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LEKSYKA POCHODZENIA MITOLOGICZNEGO W J ĘZYKU NIEMIECKIM         
I POLSKIM. PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU BADAWCZEGO 

Streszczenie 
Wstęp i cele: Głównym celem poniższego projektu badawczego realizowanego w ramach 
rozpoczętej pracy doktorskiej jest zestawienie reprezentatywnego korpusu leksyki niemieckiej 
i polskiej o proweniencji mitologicznej oraz analiza porównawcza zebranych leksemów jed-
no- i wielowyrazowych z perspektywy słowotwórczej, frazeologicznej i semantycznej             
z uwzględnieniem tła historyczno-kulturowego omawianych związków wyrazowych.     
Materiał i metody: Punktem wyjścia dla zebrania materiału badawczego są współczesne 
opracowania leksykograficzne. Metoda badawcza ma charakter porównawczy (tj. kontra-
stywny). Zebrane mitologizmy frazeologiczne zostaną w równym stopniu porównane i prze-
analizowane pod kątem lingwistycznym w oparciu o język niemiecki i język polski. 
Wyniki: Wstępna analiza dotychczas zebranych przykładów wykazuje, że istnieje wiele po-
dobieństw a także różnic w obrębie frazeologii mitologicznej w języku niemieckim i polskim, 
przede wszystkim na gruncie formalnym i znaczeniowym. Szczegółowo zostaną one omó-
wione w ramach rozprawy doktorskiej. 
Wnioski: Istotnym zadaniem jest zatem zebranie obszernego korpusu badawczego, analiza 
zebranego materiału oraz stworzenie (jeśli będzie to możliwe) opracowania leksykograficzne-
go leksyki niemiecko-polskiej pochodzenia mitologicznego w ujęciu kontrastywnym.  

Słowa kluczowe: Mitologizmy frazeologiczne, językoznawstwo kontrastywne, frazeologia, 
słowotwórstwo. 
(Otrzymano: 01.12.2017; Zrecenzowano: 08.12.2017; Zaakceptowano: 15.12.2017) 

 

LEXIS OF MITHOLOGICAL ORIGIN IN GERMAN AND POLISH                          
LANGUAGE. PRESENTATION OF THE RESEARCH PROJECT  

 

Abstract 
 

Introduction and aim: The main goal of the following research project carried out as part of 
the PhD thesis is a summary of a representative body of German and Polish lexis on mytho-
logical provenance. It is as well a comparative analysis of collected one- and multi-word 
lexicals from the word-formation, phraseological and semantic perspectives including the 
historical and cultural background of the discussed relationships among words.  
Material and methods: The starting point for gathering the materials are contemporary lexi-
cographical studies. The research method is comparative (ie contrastive). The collected phra-
seological mythologies will be compared and analyzed in a linguistic manner on the basis of 
German and Polish examples.  
Results: The preliminary analysis of the collected examples shows that there are many simi-
larities as well as differences within the mythological phraseology in German and Polish, 
above all on formal and semantic grounds. They will be discussed in details in the framework 
of the doctoral dissertation.  
Conclusion: An important task is therefore to gather a comprehensive research body, analyze 
the collected material and create (if it will be possible) a lexicographic study of the lexicon of 
German-Polish mythological origin in a contrastive approach.  

Keywords: Phraseological mythologies, contrast linguistics, phraseology, word formation. 
(Received: 01.12.2017; Revised: 08.12.2017; Accepted: 15.12.2017)  
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1. Opis projektu, stan wiedzy w zakresie tematu badań 
 

Idea projektu powstała z przekonania, że temat mitologizmów w języku niemieckim            
i w języku polskim wymaga opracowania w obrębie analizy porównawczej zasobów leksy-
kalnych i ich użycia pod względem językoznawczym oraz kulturowym. 

Za mitologizmy frazeologiczne uznaje się wyrażenia, które wywodzą się z mitologii grec-
kiej i/lub rzymskiej jak np. bachusowa praca, dojść po nitce do kłębka, być jak Herkules na 
rozstajach, ikarowe loty i jako uniwersalne związki wyrazowe o charakterze metaforycznym 
funkcjonują po dziś dzień w obszarze danego języka.  

