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OD BI CIE RE LI GIJ NO ŚCI KA SZU BÓW 
W PRZY SŁO WIACH 

I FRA ZE OLO GI ZMACH

Da nu ta Pioch

P rzy sło wia i po wie dze nia są wy two rem my śli ludz kiej opar tym na wie rze niach,
zwy cza jach, dłu go trwa łych ob ser wa cjach. Przy pi su je się je do kul tu ry nie ma te -

rial nej da nej gru py, względ nie na ro du. Wie le z nich war to ściu je ota cza ją cy świat,
na zy wa do bro i zło, wska zu je po żą da ne wy bo ry lub wręcz prze strze ga przed wąt pli -
wej ja ko ści po czy na nia mi. Za sto so wa ny w nich ję zyk czę sto war to ściu je, in ter pre -
tu je rze czy wi stość, kla sy fi ku je, przy pi su je pew ne ce chy, jest też źró dłem oce nia nia.

Ja dwi ga Pu zy ni na pi sząc o war to ściach lo ku je je w sze ro ko za kro jo nej ty po lo -
gii. W do ko na nym po dzia le wi dać ogrom ne bo gac two w za kre sie ist nie ją cych war -
to ści1. Więk szo ści war to ści od po wia da ją an ty war to ści, za tem z do brem ko ja rzy się
zło, z praw dą – kłam stwo, z pięk nem – brzy do ta, z ży ciem – śmierć, ze szczę ściem
– nie szczę ście, itd.

Przy sło wia ży ły i ży ją na dal wśród lu du. Za wsze by ły cie ka wym ele men tem kul -
tu ry, któ rym zaj mo wa li się pa re mio lo dzy. Pla ny w tym wzglę dzie miał już K. C.
Mron go wiusz, po cho dzą cy z Ma zur, ale pra cu ją cy w Gdań sku. Ten ka zno dzie ja i fi -
lo log po sta no wił wdro żyć pro gram ba dań nad ka szubsz czy zną, w któ rym oprócz in -
nych am bit nych przed się wzięć miał się rów nież zna leźć ma leń ki choć zbio rek przy -
słów. Nie ste ty za da nie to nie zo sta ło wy ko na ne2.

Je go za mia ry re ali zo wał da lej Flo rian Cey no wa, le karz ro dem ze Sła wo szy na,
któ ry ży wo in te re so wał się folk lo rem ka szub skim, zbie rał i za pi sy wał wy two ry ka -
szub skiej kul tu ry nie ma te rial nej. Pu bli ko wał je w róż nych wy daw nic twach, a po tem
po wtó rzył ja ko Pier szi tësąc kaszëbskò-sło wiń sczich gôdk na po cząt ku pi sma Skôrb
kaszëbskò-sło wiń sczi mòwë3. Zna la zło tu miej sce oko ło 600 przy słów, w tym nie -
któ re wła ści we tyl ko ob sza ro wi Ka szub.

S. Ra mułt, któ ry w przed mo wie do swo je go Słow ni ka ję zy ka po mor skie go czy -
li ka szub skie go stwier dził, iż „Mo wa Ka szu bów i Sło wiń ców nie jest by naj mniej
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na rze czem pol skim, ale od ręb nym ję zy kiem sło wiań skim”4, na wo ły wał wszyst kich,
któ rym ten ję zyk jest mi ły, do za ję cia się nim po przez gro ma dze nie je go skar bów,
spi sy wa nie zwro tów, wy ra żeń, po dań, pie śni, przy słów i za ga dek, pó ki jest jesz cze
na to czas, pó ki są one wśród lu du ży we.

Du żo do bre go do prac nad folk lo rem ka szub skim wnie śli za ło ży cie le Ka szub skie -
go To wa rzy stwa Lu do znaw cze go – Frie drich Lo rentz i Izy dor Gul gow ski. W po zo -
sta wio nych ja ko plon pra cy ośmiu ze szy tach zna la zło od bi cie „ja ko ele ment naj -
istot niej szy, mnó stwo ma te ria łów folk lo ry stycz nych w opra co wa niu nie bu dzą cym
żad nych za strze żeń z na uko we go punk tu wi dze nia: pie śni lu do we (z me lo dia mi),
po da nia, przy sło wia i po wie dze nia o cha rak te rze przy słów, za gad ki, wier szy ki sa -
ty rycz ne, prze są dy, zwy cza je i oby cza je”5.

