ niesamodzielnym, nie umieæ siê

obejœæ bez czyjejœ bezustannej pomocy i rady’.

Analiza materia³u pokazuje, ¿e w obrêbie badanego pola seman-

tycznego stosunkowo czêsto spotkaæ siê mo¿na z problemem z³udnej

ekwiwalencji frazeologicznej (Or³oœ 2003, s. 333–385). Znaczn¹

czêœæ zgromadzonych jednostek tworz¹ zdradliwe frazeologizmy

(czeskie i polskie), które ró¿ni¹ siê najczêœciej poszczególnymi kom-

ponentami, np. czes. nalít nìkomu balzám do rány : pol. laæ/s¹czyæ

balsam w czyjeœ serce ‘uspokoiæ, pocieszyæ kogoœ; zmniejszyæ czyjeœ

cierpienie’, czes. srdce spadlo nìkomu do bot/kalhot : pol. serce

posz³o/uciek³o komuœ w piêty ‘ktoœ straci³ odwagê, boi siê, zl¹k³ siê’,

albo ró¿ni¹ce siê sposobem obrazowania, np. czes. mít na nìkoho

krátké/krátký trièko : pol. nie dorastaæ komuœ do piêt ‘byæ na znacznie

ni¿szym poziomie od kogoœ, nie dorównywaæ komuœ’, czes. natáh-

nout kamaše/baèkory // zaklepat kamašemi/baèkorami/baèkorama :

pol. pot. wyci¹gn¹æ kopyta ‘umrzeæ’, czes. stará vesta : pol. stara hi-
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1 W artykule omawiane s¹ przyk³adowe frazeologizmy, pe³ny materia³ frazeo-

logiczny znajduje siê w do³¹czonym do tekstu wykazie. Etymologia poszcz. zapo-

¿yczeñ z wybranego zakresu znaczeniowego przedstawiona zosta³a równie¿ na

koñcu artyku³u.
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storia/œpiewka ‘dawno i powszechnie znana rzecz, okolicznoœæ, daw-

no znany fakt’.

W zakresie czesko-polskiej frazeologii porównawczej mamy nie-

kiedy do czynienia z tzw. dwujêzycznymi homonimami frazeologicz-

nymi, czyli zwi¹zkami o identycznym lub zbli¿onym brzmieniu, ale

odmiennym znaczeniu. W zgromadzonym materiale znalaz³y siê m.

in. nastêpuj¹ce przyk³ady:

a) czeskiemu frazeologizmowi: mít fazónu: 1. ‘odznaczaæ siê piêknym

i eleganckim wygl¹dem, form¹’, 2. (zw³aszcza w negacji) ‘mieæ

sens’, brzmieniowo odpowiada polski frazeologizm mieæ/trzymaæ

fason ‘byæ pewnym siebie, okazywaæ fantazjê, animusz, nadrabiaæ

min¹’ (por. te¿ pol. dos³. trzymaæ fason ‘(o ubraniach) zachowywaæ

pierwotny wygl¹d, kszta³t’)2;
b) czeskiemu zwi¹zkowi drñet se nìkoho za šosy/suknì – ‘byæ nie-

samodzielnym, nie umieæ siê obejœæ bez czyjejœ bezustannej

pomocy i rady’, odpowiada pod wzglêdem brzmieniowym polski

frazem trzymaæ kogoœ za po³ê/za po³y ‘krêpowaæ czyj¹œ swobodê,

nie pozwalaæ na coœ’ (przest.)3. Odpowiednikiem znaczeniowym

czeskiego zwi¹zku jest pol. trzymaæ siê czyjejœ spódnicy.

Stosunkowo niewiele spoœród analizowanych czeskich jednostek

frazeologicznych, które zawieraj¹ w swym sk³adzie leksykalnym za-

po¿yczenia z zakresu mody i kosmetyki, nie posiada frazeologicznych

odpowiedników w jêzyku polskim (w polszczyŸnie pojawia siê zwrot

bêd¹cy niefrazeologicznym odpowiednikiem, u¿ywany tylko w zna-

czeniu dos³ownym), np.
– czes. chodit v kalhotách ‘(o kobiecie w rodzinie) decydowaæ, rz¹dziæ w do-

mu’: pol. dos³. chodziæ w spodniach/nosiæ spodnie ‘mieæ ubrane na sobie

spodnie’;

– czes. nemoct zapnout kalhoty ‘byæ przejedzonym; byæ grubym’: dos³. pol.

nie móc dopi¹æ spodni/nie móc siê dopi¹æ w pasie ‘nie móc zapi¹æ do

koñca/dok³adnie ubrania (spodni, spódnicy);

– czes. poèítat nìco na knoflikách ‘wahaæ siê, nie umieæ dokonaæ wyboru’ –

pol. dos³. liczyæ coœ na guzikach ‘rachowaæ, dodaj¹c lub odejmuj¹c guzi-

ki; u¿ywaæ guzików jako pomocy przy liczeniu’.

Jedno z nowszych czeskich wyra¿eñ sametové výroèí ‘rocznica

aksamitnej rewolucji’ w ogóle nie posiada swojego odpowiednika

w jêzyku polskim.

Z³udn¹ ekwiwalencjê mo¿emy równie¿ obserwowaæ na przyk³a-

dzie wyra¿enia reprezentaèní èapka/dres/trièko ‘dla sportowca: pra-

wo, zaszczyt reprezentowania swego kraju (w danej dyscyplinie spor-

tu)’, którego odpowiednikiem w jêzyku polskim jest to¿same pod

wzglêdem znaczeniowym wyra¿enie miejsce w reprezentacji, nie

bêd¹ce frazeologizmem4.
Warto podkreœliæ, ¿e ponad 80% analizowanych czeskich po³¹czeñ

frazeologicznych posiada takie same – lub wykazuj¹ce du¿e podobie-

ñstwo – odpowiedniki w jêzyku polskim (zarówno jeœli chodzi o stro-

nê semantyczn¹, jak i zbli¿ony sk³ad leksykalny), np.

– czes. pleÙ hebká jako aksamit : pol. miêkki/g³adki jak aksamit (np. o cerze);

– czes. být na nìkoho/nìco alergický : pol. mieæ na kogoœ/na coœ

alergiê/uczulenie // byæ na kogoœ uczulonym;

– czes. být balzámem na rány nìkoho : pol. byæ/dzia³aæ jak balsam;

– czes. (být) hloupý jako bota : pol. g³upi jak but;

– czes. dívat se na nìco èernými brýlemi : pol. patrzeæ na coœ/kogoœ przez

czarne okulary;

– czes. dívat se na nìco rùñovými brýlemi : pol. patrzeæ na coœ/kogoœ przez

ró¿owe okulary;

– czes. mít pod èepicí vrabce : pol. mieæ wróble pod czapk¹;

– czes. svìrací kazajka : pol. kaftan bezpieczeñstwa;

– czes. pøipravit nìkoho o poslední košile : pol. obedrzeæ kogoœ do ostatniej

koszuli;
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2 W jêzyku polskim leksem fason ma dwa znaczenia: 1. ‘krój, wzór, model

ubioru’ – por. fason czapki, sukni; dobraæ fason; kapelusz straci³ fason, (fraz.) prze-

robiæ kogoœ na swój fason; 2. pot. ‘swobodny, œmia³y sposób bycia; animusz, fanta-

zja, brawura’ – por. robiæ coœ z fasonem, (fraz.) trzymaæ/mieæ fason; straciæ fason

(zob. S³ownik jêzyka polskiego 1996, t. I, s. 540).
3 Por. te¿. pol. trzymaæ siê maminej spódnicy/maminego fartuszka.

4 Czêsto w po³¹czeniach: czes. vybojovat reprezentaèní èapku/dres/trièko : pol.

wywalczyæ miejsce w reprezentacji.



– czes. být/bejt pod pantoflem : pol. byæ pod pantoflem;

– czes. být v rùñové náladì : pol. byæ w ró¿owym nastroju/humorze;

– czes. vpadat jako ze ñurnálu : pol. ktoœ/coœ jak z ¿urnala.

W przypadku wyra¿enia czes. být (hebký) jako hedvábí znaczenie

to tylko czêœciowo pokrywa siê z pol. miêkki/g³adki jak aksamit, bo-

wiem w jêzyku czeskim – oprócz wspólnego z polskim znaczenia

‘byæ delikatnym, miêkkim, g³adkim i piêknym’ – zwi¹zek ten odnosi

siê te¿ do potrawy, jedzenia o ‘delikatnym i przyjemnym smaku’.

