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ɋȱɆȿɃɇȱ ɐȱɇɇɈɋɌȱ ȼ ȾɁȿɊɄȺɅȱ
ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɂɏ ɉȺɊȿɆȱɃ
ɉȺɍɅȱɇȺ ɆɍɊȺȼɋɄȺ
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ⱥɞɚɦɚ Ɇɿɰɤɟɜɢɱɚ, ɉɨɡɧɚɧɶ — ɉɨɥɶɳɚ
ȺɇɈɌȺɐȱə. Cɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɨɩɢɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɟɦɿɹɯ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɪɢɫɨɸ, ɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽ ɩɚɪɟɦɿʀ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ
ɭɫɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɽ ʀɯɧɹ ɧɟɜɦɢɪɚɸɱɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɨɦɭ ɞɨɛɭɬɿ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɣ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜ ɩɚɪɟɦɿɹɯ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɭɜɚɝɭ.

FAMILY VALUES REFLECTED IN UKRAINIAN
PROVERBS AND SAYINGS
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ABSRACT. The aim of this article is the reconstruction of family values in Ukrainian
proverbs and sayings. The main feature that distinguishes proverbs and sayings from other
samples of oral folklore is their relevance. Therefore knowledge about the value orientation
in family relationships, gained by many generations and recorded in proverbs and sayings,
deserves a comprehensive study and attention.

áowiek jest istotą spoáeczną” — to szeroko znane stwierdzenie Arystotelesa uznaü moĪna za podstawĊ wszelkich badaĔ, skupiających siĊ wokóá
socjalnych aspektów funkcjonowania jednostki ludzkiej. I choü moĪe siĊ
to wydaü z początku wątpliwe, to czáowiek jest istotą spoáeczną juĪ od chwili narodzin.
To wáaĞnie w momencie przyjĞcia na Ğwiat noworodek wydaje swój pierwszy krzyk, który, bĊdąc reakcją Þzjologiczną organizmu, jest teĪ przecieĪ komunikatem o jego Þzycznej gotowoĞci do Īycia. O wadze interakcji spoáecznej Ğwiadczy równieĪ to, Īe nie samodzielne operowanie rĊkami, siadanie, stawanie lub chodzenie, ale wáaĞnie uĞmiech staje
siĊ jedną z pierwszych nowych umiejĊtnoĞci kilkutygodniowego niemowlĊcia.
Aby harmonijnie wspóáistnieü z resztą spoáeczeĔstwa, czáowiek musi poznaü
szereg zasad i norm. Pierwszą zaĞ grupą, z którą styka siĊ nowonarodzony czáowiek, w której ma szansĊ owych norm siĊ nauczyü, jest rodzina. ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ
ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ1 deÞniuje pojĊcie rodziny nastĊpującymi sáowy: „ɫɿɦ’ɹ — 1. Ƚɪɭɩɚ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɱɨɥɨɜɿɤɚ, ɠɿɧɤɢ, ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ, ɹɤɿ ɠɢɜɭɬɶ ɪɚɡɨɦ; ɪɨɞɢɧɚ. 2. ɤɨɝɨ ɚɛɨ ɡ ɨɡɧɚɱ. ɩɟɪɟɧ. Ƚɪɭɩɚ
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ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɤɥɚɞ. ɿ ɝɨɥɨɜ. ɪɟɞ. ȼ . Ɍ. Ȼɭ ɫ ɟɥ ,
Ʉɢʀɜ-ȱɪɩɿɧɶ 2005.
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ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɨɞɿɜ, ɧɚɰɿɣ, ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɢɯ ɞɪɭɠɛɨɸ, ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ; ɪɨɞɢɧɚ”. Rodzina jest wiĊc w Ğwietle tej deÞnicji grupą opartą przede
wszystkim na wspólnocie: wspólnocie miejsca zamieszkania, wspólnocie uczuü,
wspólnocie dziaáaĔ i dąĪeĔ. Zbiorem norm, áączących grupĊ ludzi, stanowiących fundament ich wspólnej harmonijnej egzystencji, jest zaĞ kategoria wartoĞci moralnych
(por. „ɦɨɪɚɥɶ — 1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɥɸɞɟɣ ɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɨɞɢɧ
ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɟɬɢɤɚ (ɭ 2 ɡɧɚɱ.)”). To rodzina ksztaátuje drzemiący
w nowym czáowieku potencjaá, ucząc go zachowaĔ spoáecznie akceptowanych, przekazując mu wzorce wartoĞci i norm moralnych, które bĊdą mu odtąd towarzyszyáy
i do których bĊdzie mógá siĊ odwoáywaü, budując swoje relacje z innymi.