Ogrom nym zbio rem ka szub skich przy słów jest sied mio to mo wy Słow nik gwar ka -
szub skich na tle kul tu ry lu do wej ks. Ber nar da Sych ty, wy da wa ny w la tach 1967–19766.
Przy sło wia mi w nim za war ty mi za jął się prof. Je rzy Tre der w od dziel nej po zy cji
książ ko wej, gru pu jąc je od po wied nio ze wzglę du na te ma ty kę i jed no cze śnie sze ro -
ko oma wia jąc7. In ne go zgo ła cha rak te ru na bra ła ko lej na z prac na uko wych te goż
au to ra, dla któ rej słow nik Sych ty rów nież był waż nym źró dłem in for ma cji, jed nak -
że nie ty le sku pia ła się na przy sło wiach, co na za war tych w nich fra ze olo gi zmach8.

Przy sło wia mi za jął się Ry szard Ku kier w swo jej pra cy pt. Ka szu bi by tow scy9.
Stwier dził w niej jed nak że, iż „przy sło wia lu do we są obec nie na Ka szu bach by tow -
skich rzad ko wy stę pu ją cą for mą folk lo ru słow ne go. W od róż nie niu od ba jek i opo -
wia dań, sta no wią bar dzo drob ne for my li te ra tu ry, szyb ciej ule gły ob cym wpły wom,
stąd też nie któ re tyl ko za cho wa ły się do obec nych cza sów”10. 

We dług sza cun ków J. Tre de ra „we wszyst kich źró dłach ka szub skich za pi sa no
mo że oko ło 7 ty się cy przy słów wła ści wych, tj. po mi ja jąc wy ra że nia, zwro ty i fra zy
przy sło wio we”11. Au tor, do ko nu jąc ana li zy se man tycz nej tych że, kla sy fi ku je je na:
za wie ra ją ce wie dzę o czło wie ku i świe cie, cha rak te ry zu ją ce czło wie ka, uka zu ją ce
sto su nek do wia ry i pol sko ści, od bi ja ją ce ży cie ro dzin ne i to wa rzy skie, opi su ją ce
pra cę i jej owo ce, utrwa la ją ce pra wo zwy cza jo we.

Bo ga ty prze gląd na zwisk ba da czy zaj mu ją cych się pa re mio gra fią ka szub ską da -
je Ju sty na Po mier ska we wstę pie do swo jej pra cy Przësło wie samò sã ro dzy w gło -
wie12. Wy mie nia tu Hie ro ni ma Der dow skie go i je go Nór cyk ka szub sczi, wspo mi na
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zbio ry J. Pa toc ka i ks. L. Kuch ty, mó wi o pra cy L. Rop pla, G. Po błoc kie go, L. Bi -
skup skie go, S. Ra muł ta, F. Lo rent za i wresz cie B. Sych ty, na pod sta wie któ re go do -
ko nań, za pi sa nych w 7-to mo wym słow ni ku, sa ma zgro ma dzi ła ok. 1140 oso bliw -
szych przy słów ka szub skich (z 4 ty się cy za no to wa nych przez Sych tę). We wstę pie
do zbio ru pi sze: „Przy sło wia uczą i wy cho wu ją, ra dzą i prze strze ga ją, gro ma dzą za -
ka zy, ży cze nia, na uki z do świad czeń wie lu po ko leń”13.

Przy sło wia zwią za ne z re li gij no ścią, Bo giem, su mie niem i ko ścio łem zo sta ły
w wy mie nia nym wy żej zbio rze umiesz czo ne w ob rę bie roz dzia łu za czy na ją ce go się
na stę pu ją cym z nich Më nie jesmë sa mi, Bóg je nad na mi, któ re ma od ra zu ja sno
po ka zać po rzą dek rze czy na tym świe cie, do pre cy zo wać hie rar chię waż no ści, usta -
wić czło wie ka w od po wied nim dla nie go miej scu w sze re gu. Przy sło wie to po ka zu -
je ogrom ną wia rę i uf ność w Opatrz ność. Z jed nej stro ny jest to wska za nie Ko goś,
kto stoi nad tym świa tem, z dru giej zaś ja sny sy gnał, że czło wiek nie jest po zo sta -
wio ny sam so bie, bo „Bóg czu wa nad na mi”. Li te rac ki bo ha ter po wie ści Alek san dra
Maj kow skie go czę sto ma wiał Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie, z cze go mo gło -
by wy pły wać dość pe sy mi stycz ne na sta wie nie do ży cia, po ka zu ją ce ogrom ną ro lę
fa tum, prze zna cze nia, któ re mu czło wiek w ża den spo sób nie mo że się oprzeć ani od
nie go uciec. Wąt pią cym skła da no za tem nie mal obiet ni cę spra wie dli we go za koń cze -
nia wa śni, spo rów, roz wią za nia wszel kich pro ble mów, mó wiąc Jesz stôri Bóg żëje.