Warto zauważyć, że zarówno frazeologizmy pochodzenia biblijnego jak i mitologizmy od-
grywają znaczącą rolę w obrębie frazeologii polskiej i niemieckiej oraz świadczą                        
o przynależności obu języków do europejskiego kręgu kulturowego – śródziemnomorskiego             
i judeochrześcijańskiego. W przeciwieństwie do biblizmów obszar badań, jakim są mitologi-
zmy frazeologiczne pozostaje w dalszym ciągu z językoznawczego punktu widzenia niezba-
dany a nawet wręcz zaniedbany.1 

Na chwilę obecną zdumiewa fakt braku naukowego (czy nawet popularnonaukowego) 
opracowania frazeologii pochodzenia mitologicznego z lingwistycznego punktu widzenia  
w ujęciu kontrastywnym. 

Po szczegółowej analizie portalu nauka-polska.pl udało się ustalić, że istnieje jedynie jed-
no opracowanie monograficzne i jedno leksykograficzne słownictwa pochodzenia mitolo-
gicznego w języku polskim. Są to prace Magdaleny Pudy-Blokesz Frazeologia pochodzenia 
mitologicznego w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI wieku) (2014, mono-
grafia; 270 jednostek języka) oraz Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeolo-
gicznych języka polskiego (2015, opracowanie leksykograficzne ze wstępem, ok. 300 haseł)2.  

Analiza kontrastywna leksyki niemieckiej i polskiej w tym zakresie obejmie również opis 
kulturowy (głównie opis pochodzenia badanych leksemów i frazeologizmów w formie  
tzw. informacji faktograficznej).  

W obrębie języka polskiego warta uwagi jest również praca Czeszewski / Foremniak Lu-
dzie i miejsca w języku. Słownik frazeologizmów eponimicznych (2011) - opracowanie leksy-
kograficzne opatrzone wstępem z opisem zakresu i metodologii badań (dotyczy wyrażeń             
z nazwami osób i miejsc). Opracowane są tu m. in. wyrażenia pochodzenia mitologicznego, 
np. pyrrusowe zwycięstwo, praca herkulesowa, wejść na Parnas, homeryczny śmiech, koszula 
Dejaniry, węzeł gordyjski. 

Wśród opracowań języka niemieckiego nie znajdujemy praktycznie żadnej monografii do-
tyczącej mitologizmów frazeologicznych. Wyjątek stanowi praca Miedera Neues von Sisy-
phus. Sprichwörtliche Mythen der Antike in moderner Literatur, Medien und Karikaturen 
(2013), która dotyczy 30 frazeologizmów zdaniowych i czasownikowych typu das ist jeman-
des Achillesferse, dem Ariadnafaden folgen, den Augiasstall ausmisten, ein Ikarusflug sein      
i ich występowania we współczesnych tekstach literackich, mediach i karykaturze. 

Opracowanie leksykograficzne Pohlke Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten 
aus dem Griechischen (2008) ma raczej charakter popularnonaukowy i skupia się głównie na 
opisie historyczno-kulturowym prezentowanych wyrażeń. Na uwagę zasługują w nim opisy 
znaczeń badanych jednostek oraz wykazy źródeł historycznych (autor podaje oryginalne tek-
sty źródłowe) i historyczno-językowych poszczególnych jednostek hasłowych. 

                                         
1 Puda-Blokesz, Magdalena: Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI 

wieku), Collegium Columbinum, Kraków 2014, s. 30-31. 
2 Magdalena Puda-Blokesz jest także autorką kilkunastu artykułów naukowych przedstawiających wskazaną 

problematykę (2010-2016). 
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Opracowanie monograficzne Ganzer Deutsche Phraseologismen mit Personennamen. 
Lexikographischer Befund und textueller Gebrauch (2008) podobnie jak Czeszewski / Fo-
remniak (2011) zawiera leksemy np. Adonis, Herkules, Penelopa, Demoklesschwert i grupy 
wyrazowe wywodzące się z mitologii Starożytnej Grecji np. Argusaugen haben, dem Bacchus 
huldigen, das Fass der Danaiden füllen wollen z nazwami własnymi w języku niemieckim. 
 