MoralnoĞü danej grupy spoáecznej jest, w szerszym kontekĞcie, elementem jej
kultury duchowej. BĊdąc zjawiskiem niematerialnym, kultura duchowa moĪe byü
przekazywana miĊdzy ludĨmi, z pokolenia na pokolenie, dziĊki jej werbalizacji. Jednym z najbardziej efektywnych sposobów werbalizacji zdobywanej przez pokolenia wiedzy, przekonaĔ i Ğwiatopoglądu są paremie2, czyli przysáowia i powiedzenia.
W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną rezultaty analizy lingwokulturologicznej 300 paremii ukraiĔskich, traktujących o wartoĞciach moralnych w kontekĞcie
ich realizacji w Īyciu rodziny. Przysáowia zaczerpniĊte zostaáy ze zbioru ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ
ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ3, z rozdziaáu Ɋɨɞɢɧɧɟ ɠɢɬɬɹ (ĩycie rodzinne — táum. aut.).
W artykule przedstawione zostaną wyniki analizy iloĞciowej przysáów pod kątem
gloryÞkowanych w nich wartoĞci moralnych, waĪnych dla szczĊĞliwego funkcjonowania rodziny. CzĊĞciowo zostaną takĪe opisane nakreĞlone w przysáowiach portrety
moralne poszczególnych czáonków ukraiĔskiej rodziny.
Zgodnie z zawartą w przysáowiach mądroĞcią, do najwaĪniejszych dla Īycia rodzinnego wartoĞci naleĪy zaliczyü odpowiedzialnoĞü i rozwagĊ. To wáaĞnie te cechy
ukazane są jako poĪądane aĪ w 107 na 300 przeanalizowanych przysáów. Rozsądne
podejĞcie do Īycia wyraĪa siĊ na wielu páaszczyznach. W maáĪeĔstwie jest to wzajemna odpowiedzialnoĞü maáĪonków: ɑɨɥɨɜɿɤ — ɝɨɥɨɜɚ ɜ ɯɚɬɿ, ɚ ɠɿɧɤɚ — ɤɚɩɟɥɸɯ ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ. OdpowiedzialnoĞü, rozwaga i mądroĞü to cechy, które w przysáowiach
skáadają siĊ na portret dobrego mĊĪa: Ȼɚɬɶɤɢ ɝɥɚɞɹɬɶ ɞɨɱɤɭ ɞɨ ɜɿɧɰɹ, ɚ ɱɨɥɨɜɿɤ
— ɞɨ ɤɿɧɰɹ; Ȼɟɡ ɱɨɥɨɜɿɤɚ — ɬɨ ɬɚɤ, ɹɤ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɢ; Ɂɚ ɞɨɛɪɢɦ ɦɭɠɟɦ ɿ ɜɨɪɨɧɤɚ
ɠɨɧɤɚ, ɚ ɡɚ ɞɭɪɧɢɦ ɿ ɤɧɹɝɢɧɹ ɝɢɧɟ; ɏɨɱ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɹɤ ɜɨɪɨɧɚ, ɚ ɜɫɟ ɠɿɧɰɿ ɨɛɨɪɨɧɚ.
OdpowiedzialnoĞü, rozumianą jako gospodarnoĞü i dbaáoĞü o wspólne dobro,
powierzają przysáowia przede wszystkim Īonie: Ⱦɨɛɪɚ ɠɿɧɤɚ ɡ ɩɭɱɤɢ ɦɭɤɢ ɩɪɢɝɨɪɳɭ ɡɪɨɛɢɬɶ; Ɋɨɡɭɦɧɚ ɠɨɧɚ, ɹɤ ɫɬɨʀɬɶ ɨɞɢɧ ɦɿɯ ɦɭɤɢ, ɞɪɭɝɢɣ ɩɲɨɧɚ, ɛɨɞɧɹ ɫɚɥɚ ɧɚ ɝɨɪɿ, ɫɬɨɝɢ ɯɥɿɛɚ ɧɚ ɞɜɨɪɿ. GospodarnoĞü przejawia siĊ w pracowitoĞci
i jako taka jest cechą poĪądaną zarówno u kobiety: Ȼɟɡ ɠɿɧɤɢ — ɹɤ ɛɟɡ ɪɭɤ; ɀɿɧɨɱɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɥɹɝɚɽ ɫɩɚɬɢ, jak i u mĊĪczyzny: ɋɢɞɢ ɞɨ ɫɢɜɨʀ ɤɨɫɢ, ɚ ɡɚ ɥɟɞɚɳɨ ɧɟ ɣɞɢ; ɇɟ ɬɨɣ ɝɚɪɧɢɣ, ɳɨ ɝɚɪɧɢɣ, ɚ ɬɨɣ, ɳɨ ɞɿɥɨ ɪɨɛɢɬɶ; Ⱦɨɛɪɨɝɨ ɦɨɥɨɞɰɹ ɿ ɤɪɨɜ ɝɪɿɽ, ɚ ɥɟɞɚɱɨɝɨ ɿ ɤɨɠɭɯ ɧɟ ɧɚɝɪɿɽ.
