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Своїй мамі, Таїні Андріївні, 
присвячую

ПОСЛОВИЦЯ НЕ НА ВІТЕР МОВИТЬСЯ
Яких би äивîвижних техні÷них і технîëîãі÷них висîт не äîсяã-

ëà світîвà цивіëізàція, ëюäи зàвжäи буäутü віä÷увàти пîтяã äî жи-
вîãî сëîвà як îснîвнîãî зàсîбу рîзуміння îäне îäнîãî. Мîвëене 
й пî÷уте, нàписàне й прî÷итàне сëîвî вîëîäіє неперевершенîю 
сиëîю у твîренні äухîвнîãî сереäîвищà існувàння як îкремих 
îсîбистîстей, тàк і сîціàëüних ãруп, суспіëüств, нàрîäів. Зі сëîвà 
тà йîãî змісту — äумки — пî÷инàєтüся сàмà ëюäинà, вîнà ж і зни-
кàє, кîëи втрà÷àє зäàтністü мисëити тà переäàвàти іншим ëюäям 
÷ерез живе мîвëення (зàмінюю÷и йîãî віртуàëüнî-симвîëі÷ ними 
“кîнтàктàми”) свîї äумки, äушевні нàстрîї тà пî÷уття. 

Мîвнà куëüтурà фîрмуєтüся скëàäнî, у перепëетінні бàãàтüîх 
життєвих ÷инників, àëе її нàйпривàбëивіші зрàзки неîäміннî 
живëятüся трàäиціями нàрîäнîї сëîвеснîсті. Íîві пîкîëіння пе-
реймàютü віä пîпереäніх те, щî спрàвäі мàє мîрàëüнî-куëüтурну 
цінністü, сëуãує зàсîбîм пîяснення тà вирішення питàнü, які ти-
ся÷îëіттями є й зàëишàтимутüся зëîбîäенними. В узàãàëüненîму 
бà÷енні — це ситуàції вибîру між ÷естю і без÷естям, сîвістю й піä-
ëістю, сиëîю äуху тà сиëîю ãрîшей тîщî. Кîжнà ëюäинà îсîбистî 
вирішує їх упрîäîвж свîãî життя, àëе нàрîä уже äàвнî äàв нà них 
віäпîвіäü у тî÷них фіëîсîфсüких, àфîристи÷них фîрмуëàх з ãëи-
бîким äухîвнî-сàкрàëüним знà÷енням — у присëів’ях і прикàзкàх. 

Íàйäàвніші єврîпейсüкі присëів’я тà прикàзки з’явиëися в Стà-
рîäàвній Греції. З äàвнüîãрецüкîї мîви пîхîäитü і су÷àсний термін 
паремія . Сëîвник міститü біëüше ніж три тися÷і äвісті різних виäів 
пàремій. З цієї кіëüкîсті мàйже äві сîтні — це îсîбистî зібрàні 
упîряäникîм фрàзеîëîãізми àбî вàріàнти, щî не преäстàвëені в 
інших су÷àсних сëîвникàх. 

Оскіëüки сëîвник рîзрàхîвàний нà ширîкий ãрîмàäсüкий ін-
терес äî нàрîäнîãî àфîризму, тî віäбір пàремій зäійснювàвся, 
нàсàмпереä, зà îзнàкàми їх нàйбіëüшîї вирàзнîсті, ëàкîні÷нîсті, 
äîтепнîсті, пîети÷нîсті, суспіëüнîї зëîбîäеннîсті. Хî÷етüся спî-
äівàтися, щî в ÷итà÷à не виникне серйîзних піäстàв зрîбити äîкір 
упîряäникîві зà упереäженістü тà віäсутністü смàку. 
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Присëів’я тà прикàзки — бëизüкі зà буäîвîю різнîвиäи жàнру 
пàремій. У сëîвнику вîни не рîзмежîвуютüся, îскіëüки в цüîму 
немàє îсîбëивîї пîтреби. І присëів’я, і прикàзкà — це вëу÷ний 
îбрàзний висëів, ÷àстî римîвàний і ритмі÷ний, який у стисëій і 
тî÷ній фîрмі äàє îцінку пîäіям, явищàм, îбстàвинàм, ëюäсüким 
у÷инкàм. Фàхівці-пàреміîãрàфи нàãîëîшуютü нà тîму, щî äëя 
присëів’їв хàрàктерними є зàвершеністü фîрми, пîвнîцінністü 
змісту, хуäîжня îбрàзністü тà пîв÷àëüністü, мîрàëüністü (нàпри-
кëàä, “Áàтüкîвà й мàтеринà мîëитвà із мîря витяãàє, à прîкëüî-
ни в кàëюжі тîпëятü”). Íàтîмістü прикàзкà висëîвëює äумку не-
пîвнî, не міститü вирàженîãî пîв÷àëüнîãî виснîвку, це швиäше 
стисëà кîнстàтàція ÷îãî-небуäü (нàприкëàä, “Сім äî÷îк — зятів 
сніпî÷îк”). Окрему ãрупу фрàзеîëîãізмів у сëîвнику стàнîвëятü 
тîсти, äîбрîзи÷ëиві тà неäîбрîзи÷ëиві пîбàжàння, прîкëüîни.