Część przy słów w zbio rze J. Po mier skiej skła da się z krót kich wy po wie dzeń, czę -
sto po słu gu ją cych się sło wem do bry, do brze – dla pod kre śle nia ide al no ści Isto ty Bo -
skiej: Co Bóg ro bi, do brze ro bi. Obok nich po ja wia ją się od ra zu ich prze ciw sta wie -
nia, wy ko rzy stu ją ce za sa dę kon tra stu, za wie ra ją ce w swym skła dzie sło wa zły, źle.
War to za uwa żyć, że te ma ty ka zwią za na z re li gij no ścią, wia rą w Bo ga jest dość sze -
ro ko re pre zen to wa na nie tyl ko w przy sło wiach, ale też w po wie dze niach i związ -
kach fra ze olo gicz nych. Nie któ re z nich już tak wro sły w po tocz ny ję zyk, że są sto -
so wa ne ja ko je go sta łe ele men ty, za rów no w wer sji mó wio nej jak i pi sa nej. W wie -
lu z nich po ja wia się po ję cie tzw. do bra trans cen dent ne go. Bóg po strze ga ny jest ja -
ko isto ta z grun tu do bra, Je go imie niem wi ta się wcho dząc do do mu i że gna
wy cho dząc z nie go (pòchwalëc Pa na Bòga; jic z Bògã i òstac z Bògã). Do brze jest
za czy nać wszyst ko z Bo giem: Chto z Bògã za czinô, ten z Bògã kùńczi. Czę sto uży -
wa ne w przy sło wiach pa ry za im ków: chto – ten, co – to, kògò – tegò, ulo ko wa nych
w zda niach zło żo nych pod rzęd nie, wska zu ją do bit nie na za leż no ści przy czy no wo -
-skut ko we, su ge ru ją, że każ de dzia ła nie po cią gnie za so bą ja kąś kon se kwen cję. Chęt -
nie wy ko rzy sty wa nym spo so bem przy ku cia uwa gi jest też sto so wa nie od wo łań do
świa ta przy ro dy, np. Stwòrził Bóg le nié za jącz ka, ale zarô dlô niegò łączkã; Stwòrze -
nié chce bëc mądrzészé òd Bòga – gdzie pod na zwą stwo rze nie skrył się nie tyl ko
czło wiek, ale rów nież in ne stwo rze nia, co ma do bit nie przy po mnieć o waż no ści
Stwór cy po sta wio ne go nad swo im stwo rze niem.
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Do brym spo so bem pod kre śla nia od po wied nich tre ści jest sto so wa nie kon tra stu,
dla te go obok po ję cia do bra trans cen dent ne go po ja wia się też zło trans cen dent ne,
a je go uoso bie niem jest głów nie sza tan, w kasz. pùrtk, diôbeł, złi, biés, czart, lëcëper,
sza tan, czôrny, gnojôrz, jań coch, lëchò, mëtk, mëtôłk, nie ka ra, pie czel nik, smãtk,
ser ma ter, szwer nót14. W ję zy ku ka szub skim funk cjo nu je ogrom na ilość przy słów
i fra ze olo gi zmów trak tu ją cych o złu, więk szość z nich jed nak po wią za na jest z jed -
no cze snym pod kre śle niem ist nie nia do bra i z na mo wą do kie ro wa nia się nim w ży -
ciu: bòjec sã czegò jak diôbeł swią co ny wòdë; Służë pùrtce, a stra cysz wòlnosc;
Diôbeł mòże nas kùsëc, ale ni mòże zmùsëc; Co sã z diôbła pòczãło, to do diôbła zdrzi.
Po wszech nie wia do mo, iż bu do wa nie po uczeń mo ral nych na za sa dzie ze sta wia nia
ze so bą sil nie na ce cho wa nych emo cjo nal nie lek se mów wzmac nia ich wy dźwięk, ła -
twiej prze ma wia do wy obraź ni, nie kie dy ma za za da nia po stra szyć (Chto wie rzi
w gùsła, temù du pa ùschła), in nym ra zem do dać otu chy (Chòcbës ju stojôł na pie -
czel nym progù, eszczë ùfnosc nie trac w Pa nu Bògù). 