Istotne znaczenie ma takĪe odpowiedzialnoĞü rodziców za dzieci. Dobrzy rodzice — to rodzice, którzy dbają o swoje dzieci, wychowują je: ɇɟ ɬɨɣ ɛɚɬɶɤɨ,
ɳɨ ɩɨɪɨɞɢɜ, ɚ ɬɨɣ, ɳɨ ɞɨ ɭɦɚ ɞɨɜɨɞɢɜ; ɇɟ ɬɿ ɛɚɬɶɤɢ, ɳɨ ɧɚ ɫɜɿɬ ɩɪɢɜɟɥɢ, ɚ ɬɿ,
ɳɨ ɜ ɥɸɞɢ ɜɢɜɟɥɢ; ɉɿɡɧɨ ɠɟɧɢɬɢɫɹ — ɞɪɿɛɧɿ ɫɢɪɨɬɢ ɥɢɲɢɬɢ. O roli ojca jako osoby, która w rodzinie odpowiada za utrzymanie dyscypliny, mówią takie przysáowia, jak:
Ʌɟɞɚɱɚ ɬɚ ɞɢɬɢɧɚ, ɤɨɬɪɨʀ ɛɚɬɶɤɨ ɧɟ ɜɱɢɜ; Ʌɟɞɚɳɨ ɫɢɧ — ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɝɪɿɯ.
K . M arj a k, ɇɨɦɿɧɚɧɬ ȻɈȽ ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, [ɜ:] „Wort — Text — Zeit”
Phraseologische Einheiten in traditionellen und neuen wissenschaftlichen Paradigmen, Greifswald
2009, s. 61.
3
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ɹ ɬɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢ, ɭɤɥɚɞ. ɋ. ȼ. Ɇ ɢ ɲ ɚɧ ɢ ɱ , Ɇ . Ɇ . ɉ ɚɡ ɹɤ , Ʉɢʀɜ 1984.
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Dzieci z kolei przedstawiane są przede wszystkim jako nieodpowiedzialne i nieposáuszne: Ⱦɢɬɢɧɿ ɞɚɣ ɜɨɥɸ, ɬɨ ɫɚɦ ɛɭɞɟɲ ɭ ɧɟɜɨɥɿ; ɇɟ ɯɨɱɟɲ ɫɥɭɯɚɬɢ ɬɚɬɚ,
ɬɨ ɩɨɫɥɭɯɚɽɲ ɤɨɥɢɫɶ ɤɚɬɚ. Jednak najgorszą cechą dzieci jest ich niewdziĊcznoĞü:
Ȼɚɬɶɤɨ ɿ ɦɚɬɢ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬɶ ɞɿɬɟɣ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɨɝɨɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɞɜɨɯ ɛɚɬɶɤɿɜ; ɋɤɨɪɿɲɟ ɨɞɢɧ ɛɚɬɶɤɨ ɜɢɝɨɞɭɽ ɞɟɫɹɬɶ
ɞɿɬɟɣ, ɧɿɠ ɞɟɫɹɬɟɪɨ ɞɿɬɟɣ ɨɞɧɨɝɨ ɛɚɬɶɤɚ; Ⱦɿɬɟɣ ɝɨɞɭɣ, ɚ ɬɨɪɛɢ ɫɨɛɿ ɝɨɬɭɣ.
W podobnym stopniu, co odpowiedzialnoĞü i rozwagĊ, pochwalają przysáowia
szczeroĞü i prostotĊ uczuü. Ta tematyczna grupa reprezentowana jest przez 85 paremii. Najbardziej wyraziste są obrazy ukazanej w nich mocy szczerej rodzicielskiej
miáoĞci: Ȼɚɬɶɤɨɜɚ ɣ ɦɚɬɟɪɢɧɚ ɦɨɥɢɬɜɚ ɡ ɞɧɚ ɦɨɪɹ ɪɹɬɭɽ, ɚ ɩɪɨɤɥɿɧ — ɭ ɤɚɥɸɠɿ ɬɨɩɢɬɶ; ɍ ɞɢɬɢɧɢ ɛɨɥɢɬɶ ɝɨɥɨɜɚ, ɚ ɭ ɦɚɬɟɪɿ — ɫɟɪɰɟ. To wáaĞnie matka jest
dla swych dzieci Ĩródáem bezwarunkowej i bezgranicznej miáoĞci: Ʌɸɛɨɜ ɦɚɬɿɪɧɹ
ɣ ɧɚ ɜɿɞɞɚɥɿ ɝɪɿɽ; Ɇɚɦɢɧɚ ɥɚɣɤɚ — ɛɚɣɤɚ, ɚ ɛɢɬɜɚ — ɦɨɥɢɬɜɚ.
