
Skrzydlate słowa



Skrzydlate słowa inaczej skrzydlate wyrazy – powszechnie znane i często 
przytaczane wypowiedzi, których autorstwo lub okoliczności powstania da się 
ustalić. Są obrazowe, barwne i aluzyjne. Mają charakter frazeologizmów. Skrzydlate 
słowa zazwyczaj składają się z niewielu komponentów (zwykle od jednego do 
czterech wyrazów). Niektóre teorie za skrzydlate słowa i frazeologizmy uznają tylko 
takie cytaty, których autorstwo zostało zapomniane.
Skrzydlate słowa funkcjonują w różnych sytuacjach komunikatywnych, nie tylko w 
określonym kontekście. Ich pole semantyczne oprócz warstwy dosłownego 
znaczenia (denotacji) obejmuje warstwę konotacyjną. To znaczy, że aby zrozumieć 
sens skrzydlatego słowa w kontekście wypowiedzi, odbiorca powinien znać treści 
nadpisane na nich kulturowo. Metaforyczne sformułowanie „skrzydlate słowa” 
wywodzi się z greki. Występuje w eposach Homera i wskazuje na charakter 
ludzkiego słowa, które może „lecieć od ust do ust”. Wyrażenie to przybrało 
charakter międzynarodowy i przedostało się do różnych języków: słow.okrídlené
slova (okrídlené výrazy), ang.wingedwords, niem.geflügelteWorte.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_frazeologiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pole_semantyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Denotacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konotacja_(logika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homer
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_s%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_niemiecki


Ala ma kota
Ten artykuł jest do poprawki. 

To nie elementarz. 
To ma być reportaż.

Myślałem, że to będzie 
prostsze, jak Ala ma 

kota.



Na tapczanie siedzi leń
Znów nic 
nie robisz 

całą lekcje.Jak to? Przecież 
leżę.



Wolność Tomku w swoim domku

Wolność 
słowa!

Ucisz się!

Nie mam zamiaru.



Koniec i bomba, a kto czytał, ten trąba

Wreszcie skończyłem tę książkę!



Jedzą, piją, lulki palą



Biega, krzyczy pan Hilary
Gdzie są moje okulary



Cukier krzepi



Śpiewać każdy może



Jestem za, a nawet przeciw
Przyłączcie się do 

nas

Jak ty to i ja



Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co 
to będzie, co to będzie?



Róbta co chceta



Wejść do jaskini lwa



Kropla drąży skałę

No proszę tylko 3 miesiące minęły, 
a takie efekty 



Lepiej późno niż wcale



Życie jest jak pudełko czekoladek

U! Ale mnie przestraszyłeś! 
Już myślałem, że w tym raju

pada deszcz.



Królestwo za hamburgera



Szlachetne zdrowie
Tato! Nie po to kupiłam owoce, 

byś nadal jadł słodycze!



Uśmiech proszę



Miłego dnia



Mleko się rozlało



Hop siup, łatwo powiedzieć



Dobrze widzi się tylko sercem



Co ma wisieć nie utonie
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