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Obraz rodziny w przys owiach ró nych narodów 

Wa ny sk adnik ka dego j zyka stanowi  przys owia, obecne w mowie y-

wej, w literaturze pi knej i naukowej, w yciu prywatnym i publicznym1. Odwo-

uj  si  one do wszystkich dziedzin aktywno ci cz owieka i obszarów jego funk-

cjonowania, niezale nie od narodowo ci czy pochodzenia. Ukazuj  uniwersalne 

warto ci humanistyczne, a tak e rodowiska, w których toczy si  ycie ludzkie. 

Jednym ze szczególnie istotnych dla ka dego cz owieka miejsc jest rodzina, któ-

rej wizerunek odnale  mo na w przys owiach o charakterze internacjonalnym, 

obecnych w rzeczywisto ci j zykowej ró nych narodów. 

Rodzina 

W ród wielu rodowisk oddzia uj cych na dziecko pierwszoplanow  rol  

odgrywa rodzina, czyli podstawowa grupa spo eczna spotykana we wszystkich 

epokach i kulturach, w sk ad której wchodz  ma onkowie i ich dzieci (tak e 

adoptowane) oraz krewni ma onków. Jej cz onków cz  silne wi zi mi dzy-

osobnicze, stosunek ma e ski i rodzicielski2. Rodzin  charakteryzuj  wi c 

wszystkie podstawowe socjologiczne cechy ma ej grupy, w obr bie której wy-

st puj  bezpo rednie, mi dzyosobowe, bliskie i nasycone emocjami kontakty3. 

W rodzinie mo na tworzy  swoisty klimat moralny, styl wychowania, umo li-

                                                 
1 B. Wo owik, Przys owiowy grosz, czyli pieni dz w literaturze frazeologicznej, „Zeszyty Na-

ukowe. J zykoznawstwo”, t. 16, Opole 1996, s. 113. 
2 M. Czerw, Rodzina, [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Poj cia. Przedstawiciele. Literatura, red. 

A. Marzec, E. Sadowska, E. Piwowarska, Cz stochowa 2008, s. 33. 
3 S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec, Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001, s. 16. 
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wia  na ladowanie wzorów i rozwi zywanie sytuacji wychowawczych oraz 

wiatopogl dowych. To w a nie rodzina jest szko  ycia, w której cz owiek 

zdobywa do wiadczenia osobiste i spo eczne, poznaje warto ci, idea y, wzorce, 

ale tak e uczy si  pokonywa  trudno ci. Wa ne postacie ogniska domowego – 

matka, ojciec, dziadek, babcia lub inni jego cz onkowie – nadaj  sens poczyna-

niom dzieci i od sposobu ich oddzia ywania zale y model ycia narodowego czy 

pa stwowego4. 

Jan Pawe  II g osz c cywilizacj  mi o ci, widzia  jej cis y zwi zek z rodzi-

n : „Je li rodzina pozostaje pierwsz  «drog  Ko cio a», trzeba doda , e drog  

Ko cio a yj cego w wiecie jest te  cywilizacja mi o ci, i Ko ció  na t  drog  

wzywa same rodziny oraz wszystkie inne spo eczno ci narodowe i mi dzynaro-

dowe ze wzgl du na rodzin  – i poprzez rodziny. Rodzina bowiem w wielorakim 

wymiarze zale y od cywilizacji mi o ci i odnajduje w niej w a ciwe relacje swe-

go bycia rodzin . Jednocze nie rodzina jest centrum i sercem cywilizacji mi o ci”5.  

Przys owie 

J zyk to podstawowe narz dzie porozumiewania si  cz onków danej spo-

eczno ci. Za pomoc  j zyka cz owiek wyra a swoje uczucia, wyobra enia o wie-

cie, prawdy i m dro ci yciowe. Ka dy u ytkownik j zyka nie wiadomie odtwa-

rza obraz rzeczywisto ci zapisany przez jego przodków w tym w a nie j zyku. 