Portretowi kochającej matki przysáowia przeciwstawiają obraz faászywej i záoĞliwej macochy: Ɇɚɬɢ ɛ’ɽ, ɬɨ ɧɟ ɛɨɥɢɬɶ, ɚ ɦɚɱɭɯɚ ɹɤ ɩɨɞɢɜɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɣ ɧɚ ɞɭɲɿ
ɯɨɥɨɧɟ; Ƚɨɪɿɥɤɚ — ɧɟ ɞɿɜɤɚ, ɚ ɦɚɱɭɯɚ — ɧɟ ɦɚɬɢ; Ɇɚɬɢ ɝɨɥɿɜɤɭ ɦɢɽ — ɩɪɢɝɥɚɞɠɭɽ, ɚ ɦɚɱɭɯɚ ɦɢɽ — ɩɪɢɫɤɭɛɭɽ. Na uwagĊ zasáuguje wyrazistoĞü przysáów,
w których piĊtnowana jest postawa záej, okrutnej macochy: Ƚɨɪɟ ɦɚɱɭɫɿ, ɳɨ ɩɚɫɢɧɨɤ ɫɦɟɬɚɧɢ ɧɟ ʀɫɬɶ, ɛɨ ɜɿɧ ɿ ɫɢɪɨɜɚɬɰɿ ɪɚɞɢɣ; Ɋɿɞɧɚ ɦɚɬɢ — ɛɪɟɯɭɯɚ, ɬɨ ɦɚɱɭɯɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ: ɹɤ ɫɤɚɠɟ: „ə ɬɨɛɿ ɞɚɦ”, ɬɨ ɜɠɟ ɞɚɫɬɶ, ɚ ɦɚɬɢ: „ȱ ɳɨɛ ɬɟɛɟ,
ɿ ɛɨɞɚɣ ɬɟɛɟ”, ɚ ɫɚɦɚ: „Ɉɯ, ɤɨɥɢ ɛ, Ƚɨɫɩɨɞɢ, ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɶ ɱɨɝɨɫɶ ɞɢɬɢɧɿ ɡ ɦɨɽʀ
ɞɭɪɧɨʀ ɪɟɱɿ!”; ɍ ɜɿɬɱɢɦɚ ɱɨɪɬ ɦɟɠɢ ɨɱɢɦɚ, ɚ ɜ ɦɚɱɭɯɢ — ɞɜɚ.
Nieprzypadkowym zdaje siĊ wykorzystany w przysáowiach o macosze motyw
záego spojrzenia (Ɇɚɬɢ ɛ’ɽ, ɬɨ ɧɟ ɛɨɥɢɬɶ, ɚ ɦɚɱɭɯɚ ɹɤ ɩɨɞɢɜɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɣ ɧɚ ɞɭɲɿ
ɯɨɥɨɧɟ; ɍ ɜɿɬɱɢɦɚ ɱɨɪɬ ɦɟɠɢ ɨɱɢɦɚ, ɚ ɜ ɦɚɱɭɯɢ — ɞɜɚ.). Jest on związany z zakorzenionym w wierzeniach pradawnych Sáowian przekonaniem, Īe tzw. „záe” oko
(a wiĊc przepeánione záoĞcią i nienawiĞcią spojrzenie) moĪe byü przyczyną licznych
chorób i nieszczĊĞü4.
Macocha zasáuguje na swój negatywny wizerunek przede wszystkim przez swoją nieprawdziwoĞü — wszak to nie ona jest rzeczywistą matką. Kontynuacją podziaáu na „prawdziwą” i „nieprawdziwą” rodzinĊ jest zaklĊty w przysáowia stereotypowy obraz teĞciów, których, zgodnie z tradycją, máodzi maáĪonkowie powinni traktowaü jak rodziców. TeĞciom przypisywane są takie przywary, jak káamliwoĞü i mĞciwoĞü: Ȼɪɟɯɥɢɜɚ ɫɜɟɤɪɭɯɚ ɧɟɜɿɫɬɰɿ ɧɟ ɜɿɪɢɬɶ; ɋɜɟɤɪɭɯɚ — ɭʀɞɥɢɜɚ ɦɭɯɚ; ɋɢɧ ɛ’ɽ
ɠɿɧɤɭ, ɚ ɫɜɟɤɨɪ ɞɭɛɰɹ ɞɚɽ.
NieszczeroĞü i faász to takĪe sprzeniewierzenie siĊ prawdziwym uczuciom.