Po zy tyw ny sto su nek Bo ga do czło wie ka i mi ło ści ja ką go ob da rza zna lazł od -
zwier cie dle nie w licz nych przy sło wiach: Wszëtkò je w Bòsczich rãkach; wi dać to
też w zwro tach: se dzec jak ù Pa na Bòga za piéckã; bez piecz nie jak ù Pa na Bòga za
piéckã; choć cza sa mi ta mi łość jest trud na do po ję cia przez ra cjo nal ny ludz ki umysł:
Kògò Pón Bóg kòchô, na tegò krziżëczi wkłôdô, Kògò Pón Bóg mi łu je, tegò i krzi -
żu je; Bóg dopùscy, ale nie òpùscy. Po ja wia ją ce się sil nie skon kre ty zo wa ne po ję cia,
np. wszëtkò, da lej nic, ma ją za za da nie do okre ślić za kres Bo żej wła dzy, a z dru giej
stro ny po ka zać ludz ką nie moc w róż nych spra wach. Cie ka wym za bie giem jest też
ze sta wia nie ze so bą wy ra zów na po zór do sie bie nie pa su ją cych: mi łu je – krzi żu je.
W ten spo sób zo sta je za sy gna li zo wa na moż li wość po ja wia nia się w ży ciu ne ga tyw -
nych do znań, ale cza sow ni ki z ko lej ne go przy sło wia dopùscy – nie òpùscy od ra zu
ła go dzą po przed nie. Cie ka wy jest pierw szy z cza sow ni ków, któ ry wg Słow ni ka ję -
zy ka pol skie go15 ma trzy zna cze nia: do pu ścić – po zwo lić zbli żyć się, dać przy stęp
do ko goś, cze goś; przy stać na coś, nie prze szko dzić cze muś, po zwo lić, ze zwo lić;
uzna wać coś za moż li we, przy pusz czać, prze wi dy wać. A utwo rzo ny od nie go wy -
raz po chod ny do pust (zda rze nie, głów nie złe, ro zu mia ne ja ko do pusz czo ne przez si -
łę wyż szą, nie za leż nie od wo li czło wie ka; zrzą dze nie, wy rok, wo la) zy skał w roz -
pra wach o wie rze ugrun to wa ny sta tus, funk cjo nu je głów nie w wy ra że niu do pust bo -
ży. Fra ze olo gi zmy chęt nie po słu gu ją się po rów na nia mi. Już część stwier dze nia se -
dzec jak ù Pa na Bòga brzmi obie cu ją co, prze cież wia ra wła śnie na tej obiet ni cy jest
zbu do wa na. Je śli jesz cze do te go do da się sło wa za piéckã, to bio rąc pod uwa gę cza -
sa mi sro gi nasz kli mat i wa run ki, ja kie ze so bą nie sie, czło wiek w dwój na sób za czy -
na do ce niać Bo że ła ski, kie dy mu mó wią, że do brze mu się po wo dzi.
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Za oka zy wa ną przez Bo ga do broć, zgod nie ze wska za nia mi wia ry na le ży się ze
stro ny czło wie ka mi łość dziec ka Bo że go do Oj ca. Z przy słów wy ni ka, iż w oczach
Bo ga wszy scy są jed na ko wi: Przed Bògã chłop z panã ro bią razã amen; Przed Bògã
jesmë wszëscë rów ny. Choć cza sa mi Bóg róż nie da je, jednémù gãs, drëdżémù ja je, ta
mi łość po win na być bez gra nicz na, nie kwe stio no wa na. Po ja wia ją ce się w pierw szym
przy sło wiu sło wo amen na bie ra tu cech wie lo znacz no ści, ozna cza ak cen to wa nie wyż -
szo ści Bo ga nad ro dza jem ludz kim (chłop i pan uzna ją Je go wyż szość i wspól nie się
do nie go mo dlą), za wie ra też w so bie zna cze nie ‘ko niec’ – w ob li czu śmier ci na stę -
pu je zrów na nie wszyst kich, bo u Bo ga nie ma po dzia łu na sta ny. Cie ka we fra ze olo -
gi zmy na ba zie te go sło wa no tu je J. Tre der, wy mie nia tu na ste pu ją ce: terô je amen ‘już
ko niec’, jesz nie je z kim amen; òstac jaż do amen ‘zo stać do koń ca; z kims mdze wnet
amen ‘ktoś wkrót ce umrze’, ‘ ktoś scho dzi na dzia dy’; przińc na amen ‘spóź nić się;
wëzdrzec jak pôcérz bez amen ‘o ro bo cie nie do koń czo nej’; cos je pewné jak amen
w kòsce le – na wią zu ją ce do pier wot ne go zna cze nia amen niech się tak sta nie16.