Znacz ce miejsce w zasobie leksykalnym ka dego j zyka zajmuj  przys o-

wia, które stanowi  wyk adni  spo ecznie utrwalonego kanonu wiedzy, maj  

zdecydowanie kulturowy charakter, a jako jednozdaniowe twierdzenia zawieraj  

wiedz  skondensowan , charakteryzuj  wiat, ograniczaj c si  do jego najistot-

niejszych cech. Przys owia utrwalaj  zestaw cech sk adaj cych si  na kulturowy 

obraz cz owieka, oddaj  obraz wiata oraz stanowi  dyrektyw  spo ecznego 

funkcjonowania6. 

Przez przys owie rozumie si  zdanie proste lub z o one, które posiada pewne 

w a ciwo ci ustrojowe i semantyczne, a w konsekwencji i spo eczne, które wy-

odr bniaj  je spo ród innych zda 7. Przys owie pos uguje si  przeno ni , aneg-

dot  i epigramem, a nawet komizmem, odtwarza przejawy ycia w obrazach re-

                                                 
4 B. Pytlos, Rodzina i szko a w wybranych utworach dla dzieci, [w:] Literatura dla dzieci i m o-

dzie y (po roku 1980), red. K. Heska-Kwa niewicz, Katowice 2008, s. 73. 
5 Jan Pawe  II, List do Rodzin, Cz stochowa 2004, s. 47. 
6 G. Mendecka, Role spo eczne w przys owiach jako stereotypizacja obrazu cz owieka – porów-

nanie mi dzykulturowe, [w:] Wielokulturowo  w przestrzeni edukacyjnej, red. K. R dzi ski, 

I. Wagner, Cz stochowa 2006/2007, s. 353. 
7 J. Krzy anowski, S ownik folkloru polskiego, Warszawa 1965, s. 335. 
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alistycznych i sprowadza poj cia abstrakcyjne do konkretów8. Przyjmuje si , e 

przys owie jest jednostk  tekstu9. Oznacza to, e nie buduje si  z nich zda , po-

niewa  same s  ju  zdaniami, minimalnymi tekstami. Przys owia s  tworem lite-

racko-j zykowym, gdy  przypominaj  utwory literackie i wchodz  w sk ad za-

sobu leksykalnego j zyka. Maj  one posta  gotowego, sko czonego zdania (cz -

sto rymowanego) o sta ej formie i dwustopniowym znaczeniu. Ostatnia cecha 

polega na tym, e przys owie, opisuj c konkretn  sytuacj , wyra a prawd  ogóln . 

Szereg przys ów wyst puje w ró nych odmianach. Jak zauwa a K. Mosio-

ek-K osi ska10, wariantywno  przys ów mo e mie  charakter: 

— ilo ciowy, oznaczaj cy wyst powanie pe nej i skróconej postaci przys owia 

(np.: Mi e z ego pocz tki, lecz koniec a osny – Mi e z ego pocz tki); 

— jako ciowy, polegaj cy na nieznacznych ró nicach w wyra aniu tej samej 

tre ci i za pomoc  tego samego obrazu metaforycznego (np.: Na pochy e 

drzewo i kozy skacz  – Na pochy e drzewo ka da koza skacze). 

Wizerunek rodziny w przys owiach 

Rodzina jako wyraz centralny wyst puje w kilku przys owiach11. Polskie 

spojrzenie na rodzin  wyra one w przys owiach sprowadza si  do dwóch skraj-

nie odmiennych stanowisk: 

1) rodzina jako miejsce zgodnego wspó bytowania jej cz onków, wspieraj cych 

si  i potrafi cych pokona  trudno ci: Gdy rodzina yje w zgodzie, to jej bie-

da nie dobodzie (polskie); 

2) rodzina jako instytucja, której – zgodnie ze stereotypowym, powszechnie 

znanym i przekazywanym przekonaniem – nale y unika , która nie wspiera, 

nie prowadzi do niczego dobrego, na któr  nie mo na liczy : Z rodzin  naj-

lepiej wychodzi si  na zdj ciu (polskie), Dobrze mie  brata, bratow , brata-

nic  – zw aszcza gdy wszyscy wyjad  za granic  (suda skie). 