W ukraiĔskich paremiach jest ono przedstawiane jako przeszkoda na drodze do osiągniĊcia rodzinnego szczĊĞcia: əɤɳɨ ɜɿɡɶɦɟɲ ɫɨɛɿ ɬɭɸ, ɳɨ ʀʀ ɧɟ ɥɸɛɢɲ, ɬɨ ɫɜɨɸ
ɞɨɥɸ ɧɚɜɿɤɢ ɡɚɝɭɛɢɲ; Ʉɪɚɳɟ ɩɨɥɢɧ ʀɫɬɢ, ɧɿɠ ɡ ɧɟɥɸɛɨɦ ɡɚ ɫɬɿɥ ɫɿɫɬɢ. Z drugiej strony, doĞü lekko i Īartobliwie traktują ukraiĔskie przysáowia kwestiĊ mĊskiej
zdrady: Ɍɨ ɧɟ ɛɿɞɚ, ɳɨ ɡ ɱɭɠɨɸ ɠɿɧɤɨɸ ɠɚɪɬɭɜɚɜ, ɚɛɢ ɞɨɦɚ ɧɨɱɭɜɚɜ; ȱ Ƚɧɚɬ
ɧɟ ɜɢɧɭɜɚɬ, ɿ Ʉɢɥɢɧɚ ɧɟ ɜɢɧɧɚ, ɬɿɥɶɤɢ ɯɚɬɚ ɜɢɧɭɜɚɬɚ, ɳɨ ɜɩɭɫɬɢɥɚ ɧɚ ɧɿɱ
Ƚɧɚɬɚ; Ɍɟɩɟɪ ɧɚɪɨɞ ɝɿɪɲɢɣ ɩɪɨɲɥɨɞɧɶɨɝɨ: ɩɪɢɣɲɨɜ ɡɜɟɱɨɪɚ, ɚ ɩɿɲɨɜ ɜɪɚɧɰɿ, ɭɠɟ
ɣ ɛɪɟɲɭɬɶ, ɳɨ ɧɨɱɭɜɚɜ. Warto przy tym zauwaĪyü, Īe i mąĪ powinien wykazywaü
siĊ w tych kwestiach wyrozumiaáoĞcią w stosunku do Īony: ɇɟ ɞɚɣ, Ȼɨɠɟ, ɤɨɧɹ
ɥɿɧɢɜɨɝɨ, ɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɪɟɜɧɢɜɨɝɨ; Ɋɟɜɧɢɜɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ — ɳɨ ɩɨɥɨɯɥɢɜɢɣ ɡɥɨɞɿɣ.
Rzymski historyk i pisarz Sallustiusz stwierdziá: Concordia res parvae crescunt,
discordia vel maximae dilabantur (czyli, w polskim táumaczeniu, Zgoda buduje, nie4
Ɉ . ȱ . ɉ ɨɬ ɚɩ ɟɧ ɤɨ , Ɇ . Ʉ. Ⱦ ɦɢ ɬ ɪ ɟɧ ɤɨ , Ƚ. ȱ. ɉ ɨɬ ɚɩ ɟɧ ɤɨ ɬɚ ɿɧ., ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɢɦɜɨɥɿɜ,
Ʉɢʀɜ 1997.
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zgoda rujnuje) . Ta uniwersalna prawda — Ⱦɟ ɡɝɨɞɚ ɩɚɧɭɽ, ɬɚɦ ɿ ɝɨɪɟ ɬɚɧɰɸɽ —
znajduje swoje odbicie w 49 z przeanalizowanych ukraiĔskich przysáów. Zgoda jest
wiĊc fundamentem wiĊzi, áączącej maáĪonków: Ɇɭɠ ɡ ɠɨɧɨɸ — ɳɨ ɛɨɪɨɲɧɨ ɡ ɜɨɞɨɸ; ɑɨɥɨɜɿɤ ɿ ɠɨɧɚ — ɨɞɧɨ ɬɿɥɨ, ɨɞɧɨ ɞɿɥɨ, ɨɞɢɧ ɞɭɯ; ɀɢɜɭɬɶ ɫɨɛɿ, ɹɤ ɝɨɥɭɛɿɜ
ɩɚɪɚ; ɇɚɣɤɪɚɳɚ ɫɩɿɥɤɚ — ɱɨɥɨɜɿɤ ɬɚ ɠɿɧɤɚ.
Gwarantem zgody i porządku w rodzinie są dzieci: ɍ ɤɨɝɨ ɛɞɠɨɥɢ, ɭ ɬɨɝɨ ɣ ɦɟɞ,
ɭ ɤɨɝɨ ɞɿɬɢ, ɭ ɬɨɝɨ ɣ ɥɚɞ; Ɍɭɬ ɿ ɹ, ɬɭɬ ɿ ɠɿɧɤɚ ɦɨɹ, ɬɭɬ ɿ ɦɨʀ ɞɿɬɢ, ɥɸɛɨ ɩɨɝɥɹɞɿɬɢ.