Waż nym ele men tem przy słów jest uka za nie sto sun ku do bliź nich, ja ko jed nej
z waż niej szych prawd wia ry omó wio nej w przy ka za niu mi ło ści Bo ga i bliź nie go.
Na wo łu ją do te go licz ne przy sło wia: Chto na Ce bie ka mie niã, na tegò të chlebã; Nie
sądz, a Ce bie nie bãdą sądzëlë; Nie sądz nikògò, Pan Bóg òd tegò; Co chto zasôł, to
zbiérô. W tych przy sło wiach wy raź nie wi dać prze su nię cie tre ści ku od bior cy, nie są
sto so wa ne for my cza sow ni ko we w 3 os. – jak to mia ło miej sce, kie dy by ła mo wa
o Bo gu, ale wy ko rzy stu je się cza sow ni ki w 2 os. i ja ko do dat ko we wzmoc nie nie
prze ka zu tryb roz ka zu ją cy, np. nie sądz. Wy ko rzy sta ne mo ty wy ka mie nia i chle ba są
rów nież bar dzo no śny mi sy gna ła mi w kul tu rze, chęt nie wy ko rzy stu je je li ry ka (A.
Na gel, Zôrno – Proszã Ce bie Bòże mój, wszëtczim dôj chléb swój), po ja wia ją się
w pro zie (roz licz ne ba śnie, opo wia da nia, le gen dy, np. o sto le mach i po cho dze niu ka -
mie ni na Ka szu bach), spo ro ich w przy sło wiach, związ kach fra ze olo gicz nych (tu ka -
mień jest zwy kle uży ty dla zo bra zo wa nia nie zbyt po zy tyw nych ludz kich cech i przy -
pa dło ści: cwiar di jak kam, głëchi jak kam, mô kam miast ser ca, zabëc w kam, spac
jak kam, zaprzéc sã w kam). To do wo dzi nie zwy kłej no śno ści zna cze nio wej obu lek -
se mów, za rów no tej do słow nej, jak i w szcze gól no ści tej prze no śnej. Przy sło wie trak -
tu ją ce o sia niu i zbie ra niu ma swój pol ski od po wied nik Kto sie je wiatr, zbie ra bu -
rze. In ne ka szub skie po wie dze nie dla nie go Chcesz miec pòkù, dôj pòkù. Przy sło wia
ni gdy nie re zy gnu ją ze swej waż nej funk cji mo ra li za tor skiej, są swo istym lu do wym
zbio rem prze pi sów, uczą jak na le ży i nie na le ży po stę po wać, wska zu ją ja sno i do bit -
nie, do ko go na le ży osta tecz ne roz są dza nie o wi nie i ka rze.

W ob li czu nie kwe stio no wa nych ak tów do bro ci Bo ga wzglę dem czło wie ka win -
no ja wić się bez gra nicz ne za wie rze nie te go dru gie go Stwór cy: Co Bóg ro bi, do brze
ro bi a tak że Bóg dôł żëcé, dô i radã. Choć by czło wiek, po ludz ku sa dząc, stra cił już
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wia rę w sens swe go dzia ła nia, to po wi nien pa mię tać, że jest nad nim Ktoś, kto w każ -
dej sy tu acji ze śle spo sób na po ko na nie prze ciw no ści, dô radã czy li po moc. Jed no -
cze śnie su ge ru je się od stą pie nie od wy rze ka nia prze ciw ko wo li Bo żej, bo Bóg wszyst -
ko do brze ro bi. Cza sa mi pod przy kryw ką wia ry w Bo ską nie omyl ność kry je się jed -
no cze śnie pró ba tłu ma cze nia róż nych wła snych uste rek, np. Jaczégòs mie, Bòże,
stwòrził, taczégò mie môsz czy Pan Bóg wszëtczich rów no stwòrził, ale jich rów no
nie pòma lowôł (òbsmùkôł, snôżił), jednégò pòmùjkôł a drëdżégò pòchlapôł, w któ -
rym wi docz ne są na wią za nia do pra cy ma la rza czy mu ra rza. Ta kie za bie gi ma ją przy -
bli żyć czło wie ko wi dzie ło stwo rze nia, uczy nić je bar dziej zro zu mia łym, zwią za nym
z co dzien ny mi czyn no ścia mi, prost szym do po ję cia – co z ra cji funk cji, ja ką ma ją
peł nić przy sło wia jest jak naj bar dziej na miej scu. 