G ówne zadanie rodziny to wychowanie, które jest „stawaniem si  cz owie-

ka coraz bardziej cz owiekiem, czyli trosk  o to, a eby bardziej «by », a nie tyl-

ko wi cej «mia ». Bardziej i pe niej by  cz owiekiem to znaczy umie  «by » nie 

tylko z «drugim», ale tak e «dla drugich». Wychowanie posiada podstawowe 

                                                 
8 E. Wojtczak, Zanikaj ce dobro kultury? – O znajomo ci przys ów w ród m odych Polaków, 

[w:] Parémie národ  slovanských IV, Ostrawa 2008, s. 269. 
9 K. Mosio ek-K osi ska, Wst p, [w:] D. i W. Mas owscy, Przys owia polskie i obce, Warszawa 

2003, s. 20–22. 
10 Tam e, s. 21. 
11 Wszystkie przyk ady pochodz  z ksi ki Danuty i W odzimierza Mas owskich, Przys owia pol-

skie i obce, Warszawa 2003. 
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znaczenie dla kszta towania stosunków mi dzyludzkich”12 – Tylko wtedy mo esz 

nazwa  dziecko swoim synem, gdy je wychowujesz (korea skie), Ten tka dobr  

chusteczk , kto swego syna wychowa (argenty skie), Syn wykszta cony w dzie-

ci stwie b dzie rado ci  oczu ojca, kiedy doro nie (arabskie). 

Pierwszymi wychowawcami dzieci s  rodzice, którzy powinni kierowa  si  

w wychowaniu wiedz , umiej tno ciami pedagogicznymi. Powinni by  wia-

domi odpowiedzialno ci rodzicielskiej, rozpoznawa  potrzeby dziecka i zaspo-

kaja  je. Wa ne jest, aby stawiali jednoznaczne cele wychowawcze, m drze na-

gradzali, w sytuacji konieczno ci stosowali kary, aby interesowali si  dzieckiem, 

akceptowali je i jak najcz ciej okazywali mu uczucia. 

Rodzice wychowuj  potomstwo przede wszystkim przez w asny przyk ad, 

co znajduje odzwierciedlenie w przys owiach: 

Nic pr dzej do dziatek nie przylgnie jak przyk ad rodziców (polskie), 

Dobra matka nauczy wi cej ni  stu nauczycieli (polskie), 

Dziecko to glina, matka to garncarz (tad yckie). 

Dzieci przejmuj  bardzo cz sto zachowania, przyzwyczajenia, postawy wy-

chowuj cych je rodziców. T  kontynuacj  zachowa  i podobie stwo dzieci do 

matki i ojca oddaj  przys owia: 

Jaka ma , taka na  / Jaka matka, taka natka (polskie), 

Z y ojciec rzadko ma dobrego syna (polskie), 

Jaka woda, taki m yn, jaki ojciec, taki syn (polskie). 

W ród przys ów poddanych analizie wyekscerpowano liczne przyk ady, za-

wieraj ce nazwy cz onków rodziny: 

brat – Kto nie s ucha brata, s ucha  b dzie bata (polskie), Bez brata ycie 

jest gorzkie (gruzi skie); ciotka – Ciotka, synowa i bratowa – to polewka rako-

wa (polskie), Jedna ciotka warta jest stu wujów (wietnamskie); córka – Nie bierz 

córki u tego, u kogo ona z a (ka muckie), Pi  córek odbiera ochot  do miechu 

( ydowskie); dziecko – Dobrze z dzie mi, póki kieszeni nie dorosn  (polskie), 

Dzieci dzieci s  jeszcze adniejsze ni  w asne dzieci (japo skie); m  – U dobre-

go m a oneczka jak ró a, a u z ego draba we trzy lata baba (polskie), Trzy 

rzeczy wyp dzaj  m a z domu: dym, dach dziurawy i z a ona (niemieckie); ro-

dzice – B ogos awie stwo rodziców buduje dzieciom domy (polskie); syn – D u-

ga choroba rodziców zniech ci najbardziej przywi zanego syna (chi skie); ona 

– Niewiern  on  trapi  wyrzuty sumienia, wiern  – t sknota (chi skie). 

                                                 
12 T. Bilicki, Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Paw a II, Kraków 2000, s. 61. 
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Mimo i  struktur  rodziny tworz  tak e dziadkowie, pe ni cy w niej nieoce-

nion  rol , nie znaleziono przys ów, w których wyst pi yby wyrazy: babcia, 

dziadek, dziadkowie. Brak równie  przyk adów z wyrazami siostra, wnuk, wujek. 