Zgoda panująca miĊdzy rodzicami jest niezbĊdna dla tego, aby zapewniü dzieciom dobre wychowanie: Ʉɨɥɢ ɛɚɬɶɤɨ ɤɚɠɟ „ɬɚɤ”, ɚ ɦɚɬɢ „ɫɹɤ”, ɪɨɫɬɟ ɞɢɬɢɧɚ ɹɤ ɛɭɞɹɤ.
ħródáem konßiktów moĪe staü siĊ z kolei zbyt duĪa róĪnica wieku miĊdzy mĊĪem a Īoną: Ⱦɟ ɦɭɠ ɫɬɚɪɢɣ, ɚ ɠɿɧɤɚ ɦɨɥɨɞɚ, ɬɚɦ ɪɿɞɤɨ ɡɝɨɞɚ; Ⱦɟ ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɚɪɢɣ, ɚ ɠɿɧɤɚ ɦɨɥɨɞɚ, ɬɚɦ ɜɨɝɨɧɶ ɿ ɜɨɞɚ. NajwiĊkszym jednak nieszczĊĞciem jest
wedáug przysáów káótliwa Īona: Ⱦɢɦ, ɞɨɳ, ɦɨɪɨɡ ɿ ɫɜɚɪɥɢɜɚ ɠɨɧɚ — ɬɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɧɟɳɚɫɬɹ ɜ ɯɚɬɿ; ȼɿɞ ɜɨɝɧɸ, ɜɨɞɢ ɿ ɡɥɨʀ ɠɿɧɤɢ — Ȼɨɠɟ ɛɨɪɨɧɢ! Niestety, przekora i káótliwoĞü to powtarzający siĊ element moralnego portretu kobiety: ɀɿɧɨɱɢɣ
ɹɡɢɤ ɝɨɫɬɪɿɲɢɣ ɜɿɞ ɦɟɱɚ; ɀɿɧɤɚ ɧɿɤɨɦɭ ɤɪɨɤɭ ɧɟ ɭɫɬɭɩɢɬɶ, ɯɿɛɚ ɳɨ ʀʀ ɦɢɲɚ ɧɚɥɹɤɚɽ; ɀɿɧɨɱɚ ɞɭɦɤɚ ɿ ɜɿɬɟɪ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ.
45 przysáów mówi o tym, Īe wartoĞcią zapewniającą szczĊĞcie rodzinie jest
wzajemny szacunek jej czáonków. Jednym z przejawów szacunku jest przestrzeganie wáaĞciwej hierarchii, zgodnie z którą gáową rodziny jest mąĪ: Ƚɨɥɨɜɚ ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ
— ɱɨɥɨɜɿɤ, ɚ ɹɤ ɩɿɞɞɚɫɢɫɹ ɠɿɧɰɿ, ɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɢ ɭ Ȼɨɝɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; Ɂɥɟ ɬɚɦ ɫɹ ɞɿɽ,
ɞɟ ɩɿɜɟɧɶ ɦɨɜɱɢɬɶ, ɚ ɤɭɪɤɚ ɩ’ɽ; ɡɥɟ ɬɚɦ ɿ ɥɢɯɨ, ɞɟ ɠɿɧɤɚ ɤɪɢɱɢɬɶ, ɚ ɱɨɥɨɜɿɤ ɬɢɯɨ.
I choü przysáowia niejednokrotnie ostrzegają przed poddawaniem siĊ kobiecej wáadzy: ɀɿɧɤɚ ɞɨɬɢ ɥɸɛɚ, ɞɨɤɢ ɧɟ ɜɿɡɶɦɟ ɡɚ ɱɭɛɚ; ɀɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɧɨɝɢ ɜɡɹɥɚ, to jednak przypominają o tym, Īe bĊdąc gáową rodziny mąĪ takĪe powinien szanowaü swoją ĪonĊ: ɀɿɧɤɚ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ ɩɨɞɪɭɝɚ, ɚ ɧɟ ɩɪɢɫɥɭɝɚ.
Zgodnie z ukraiĔską mądroĞcią ludową hierarchia w rodzinie oznacza równieĪ
podziaá na role — atrybutem moralnym mĊĪczyzny jest to, co związane ze sferą rozumu, a kobiety to, co związane z emocjami: ɑɨɥɨɜɿɤ ɭ ɞɨɦɿ ɝɨɥɨɜɚ, ɚ ɠɿɧɤɚ — ɞɭɲɚ;
ɇɟɦɚ ɰɜɿɬɭ ɛɿɥɿɲɨɝɨ ɧɚɞ ɨɠɢɧɨɧɶɤɭ, ɧɟɦɚ ɞɪɭɝɚ ɦɢɥɿɲɨɝɨ ɧɚɞ ɞɪɭɠɢɧɨɧɶɤɭ.