Niektóre frazeologizmy czeskie posiadaj¹ ró¿ni¹ce siê komponen-

tami – i nie zawsze w pe³ni pokrywaj¹ce siê pod wzglêdem znaczenio-

wym – ekwiwalenty polskie, np. czes. prohnat/prohánìt nìkomu fal-

dy/frak/ kostru/perka/sako ‘surowo kogoœ ukaraæ; zmusiæ kogoœ do

intensywnej pracy’ : por. pol. wzi¹æ kogoœ do galopu ‘zmusiæ kogoœ

do intensywnej pracy’5, czes. bìñí/utíká jako by mu šosy

hoøely/zapálil ‘o kimœ, kto bardzo szybko, niezgrabnie gdzieœ biegnie;

spieszy siê’ : por. pol. uciekaæ/wiaæ a¿ siê kurzy ‘uciekaæ bardzo

szybko’.

Zdarza siê, ¿e jeden frazeologizm czeski posiada kilka (mniej lub

bardziej zbli¿onych do siebie) znaczeñ, którym w jêzyku polskim od-

powiadaj¹ ró¿ne jednostki, np.:

– czes. být silný/pevný v kramflekách (v nìèem) // pot. bejt silnej/pevnej

v kramflecích (v nìèem):

1. ‘byæ specjalist¹ w jakiejœ dziedzinie, znaæ siê na czymœ’ (pol. znaæ siê na

rzeczy // mieæ fach w rêku);

2. ‘mieæ ustabilizowan¹ pozycjê, mieæ silne oparcie w czymœ, czuæ siê

pewnie’ (staæ na pewnym/twardym gruncie);

– czes. dát/dávat nìkomu/nìèemu na frak/prdel/kabát:

1. ‘w sposób zdecydowany kogoœ/coœ pokonaæ’ – pol. pobiæ kogoœ na

g³owê;

2. ‘w sposób kompromituj¹cy coœ zepsuæ, zniszczyæ, zniekszta³ciæ (z po-

cz¹tkowym zamiarem ulepszenia) – pol. dos³. przedobrzyæ ‘przesadziæ

w ulepszaniu czegoœ’;

3. ‘zbiæ kogoœ, sprawiæ mu lanie’ – pol. przetrzepaæ/wygarbowaæ/z³oiæ

komuœ skórê;

– czes. mít pod èepicí/kloboukem:

1. ‘byæ pijanym’– pol. mieæ w czubie;

2. ‘byæ bardzo inteligentnym, sprytnym’ – pol. byæ nie w ciemiê bitym.

Wspó³czesna frazeologia czeska znajduje siê pod silnym oddzia³y-

waniem niemieckich schematów frazeologicznych. Wp³yw ten prze-

jawia siê przede wszystkim w kalkach jêzykowych i w doœæ czêstym

naœladowaniu niemieckich zwrotów i wyra¿eñ. Wed³ug Jerzego Dam-

borskiego (1970, s. 199). Takich germanizmów w obrêbie frazeologii

jest w czeszczyŸnie sporo, przy czym – bior¹c pod uwagê ich „zado-

mowienie” w jêzyku – nie zawsze u¿ytkownicy jêzyka uœwiadamiaj¹

sobie ich „obcoœæ”. W polu semantycznym „moda i kosmetyka” – sta-

nowi¹cym punkt wyjœcia analizy – znaleŸæ mo¿na kilka takich

przyk³adów:

– czes. košile bliñší neñ kabát niem. das Hemd ist mir nahen als der Rock :

pol. bli¿sza cia³u koszula;

– czes. táhnout si klobouk do èela niem. sich den Hut über die Stirn ziehen :

pol. nasun¹æ czapkê na czo³o.

Z kolei w jêzyku polskim widoczne jest silne oddzia³ywanie jêzy-

ka francuskiego. Specyficzn¹ grupê tworz¹ szczególnie zapo¿yczenia

frazeologiczne dotycz¹ce szeroko pojêtego ¿ycia towarzyskiego, za-

baw, tañców, mody. J. Damborský, w cytowanym ju¿ artykule (Dam-

borský 1970, s. 199), prezentuje listê galicyzmów frazeologicznych

pochodzenia francuskiego wraz z ich czeskimi ekwiwalentami Wœród

badanych w niniejszej pracy jednostek znaleŸæ mo¿na nastêpuj¹cy

przyk³ad: ostatni krzyk mody < dernier cri de la mode : czes. poslední

výkøik módy.

Znaczna czêœæ zasobu frazeologicznego wspólna jest wielu jêzy-

kom europejskim. S¹ to tzw. skrzydlate s³owa (czes. okøídlená slova),

czyli czêsto przytaczane zwroty, w przypadku których mo¿liwy do
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5 Por. pol. (capn¹æ/chwyciæ/z³apaæ) kogoœ za frak/ko³nierz ‘pochwyciæ, zatrzy-

maæ kogoœ’, posp. ‘zmusiæ do dzia³ania’.



ustalenia jest autor b¹dŸ pochodzenie, zwi¹zane najczêœciej z po-

wszechnie znanymi wydarzeniami politycznymi, historycznymi. S¹

to zarówno sentencje, przys³owia, aforyzmy, fragmenty wypowiedzi

s³awnych ludzi, jak i czêsto tytu³y popularnych ksi¹¿ek, filmów, pio-

senek (por. Markiewicz, Romanowski 1990)6.
W zgromadzonym materiale frazeologicznym dotycz¹cym mody

i kosmetyki znalaz³o siê stosunkowo niewiele takich wyra¿eñ7. Naj-

czêœciej dotycz¹ one – szeroko pojêtej – œwiatowej polityki i historii.

Dwa z nich dotycz¹ historii pañstwa czeskiego, s¹ one odbiciem

zmian zachodz¹cych w ¿yciu politycznym i spo³ecznym na przestrze-

ni ostatnich kilkunastu lat, jak np. :
– czes. sametová/plyšová/velvetová revoluce (pot. równie¿ sametovka/sa-

met/plyšák): pol. aksamitna rewolucja, to wyra¿enie oznaczaj¹ce ‘bez-

krwawe obalenie rz¹dów komunistycznych przez Czechów i S³owaków’,

którego autorstwo czêsto przypisywane jest V. Havlovi8.

Analogicznie powsta³o czeskie wyra¿enie sametový/plyšový roz-

vod : pol. aksamitny rozwód, na okreœlenie ‘rozpadu republiki Cze-

chos³owackiej na Republikê Czesk¹ i Republikê S³owack¹’. Dnia

1 stycznia 1993 r. w wyniku wzajemnego porozumienia dosz³o do po-

dzia³u pañstwa.

Dwa zwroty zwi¹zane s¹ z ruchem i ideologi¹ faszystowsk¹:

– èerné košile : pol. czarne koszule ‘w³oscy faszyœci’ – nazwê tê nadawano

cz³onkom w³oskiej organizacji faszystowskiej (utworzonej przez Benito

Mussoliniego), w zwi¹zku z noszonymi przez nich czarnymi koszulami;

– hnìdé košile : pol. brunatne koszule ‘hitlerowcy’ – koszule owe stanowi³y

czêœæ umundurowania cz³onków NSDAP.

Kolejne skrzydlate wyra¿enie dotyczy pewnych przemian

spo³ecznych, ale z czasów bardziej odleg³ych:

– czes. modrá punèocha : pol. niebieska poñczocha, czyli ‘kobieta zajmuj¹ca

siê nauk¹ i literatur¹’; nazwê tê nadawano klubom skupiaj¹cym kobiety

o zainteresowaniach literackich i naukowych, cz³onkami tych klubów

byli tak¿e mê¿czyŸni, którzy nosili niebieskie poñczochy; pojêcie to

powsta³o ok. 1750 roku z myœl¹ o salonie londyñskim Elizabeth Montagu

(Or³oœ, Hornik 1996, s. 213, por. Markiewicz, Romanowski 1990, s. 116).

Pozosta³e jednostki zwi¹zane s¹ z:

a) czesk¹ literatur¹: (mít) brýle mámení : por. pol. (patrzeæ na œwiat

przez) ró¿owe okulary // mieæ klapki na oczach ‘u³uda; nie dostrze-

gaæ faktycznego stanu rzeczy, ³udziæ siê’; nasadit nìkomu brýle

mámení : pol. mydliæ komuœ oczy ‘stwarzaæ myl¹ce pozory, wpro-

wadzaæ kogoœ w b³¹d’ – autorem obu czeskich przyk³adów jest Jan

Amos Komenski Labirynt svìta a ráj srdce (1633);

b) Bibli¹: cesta do Damašku : pol. droga do Damaszku ‘zmiana prze-

konañ, nowy sens ¿ycia’ – por. Nowy Testament, Dzieje Apostolskie

9, 3, scena nawrócenia Szaw³a;

c) antykiem: bliñší košile neñ kabát/košile bliñší neñ kabát; pol.

koszula bli¿sza cia³u/ bli¿sza cia³u koszula ‘w³asne sprawy wysu-

wane na plan pierwszy’ – z ³ac. tunica propior pallio est, por. Plaut

(250–184 p.n.e.), Dzieñ trzygroszowy V.