2. Cele pracy 
 
 Celem badawczym przedstawianego tu projektu (stanowiącego jednocześnie temat 
rozpoczętej pracy doktorskiej) jest zbadanie mitologizmów w języku niemieckim i w języku 
polskim pod kątem słowotwórczym oraz z perspektywy badawczej frazeologii. Punktem wyj-
ścia w zestawieniu korpusu są współczesne opracowania leksykograficzne.  

Dużą wagę w przypadku licznych mitologizmów ma ich aspekt fachowy (specjalistyczny).  
Wyrażenia takie jak np. niem. Achillessehne - pol. ścięgno Achillesa znalazły zastosowanie 
fachowe w medycynie i oznaczają cyt. „końcowe ścięgno mięśnia trójgłowego łydki, z przy-
czepem na guzie piętowym”3, wyrażenia niem. Äskulapstab - pol. laska eskulapa to określe-
nia symbolu sztuki lekarskiej4.  

Warto zauważyć, że pojedyncze leksemy o proweniencji mitologicznej, które z upływem 
lat nabyły przenośne znaczenie, dziś mają na celu określanie ogólnoludzkich cech i zjawisk, 
na przykład: 

� cerber „czujny stróż, dozorca”, 
� apollo „urokliwy mężczyzna w sile wieku”, 
� kasandra „zwiastunka nieszczęścia”.5 

Część teoretyczna pracy obejmie: 

� leksemy jednowyrazowe, w tym również złożenia języka niemieckiego,  

� frazeologizmy (leksemy wielowyrazowe, grupy wielowyrazowe) języka niemieckiego, 

� przywołanie i opis znaczenia złożeń i frazeologizmów w języku niemieckim, 

� analizy porównawcze z materiałem języka polskiego. 

Badania koncentrują się na leksemach i grupach wyrazowych pochodzenia antycznego, 
ściślej mitologicznego, wywodzącego się ze Starożytnej Grecji. 

Część empiryczna obejmie natomiast analizę i porównanie zebranego materiału. Istotnym 
problemem badawczym będą tu relacje między konstrukcjami słowotwórczymi  
i frazeologicznymi w języku niemieckim oraz w perspektywie kontrastywnej niemiecko-
polskiej.  

Celami pracy w obecnym sformułowaniu są zatem:  

� opracowanie reprezentatywnego korpusu współczesnej leksyki [wyrazów pojedynczych, 
złożeń, grup wyrazowych (frazeologizmów)] pochodzenia mitologicznego w języku nie-
mieckim i w języku polskim, 

� analiza kontrastywna leksyki niemieckiej i polskiej w tym zakresie, obejmująca: 

◊ opis lingwistyczny (słowotwórstwo, frazeologia), 
◊ komentarz kulturowy (tzw. faktograficzny, koncentrujący się głównie na opisie pocho-

dzenia badanych leksemów i frazeologizmów), 

                                         
3 Kopaliński, Władysław : Słownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1996, s. 13. 
4 Mała encyklopedia kultury antycznej : PWN, Warszawa 1990, s. 90.  
5 Puda-Blokesz, Magdalena: Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI 

wieku), Collegium Columbinum, Kraków 2014, s. 32. 
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� kontrastywne opracowanie leksykograficzne (słownikowe) materiału jako integralną część 
opracowania monograficznego. 

 
3. Metoda badawcza 
 

Metoda badawcza ma charakter kontrastywny. Zebrane związki wyrazowe pochodzenia 
mitologicznego zostaną w równym stopniu przeanalizowane i porównane w oparciu o język 
niemiecki i język polski. 
 
4. Analiza kontrastywna wybranych haseł pod kątem słowotwórczym i frazeologicznym  

 
w JĘZYKU NIEMIECKIM 

� złożenie dwuczłonowe determinatywne 

Achillesferse (Ganzer, DB)6 

(‘verwundbare, empfindliche Stelle eines Menschen‘/‚czuły, wrażliwy punkt jakiejś osoby‘)7 

Warianty: 

� das/etw. ist j-s Achillesferse8 
� die Achillesferse bei j-m 
� einen an seiner Achillesferse treffen 

w JĘZYKU POLSKIM 

 

 

    (z frazeologicznego punktu widzenia)                               (ze słowotwórczego punktu widzenia) 

    frazeologizm                                                                                   grupa wyrazowa 

    rzeczownik + rzeczownik eponimiczny w dopełniaczu 

                                                    pięta Achillesa („słaba strona kogoś lub czegoś“)   