Szacunkiem winny obdarzaü swych rodziców dzieci: ɒɚɧɭɣ ɛɚɬɶɤɚ ɣ ɧɟɧɶɤɭ, ɬɨ ɛɭɞɟ ɬɨɛɿ ɫɤɪɿɡɶ ɝɥɚɞɟɧɶɤɨ; Ⱦɿɬɢ ɛɚɬɶɤɚ ɧɟ ɭɱɚɬɶ. NieposáuszeĔstwo
wobec rodziców moĪe Ğciągaü na dzieci záą dolĊ: ɇɟ ɩɨɫɥɭɯɚɽɲ ɛɚɬɶɤɚ-ɦɚɬɟɪɿ,
ɬɨ ɧɚɜɱɢɬɶ ɬɟɛɟ ɥɢɯɚ ɝɨɞɢɧɚ; ɏɬɨ ɛɚɬɶɤɚ-ɦɚɬɿɪ ɡɧɟɜɚɠɚɽ, ɬɨɣ ɞɨɛɪɚ ɧɟ ɡɧɚɽ.
O szacunek ze strony dzieci powinni wiĊc przez swoją stanowczoĞü zabiegaü i sami
rodzice: ɉɨɬɭɪɚɣ ɦɚɥɨɦɭ, ɬɨ ɹɤ ɜɢɪɨɫɬɟ, ɛɭɞɟ ɬɟɛɟ ɧɚ ɫɬɚɪɿɫɬɶ ɛɢɬɢ; Ʌɿɩɲɟ,
ɳɨɛ ɞɢɬɢɧɚ ɩɥɚɤɚɥɚ ɬɟɩɟɪ, ɹɤ ɛɚɬɶɤɢ ɨɩɿɫɥɹ.
Peána wzajemnego szacunku rodzina to miejsce, w którym kaĪdy z jej czáonków
szuka ciepáa i schronienia. Dlatego teĪ przysáowia ukraiĔskie piĊtnują stosowanie
przemocy Þzycznej i zastraszania, proponując jako metodĊ rozwiązywania problemów czuáoĞü i dobre sáowo: ɉɢɣ ɩɢɜɨ, ɚɥɟ ɧɟ ɥɢɣ, ɥɸɛɢ ɠɿɧɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɛɢɣ; ɇɟ ɜɱɢ
ɞɢɬɢɧɭ ɲɬɭɪɯɚɧɰɹɦɢ, ɚ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɫɥɿɜɰɹɦɢ; ɍɱɢ ɞɿɬɟɣ ɧɟ ɫɬɪɚɲɤɨɸ, ɚ ɥɚɫɤɨɸ.
W zebranym materiale aĪ 32 przysáowia zwracają uwagĊ na to, co stanowi „wewnĊtrzne piĊkno” czáowieka, które nierzadko nie idzie w parze z jego zewnĊtrzną
urodą. CzĊsto bywa wrĊcz odwrotnie — uroda psuje moralnoĞü czáowieka: Ʉɪɚɫɚ
ɞɟɪɟ ɧɨɫɚ; ɏɨɱ ɧɟ ɡ ɤɪɚɫɨɸ, ɚɛɢ ɡ ɝɨɥɨɜɨɸ. W związku z tym przysáowia przestrzegają mĊĪczyzn przed oĪenkiem z przykáadającymi zbĊdną uwagĊ do wyglądu zewnĊtrznego pannami: ɏɬɨ ɠɟɧɢɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɚɫɿ, ɬɨɣ ɛɭɞɟ ɠɢɬɢ ɭ ɛɿɞɿ.
5
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PiĊkno zewnĊtrzne nie moĪe byü postrzegane jako wartoĞü, gdyĪ nie jest trwaáe:
Ʉɪɚɫɚ ɞɨ ɜɿɧɰɹ, ɚ ɪɨɡɭɦ ɞɨ ɤɿɧɰɹ, a takĪe nie idzie w parze z takimi wartoĞciami moralnymi, jak mądroĞü, dobroü czy pracowitoĞü: Ȼɨɝ ɞɨ ɜɪɨɞɢ ɪɨɡɭɦɭ ɧɟ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɜ;
Ʌɢɰɟ ɪɭɦ’ɹɧɟ, ɚ ɫɟɪɰɟ ɤɚɦ’ɹɧɟ; ɇɟ ɜ ɬɿɦ ɯɨɪɨɲɚ, ɳɨ ɱɨɪɧɨɛɪɨɜɚ, ɚ ɜ ɬɿɦ,
ɳɨ ɞɿɥɨ ɪɨɛɢɬɶ; Ɂ ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɥɢɰɹ ɜɨɞɢ ɧɟ ɩɢɬɢ, ɚɛɢ ɜɦɿɥɚ ʀɫɬɢ ɡɜɚɪɢɬɢ; ɏɥɨɩɰɿ ɛ’ɸɬɶɫɹ ɱɨɪɬ ɡɧɚ ɡɚ ɳɨ: ɯɨɱ ɤɪɚɫɢɜɚ, ɬɚ ɥɟɞɚɳɨ.