Ekscerpcja zebranego materia³u pokazuje, ¿e nie wszystkie z ana-

lizowanych frazeologizmów dotycz¹ tematyki mody, kosmetyki, uro-

dy (np. czes. pleÙ hebká jako aksamit ‘bardzo delikatna cera’). Wiêk-

szoœæ z nich wykracza poza ten zakres znaczeniowy, np. czes. same-

tová/plyšová/velvetová revoluce (pot. równie¿ sametovka/samet/ply-

šák): pol. aksamitna rewolucja ‘bezkrwawe obalenie rz¹dów komuni-

stycznych przez Czechów i S³owaków’; natrhnout nìkomu triko /triè-

ko ‘zdecydowanie nad kimœ zwyciê¿yæ’; èerné košile ‘w³oscy fa-

szyœci’.
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6 W czeskiej lingwistyce bardziej popularny jest obecnie termin okøídlené výrazy

(pol. skrzydlate wyra¿enia), jednak nie wszyscy jêzykoznawcy pos³uguj¹ siê tymi

terminami. W nauce polskiej, zw³aszcza w literaturoznawstwie, przewa¿a termin

skrzydlate s³owa, zaœ we frazeologii badacze czêœciej pos³uguj¹ siê pojêciem skrzy-

dlate wyra¿enia (por. Or³oœ, Hornik 1996).
7 Definicje znaczeñ przedstawionych skrzydlatych wyra¿eñ zaczerpniêto z Cze-

sko-polskiego s³ownika skrzydlatych s³ów, op. cit.
8 W j. czes. przym. sametový zyska³ dziêki ww. wydarzeniom nowe znaczenie, tzn.

‘³agodny, bezkrwawy’, por. Or³oœ 2001, s. 223–228.



W grupie przebadanych 211 czeskich zwi¹zków frazeologicznych,

tylko w jednym przypadku brak by³o polskiego odpowiednika (czes.

sametové výroèí). Pozosta³e zwi¹zki maj¹ swoje ekwiwalenty w pol-

szczyŸnie. Oko³o 84% analizowanych czeskich frazeologizmów od-

powiadaj¹ polskie wyra¿enia, zwroty o dok³adnie tym samym (lub

bardzo zbli¿onym) znaczeniu, warto jednak podkreœliæ, ¿e niekiedy

oprócz ekwiwalentu frazeologicznego pojawiaj¹ siê odpowiedniki

niefrazeologiczne (tych ostatnich jest w zebranym materiale blisko

16%). W kilkunastu przypadkach mamy do czynienia z niepe³n¹ (lub

czêœciow¹) ekwiwalencj¹ znaczeniow¹ miêdzy stosownymi zwrotami

czeskimi i polskimi, b¹dŸ te¿ z tzw. dwujêzycznymi homonimami

frazeologicznymi

Powy¿sza analiza udowodni³a (po raz kolejny), ¿e zasób frazeo-

logiczny jêzyka czeskiego i polskiego (dotycz¹cy wielu dziedzin ¿y-

cia, nie tylko analizowanego pola semantycznego) charakteryzuje siê

licznymi zbie¿noœciami, podobnym sposobem obrazowania ota-

czaj¹cej nas rzeczywistoœci. Owe podobieñstwa wskazuj¹ na bliskie

pokrewieñstwo i wspólne pochodzenie obu jêzyków. Zestawiaj¹c po-

szczególne zwi¹zki frazeologiczne zauwa¿yæ mo¿na podobieñstwo

procesów myœlowych, doœwiadczeñ poznawczych obu narodów,

wspólne jêzykowe ujmowanie fragmentów rzeczywistoœci. Nie spo-

sób jednak nie spostrzec, ¿e istnieje jednak warstwa frazeologii

œwiadcz¹ca o ró¿nicach w wyra¿aniu tego samego obrazu metaforycz-

nego, a i wspominane podobieñstwo bywa niekiedy bardzo z³udne.
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ANEKS 1

Wykaz zapo¿yczeñ z zakresu moda i kosmetyka, tworz¹cych zwi¹zki
frazeologiczne

aksamit œr³ac. examitum grec. hexamitos

baèkora wêg. bocskor

balzám ³ac. balsamum grec. bálsamon j. sem. – por. hebr. bâsâm, arab.

Baðâm

bavlna niem. Baumwolle

bota fran. botte lub œr³ac. bota

brejle/brýle niem. Brille ‘ts’ stwniem. b(e)rille ³ac. beryllus

èapka œrwniem. (t)schapel stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’)

póŸn³ac. cappa

èepice œrwniem. (t)schapel stfran. chape(l) (por. fran. chapeau ‘kapelusz’)

póŸn³ac. cappa

damašek (stczes. damask) prawdopod. w³. damasco ‘ts’ ³ac. Damascus

dres ang. dress od (to) dress

fald œrwniem. valde

fazona / fazóna fran. façon ³ac. factiô facere

frak niem. Frack, ang. frock stfran. froc

hedvábí prawdopod. stwniem. gota-webi

kabát prawdopod. pers. kabâ

kabela stczes. kabela œrwniem. Kobel

kalhoty stczes. kali(h)oty/galioty w³. caligotte ³ac. caliga

kápì póŸn³ac. cappa

kapsa ³ac. capsa

kazajka niem. Kasack fran. casaque pers. kazagand

klobouk pras³. klobukú prawdopod. j. tur-tatar.

knoflík œrwniem. knöpfel – dem. od knopf

košile (stczes. košule) pras³. ³ac. casula

kramflek niem. Krampe + Fleck

móda niem. Mode fran. mode ³ac. modus

monokl niem. Monokel fran. monocle póŸn³ac. monoculus
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pantofel niem. Pantoffel w³. pantofola

plyš niem. Plüsch fran. peluche stfran. pelucher póŸn³ac. *pilû(c)âre ³ac.

pilâre

punèocha œrwniem. buntschuoch (dziœ Bundschuh) stwniem. binden +

schuoh

purpur niem. Purpur ³ac. purpura grec. porfýrâ

sako niem. Sakko w³. sacco ³ac. saccus

samet nwniem. Sammet (dziœ Samt) stfran. samit œr³ac. (e)xamitum, samitum

œrgrec. hexámiton

šos niem. Schoß (Schoss)

triko/trièko fran. tricot od tricoter tricot – dem. od trique

vesta niem. Weste fran. veste , w³. veste, ³ac. vestis

ñurnál niem. Journal, fran journal

Aneks 2
Zwi¹zki frazeologiczne z zapo¿yczeniami z zakresu mody i kosmetyki9

A. WYRA¯ENIA

stará baèkora/bela
�nic a nic, zupe³nie nic�

figa z makiem
ts

hojivý balzám
�o czym�, co ³agodzi cierpienia moralne, przy-
-nosi ulgê, spokój; pociecha�

byæ balsamem/jak balsam (np. twoje
s³owa s¹ jak balsam)
ts

velká bota
�du¿y b³¹d, nieporozumienie�

kardynalny b³¹d
ts
? wielki but
�obuwie du¿ej numeracji�

sedmimílovì boty
�w bajkach: cudowne buty pozwalaj¹ce siê po-
suwaæ olbrzymimi krokami�

siedmiomilowe buty
ts

(mít) brýle mámení
�byæ za�lepionym, nie dostrzegaæ faktycznego
stanu rzeczy, ³udziæ siê�

mieæ klapki na oczach
ts

èerné brýle/brejle
�zbyt pesymistyczny, krytyczny pogl¹d na
�wiat�

(patrzeæ na �wiat przez) czarne okulary
ts

rùñové brýle/brejle
�zbyt optymistyczny, nierealny, nie pokry-
waj¹cy siê ze stanem faktycznym pogl¹d na
�wiat�

(patrzeæ na �wiat przez) ró¿owe okulary
ts

frygická èapka
�czerwona czapka ze spiczastym koñcem
zwieszaj¹cym siê ku przodowi, noszona
w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej
jako symbol wolno�ci�

czapka frygijska
ts

reprezentaèní èapka/dres/trièko
�dla sportowca: prawo, zaszczyt reprezen-
towania swego kraju (w danej dyscyplinie
sportu)�

? (wywalczyæ) miejsce w reprezentacji
ts

cesta do Dama�ku
�zmiana przekonañ, nowy sens ¿ycia�

droga do Damaszku
ts

reprezentaèní dres zob. reprezentaèní
èapka
(pouhá) figurka na �achovnici
�osoba bezwolnie manipulowana,
niemaj¹ca wp³ywu na swój los�

pionek na szachownicy
ts

atak na kapsu
�nieoczekiwany du¿y wydatek�

uderzenie po kieszeni
ts

prázdná/èistá kapsa
�brak pieniêdzy, bieda�

pusta kieszeñ
ts

z vlastní kapsy
�na swój koszt�

z w³asnej kieszeni
ts

9 W lewej kolumnie umieszczono zwi¹zki czeskie, w prawej ich polskie odpo-

wiedniki. Has³a czeskie uszeregowane zosta³y wg dominant u³o¿onych w porz¹dku

alfabetycznym (zgodnie z alfabetem czeskim, czyli po c jest è, po r jest ø, po s jest

š). Dominanty – podobnie jak ca³y nag³ówek – zosta³y wyró¿nione pogrubion¹

czcionk¹ i dodatkowo zaznaczone rozstrzelonym drukiem. Znaczenia zwi¹zków

podano w ³apkach pod artyku³ami has³owymi. Przy polskich zwi¹zkach mo¿e

pojawiæ siê znak ?, oznaczaj¹cy odpowiedniki niefrazeologiczne oraz skrót „por.”,

który oznacza, ¿e w jêzyku polskim wystêpuje wyra¿enie, w jêzyku czeskim –

zwrot. Dodatkowo wprowadzone zosta³y symbole: / – oboczne czêœci frazeologiz-

mów oraz // – oboczne zwi¹zki frazeologiczne. Przed nag³ówkiem umieszczono

kwalifikator „przest.” przy po³¹czeniach, które wysz³y z u¿ycia. Skrót „ts” oznacza,

¿e znaczenie polskiego odpowiednika pokrywa siê z czeskim zwi¹zkiem.
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svìrací kazajka
�bluza z d³ugimi wi¹zanymi na plecach
rêkawami, u¿ywana do obezw³adniania
chorych psychicznie�

kaftan bezpieczeñstwa
ts

èerné ko�i le
�w³oscy faszy�ci�

czarne koszule
ts

hnìdé ko�i le
�hitlerowcy�

brunatne koszule
ts

podle poslední módy
�zgodnie z najnowszymi tendencjami
w modzie; nowocze�nie, modnie�

(ubrany) wed³ug najnowszej mody
ts

(být) ze staré módy
�cz³owiek staro�wiecki, konserwatywny,
ale solidny, uprzejmy�

(byæ) starej daty
ts

poslední výkøik módy
�o rzeczy nowej, oryginalnej co do gatunku,
kszta³tu, fasonu itp., dopiero co wyprodu-
kowanej, zaczynaj¹cej wchodziæ na rynek:
najnowszy krój, fason, model czego��

ostatni krzyk mody
ts

poslední model
�najnowszy wzór, prototyp; oryginalny
model, wzór�

najnowszy model
ts

ply�ová/sametovárevoluce//ply�ový pøelom
//ply�ák//sametovka//samet
�bezkrwawe obalenie rz¹dów komuni-
stycznych przez Czechów i S³owaków�

aksamitna rewolucja
ts

ply�ový/sametový rozvod
�rozpad republiki Czechos³owackiej
na Republikê Czesk¹ i Republikê S³owack¹�

aksamitny rozwód
ts

modrá punèocha
�kobieta wyemancypowana�

niebieska poñczocha
ts

kardinalský purpur
�tradycyjny strój kardynalski w kolorze
purpurowym; godno�æ kardyna³a�

kardynalska purpura
ts

rùñové brýle/brejle � zob. rùñové
brýle/brejle
rùñové vyhlídky
�bardzo optymistyczne i obiecuj¹ce
perspektywy na przysz³o�æ�

ró¿owa przysz³o�æ
ts

sametová/ply�ová revoluce//velká
sametová//sametovka//samet//ply�ák
�bezkrwawe obalenie rz¹dów komunistycz-
nych przez Czechów i S³owaków�

aksamitna rewolucja
ts

sametový/ply�ový rozvod
�rozpad republiki Czechos³owackiej
na Republikê Czesk¹ i Republikê S³owack¹�

aksamitny rozwód
ts

sametové výroèí
�rocznica aksamitnej rewolucji�

�

reprezentaèní trièko zob. reprezentaèní
èapka
stará vesta
�dawno i powszechnie znana rzecz, okolicz-
no�æ, dawno znany fakt�

stara historia/�piewka
ts
? stara kamizelka
�znoszona kamizelka�

B. ZWROTY

být na nìkoho/nìco alergický
�nie tolerowaæ kogo�/czego� i traktowaæ
to/go z niechêci¹ �

mieæ na kogo�/na co� alergiê/uczulenie
ts

být/bejt baèkora
�(o cz³owieku) baæ siê; byæ pasywnym,
niezaradnym, niezdecydowanym, boja�liwym�

(byæ jak) ciep³e kluchy
ts

být/bejt na baèkoru
�(o przedmiotach) byæ nieodpowiednim,
bezwarto�ciowym, do niczego nie pasowaæ�

pasowaæ jak wó³ do karety/jak piê�æ do
nosa
ts

chodit v baèkorách
�byæ bezwolnym, nieenergicznym,
�lamazarnym�

ruszaæ siê jak mucha w smole
ts

mít starou baèkoru
�nic nie mieæ �

mieæ guzik z pêtelk¹/figê z makiem
ts
? mieæ stary pantofel/bambosz
�mieæ stary, zniszczony pantofel�

stát za (starou) baèkoru
�byæ bez warto�ci, �le wykonanym, nie
nadawaæ siê do niczego; byæ niesolidnym�

co� nie jest warte funta k³aków/z³ama-
nego grosza
ts

vìdìt starou baèkoru
�nic nie wiedzieæ�

nie mieæ o czym� zielonego pojêcia
ts

natáhnout baèkory
�umrzeæ�

wyci¹gn¹æ kopyta
ts
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zatøepat/zaklepat baèkorami/baèkorama
�umrzeæ�

wyci¹gn¹æ kopyta
ts

být balzámem na rány nìkoho
�przynosiæ ulgê, spokój, pociechê; ³agodziæ
cierpienia�

byæ/dzia³aæ jak balsam
ts

nalít nìkomu balzám do rány
�uspokoiæ, pocieszyæ kogo�; zmniejszyæ
czyje� cierpienie�

laæ/s¹czyæ balsam w czyje� serce
ts

udìlat/øíci botu
�powiedzieæ, zrobiæ g³upstwo, pope³niæ b³¹d�

paln¹æ g³upstwo/gafê
ts
? zrobiæ buta
�wykonaæ obuwie�

úpìt pod èí botou
�ulegaæ przemocy�

byæ/siedzieæ pod butem//byæ pod jarz-
mem
ts

vìdìt, kde (ho) bota/støevíc tlaèí
�zdawaæ sobie sprawê ze swoich wad i
problemów�

ka¿dy wie, co mu dolega/gdzie go boli
ts

boty jsou mu úzké/malé
��le siê komu� wiedzie�

wiatr mu w oczy wieje
ts

(nìkomu) koukají mu prsty z bot
�(kto�) jest biedny�

klepaæ biedê
ts
? komu� wystaj¹ palce z butów
�kto� ma dziurawe buty�

lízat nìkomu boty
�zabiegaj¹c o czyje� wzglêdy, pochlebiæ
komu�; przypodobaæ siê�

podlizywaæ siê komu�
ts

mít nìkoho pod svou botou
�rz¹dziæ kim�, mieæ kogo� w swojej mocy�

mieæ/trzymaæ kogo� w gar�ci
ts

mít boty okolo dìr celé
�mieæ zniszczone, rozlatuj¹ce siê buty�

? mieæ dziurawe buty
ts
por. buty wo³aj¹ je�æ
�s¹ dziurawe�

mít srdce v botách//kalhotách
�bardzo siê baæ�

mieæ duszê na ramieniu
ts

mít toulavé boty/mít boty z toulavého telete
/psa
�(o cz³owieku) byæ niesta³ym, chêtnie tu³aæ
siê po �wiecie; czêsto zmieniaæ otoczenie,
lubiæ zmiany�

? wie�æ tu³aczy tryb ¿ycia
ts

nabrat si do bot
�zmoczyæ, nas¹czyæ wod¹, wilgoci¹ nogi i
buty�

? przemoczyæ buty
ts

nadìlat si/nasrat si do bot
1. �zepsuæ sobie opiniê�
2. �bardzo siê baæ i przejawiæ swój strach
w bardzo nieprzyjemny sposób�

robiæ w portki ze strachu
1. �
2. ts

natáhnout boty
�umrzeæ�

wyci¹gn¹æ kopyta
ts

nevlézt v botách do vody
�zachowaæ przesadn¹ ostro¿no�æ�

dmuchaæ na zimne
ts

prásknout do bot
�uciec�

wzi¹æ nogi za pas
ts

srdce spadlo nìkomu do bot/kalhot
�kto� straci³ odwagê, boi siê, zl¹k³ siê�

serce posz³o/uciek³o komu� w piêty
ts

umøít v botách
�polec, zgin¹æ chlubnie w walce, w bitwie�

pa�æ/polec/zgin¹æ na polu chwa³y
ts
umar³ w butach
�wszystko przepad³o, nie ma wyj�cia�

vylít/vyndat nìkomu boty/perka
�usun¹æ kogo� sk¹d� w gwa³towny sposób,
natychmiast�

wylaæ kogo� na zbity pysk//pokazaæ ko-
mu� drzwi
ts

dívat se na nìco èernými brýlemi//dívat se
na nìco èernì
�zapatrywaæ siê na co� pesymistycznie, widzieæ
co� ze z³ej strony�

patrzeæ na �wiat przez czarne okulary//
patrzeæ czarno na �wiat
ts

dívat se na nìco rùñovými brýlemi//dívat se
na nìco rùñovì
�zapatrywaæ siê na co� optymistycznie, widzieæ
co� od dobrej strony�

patrzeæ na co�/kogo� przez ró¿owe oku-
lary
ts

mít brýle mámení
�byæ za�lepionym, nie dostrzegaæ faktycznego
stanu rzeczy, ³udziæ siê�

mieæ klapki na oczach/byæ za�lepionym
ts

nasadit nìkomu brýle mámení
�stwarzaæ myl¹ce pozory�

mydliæ komu� oczy
ts

mít pod èepicí/kloboukem
1. �byæ bardzo pijanym�
2. byæ bardzo inteligentnym, sprytnym�

mieæ w czubie
ts
nie byæ w ciemiê bitym
ts
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mít pod èepicí vrabce
�nie k³aniaæ siê, byæ niegrzecznym�

mieæ wróble pod czapk¹
ts

(moct) si dát/si strèit nìco za èepici/klobouk
�co� jest bezwarto�ciowe, �le wykonane,
nie nadaje siê do niczego�

to nie jest warte z³amanego grosza/fun-
ta k³aków
ts

drñet se máminých faldù
�ulegaæ we wszystkim woli matki; byæ
niesamodzielnym�

trzymaæ siê maminej spódnicy/mamine-
go fartuszka
ts

prohnat/prohánìt nìkomu faldy/frak/
kostru/perka/sako
�surowo kogo� ukaraæ; zmusiæ kogo� do inten-
sywnej pracy�

wzi¹æ kogo� do galopu
�zmusiæ kogo� do intensywnej pracy�
braæ/wzi¹æ kogo� w obroty
�stosowaæ jakie� energiczne zabiegi
wzglêdem kogo��

provìtrat nìkomu faldy
�zmusiæ kogo� do ruchu, dzia³ania�

? przewietrzyæ komu� fa³dy
�przewietrzyæ komu� ubranie, od�wie¿yæ
je za pomoc¹ odpowiedniej wentylacji�

provìtrat si faldy
�orze�wiæ siê, poruszaæ na �wie¿ym powietrzu,
pobiegaæ�

? przewietrzyæ siê
�zaczerpn¹æ �wie¿ego powietrza, dotle-
niæ siê, wyj�æ na spacer w tym celu�

srovnat nìkomu faldy (pøed nìkým)
�skarciæ kogo�, skrytykowaæ, surowo kogo�
ukaraæ i zmusiæ go do pos³uszeñstwa�

przytrzeæ komu� nosa
�daæ komu� nauczkê, poskromiæ kogo�,
ukróciæ czyje� samowolne zapêdy�

drñet fazónu
�(o ubraniach, przedmiotach, fryzurze) zacho-
waæ pierwotny i piêkny wygl¹d, formê�

trzymaæ/mieæ fason
�byæ pewnym siebie, okazywaæ fantazjê,
animusz, nadrabiaæ min¹�
? trzymaæ fason
�(o ubraniach) zachowaæ pierwotny
wygl¹d, kszta³t�

mít fazónu
1. �odznaczaæ siê piêknym i eleganckim
wygl¹dem, form¹�
2. �mieæ sens�

? trzymaæ fason
�(o ubraniach) zachowaæ pierwotny
wygl¹d, kszta³t�
mieæ rêce i nogi
ts

ztrácet fazónu/glanc
�przestaæ wywieraæ korzystne wra¿enie na
otoczeniu�

straciæ fason
�straciæ animusz, dobry humor, fantazjê�

dát nìco do figury
�doprowadziæ co� do porz¹dku i odpowiednio
opracowaæ; nadaæ czemu� ogólny, koñcowy
wygl¹d�

? nadaæ czemu� (ostateczny) kszta³t/for-
mê
�sprawiæ, spowodowaæ, ¿eby co� nabra³o
okre�lonych w³a�ciwo�ci�

jít (nìkomu) do figury
�pasowaæ do siebie, tworzyæ poprawn¹ i lo-
giczn¹ ca³o�æ i odpowiadaæ ogólnemu
wyobra¿eniu�

chodziæ/biegaæ do figury
�bez wierzchniego okrycia, bez p³aszcza�
? tworzyæ harmonijn¹/spójn¹ ca³o�æ
�tworzyæ estetyczn¹, opart¹ na w³a�ciwych
proporcjach, zharmonizowan¹ ca³o�æ�

mít figuru
1. �byæ dobrze zbudowanym, mieæ ³adn¹,
zgrabn¹ sylwetkê�
2. �byæ sensownym i logicznym; byæ jasnym i
zrozumia³ym�

? mieæ figurê
ts
mieæ rêce i nogi
ts

být jen figurkou ve høe
�byæ niewa¿nym, pasywnym uczestnikiem
czego�, manipulowanym przez osoby
bardziej wp³ywowe�

byæ tylko/jedynie pionkiem w grze
ts

být/bejt ve flóru/dostat se/pøijít do flóru
�staæ siê modnym, powszechnie u¿ywanym�

pol. byæ w modzie//wej�æ w modê
ts

dát/dávat nìkomu/nìèemu na frak/prdel/
kabát
1. �w sposób zdecydowany kogo�/co� pokonaæ�
2. �w sposób kompromituj¹cy co� zepsuæ,
zniszczyæ, zniekszta³ciæ (z pocz¹tkowym
zamiarem ulepszenia�
3. �zbiæ kogo�, sprawiæ komu� lanie�

pobiæ kogo� na g³owê
ts
? przedobrzyæ
�przesadziæ w ulepszaniu czego��
przetrzepaæ/wygarbowaæ/z³oiæ komu�
skórê�
ts

dostat na frak/kabát/prdel
�zostaæ pobitym�

oberwaæ w skórê/w dupê
ts

natrhnout nìkomu frak/sako
�wyra�nie, z ³atwo�ci¹ kogo� w czym� (np.
w jakim� konkursie) przewy¿szyæ, wyprzedziæ;
pokonaæ kogo� i w ten sposób go o�mieszyæ,
skompromitowaæ�

zapêdziæ kogo� w kozi róg
ts
? naderwaæ/nadedrzeæ komu�
frak/marynarkê
�czê�ciowo rozerwaæ komu� frak/mary-
narkê�

nedìlat s nìèím/nìkým ñádné fraky
�nie po�wiêcaæ zbyt wiele czasu na wykonywa-
-nie czego�, nie marudziæ zbytnio z czym�; nie
byæ zbyt ostro¿nym; nie odk³adaæ czego� na
pó�niej i zrobiæ to od razu �

nie ceregieliæ siê/nie cackaæ siê z kim�/
z czym�
ts

prohánìt/prohnat nìkomu frak � zob.
prohnat/prohánìt nìkomu faldy
dát nìèemu/nìkomu na kabát � zob.
dát/dávat nìèemu/nìkomu na frak
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dát nìèemu nový kabát
�poprawiæ wygl¹d zewnêtrzny czego�, nadaæ
czemu� nowy, efektowny wygl¹d; zmoder-ni-
zowaæ co��

por. nowa szata graficzna
�nowy wygl¹d zewnêtrzny ksi¹¿ki, cza-
sopisma, rozmieszczenie elementów
typograficznych (tekstu, ilustracji) w
ksi¹¿ce lub czasopi�mie�
? daæ komu� nowy p³aszcz
�daæ komu� nowy, nie u¿ywany p³aszcz�

dostat na kabát � zob. dostat na frak
dostat nový kabát
�otrzymaæ nowoczesny wygl¹d, zostaæ
zmodernizowanym, unowocze�nionym�

? dostaæ nowy p³aszcz
�dostaæ nie u¿ywany p³aszcz�

jednat s nìkým podle kabátu
�s¹dziæ ludzi tylko po pozorach; traktowaæ
ludzi bior¹c pod uwagê ich wygl¹d zewnêtrzny,
pozycje spo³eczn¹, maj¹tek, wp³ywy�

jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹
ts

mít z ostudy kabát
�nie mieæ ambicji, honoru, wstydu; byæ
bezczelnym�

mieæ miedziane czo³o//nie mieæ wstydu
za grosz
ts

obléct vojenský/bílý kabát
�wst¹piæ do wojska�

? za³o¿yæ wojskowy p³aszcz
�ubraæ siê w wojskowy p³aszcz�

svléknout/svlékat nìkoho z posledního
kabátu//svlékat z nìkoho poslední kabát
�pozbawiæ kogo� ca³ego maj¹tku�

zdzieraæ/zedrzeæ (ostatni¹) skórê z ko-
go�// obdzieraæ/obedrzeæ kogo� do osta-
tniej koszuli/skóry
ts

vyprá�it/vyklepat nìkomu kabát/kalhoty/
koñich
�zbiæ kogo�, sprawiæ komu� lanie�

przetrzepaæ komu� spodnie
ts

stát si na na kabelu
�byæ zupe³nie têpym, nie rozumieæ czego��

ciemny jak tabaka w rogu
ts

dostat pøes kalhoty
�zostaæ zbitym�

oberwaæ po spodniach/po ty³ku
ts

chodit v kalhotách
�(o kobiecie w rodzinie) decydowaæ,
rz¹dziæ w domu�

? chodziæ w spodniach
�mieæ na sobie spodnie�

mít v kalhotách
�bardzo siê baæ�

robiæ w spodnie/portki/majtki (ze stra-
chu)
ts

mít plné/plný kalhoty /gatì
�bardzo siê baæ�

robiæ w spodnie/portki/majtki (ze stra-
chu)
ts

mít srdce v kalhotách/botách
�bardzo siê baæ�

mieæ duszê na ramieniu
ts

nadélat si do kalhot
1. �bardzo siê przestraszyæ�
2. �wypró¿niæ siê (ze strachu), zanieczyszcza-
j¹c bieliznê�

narobiæ w spodnie (np. ze strachu)
ts

nemoct zapnout kalhoty
�byæ przejedzonym; byæ grubym�

? nie móc siê dopi¹æ w pasie//nie móc
dopi¹æ spodni
�nie móc zapi¹æ do koñca/dok³adnie
ubrania (spodni, spódnicy)�

prodìlat/prohrát kalhoty
�przegraæ ca³y maj¹tek, ³¹cznie z rzeczami
osobistymi�

zgraæ siê do ostatniej koszuli
ts

prohnat nìkomu kalhoty/gatì/koñich
�zmusiæ kogo� do intensywnej pracy (czasami
karz¹c go w ten sposób)�

wzi¹æ kogo� do galopu
ts

srdce spadlo nìkomu do kalhot � zob. srdce
spadlo nìkomu do bot
støihnout nìkomu na kalhoty
�zbiæ kogo��

przetrzepaæ/wygarbowaæ/z³oiæ komu�
skórê //daæ komu� w skórê
ts

udìlat to do kalhot
�(o kim�, kto nie zd¹¿y³ dobiec do ubikacji)
wydaliæ ka³ z organizmu i pobrudziæ sobie w
ten sposób ubranie�

narobiæ w majtki
ts

vyprá�it/vyklepat nìkomu kalhoty � zob.
vyprá�it/ vyklepat nìkomu kabát
vytøepal by ho z kalhot
�(o cz³owieku) bardzo chudy, mizerny�

wygl¹da jak szkielet/skóra i ko�ci
ts

natáhnout kama�e/zaklepat kama�emi
�umrzeæ�

wyci¹gn¹æ kopyta
ts

jít do kanafasu
�i�æ spaæ�

uderzyæ w kimono
ts

modlí se pøed kaplí a èert mu sedí v kápi
�o cz³owieku: jest fa³szywy�

modli siê pod figur¹ a ma diab³a za
skór¹
ts

dát nìkomu nìco do kapsy
�daæ komu� ³apówkê, napiwek; przekupiæ
kogo��

daæ komu� w ³apê/wsadziæ co� w ³apê
ts

hospodaøit do své/vlastní kapsy
�wzbogacaæ siê w sposób nieuczciwy; kra�æ
powierzone pieni¹dze�

nabijaæ sobie (w³asn¹) kieszeñ
�wzbogacaæ siê�
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lézt/jít do kapsy
�byæ bardzo drogim, kosztownym�

biæ/uderzaæ kogo� po kieszeni
�powodowaæ czyj¹� stratê materialn¹; na-
ra¿aæ na wydatki�

lhát si do kapsy
�sk³aniaæ siê do uznania za prawdê czego�
nieprawdziwego; umacniaæ siê w nies³usznym
przekonaniu; wmawiaæ co� w siebie�

ok³amywaæ siebie samego
ts

mít to/nìco v kapse
�mieæ co� (np. zwyciêstwo, wygran¹)
zapewnione�

mieæ co� (np. zwyciêstwo, wygran¹) w
kieszeni
ts

mít nìco vñdy v kapse
�mieæ co� w pogotowiu, co w odpowiedniej
chwili mo¿na ujawniæ�

mieæ/chowaæ/kryæ co� w zanadrzu
ts

mít dìravou kapsu
�byæ ci¹gle bez pieniêdzy; nieustannie traciæ
pieni¹dze�

por. dziurawa/pusta kieszeñ
�brak pieniêdzy, bieda�

mít prázdnou kapsu
�nie mieæ pieniêdzy�

mieæ dziury/pustki w kieszeni
ts

mít jednu kapsu prázdnou a druhou
vysypanou (a v tøetí nic)
�nie mieæ pieniêdzy�

mieæ p³ótno w kieszeni
ts

mít hluboko do kapsy
�mieæ ma³o pieniêdzy�

mieæ dziury/pustki w kieszeni
�nie mieæ pieniêdzy�

mít za�itou kapsu
�byæ sk¹pym�

mieæ wê¿a w kieszeni
ts
? mieæ zaszyt¹ kieszeñ
�mieæ w ubraniu kieszeñ, której brzegi s¹
po³¹czone szwami�

muset sáhnout/hrábnout (hluboko) do kapsy
�musieæ zap³aciæ za co� nieoczekiwanie wy-
sok¹ cenê�

siêgaæ do kieszeni/portfela
�p³aciæ za co� z w³asnej kieszeni, dawaæ
pieni¹dze na co��

namastit si/mastit si (s nìèím/na nìèem)
kapsu /kapsy
�gwa³townie siê wzbogaciæ, zdobyæ du¿o
pieniêdzy, du¿y maj¹tek�

wypchaæ/napchaæ/nabiæ sobie kieszenie
ts

nejde to s jeho kapsy
�to nie jest finansowane przez niego�

to nie idzie z jego kieszeni
ts

nemoct loktem do kapsy
�byæ sk¹pym�

mieæ wê¿a w kieszeni
ts

obracet/obrátit kapsy naruby
1. �przeszukaæ/przeszukiwaæ kogo� bardzo
dok³adnie�
2. �zademonstrowaæ brak pieniêdzy�

? wywracaæ kieszenie
�odwróciæ kieszenie lew¹ stron¹ na
wierzch�

odejt s lehkou kapsou
�odej�æ bez pieniêdzy�

odej�æ z pustk¹ w kieszeni/z pust¹ kie-
szeni¹
ts

odlehèit kapse nìkoho
1. �wy³udziæ od kogo� du¿o pieniêdzy�
2. �wydaæ, roztrwoniæ na co� du¿o pieniêdzy�

wypró¿niaæ komu� kieszenie
ts

plácnout se/pra�tit se/uhodit se pøes kapsu
1. �daæ komu� szczodry podarunek�
2. �byæ niezwykle szczodrym�

mieæ hojn¹ rêkê
ts
otwieraæ kieszeñ dla kogo�
�po¿yczaæ komu� pieni¹dze, byæ hojnym
dla kogo��

polibit nìkomu kapsu
�przestaæ siê komu� naprzykrzaæ, przestaæ
komu� przeszkadzaæ i byæ natrêtnym�

poca³uj mnie gdzie�
ts
daj mi �wiêty spokój
ts

nerad sahat do kapsy
�niechêtnie wydawaæ pieni¹dze�

niechêtnie siêgaæ do kieszeni
ts

sahat do kapsy
�p³aciæ za co� z w³asnych pieniêdzy, dawaæ
pieni¹dze na co��

siêgaæ do kieszeni/portfela
ts

sáhnout hluboko do kapsy
�po¿yczaæ komu� pieni¹dze, byæ hojnym dla
kogo��

otwieraæ kieszeñ dla kogo�
ts

strèit/schovat nìkoho (klidnì) do kapsy
�byæ od kogo� znacznie m¹drzejszym, prze-
wy¿szaæ kogo�, pokonaæ kogo��

przerastaæ/przewy¿szaæ kogo� o g³owê//
biæ kogo� na g³owê
ts

vidìt nìkomu do kapsy
�dobrze znaæ czyj¹� sytuacjê materialn¹�

patrzeæ/zagl¹daæ komu� w kieszeñ
ts

lovit (nìco) po kapsách
�staraæ siê znale�æ okre�lon¹ rzecz w kiesze-
niach, sprawdzaæ, czy siê tam znajduje�

? szukaæ czego� po kieszeniach
ts

�acovat nìkomu kapsy
�(zwykle o ma³¿once w stosunku do mê¿a)
przegl¹daæ komu� kieszenie i kontrolowaæ
w ten sposób jego osobê i jego wydatki�

? przeszukiwaæ/rewidowaæ komu� kie-
szenie
�szukaj¹c przejrzeæ kieszenie�
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dát si klobouk na stranu (pro nìkoho)
�(w reakcji na niepowodzenie) nie daæ siê
zniechêciæ, nie za³amaæ siê i zareagowaæ
w sposób gwa³towny�

mieæ co� w nosie//gwizdaæ na co�
ts

dostat v�echno pod jeden klobouk
�zebraæ wszystkie postulaty, koncepcje,
wymagania dot. jakiego� projektu,
przedsiêwziêcia, planu w jedn¹ spójn¹ ca³o�æ�

zebraæ wszystko do kupy
ts

drñet nìco pod klobouk em
�ukrywaæ co�, staraæ siê zataiæ, utrzymaæ co�
w tajemnicy�

chowaæ/kryæ co� pod korzec/pod kor-
cem
ts

mít pod klobouk em
1. �byæ pijanym�
2. �byæ sprytnym, pomys³owym, umieæ znale�æ
rozwi¹zanie�

mieæ w czubie
ts
mieæ g³owê na karku
ts

(moct) si strèit/si dát nìco za klobouk/ èepici
�co� jest z³e, kiepskie, niezdatne do niczego�

co� jest do kitu/do chrzanu
ts

smeknout/smekat klobouk pøed nìkým
1. �wyra¿aæ swój szacunek, podziw, uznanie�
2. �k³aniaæ siê, unosz¹c lekko nad g³owê zdjêty
z niej kapelusz�

chyliæ czo³o przed kim�
ts
uchylaæ kapelusza
ts

stát nìkde s klobouk em v ruce
�czekaæ uni¿enie, maj¹c nadziejê na co�;
pokornie i cierpliwie prosiæ o co��

? staæ z kapeluszem w rêce
�staæ ze zdjêtym kapeluszem i trzymaæ
go w rêce�

poèítat nìco na knofl ikách
�wahaæ siê, nie umieæ dokonaæ wyboru�

? liczyæ co� na guzikach
�rachowaæ, dodaj¹c lub odejmuj¹c guzi-
ki; u¿ywaæ guzików jako pomocy przy
liczeniu�

pøipravit nìkoho o poslední ko�i l i
�pozbawiæ kogo� ca³ego maj¹tku�

obedrzeæ kogo� do ostatniej koszuli
ts

rozdìlit se s nìkýmo poslední ko�i l i // roz-
dat poslední (ko�ili)
�oddaæ resztê pieniêdzy, maj¹tku by komu�
pomóc, byæ gotowym do po�wiêceñ by
komu� pomóc�

oddaæ ostatnia koszulê
ts

svléknout/svlíknout nìkoho do ko�ile
1. �graj¹c z kim� (np. w karty) spowodowaæ
jego ca³kowit¹ przegran¹, ograæ go ca³kowicie
(oszukuj¹c przy tym)�
2. �wykorzystaæ kogo�, pozbawiæ go ca³ego
maj¹tku�

obedrzeæ kogo� do nitki
ts
obedrzeæ kogo� do ostatniej koszuli
ts
zostaæ w jednej koszuli
�byæ doprowadzonym do ostatecznej nê-
dzy, ruiny�

vzít si holku bez ko�i le
�wzi¹æ ¿onê bez posagu�

wzi¹æ ¿onê w jednej koszuli
ts

otoèit se na kramfleku/patì
1. �odwróciæ siê i szybko odej�æ�
2. nagle i radykalnie zmieniæ zdanie, pogl¹d na
jak¹� sprawê�

obróciæ siê/zakrêciæ siê na piêcie
1.ts
zmieniæ (nagle) front
ts

být si jistý/bejt si jistej v kramflekách/
kramflecích
�byæ przekonanym o swojej warto�ci, wierzyæ
w swoje mo¿liwo�ci�

byæ pewnym siebie
ts

být silný/pevný v kramflekách (v nìèem)/
bejt silnej/pevnej v kramflecích (v nìèem)
1. �byæ specjalist¹ w jakiej� dziedzinie, znaæ siê
na czym��
2. mieæ ustabilizowan¹ pozycjê, mieæ silne opa-
rcie w czym�, czuæ siê pewnie�

znaæ siê na rzeczy//mieæ fach w rêku
ts
staæ na pewnym/twardym gruncie
ts

být slabý/bejt slabej kramflekách
�nie znaæ czego� zbyt dobrze, nie mieæ pew-no-
�ci co do czego��

? czuæ siê niepewnie w jakiej� dziedzi-
nie
ts

nasadit si m a s k u nìkoho
�ukrywaæ swe prawdziwe zamiary, uczucia;
udawaæ�

nosiæ/przywdziewaæ maskê//kryæ siê
pod mask¹
ts

odhodit/sejmout/sundat masku/�krabo�ku
�przestaæ udawaæ; ujawniæ swoje prawdziwe
zamiary, uczucia�

zrzucaæ/zdejmowaæ maskê
ts

strhnout nìkomu masku/�krabo�ku (z tváøe)
�ujawniæ czyje� ukrywane zamiary, uczucia,
charakter�

zdzieraæ z kogo�/z czego� maskê
ts

udìlat nìkomu monokl
�uderzyæ kogo� tak, ¿e wokó³ oka pojawi³ siê
siniak; uderzyæ kogo� w oko�

nabiæ komu� siniaka
�uderzyæ kogo� tak mocno, ¿e w miejscu
uderzenia pojawia siê siniak�

být/bejt pod pantoflem
�byæ zawojowanym przez kogo�; poddaæ siê
komu� ca³kowicie (zwykle o mê¿u w stosunku
do ¿ony)�

byæ pod pantoflem
ts

drñet/mít nìkoho pod pantoflem
�rz¹dziæ kim� despotycznie, podporz¹dkowaæ
kogo� swojej woli (zwykle o ¿onie w stosunku
do mê¿a)�

trzymaæ kogo� pod pantoflem
ts

schovávat nìco do punèochy
�potajemnie i bardzo skrupulatnie oszczê-dzaæ�

chowaæ/trzymaæ co� w skarpecie
�trzymaæ co� w ukryciu (najczê�ciej
w odniesieniu do pieniêdzy)�
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být v rùñové náladì
�byæ weso³ym, rozbawionym, byæ w bardzo do-
brym nastroju�

byæ w ró¿owym nastroju / humorze
ts

jevit se rùñovì
�co� wygl¹da bardzo optymistycznie�

co� wygl¹da/rysuje siê/przedstawia siê
ró¿o-wo
ts

líèit/malovat/vylíèit nìco rùñovými
barvami
�zapatrywaæ siê na co� optymistycznie;
widzieæ co� tylko z dobrej strony�

widzieæ/przedstawiaæ co� w ró¿owych
barwach/w ró¿owym �wietle
ts

nebýt (zrovna) rùñový/nebejt (zrovna)
rùñovej
�co� nie przedstawia siê zbyt optymistycznie,
co� nie wygl¹da zbyt dobrze, zadowalaj¹co�

co� nie wygl¹da ró¿owo
ts

vidìt svìt r ù ñ o v ì/rùñový/rùñovej/v
rùñových barvách
�byæ zbytnim optymist¹, mieæ nierealne, zbyt
optymistyczne wyobra¿enie o spo³eczeñstwie
i ¿yciu; byæ w pogodnym nastroju i widzieæ
wszystko tylko z dobrej strony�

patrzeæ na �wiat ró¿owo/przez ró¿owe
okulary
ts

vyspat se do r ù ñ o v á//být/bejt vyspalý/ vy-
spalej do rùñová
�wyspaæ siê doskonale, jak nigdy dot¹d�

wyspaæ siê za wszystkie czasy
ts

natrhnout nìkomu frak/sako � zob.
natrhnout nìkomu frak
prohnat/prohánìt nìkomu sako/kostru/ per-
ka � zob. prohnat nìkomu faldy
políbit nìkomu �os
�daæ komu� spokój, odczepiæ siê�
(aÙ mi v�ichni políbí nos)