Waż nym ele men tem kon tak tów czło wie ka z Bo giem i od bi ciem je go na sta wie -
nia do wia ry jest ogrom ne za ufa nie. Pan Bóg za wia du je świa tem i wszel kim stwo -
rze niem, wszyst ko to czy się zgod nie z Je go wo lą, wy ro ka mi, jest efek tem zrzą dze -
nia Bo skie go: Nad ca łim swiatã je den Bóg panëje; Prze cywkò wòli Bòżi nick sã stac
ni mòże; Nic sã nie dze je bez na mie nie niégò, bo Wszëtkò je w Bòsczich rãkach, co
tłu ma czy my iż ‘na le ży Bo gu za ufać’, o tym sa mym mo wa też w zwro cie zdac sã na
òpatrz nosc Bòską. Tu war to na chwi lę za trzy mać się nad ro lą prze zna cze nia w wy -
obra że niach lu du. Jak wiel kie mia ło ono zna cze nie moż na się do my ślać na pod sta -
wie po wie ści Żëcé i przigòdë Remùsa, w któ rej bo ha ter z lu du wie lo krot nie po wta -
rza Co kòmù na mie nioné, to gò nie mi nie. Waż ną ro lę peł nią tak że za prze cze nia cza -
sow ni ków: nic sã ni mòże stac, nic sã nie dze je – z do po wie dze niem bez wòli Bòżi.
To czło wie ka wie rzą ce go uspo ka ja, na stra ja opty mi stycz nie, nie wy wo łu je nie po -
trzeb nych sta nów lę ko wych. Opatrz ność czu wa nad swo im stwo rze niem, ta ka na uka
zda się wy pły wać z cy to wa nych przy słów – nie lę kaj się za tem czło wie cze, rób swo -
je i licz na opie kę Stwór cy (oczy wi ście są pew ne wa run ki do speł nie nia, któ re za -
war ły się w in nych przy sło wiach).

Czło wiek ma zwy kle na dzie ję (po śród Trzech Cnót Bo skich jest ona wy mie nia -
na na dru gim miej scu). Tę na dzie ję czło wiek wie rzą cy po kła da przede wszyst kim
w Bo gu (o czym we wspo mi na nym już przy sło wiu Jesz stôri Bóg żëje ‘ nie trać my
na dziei’), ona czy ni go zdol nym do ży cia (Czło wieczô rzecz ùpad nąc, diôblô
w ùpôdkù trwac, anielskô z ùpôdkù wstac), cza sa mi prze cież trud ne go, mo men ta mi
nie mal nie do znie sie nia, pro wa dzą ce go wte dy na ma now ce – Gdze Bóg nie błogòsła -
wi, tam czło wiek nic nie spra wi. Na dzie ja jest zwy kle na kie ro wa na na przy szłość,
ma za za da nie chro nić przed zwąt pie niem, obie cu je szczę ście, cza sa mi osią gal ne
do pie ro po śmier ci – Nôwiãkszé dzëwë swia ta są ni czim na procëm cëdów nie ba. Wy -
ra że nie Stôri Bóg jest na pew no na wią za niem do Pierw szej Oso by Bo skiej, uka zy -
wa nej na ob ra zach zwy kle ja ko po stać sta rusz ka, w tym sfor mu ło wa niu kry je się
tak że na wią za nie do od wiecz ne go ist nie nia Bo ga, któ ry był, jest i bę dzie, nie ma po -
cząt ku ani koń ca. Są też w przy sło wiach (czę ściej we fra ze olo gi zmach) od nie sie nia
do Dru giej Oso by (np. bëc w Chri stu sowëch la tach, pan na w Jezësowëch lat kach),
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ale znacz nie rza dziej; na to miast nie licz ne tyl ko zwro ty trak tu ją o Trze ciej Oso bie
Bo skiej (np. bëc dëchã swiãtim ‘nie być w sta nie wszyst kie go prze wi dzieć’). W dru -
gim z cy to wa nych w tym aka pi cie przy słów ma my pró bę oswo je nia czło wie ka z sy -
tu acja mi dla nie go nie przy jem ny mi. Su ge ru je się, że upa da nie pod cię ża rem grze -
chów jest wpi sa ne w ludz ką eg zy sten cję, trze ba jed nak umieć so bie z tym ra dzić,
dźwi gać się po każ dym upad ku, bo trwa nie w nim ozna cza pod da nie się złym mo -
com. Ten mo tyw jest czę sto wy ko rzy sty wa ny w li te ra tu rze, ale tak że w in nych wy -
two rach kul tu ry du cho wej. 

Przy sło wia i fra ze olo gi zmy na wo łu ją do mi ło sier dzia, bę dą ce go ak tyw ną for mą
współ czu cia. W ży ciu ma się ono prze ja wiać kon kret nym dzia ła niem, po le ga ją cym
przede wszyst kim na nie sie niu po mo cy. Kòżdi czło wiek mô swòjégò anio ła, ale też
mòże bëc kòmùs aniołã. W ogó le war to pro sić Bo ga i mo dlić się za wsta wien nic -
twem świę tych i wła sne go anio ła. Uko ro no wa niem ży cia w wie rze jest cier pli we wy -
peł nia nie wo li Bo żej. Dla peł niej sze go wy peł nia nia tej wo li czło wie ko wi są przy da -
ni na po moc świę ci, anio ły. Każ dy po wi nien mieć swo je go anio ła stró ża i swo je go
świę te go pa tro na, stąd w daw niej szych cza sach sta ran nie prze strze ga no nada wa nia
no wo na ro dzo nym dzie ciom imion świę tych. Je śli jed nak czło wiek jest z grun tu zły
to i swiãti Bòże nie pòmòże.