Warianty:  
 

� pięta achillesowa (WSF, WSFJP, WSFzP) 
� być (stać się, okazać się) czyjąś piętą Achillesa (SFWP, WFS, PSFJP)  
 

Informacja faktograficzna: 
 
Achilles, główny bohater „Illiady“ Homera, syn Perseusza i Tetydy.  
Tetyda zanurzała go jako dziecko w wodach Styksu,  
dzięki czemu  jego ciało  prócz pięty, za którą trzymała go, stało się odporne na ciosy. 
Achilles zginął ugodzony strzałą w piętę przez Parysa.9 

                                         
6 Skróty w nawiasach odnoszą się do źródeł leksykograficznych, por. wyjaśnienie skrótów źródeł leksykogra-

ficznych. 
7  Definicje semantyczne podaję za Ganzer (język niemiecki) i za Bąba / Dziamska / Liberek (PSFJP; język polski).  
8  Jednostki hasłowe podaję za Ganzer (j. niemiecki) i wg. Czeszewski / Foremniak (j. polski). – j.w. 
9  Informacje faktograficzne pochodzą z Bąba / Dziamska / Liberek (1995). 



Leksyka pochodzenia mitologicznego w językach niemieckim i polskim. Przedstawienie projektu badawczego 
 

 
 211 

w JĘZYKU NIEMIECKIM 

� złożenie dwuczłonowe determinatywne 

Augiasstall (Ganzer, DB) 

(‘sehr große Unordnung‘ / „duży bałagan“) 
 

Warianty: 
 

� den Augiasstall reinigen / ausmisten (Ganzer)  
 
                                                     w JĘZYKU POLSKIM 

 

 

  (z frazeologicznego punktu widzenia)                                     (ze słowotwórczego punktu widzenia) 

    frazeologizm                                                                                   grupa wyrazowa 

    rzeczownik + rzeczownik eponimiczny w dopełniaczu 

                                                stajnia Augiasza (SFWP, WKS, WSF, WSFJP, WSFzP, PSFJP) 

   („wielki rozgardiasz, nieporządek“) 

Warianty:  

� uprzątnąć / wyczyścić / oczyścić / stajnię Augiasza / augiaszową (MSMF ) 

Informacja faktograficzna:  
 
Stajnia mitologicznego króla Augiasza, w której było 3000 wołów,  
nie czyszczona 30 lat […].  
 

w JĘZYKU NIEMIECKIM 

 

 

    (z frazeologicznego punktu widzenia)                                      (ze słowotwórczego punktu widzenia) 

    frazeologizm                                                                                   grupa wyrazowa 

rzeczownik + rzeczownik eponimiczny w dopełniaczu 

                                           die Büchse der Pandora (Ganzer, DB) 

                                                     (‘etw. Unheil Bringendes’ / „zdarzenie przynoszące nieszczęście“) 

Warianty:  

� j-d ist wie Büchse Pandoras (‘jd. trägt alle Lastern‘) 



M. Bytner 
 

 
  

212 

w JĘZYKU POLSKIM 

 

 

 (z frazeologicznego punktu widzenia)                                       (ze słowotwórczego punktu widzenia) 

    frazeologizm                                                                                   grupa wyrazowa 

                                                    rzeczownik + rzeczownik eponimiczny w dopełniaczu 

                        puszka Pandory (WKS, WSF, WSFJP, WSFzP) 

              („źródło kłopotów, smutków i nieszczęść”) 

Warianty: 

� otworzyć / otwierać puszkę Pandory (MSMF) 
 
 

Informacja faktograficzna: 
  
W mitologii greckiej Pandora to pierwsza kobieta na Ziemi,  
którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi, za to, że Prometeusz wykradł bogom ogień z Olimpu. 
W szczelnie zamkniętej glinianej beczce, którą otworzyli Pandora i Epimeteusz 
znajdowały się wszelkie nieszczęścia, które rozeszły się na cały świat. 
 
 
5. Wnioski 
 
• Z dotychczas zebranego i przeanalizowanego materiału badawczego wynika, że mitologi-

zmy frazeologiczne, które jawią się jako ponadczasowe i powszechnie używane związki 
wyrazowe o charakterze przenośnym (metaforycznym) wymagają uzupełnienia z języko-
znawczego punktu widzenia w ujęciu kontrastywnym niemiecko-polskim.  