poca³owaæ kogo� w nos
ts
(niech mnie wszyscy poca³uj¹ w nos)

táhat nìkoho za �os
wprowadzaæ kogo� w b³¹d, ok³amywaæ,
oszukiwaæ kogo�, wmawiaæ cos w kogo��

mydliæ komu� oczy
ts

drñet se nìkoho za �osy/suknì
�byæ niesamodzielnym, nie umieæ siê obej�æ
bez czyjej� bezustannej pomocy i rady�

przest. trzymaæ kogo� za po³ê/za po³y
�krêpowaæ czyj¹� swobodê, nie pozwalaæ
na co��

prohnat nìkomu �osy
�ukaraæ kogo� poprzez zwiêkszenie nad nim
kontroli i zmuszenie go do intensywnej pracy�

zapêdziæ kogo� do roboty
�zmusiæ kogo� do intensywnej pracy, na-
kazaæ komu� intensywn¹ pracê�

utíkal, añ mu �osy lítaly/vlály
�ucieka³ bardzo szybko�

ucieka³/wia³ a¿ siê kurzy³o
ts

vì�et se nìkomu na �osy
�nieustannie za kim� chodziæ, przeszkadzaæ
mu, byæ nachalnym; tropiæ kogo��

deptaæ komu� po piêtach
ts

mít (na nìkoho) krátké/krátký trièko
�byæ na znacznie ni¿szym poziomie od kogo�,
nie dorównywaæ komu��

nie dorastaæ komu� do piêt
ts

dostat nìco na triko - zob. mít nìco na triku
mít nìco na triku
�ponosiæ odpowiedzialno�æ za co�; byæ za co�
odpowiedzialnym�

mieæ co� na karku
�mieæ k³opotliwe, przykre i pilne sprawy
do za³atwienia�
? mieæ co� na podkoszulku
�mieæ poplamiony podkoszulek�

natrhnout nìkomu triko/trièko
�zdecydowanie nad kim� zwyciê¿yæ�

pobiæ kogo� na g³owê
ts
? naderwaæ/nadedrzeæ komu� podko-
szulek
�czê�ciowo rozerwaæ podkoszulek�

pøi�ít nìkomu nìco na triko
�przypisaæ komu� odpowiedzialno�æ
za pope³niony przez siebie z³y czyn�

zrzuciæ winê na kogo�//obci¹¿yæ kogo�
win¹
ts

vytahovat si/honit si triko/trièko � zob. vyta-
hovat se jako t r i è k o/triko
vzít si nìco na triko � zob. mít nìco na triku
mít jazyk (añ) na vestì
�byæ zadyszanym, mieæ wielkie pragnienie�

biegaæ/goniæ/lataæ z wywieszonym jêzo-
rem/ jêzykiem
�biec bardzo szybko, spieszyæ siê�

C. PORÓWNANIA

pleÙ hebká jako aksamit
�bardzo delikatna cera�

cera miêkka/g³adka jak aksamit

tsje to jak baèkora
�(o owocu, pi³ce, oponie) jest nieodpowiednie,
za miêkkie�

pot. kapeæ
�przebita opona�

je to/pùsobí to jako balzám na rány/ránu
�przynosiæ ulgê, spokój, pociechê; ³agodziæ
cierpienia�

byæ/dzia³aæ jak balsam
ts

být (èistý)/chodit jako z bavlnky
�ubraæ siê, wygl¹daæ czysto, schludnie i
elegancko�

ubraæ siê/wygl¹daæ jak spod ig³y
ts
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chovat/mít nìkoho jako v bavlnce/peøince/
vatièce
�troszczyæ siê o kogo� do przesady, rozpiesz-
czaæ go; wszystko dla niego i za niego zrobiæ�

obchodziæ siê z kim� jak z dzieckiem
ts

mít se jako v balvlnce
�komu� siê ¿yje wygodnie, bezpiecznie�

siedzieæ/¿yæ jak u Pana Boga za piecem
ts

vyrùstat/ñít si jako v bavlnce
�¿yæ spokojnie i beztrosko�

wyrastaæ/rosn¹æ w cieplarnianych wa-
runkach
ts

být èerný/�pinavý jako bota
�bardzo czarny, brudny�

byæ czarnym/czarny jak smo³a
ts

(být) hloupý/blbej jako bota/boty
�byæ bardzo g³upim�

g³upi jak but//byæ g³upim jak but
ts

znát nìco/nìkoho jako své boty/kapsu
�znaæ co�/kogo� bardzo dobrze�

znaæ kogo�/co� jak w³asn¹ kieszeñ
ts

být (hebký) jako hedvábí
1. �byæ delikatnym, miêkkim, g³adkim
i piêknym�
2. (o jedzeniu) mieæ delikatny i przyjemny
smak�

(co� jest) miêkkie/g³adkie jak aksamit
ts
�

bliñ�í ko�i le neñ kabát/ko�ile bliñ�í neñ
kabát
�w³asne sprawy wysuwane na plan pierwszy�

bli¿sza cia³u koszula/koszula bli¿sza
cia³u
ts

chodí/jde jak by mìl/kdyñ má plné kalhoty
/jak by mìl/kdyñ má v kalhotách (nasráno)
�chodzi bardzo powoli, dziwnie, jak odrê-
twia³y�

chodzi, jakby mia³ cos w spodniach/ja-
kby narobi³ w spodnie
ts

divil se, div nevypadl z kalhot
�bardzo siê dziwi³�

(tak siê zdziwi³, ¿e) o ma³o z krzes³a nie
spad³
ts

znát nìkoho jako svou kapsu/boty
�bardzo dobrze kogo� znaæ�

znaæ kogo� jak w³asn¹ kieszeñ
ts

být (malý) jako knofl ík
�byæ drobnej budowy cia³a, byæ niewysokim�

? byæ nik³ej postury
ts

mít nos jako knofl ík
�mieæ bardzo ma³y, krótki i sp³aszczony nos�

? mieæ nos jak guzik
�mieæ nos podobny do guzika�

bliñ�í ko�i le neñ kabát/ko�ile bliñ�í neñ
kabát � zob. bliñ�í ko�ile neñ kabát

je �tìdrý/dobrosrdeèný, ñe by rozdal poslední
ko�i l i
�jest tak dobroduszny, uczynny, chêtny
do nie-sienia pomocy innym, ¿e odda³by
resztê pieniêdzy, maj¹tku�

oddaæ ostatni¹ koszulê
ts

tváøit se jako maska
�mieæ dziwny, nieokre�lony wyraz twarzy, byæ
odrêtwia³ym; ukrywaæ swoje uczucia�

k³a�æ/nosiæ/przywdziewaæmaskê//kryæ
(pod) mask¹
ts

mít tváø/oblièej jako masku
1. �(o kobiecie) mieæ zbyt mocny makija¿ i za-
krywaæ w ten sposób swój prawdziwy wyraz
twarzy�
2. �mieæ dziwny, nieokre�lony wyraz twarzy,
ukrywaæ swoje uczucia, udawaæ�

mieæ maskê na twarzy (o kobiecie)
ts
k³a�æ/nosiæ/przywdziewaæmaskê//kryæ
(pod) mask¹
ts

(je to) hebké/mìkké jako samet
�bardzo g³adki, miêkki�

miêkki/g³adki jak aksamit
ts

bìñí/utíká jako by mu �osy hoøely/ zapálil
�o kim�, kto bardzo szybko, niezgrabnie gdzie�
biegnie; spieszy siê�

uciekaæ/wiaæ a¿ siê kurzy
�uciekaæ bardzo szybko�

vytahovat se jako trièko/triko
�przesadzaæ w pochwa³ach na swój temat,
k³amaæ na temat w³asnych sukcesów,
osi¹gniêæ, zalet, sytuacji maj¹tkowej
w celu wywarcia wra¿enia na s³uchaczach�

? rozci¹gaæ/wyci¹gaæ co� (np. podko-
szulek)
�powiêkszaæ cos przez ci¹gniêcie, na-
ci¹ganie�

být/chodit/vypadát jako (vystøiñeny) ze
ñurnálu
�wygl¹daæ, byæ ubranym wed³ug najnowszej
mody�

kto�/co� (jest/wygl¹da)jak z ¿urnala
ts

Summary

The article focuses on the Polish and Czech idioms connected with fashion and
cosmetology. The author notices that more than 80% of the analyzed examples have
the same meaning or at least show affinity. There are also homonymous relationships.
The Polish and Czech phraseologies contain many similarities, including those con-
nected with the way of describing the surrounding reality. Those similarities prove
close affinity and origin of the two languages.

The Czech phraseology is under a great influence of German phraseological
patterns. This influence is noticeable mainly in language calques, but also in frequent
following of the German phrases and expressions.
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