Z przys ów wy ania si  obraz rodziny, która jest centrum i sercem cywiliza-

cji mi o ci13. Jak zauwa a G. Sawicka14, mi o  jest czym  tak naturalnym w y-

ciu cz owieka, jak powietrze, i czym  jak powietrze niezb dnym, jest relacj , 

a oprócz tego stanem gotowo ci cz owieka do czynienia dobra. Wzajemne pozy-

tywne relacje wewn trzrodzinne – mi o , wspieranie si , pomoc – odzwiercie-

dlaj  przys owia: 

I ostatnim k sem chleba podzieli  si  z bratem trzeba (polskie), 

Noga nog , a brat brata podpiera (polskie), 

Dla tego, kto nie ma ojca, starszy brat jest ojcem (mongolskie), 

Mi o  matczyna nie starzeje si  (niemieckie), 

Mi o  matki jest mostem do wszystkiego, co dobre teraz i w wieczno ci (tu-

reckie), 

Mi o  matki wiecznie prze ywa wiosn  (francuskie), 

Lepszy stary m  kochaj cy ni  m ody bij cy (angielski), 

Dobra synowa warta jest wi cej ni  w asna córka, dobry zi  wi cej ni  w a-

sny syn (wietnamskie). 

Szczególne miejsce w rodzinie, której wizerunek zawarty jest w przys o-

wiach, zajmuje matka. W j zykowo-kulturowym obrazie wiata matka jest 

przede wszystkim kochaj ca, opieku cza i wyrozumia a15. Potwierdzaj  to przy-

s owia ró nych narodów: 

Gdzie u dzieci matka, tam i g ówka g adka (polskie), 

Nie ma s odszego jab ka jak w asna matka (polskie), 

Bóg nie mo e by  wsz dzie, stworzy  wi c matk  ( ydowskie, hiszpa skie), 

Matka to ko dra: przykrywa b dy dzieci i grzechy m a ( ydowskie), 

Od matki dobre i ostatki (polskie). 

Szerszy komentarz nale y si  angielskiemu przys owiu Co matka nam pie-

wa a u ko yski, idzie z nami a  do grobu. W cichute ko nuconych niemowl ciu 

s owach zawarta jest matczyna troska o jego wypoczynek, spokojny sen i bez-

piecze stwo, p yn ca z najserdeczniejszej mi o ci, jak  tylko rodzicielka mo e 

                                                 
13 Jan Pawe  II, dz. cyt., s. 47. 
14 G. Sawicka, Mi o  niejedno ma imi  (J zykowe i pozaj zykowe interakcje mi dzy matk  a dziec- 

kiem), „J zyk a Kultura”, t. 14: Uczucia w j zyku i tek cie, red. I. Nowakowska-Kempna, 

A. D browska i J. Anusiewicz, Wroc aw 2000, s. 153–154. 
15 J. Bartmi ski, J. Panasiuk, Stereotypy j zykowe, [w:] Wspó czesny j zyk polski, red. J. Bartmi -

ski, Lublin 2001, s. 392. 
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ofiarowa  dziecku. Atmosfera towarzysz ca usypianiu, wyciszenie, ciep o, bli-

sko  matki i dziecka w szczególny sposób sprzyjaj  utrzymywaniu i pog bia-

niu uczuciowego kontaktu poprzez s owa, odpowiadaj  potrzebom cia a i psy-

chiki dziecka, przyzwyczajonego do ko ysania w onie matki. Niemowl  tulone 

i ko ysane lepiej si  rozwija. piew matki nad ko ysk  wprowadza dziecko 

w wiat mowy i j zyka, stanowi pierwsze lekcje rozumienia i prze ywania sztu-

ki s owa16. 

Powtarzane przez pokolenia przys owia oddaj  powszechn  wiadomo , e 

nikt nie zast pi matki, nawet je li jest surowa i karze swoje dzieci: 

Gdy matka bije, to cia o tyje, jak obcy bije, to cia o wyje (polskie), 

Lepiej jak matka bije ni  jak macocha g aszcze (polskie), 

R ka matczyna jest mi kka nawet je li bije (czeskie). 