Перші (ще рукîписні) пàреміîãрàфі÷ні збірники схіäнîсëîв’ян-
сüкîãî фîëüкëîру з’явиëися у äруãій пîëîвині XVII ст. З тîãî ÷àсу 
й äî сüîãîäні при упîряäкувàнні пîäібних збірників (сëîвників) 
зàстîсîвуютüся різні принципи системàтизàції мàтеріàëу: àëфàвіт-
ний, темàти÷ний, îпîрнî-ãнізäîвий, îпîрнî-стрижневий, кîмбі-
нîвàний. Кîжен із них мàє свîю ëîãіку тà перевàãи зàëежнî віä 
мети, яку стàвëятü переä сîбîю упîряäники. Аëе нàйприäàтнішим 
äëя пîпуëярнîãî виäàння є кîмбінîвàний спîсіб системàтизàції, 
щî врàхîвує перевàãи інших спîсîбів тà рîбитü кîристувàння 
сëîвникîм зру÷ним, прîстим і кîрисним. 

Оснîвнà темàтикà сëîвникà віäîбрàженà в шістнàäцяти рîзäі-
ëàх, щî стîсуютüся îкремих сфер життя тà äіяëüнîсті ëюäини. 
Рîзäіëи пîäіëені нà піäрîзäіëи — вуж÷і темàти÷ні цикëи — усüî-
ãî їх 148. У межàх піäрîзäіëу пàремії рîзміщені певними ãрупà-
ми — ãнізäàми (îкремими присëів’ями з їх вàріàнтàми) тà стàття-
ми (îб’єäнàннями îäнàкîвих зà знà÷енням ãнізä). Пîряäîк тàкîãî 
рîзміщення визнà÷енî зà укрàїнсüким àëфàвітîм. Окремі ãнізäà 
в скëàäі сëîвникîвих стàтей (ряäів) віäîкремëені îäне віä îäнîãî 
äвîмà скісними рискàми (//). Деякі пàремії нàвеäені з вàріàнтà-
ми сëів, які мîжутü зàступàти сëîвî нàйпîширенішîãî вживàння. 
Òàкі сëîвà зàзнà÷ені в äужкàх пісëя îснîвнîãî сëîвà. 

Зàãàëüнîю îсîбëивістю присëів’їв і прикàзîк є їх пîëісемàнти÷-
ністü, прямі й перенîсні знà÷ення (інîäі прîтиëежні, нàприкëàä, 
“Хî÷еш біëüше знàти, требà менше спàти” — “Менше знàєш — крà-
ще спиш”), тîму бàãàтî з них îäнî÷àснî мîжнà вкëю÷àти äî різних 
темàти÷них бëîків. Аëе в сëîвнику всі пàремії зãàäуютüся тіëüки 
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îäин рàз — зàëежнî віä темàти÷нîãî спрямувàння тà îснîвнîãî 
смисëîвîãî нàвàнтàження, як йîãî віä÷ув і зрîзумів упîряäник. 
Читà÷ при бàжàнні мîже сàмîстійнî рîзширити кîëî зàстîсувàння 
тàких бàãàтîзнà÷них висëîвів äî різнîмàнітних ситуàцій вëàснîãî 
життя. Аäже нàрîäнà муäрістü тîму й нàзивàєтüся нàрîäнîю, щî є 
витвîрîм кîëективнîãî äухîвнîãî тà прàкти÷нîãî äîсвіäу.