• Na chwilę obecną intrygującym jest fakt, że wśród opracowań w języku niemieckim jak                
i w języku polskim znajdziemy tylko nieliczne prace poświęcone frazeologizmom pocho-
dzenia mitologicznego, przy czym większość z nich ma jednak charakter popularnonau-
kowy, kulturo- oraz literaturoznawczy.  

• Do tej pory nie powstała żadna publikacja ujmująca problem mitologizmów z perspektywy 
kontrastywnej. Główną ideą przedstawionego powyżej projektu badawczego, realizowane-
go w ramach rozpoczętej pracy doktorskiej, jest zebranie jak najobszerniejszego korpusu 
związków wyrazowych o proweniencji mitologicznej funkcjonujących w języku niemiec-
kim i polskim oraz skonfrontowanie ich na tle dwóch odrębnych języków europejskich na-
leżących do różnych rodzin językowych. Zebrane na tę chwilę przykłady pokazują, że za-
sadnicze różnice będą widoczne na płaszczyźnie semantycznej i w obrębie wariantów po-
szczególnych frazeologizmów (Tab. 1): 
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Tab. 1. Różnice na płaszczyźnie semantycznej i w obrębie wariantów frazeologizmów 
Tab. 1. Differences on the semantic plane and within the variants of phraseologies 

Język niemiecki Język polski 

Achillesferse pięta Achillesa 

‘verwundbare, empfindliche Stelle eines 
Menschen’ / „czuły, wrażliwy punkt jakiejś 
osoby” [w ęższe znaczenie]  (Ganzer, 2008) 

„słaba strona jakiejś osoby lub rzeczy”          
[szersze znaczenie] (Bąba / Dziamska /       
Liberek, 1995) 

Morpheus’ Arme objęcia Morfeusza 

‘ruhiger Schlaf’ / „spokojny sen”  
(Ganzer, 2008) 

„marzenie senne, sen” 
(Puda-Blokesz, 2015) 

Wspólna forma wariantów, różne znaczenia. 
Źródło: Opracowanie własne 
Source: Elaboration of the Authors 

 
• W obecnym stadium badawczym korpus liczy ok. 400 jednostek języka, w skład których 

wchodzą pojedyncze leksemy, grupy wyrazowe, frazeologizmy. Docelowo obejmie on ok. 
800-1000 jednostek w obrębie języka niemieckiego i języka polskiego. 

 

 
Wyjaśnienie skrótów źródeł leksykograficznych: 
 

◊ PSFJP: Bąba, Stanisław / Dziamska, Grażyna / Liberek, Jarosław: Podręczny Słownik Fraze-
ologiczny Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1995. 

 
◊ SFWP: Bąba, Stanisław / Liberek, Jarosław: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, 

PWN, Warszawa 2001. 
 

◊ WKS: Musiołek-Kłosińska, Katarzyna / Ciesielska, Anna: W kilku słowach. Słownik frazeolo-
giczny języka polskiego, PWN, Warszawa 2001. 

 

◊ WSFJP: Müldner-Nieckowski, Piotr: Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyraże-
nia, zwroty, frazy, Świat Książki, Warszawa 2004. 

 

◊ WSFzP: Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, PWN, Warszawa 2005. 
 

◊ WSF: Lebda, Retarda: Wielki słownik frazeologiczny, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 
Kraków 2005. 

 

◊ SP:  Bańko, Mirosław: Słownik peryfraz, czyli wyrażeń omownych, PWN, Warszawa 2009. 
 

◊ SMiTK: Kopaliński, Władysław: Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, Kraków 1996. 

 

◊ DB: DUDEN-BAND 11: Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten: Wörterbuch der 
deutschen Idiomatik, Dudenverlag, Mannheim 1992. 

 

◊ MSMF: Puda-Blokesz, Magdalena: Po nitce do kłębka. Mały słownik mitologizmów frazeolo-
gicznych języka polskiego, Wydawnictwo JAK, Kraków 2015.10 

 

                                         
10 Wykaz źródeł leksykograficznych (por. wyjaśnienie skrótów […]) opiera się w dużej mierze na opracowaniu 

leksykograficznym Czeszewski / Foremniak (2011).  
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