Ostatnimi z wyróĪnionych przez nas wartoĞci są wstrzemiĊĨliwoĞü i skromnoĞü.
Tym cechom poĞwiĊconych jest zaledwie 5 z poddanych analizie przysáów. SkromnoĞci wymaga siĊ przede wszystkim od kobiet: ɑɟɫɬɶ ɞɿɜɨɱɟ ɳɚɫɬɹ ɛɟɪɟɠɟ. Jednak, jeĞli wierzyü przysáowiom, wstrzemiĊĨliwoĞü, zwáaszcza w doborze i iloĞci wypowiadanych sáów, to cechy rzadko u nich spotykane: ɀɿɧɤɚ ɦɨɜ ɬɨɪɛɚ: ɳɨ ɜ ɧɟʀ
ɜɥɨɠɢɲ, ɬɟ ɣ ɧɟɫɟ; ɀɿɧɤɚ ɯɿɛɚ ɬɟ ɭɬɚɽ, ɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ; ɍ ɩɚɪɭɛɤɚ ɨɞɧɚ ɝɚɞɤɚ,
ɚ ɜ ɞɿɜɱɢɧɢ ɞɟɫɹɬɶ.
Podsumowując, do gáównych wartoĞci, na których opiera siĊ, zgodnie z przysáowiami, ukraiĔska rodzina, zaliczyü naleĪy takie cechy moralne, jak odpowiedzialnoĞü i rozwagĊ oraz szczeroĞü i uczciwoĞü. Obie grupy tematyczne są reprezentowane, odpowiednio, przez 36% i 28% zgromadzonych przysáów. Harmonijne funkcjonowanie rodziny opiera siĊ teĪ na panujących miĊdzy jej czáonkami zgodzie (o której mówi 16% poddanych analizie paremii) i wzajemnym szacunku (promowanym
przez 15% przeanalizowanych przysáów), których Þlarami są zachowanie odpowiedniej hierarchii oraz odwoáywanie siĊ do argumentów sáownych, a nie siáowych. Nieco ponad 10% zgromadzonego materiaáu podkreĞla koniecznoĞü rozdzielenia piĊkna zewnĊtrznego, które jest jedynie fasadą, od piĊkna wewnĊtrznego. W przypadku
okoáo 1% przysáów akcentowane są zaĞ takie wartoĞci, jak skromnoĞü i wstrzemiĊĨliwoĞü. Warto przy tym zauwaĪyü, Īe konkretne przysáowie moĪe odnosiü siĊ do wiĊcej niĪ jednej wartoĞci, co znajduje swoje odbicie w zaprezentowanych w artykule
danych liczbowych.
Przedstawiony w ukraiĔskich paremiach obraz idealnej rodziny jest sumą poszczególnych portretów ludzi o piĊknym, czystym moralnie wnĊtrzu — mĊĪa i Īony,
ojca i matki, ich dzieci. I choü niektóre przysáowia przedstawiają dzieci w negatywnym Ğwietle, to ich przeciwwagĊ stanowią paremie przekonujące o tym, Īe rodzice
mogą w przyszáoĞci oczekiwaü od swoich dzieci tego, czego sami ich nauczą: Ⱦɢɬɹ,
ɹɤ ɞɡɟɪɤɚɥɨ: ɜɫɟ ɜɿɞɛɢɜɚɽ; Ⱦɢɬɢɧɚ — ɦɨɜ ɩɨɪɨɠɧɹ ɩɨɫɭɞɢɧɚ: ɳɨ ɜ ɧɟʀ ɜɜɿɥɥɽɲ,
ɬɟ ɣ ɞɟɪɠɢɬɶ. NaleĪy wiĊc wierzyü, Īe system wartoĞci, opanowywany przez czáowieka w toku Īycia rodzinnego, bĊdzie ksztaátowaá jego postawĊ moralną na resztĊ Īycia.
W tym kontekĞcie pragmatyczne znaczenie przysáów jako skarbnicy wiedzy bliskiej czáowiekowi, sprawdzonej przez pokolenia, jest niezaprzeczalne. To wáaĞnie
dlatego przysáowia nazywane bywają „encyklopedią Īycia narodu”, „skarbnicą tradycji kulturowych”, „duchowym kodeksem narodu”, czy nawet „wizytówkami danej
wspólnoty etno-kulturowej”6. Przysáowia jako mini-teksty charakteryzują siĊ niezwykáą obrazowoĞcią, przekazując bogatą treĞü w ciekawej i dobitnej, ale, tym nie
mniej, prostej i przystĊpnej formie. Dlatego teĪ warto siĊgaü po zaklĊte w paremie
wiedzĊ i doĞwiadczenia nie tylko dla celów naukowych.
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ʋ 4, ɫ. 41.
6