Кîментувàння пàремій у збірникàх прàктикуєтüся äàвнî. Дуже 
бàãàтî в цüîму нàпрямі зрîбив свîãî ÷àсу Івàн Фрàнкî. Прîпîнî-
вàний сëîвник віäрізняєтüся віä інших тим, зîкремà, щî в нüîму 
принцип темàти÷нîї системàтизàції пàремій пîєäнàнî з пîяснен-
ням їх змісту безпîсереäнüî пісëя кîжнîãî ãнізäà ÷и стàтті. Винятîк 
зрîбëенî ëише щîäî тîстів і прîкëüîнів, îскіëüки їх змісти мîвëятü 
сàмі зà себе і спеціàëüних кîментàрів нà пîтребуютü.

Читàння присëів’їв і прикàзîк схîже нà цікàву бесіäу, віäвертий 
äіàëîã з еруäîвàним, муäрим, ірîні÷ним, äîбрîзи÷ëивим співрîз-
мîвникîм, äî äумки якîãî хî÷етüся звертàтися знîву й знîву, щî-
рàзу віäкривàю÷и в ній неви÷ерпні пîв÷àëüні смисëи — ÷îãî б це 
не стîсувàëîся: висîкîãî ÷и ницîãî, рàäіснîãî ÷и сумнîãî, ві÷нîãî 
÷и сüîãî÷àснîãî. Пісëя тàкîї рîзмîви віä÷увàєш бàжàння стàвàти 
крàщим, î÷ищàтися віä äушевнîї скверни, äріб’язкîвих зàбàãàнîк 
і пристрàстей. Пîбàжàймî сîбі нàтхнення нà цüîму шëяху!

Валентин Северинюк
severyniuk@ukr.net
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

англ. — àнãëійсüкà мîвà 
бібл. — бібëійний
бл. — бëизüкî
букв. — буквàëüнî
грец. — ãрецüкà мîвà
жарт. — жàртівëиве знà÷ення
замовл. — зàмîвëяння
заст. — зàстàріëе
зневажл. — зневàжëиве знà÷ення
ірон. — ірîні÷не знà÷ення
іст. — істîризм
лайл. — ëàйëиве знà÷ення
лат. — ëàтинсüкà мîвà
мед. — меäи÷не знà÷ення
напр. — нàприкëàä
н. е. — нàшà ерà
негат. — неãàтивне знà÷ення
перен. — перенîсне знà÷ення
повч. — пîв÷àëüне знà÷ення
поет. — пîети÷не
позит. — пîзитивне знà÷ення
р. — рік
рр. — рîки
розм. — рîзмîвне
рос. — рîсійсüкà мîвà
соціол. — сîціîëîãі÷не знà÷ення
ст. — стîëіття
т. зв. — тàк звàний
укр. — укрàїнсüкà мîвà
юр. — юриäи÷ний термін
як пр. — як прàвиëî



УКРАЇНСЬКИЙ АЛФАВІТ

А а   Б б   В в   Г г   Ґ ґ   Д д   Е е   Є є   Ж ж   З з

И и   І і   Ї ї   Й й   К к   Л л   М м   Н н   О о

П п   Р р   С с   Т т   У у   Ф ф   Х х   Ц ц   Ч ч

Ш ш   Щ щ   Ь ь   Ю ю   Я я



Розділ 1

ПРИРОДА  

ТА ЛЮДИНА В ПРИРОДІ

1.1. ЗИМА
Грудень землю грудить і вуха рве (ãруäенü принîситü хîëîäи, мîрî-

зитü земëю й ëюäей)

Зима від сонця тікає, але літо з’їдає (з нàстàнням веснянîãî тепëà 
зимà сëàбшàє, àëе й ëюäям стàє сутужніше, бî ви÷ерпуютüся 
зàпàси ëітніх тà îсінніх урîжàїв)

Зима спитає, де літо гуляє // Осінь збирає, а зима з’їдає (вëітку тà 
нà пî÷àтку îсені требà встиãнути зрîбити їстівні зàпàси нà зиму)

І коза верещить, як мороз тріщить // Як зазиміє, то й жаба заніміє 
(хîëîäнîї зими усім непереëивки)