Za do bre uczyn ki każ dy otrzy ma kie dyś od po wied nią za pła tę, bo Pan Bóg ni -
czegò òdłogã nie òsta wi. Bóg po ka za ny tu taj ja ko do bry rol nik, któ ry su mien nie ob -
ra bia swo ją ro lę, jest jed no cze śnie dy dak tycz ną wska zów ką dla czło wie ka, któ ry
rów nie so lid nie i su mien nie po wi nien dzia łać „na swo im za go nie”. Udzie lo nej in nym
po mo cy nie na le ży ża ło wać, a tym bar dziej od bie rać da ro wa nych rze czy – Chto da -
je i òdbiérô, w pie kle sã pònie wiérô. 

Czło wiek wie rzą cy ma w so bie po kój, szcze gól nie ten du cho wy. Wy ra ża się to
ko ją cą ci szą w ser cu, wszyst ko jest na swo im miej scu. Ta ki po kój jest jak do bry sen
na ja wie. Kògò Pan Bóg mô w òbro nie, ten na wet na mòrzu nie ùto nie mó wi prze -
ko nu ją co lu do we przy sło wie, ale Chto mieczëje, tegò za mieczëją. Nie czu je się do -
brze ten, kto nie dba o po kój du cho wy – Chto òd Bòga òdstą pi, temù pùrtk pòmòcë
nie pòską pi, za to Czło wiek z czëstim sëmie nim wëspi sã chòc na ka mie niu. Gwa ran -
tem spo ko ju jest np. sen, bo W spikù czło wiek nie grzészi, na to miast na ja wie Diôbeł
nie spi w kòmòrze, le kùsy kògò mòże, jed nak czło wiek sil ny du cho wo nie mu si się
go oba wiać. 

Świat war to ści Bo skie go stwo rze nia nie mo że ist nieć bez mo dli twy. Mo dli twa
jest otwar ciem na Bo ga, szcze gól nie od ma wia na wspól nie – Czim wiãcy nas, tim
wiãcy òjcze nasz. Je śli wia ra jest głę bo ka – mo dli twa jest szcze ra i do bra, by wa też
nie ste ty prze ciw nie, co ob ra zu ją zwro ty: kle pac, mòtac pôcérz. Bli sko nich lo ku je się
też przy sło wie Chto pôcérz mó wi le żą co, tegò Pan Bóg słëchô spią co. Pod czas mo -
dli twy obo wią zu ją pew ne wy ma ga nia: Pón Bóg dôł czło wie ko wi kòla na, żebë mógł
klëknąc, a rãce, żebë mógł je złożëc, czej sã bãdze mòdlił. Przed po ku są re zy gna cji
z mo dli twy ostrze ga przy sło wie Bez pôce rza nie chodzë we wérë, bò ce we znie kóńskô
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szpéra. Szcze gól nym ro dza jem mo dli twy jest śpiew, bo Chto spiéwô, dwa razë sã
mòdli. Ge ne ral nie mo dli twa i cno tli we ży cie są prze pust ką do ży cia wiecz ne go, kto
te go nie za cho wa, mu si się li czyć z praw dą za war tą w przy sło wiu Òn bë chcôł miec
na ze mi gwiôzdkòwé glo ria, a wiôlgònocné ale lu ja, a ò ze msczich piąt kach òn zabéł
– nie bę dzie mu się szczę ści ło.

Kto praw dzi wie wie rzy, ten umie prze ba czać, pa trzy na in nych przez pry zmat wła -
snych sła bo ści (Kòżdi mô swòjã wesz, co gò grëze; Kòżdi wié, dze gò bót cësnie).
Na wią za nie w tym przy pad ku do wzgar dzo ne go in sek ta ma tyl ko spo tę go wać wra -
że nie ogro mu wad, ja ki mi przy tło czo ny jest zwy kle czło wiek. Do sko na le do bra na
me ta fo ra wesz, co gò grëze jest sym bo lem su mie nia, któ re nie da je spo ko ju i po tra -
fi nie źle do ku czyć (ta sa ma zresz tą za sa da wy ko rzy sta na w dru gim z przy słów: su -
mie nie ja ko cia sny, uwie ra ją cy but). Za tem tak jak so bie czło wiek wy ba cza nie mal
wszyst ko (Na włôsné grzéchë kòżdi je sle pi), po wi nien umieć to też czy nić wo bec
in nych. W ogó le ży cie po win no być nie ustan ną służ bą Bo gu i lu dziom.