Nale y zwróci  uwag , e czasownik bi  odnosz cy si  do wykonywania ka-

ry cielesnej jest cz stym elementem sk adowym przys ów, co pozwala wnio-

skowa , e ten rodek wychowawczy jest stosowany w rodzinie. Z przys ów wy-

ania si  postawa akceptacji kar cielesnych. Uznaje si  je za skuteczn  metod  

wychowania, która sprawi, e dziecko, a w przysz o ci doros y, b dzie umia o 

post powa  uczciwie: Kogo rodzice nie karz  rózg , tego kat mieczem karze 

(polskie), Kochaj swe dzieci sercem, a wychowuj je r k  (ukrai skie). 

Wiele przys ów ukazuje zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy ojca, 

tworz c zró nicowany wizerunek g owy rodziny. Nale  tu egzemplifikacje: 

Ojciec okrutny jak tygrys b dzie mia  syna z ego jak pies (wietnamskie), 

Ojcowska agodno  syna psuje (polskie), 

Jeden ojciec wy ywi dziewi ciu synów, ale dziewi ciu synów nie wy ywi jed-

nego ojca (osma skie). 

Wspó cze nie docenia si  rol  obojga rodziców – matki i ojca – w yciu 

i wychowaniu dziecka, zauwa aj c jednocze nie odmienno  ról i zada  kobiety 

oraz m czyzny: „Rodzina to domek na kurzej nó ce. Ojciec jest jak owa nó ka, 

jak fundament, na którym stoi dom. Matka jest jak spoiwo, które trzyma ciany. 

Nie b dzie domu bez fundamentu i nie b dzie domu bez spoiwa. Ale fundament 

nie jest spoiwem, a spoiwo nie jest fundamentem”17. 

W przys owiach natomiast podtrzymany jest tradycyjny sposób funkcjono-

wania rodziny i wype niania zada  – matka odpowiada za uczucia, emocje, bu-

                                                 
16 Por. E. Skoczylas-Krotla, Ko ysanka jako forma komunikacji matki z dzieckiem, [w:] Edukacja 

dziecka we wspó czesnej rzeczywisto ci spo ecznej, red. U. Ordon, A. P kala, Cz stochowa 

2008, s. 97–102. 
17 U. K usek, Tato to nie mama, „Sygna y Troski” 2007, nr 3, s. 4. 



 Obraz rodziny w przys owiach ró nych narodów 161 

dzenie wra liwo ci i dobroci, ojciec ukazany jest jako wychowawca bardziej 

twardy, opanowany, kieruj cy si  g ównie rozumem: 

Do ludzi po rozum, do matki po serce (polskie), 

Co matce si ga do serca, to ojcu tylko do kolana (niemieckie), 

W dobrobycie – ojciec, w okresie niepowodze  – matka (indyjskie), 

Do ojca po grosz, do matki po koszul  (polskie), 

Tato ma prac , a mama rozum (polskie), 

Ojciec to bankier zes any przez natur  (francuskie). 

Dzieci do prawid owego rozwoju potrzebuj  yczliwo ci, ciep a, rodziciel-

skiej mi o ci i wynikaj cego z nich poczucia bezpiecze stwa, oczekuj  od doro-

s ych pieszczot i bliskiego – tak e fizycznego – kontaktu: 

Doros y zwraca uwag  na czyny, dziecko – na mi o  (indyjskie), 

Dziecko, które nie zna pieszczoty, mówi c, si  nie u miecha (abisy skie). 