Лютий лютує, бо весну чує (Лютий лютує, та весні дорогу готує) //  
Питає лютий, чи добре взутий, а марець кусає за палець (ëютий — 
переääенü весни, àëе і в цüîму місяці, і нàвітü у березні ще äà-
ëекî äî тепëà, тîму требà äîбре îäяãàтися)

На холоді, буває, зуб на зуб не попадає (На холоді так водиться: зуб 
з зубом не сходиться) (хîëîäнî, àж äрижàки берутü) 

Січень січе, а піч чубом трясе (якщî в äîбрій пе÷і пàëàхкîтитü вî-
ãîнü, тî мîрîзи не стрàшні)

Така благодать, що й світу божого не видать (сиëüнà зàвірюхà, хур-
тîвинà, крізü яку ні÷îãî не виäнî) 

1.2. ВЕСНА
Весна ледачого не любить // Весняний день рік годує // Хто спить 

весною — плаче зимою (нàвесні рîзпî÷инàютüся сіëüсüкîãîспî-
äàрсüкі рîбîти, віä яких зàëежàтü стàтки впрîäîвж усüîãî рîку)
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Весна на квіти рясна, а хліба в осені позичає (веснà îбіцяє мàйбут-
ні врîжàї, àëе немîжëивî прîжити без зàпàсів минуëîрі÷нîãî 
збіжжя)

Квітень — переплітень: ні зима, ні літо (у квітні пîãîäà нестійкà, 
нàвітü сніã мîже випàсти)

Май — волам (худобі) дай, а сам на піч тікай (у трàвні тепëœ не 
îäрàзу нàстàє, зеëених пàсîвищ мàëî, äîвîäитüся утримувàти 
хуäîбу в хëівàх)

Мартове тепло — як мачушине добро // На марець не виставляй 
палець (тепëî в березні îмàнëиве)

Прийшов марець — простяг ноги старець (стàрецü — жебрàк; ÷е-
рез те, щî пісëя зими ëітнüî-îсінніх хàр÷îвих зàпàсів у ëюäей 
зàëишàєтüся не тàк бàãàтî, вîни з меншим бàжàнням пîäàютü 
миëîстиню жебрàкàм, щî зàãрîжує îстàннім ãîëîäнîю смертю; 
перен. — зàзнàти скрути ÷ерез нàстàння несприятëивих пîäій ÷и 
îбстàвин)

1.3. ЛІТО
Влітку й баба з печі злазить // Влітку й качка прачка (перен. — зà 

сприятëивих умîв усе ëеãкî рîбити)

Два літа в році не буває (перен. — äві÷і мîëîäістü не прихîäитü) 

Літній день рік годує (Літо зиму годує) (ëітî кîрîтке, à зрîбити äëя 
мàйбутнüîãî врîжàю требà äуже бàãàтî) 

Прийшов Спас — пішло літо від нас // Прийшов Спас — готуй рука-
виці про запас (реëіãійне святî Спàсà святкуєтüся прàвîсëàвни-
ми тà ãрекî-кàтîëикàми 19 серпня)

У серпні серпи гарячі, а вода холодна (у серпні спекà спàäàє, зàте в 
пîëі äîäàєтüся рîбîти)

У червні на полі густо, а в коморі пусто (нîвий урîжàй ще äîзрівàє, 
à минуëîрі÷них зàпàсів уже немà)
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Хто влітку ледарює, той взимку голодує (Хто літом дармує, той зи-
мою бідує) // Хто літом співає, той зимою не танцює (плаче) (урî-
жàй, утрà÷ений вëітку ÷ерез пîãàне ãîспîäàрювàння, зимîю не 
нàäîëужиш)

Чого липень не доварить, того вересень не досмалить (якщî у ëітні 
місяці врîжàй не äîзрів, тî у вересні вже не визріє; якщî вëітку 
не нàãрівся, тî нà вересенü пîкëàäàтися ні÷îãî)

1.4. ОСІНЬ
Вересень — лінивець: руки в кишенях тримає (äî вересня зàкін÷у-

ютüся îснîвні сіëüсüкîãîспîäàрсüкі рîбîти, мîжнà віäпî÷ити)