Przy sło wia i fra ze olo gi zmy są waż ną czę ścią kul tu ry du cho wej lu du ka szub skie -
go. Za wie ra się w nich nie zwy kle roz le gły i cie ka wy ma te riał ob ra zu ją cy my śle nie
o Bo gu, czło wie ku, świe cie i ży ciu. Jak stwier dza K. Bor kow ska: „Pro ces za po zna -
wa nia z war to ścia mi uwi dacz nia się naj peł niej w ję zy ku, któ ry jest pod sta wo wym
na rzę dziem in ter pre to wa nia rze czy wi sto ści, kla sy fi ko wa nia obiek tów w niej ist nie -
ją cych, przy pi sy wa nia im pew nych cech oraz su biek tyw nych ocen”17, a przy sło wia
i fra ze olo gi zmy sta no wią po kaź ną część skła do wą każ de go z ję zy ków, ka szub skie -
go tak że. „Od kró la Sa lo mo na (tj. bi blij nej Księ gi przy po wie ści) przy sło wia są mą -
dro ścią na ro du. Od nie pa mięt nych cza sów ich dy dak tycz ny cha rak ter wy zy ski wa li
ka zno dzie je i scho la rze. Jed ni po sił ko wa li się Bi blią i pi sma mi teo lo gów, dru dzy
dzie ła mi kla sy ków, a słu cha cze ich na ukę po wta rza li już ja ko bez i mien ne mo ra lia,
prze stro gi czy wska zów ki, zmie nia jąc cza sem ich kształt czy brzmie nie. Za czę to za -
tem te mą dre my śli gro ma dzić”18 i tak po wsta wa ły przy sło wia. Spo rą ich część sta -
no wią wła śnie przy sło wia zwią za ne z re li gią, czę sto o hu mo ry stycz nym za bar wie -
niu, któ re za pre zen to wa no po wy żej19. 

Pod su mo wa niem roz wa żań na te mat od bi cia re li gij no ści Ka szu bów w przy sło -
wiach niech bę dą sło wa J. Po mier skiej z cy to wa nej przed chwi lą Przed mo wy do
zbio ru przy słów: „Ka szu bi pod płasz czy kiem hu mo ru i do sad no ści kry ją swo je praw -
dzi we uczu cia: szcze rą wia rę i nie uda wa ną po boż ność. Re li gia prze ni ka ca łe ich
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17 K. Bor kow ska, Świat i ję zyk war to ści w pio sen kach re li gij nych dla dzie ci, [w:] Ję zyk. Szko ła.
Re li gia, red. A. Le wiń ska i M. Chmiel, Pel plin 2010, s. 32.

18 J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie. Przed mo wa, Gdańsk 2002, s. 5.
19 Wszyst kie cy to wa ne przy sło wia zo sta ły za czerp nię te z na stę pu ją cych pu bli ka cji: B. Sych ta, Słow -

nik gwar ka szub skich na tle kul tu ry lu do wej, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1967–1976; F. Cey no wa,
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J. Po mier ska, Przësło wie samò sã ro dzy w gło wie, Gdańsk 2002; J. Tre der, Fra ze olo gia ka szub ska a wie -
rze nia i zwy cza je na tle po rów naw czym, Wej he ro wo 1989; J. Tre der, Ka szu bi. Wie rze nia i twór czość. Ze
słow ni ka Sych ty, Gdańsk 2002.

ZKP_biuletyn_2012_all_biuletyn ZKP a5  2013-02-04  12:25  Strona 245



ży cie, o czym świad czą licz ne w przy sło wiach od wo ła nia, np. o ob łud ni ku: W jed -
ny rãce trzimô ró żańc, a w drëdżi nóż, o chci wym: Na wet swiãti ma ją rãce do sebné,
czy o nie szczę ściu: Bóg do swiôdczô, ale téż pòda je rãkã. Za dzi wia ją ca przy by szów
z głę bi lą du po boż ność lu du nad bał tyc kie go ma też swo je ra cjo nal ne wy tłu ma cze -
nie. W wal ce z ger ma ni za cją Ko ściół ka to lic ki mógł być ostat nim miej scem, gdzie
mó wio no i śpie wa no po pol sku, a odej ście od wia ry oj ców ozna czać mo gło zmia nę
na ro do wo ści, o czym tak że ostrze ga ło przy sło wie: Chto le sã nôprzód wëzbãdze swòji
gwarë, wëzbãdze sã téż wnet swòji wiarë”20.
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20 J. Po mier ska, op. cit., s. 9.
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