Wskaza  nale y przys owia pozostaj ce w sprzeczno ci ze wspó czesnym 

pogl dem, wed ug którego okazywanie dziecku czu o ci, chwalenie go, podkre-

lanie jego zalet stanowi posag, który zaowocuje w jego doros ym yciu. Eg-

zemplifikacje ukazuj  przekonanie, e im surowsze wychowanie, tym lepsze 

mog  by  efekty, oraz przestrzegaj  przed rozpieszczaniem dzieci i przesadnym 

zaspokajaniem ich oczekiwa : 

Wychowanie surowe czyni dzieci mocne i zdrowe (polskie), 

Kto pie ci dzieci za m odu, ten w staro ci b dzie na nie p aka  (polskie), 

W asne dziecko chwali tylko g upiec (japo skie), 

Szcz ciu swych dzieci zawadza, kto im zbytecznie dogadza (polskie), 

Lepiej p aka  w dzieci stwie ni  na staro  ( aci skie), 

Nie kocha syna, kto rózgi a uje (z Ksi gi Przys ów), 

Je eli dzieciom i prosi tom dasz wszystko, czego pragn , to b dziesz mia  

dobre prosi ta, ale z e dzieci (nigeryjskie). 

W przys owiach poddanych analizie nale y zwróci  uwag  na te, które uka-

zuj  pos usze stwo dzieci wobec rodziców jako oczekiwane zachowanie, przy-

nosz ce korzy ci obu stronom: 

Oznak  dziecka, które ro nie na dobrego cz owieka, jest pos usze stwo (twi 

– jeden z j zyków Afryki Zachodniej), 

Pos usze stwo jest pocz tkiem m dro ci ( u yckie). 

W wyekscerpowanych przyk adach sygnalizowane s  równie  konsekwencje 

niepos usze stwa i odrzucania m dro ci yciowych przekazywanych przez bliskich: 

Kto nie s ucha matki, ten pójdzie za kratki (polskie), 
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Kto nie chce s ucha  matki, s ucha macochy (angielskie, w oskie), 

Kto rodziców nie s ucha, kata s ucha  musi (polskie), 

Kto nie s ucha ojca, matki, ten s ucha psiej skóry (polskie), 

Gdy syn nie przyjmuje rady rodziców, przyjmie ich pot pienie (hausa – ro-

dzimy j zyk afryka skiego ludu Hausa). 

Obraz rodziny uzupe niony jest o posta  te ciowej. Przys owia ró nych na-

rodów ukazuj  jej cechy bezpo rednio poprzez nacechowane pejoratywnie 

s ownictwo, np. z a, dokucza , krzyk: 

Z a te ciowa wi cej dokuczy ni  bol cy z b (polskie), 

Z a te ciowa miewa równie  z ty u uszy (rosyjskie), 

Od krzyku te ciowej nawet pies ucieka (korea skie). 

Zwi zane z te ciow  emocje, jej sposób bycia oraz nastrój wyst puj cy w ro- 

dzinie ukazane s  tak e w przys owiach: 

Gdy te ciowa nie mo e znale  wad w synowej, zarzuca jej, e nogi ma za 

blade (korea skie), 

Nikt tak dobrze nie potrafi wspó y  z te ciow , jak ona sama ze sob  (pol-

skie). 

Z postaci  te ciowej nieod cznie wi  si  synowa i zi . Nale y wyodr b-

ni  przys owia oddaj ce stereotypowe przekonania o nich i ich miejscu w rodzinie: 

G upia synowa i niepos uszny syn s  jak czad i sadza (chi skie), 

Zi  dla te ciowej – to zawsze smarkacz (pigmejskie), 

Osoba zi cia jest kolumn , na której si  wspiera serce te ciowej (arme -

skie). 

Ukazane przys owia prezentuj  zarówno uniwersalne s dy dotycz ce rodzi-

ny, obecne w ka dym narodzie, jak i typowy dla danej nacji sposób postrzegania 

tej komórki spo ecznej. Mo na zatem wyrazi  pogl d, e przys owia, b d c cz -

ci  j zyka, posiadaj  du y potencja  tre ciowy, oddaj cy kultur  i spojrzenie na 

rodzin  przedstawicieli krajów dalekich i terytorialnie, i mentalnie. 
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Summary 

Picture of a family in proverbs from different countries 

Proverbs form are an important element of very language. They refer to all 

areas of human activity and functioning, no matter what nationality or origin the 

people are. Proverbs present universal humanistic and social values in places 

where life takes place. One of the very important places for every person is the 

family and that is why, this picture can be found in proverbs. They present both 

universal opinions concerning a family existing in every country but also a typi-

cal for every nation way of looking at this social structure and its participants: 

father, mother, child and in-laws. 