Восени й горобець багатий (вîсени, пісëя збîру врîжàю, зàпàси 
прîäîвîëüствà нàйбіëüші, як пр., у цей ÷àс ніхтî не біäує)

З листопада баба рада — тепла піч її відрада (з нàстàнням ëистîпà-
äîвих хîëîäів приємнî пîãрітися нà пе÷і)

Осінь на рябому коні їздить (вîсени прирîäà äуже різнîбàрвнà)

У жовтня сльози холодні (жîвтневий äîщ — не ëітній, не тепëий)

1.5. СОНЦЕ. МІСЯЦЬ
Світить Місяць, та не гріє, тільки в Бога дурно хліб їсть (Місяцü 

віäбивàє сîня÷не світëî, àëе сàм не є äжереëîм ні світëà, ні 
тепëà; перен. — хîëîäнà непривàбëивà крàсà àбî уëесëивà, àëе 
нещирà рîзмîвà)

Сонце — батько, а Місяць — вітчим (перен. — сереä îбстàвин життя 
àбî ÷еснîт ëюäини требà вміти знàхîäити ãîëîвні й втîринні тà 
äîрîжити ãîëîвними)

Місяць — пан, а зорі — почет (Місяцü не схîжий нà інші світиëà, 
îтже, він виняткîвий, тîму “пàнує”, віä нüîãî безпîсереäнüî 
зàëежàтü фізи÷ні прîцеси нà Земëі, тîму він зàсëуãîвує нà біëü-
шу пîшàну; перен. — тàк сàмî і ëюäей требà îцінювàти зà їх 
знà÷енням)
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1.6. дЕНЬ. НІЧ. СОН
Аби день до вечора // Аби день переднювати, а ніч переночувати 

(ãîëîвне — вирішити сüîãî÷àсні прîбëеми, à тàм виäнî буäе)

Більше спиш — менше грішиш (жарт. — тàк випрàвäîвуютüся ëю-
битеëі äîвãî пîспàти)

Гарним людям гарно спиться, гарним людям гарне сниться // Дурне 
спить — дурне снить // Яке спить, таке й снить (÷àстî у снàх ëю-
äини свîєріäнî віäîбрàжàютüся її в÷инки, ãàрні тà пîãàні спрà-
ви; як буäеш ãàрнîю ëюäинîю, тî жàхіття не снитимутüся)

День очі має, а ніч вуха (вäенü крàще виäнî, зàте в ні÷ній тиші 
крàще ÷ути)

З курми лягай, з півнями вставай (ëюäинà мàє крàще узãîäжувàти 
свій рîзпîряäîк äня з прирîäними зàкîнàми — тàк, як живутü 
інші живі істîти)

Куди ніч, туди й сон (замовл. — тàк кàжутü, кîëи приснився пîãà-
ний сîн, щîб він не збувся)

Куняє, наче носом рибу вудить (жарт. — тàк кàжутü прî ëюäину, 
якà спитü сиäя÷и) 

Птахи ніч розкльовують (поет. — рàнîк нàстàє; світàє)

Хто звечора плаче, той зранку скаче (виспàвшисü, ëюäинà віäпî÷и-
ëà, і в÷îрàшні неãàрàзäи вже не зäàютüся їй тàкими веëикими)

1.7. ІНШІ ПРИРОдНІ ЯВИЩА. ЗЕМЛЯ
Гора (поле) має очі, а ліс — вуха (з ãîри (у пîëі) äîбре виäнî, à в 

ëісі äîбре ÷ути)

Вогонь і вода добре служать, та зле панують (Вогонь добре служить, 
та погано господарює) (мàю÷и спрàву з прирîäними явищàми, 
пîтрібнî пàм’ятàти прî їх сиëу тà пиëüнувàти, щîб вîни не стà-
ëи небезпе÷ними)

Погода — всім вигода, а сльота — всім гризота (кîжнà ëюäинà зà-
ëежнà віä примх прирîäи)
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Сокіл у небі літає, та здобич на землі шукає // Хвали море, а дер-
жися землі // Хто на землі сидить, той впасти не боїться (зем-
ëя — îснîвне бàãàтствî; перен. — нàвітü нàйàмбітнішà ëюäинà 
зàëежитü віä еëементàрних життєвих пîтреб)

Тихо, хоч мак сій (тихà, безвітрянà пîãîäà; пîвнà тишà)




