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Своїй мамі, Таїні Андріївні, 
присвячую

ПОСЛОВИЦЯ НЕ НА ВІТЕР МОВИТЬСЯ
Яких би дивовижних технічних і технологічних висот не досяг-

ла світова цивілізація, люди завжди будуть відчувати потяг до жи-
вого слова як основного засобу розуміння одне одного. Мовлене 
й почуте, написане й прочитане слово володіє неперевершеною 
силою у творенні духовного середовища існування як окремих 
особистостей, так і соціальних груп, суспільств, народів. Зі слова 
та його змісту — думки — починається сама людина, вона ж і зни-
кає, коли втрачає здатність мислити та передавати іншим людям 
через живе мовлення (замінюючи його віртуально-символіч ними 
“контактами”) свої думки, душевні настрої та почуття. 

Мовна культура формується складно, у переплетінні багатьох 
життєвих чинників, але її найпривабливіші зразки неодмінно 
живляться традиціями народної словесності. Нові покоління пе-
реймають від попередніх те, що справді має морально-культурну 
цінність, слугує засобом пояснення та вирішення питань, які ти-
сячоліттями є й залишатимуться злободенними. В узагальненому 
баченні — це ситуації вибору між честю і безчестям, совістю й під-
лістю, силою духу та силою грошей тощо. Кожна людина особисто 
вирішує їх упродовж свого життя, але народ уже давно дав на них 
відповідь у точних, філософських, афористичних формулах з гли-
боким духовно-сакральним значенням — у прислів’ях і приказках. 

Найдавніші європейські прислів’я та приказки з’явилися в Ста-
родавній Греції. З давньогрецької мови походить і сучасний термін 
паремія . Словник містить більше ніж три тисячі двісті різних видів 
паремій. З цієї кількості майже дві сотні — це особисто зібрані 
упорядником фразеологізми або варіанти, що не представлені в 
інших сучасних словниках. 

Оскільки словник розрахований на широкий громадський ін-
терес до народного афоризму, то відбір паремій здійснювався, 
насамперед, за ознаками їх найбільшої виразності, лаконічності, 
дотепності, поетичності, суспільної злободенності. Хочеться спо-
діватися, що в читача не виникне серйозних підстав зробити докір 
упорядникові за упередженість та відсутність смаку. 

Прислів’я та приказки — близькі за будовою різновиди жанру 
паремій. У словнику вони не розмежовуються, оскільки в цьому 
немає особливої потреби. І прислів’я, і приказка — це влучний 
образний вислів, часто римований і ритмічний, який у стислій і 
точній формі дає оцінку подіям, явищам, обставинам, людським 
учинкам. Фахівці-пареміографи наголошують на тому, що для 
прислів’їв характерними є завершеність форми, повноцінність 
змісту, художня образність та повчальність, моральність (напри-
клад, “Батькова й материна молитва із моря витягає, а прокльо-
ни в калюжі топлять”). Натомість приказка висловлює думку не-
повно, не містить вираженого повчального висновку, це швидше 
стисла констатація чого-небудь (наприклад, “Сім дочок — зятів 
сніпочок”). Окрему групу фразеологізмів у словнику становлять 
тости, доброзичливі та недоброзичливі побажання, прокльони.

Перші (ще рукописні) пареміографічні збірники східнослов’ян-
ського фольклору з’явилися у другій половині XVII ст. З того часу 
й до сьогодні при упорядкуванні подібних збірників (словників) 
застосовуються різні принципи систематизації матеріалу: алфавіт-
ний, тематичний, опорно-гніздовий, опорно-стрижневий, комбі-
нований. Кожен із них має свою логіку та переваги залежно від 
мети, яку ставлять перед собою упорядники. Але найпридатнішим 
для популярного видання є комбінований спосіб систематизації, 
що враховує переваги інших способів та робить користування 
словником зручним, простим і корисним. 

Основна тематика словника відображена в шістнадцяти розді-
лах, що стосуються окремих сфер життя та діяльності людини. 
Розділи поділені на підрозділи — вужчі тематичні цикли — усьо-
го їх 148. У межах підрозділу паремії розміщені певними група-
ми — гніздами (окремими прислів’ями з їх варіантами) та стаття-
ми (об’єднаннями однакових за значенням гнізд). Порядок такого 
розміщення визначено за українським алфавітом. Окремі гнізда 
в складі словникових статей (рядів) відокремлені одне від одного 
двома скісними рисками (//). Деякі паремії наведені з варіанта-
ми слів, які можуть заступати слово найпоширенішого вживання. 
Такі слова зазначені в дужках після основного слова. 

Загальною особливістю прислів’їв і приказок є їх полісемантич-
ність, прямі й переносні значення (іноді протилежні, наприклад, 
“Хочеш більше знати, треба менше спати” — “Менше знаєш — кра-
ще спиш”), тому багато з них одночасно можна включати до різних 
тематичних блоків. Але в словнику всі паремії згадуються тільки 
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один раз — залежно від тематичного спрямування та основного 
смислового навантаження, як його відчув і зрозумів упорядник. 
Читач при бажанні може самостійно розширити коло застосування 
таких багатозначних висловів до різноманітних ситуацій власного 
життя. Адже народна мудрість тому й називається народною, що є 
витвором колективного духовного та практичного досвіду.

Коментування пареміографічних збірників практикується дав-
но. Дуже багато в цьому напрямі зробив свого часу Іван Франко. 
Пропонований словник відрізняється від інших тим, зокрема, що в 
ньому принцип тематичної систематизації паремій поєднано з по-
ясненням їх змісту безпосередньо після кожного гнізда чи статті. 
Виняток зроблено лише щодо тостів і прокльонів, оскільки їх змі-
сти мовлять самі за себе і спеціальних коментарів на потребують.

Читання прислів’їв і приказок схоже на цікаву бесіду, відвертий 
діалог з ерудованим, мудрим, іронічним, доброзичливим співроз-
мовником, до думки якого хочеться звертатися знову й знову, що-
разу відкриваючи в ній невичерпні повчальні смисли — чого б це 
не стосувалося: високого чи ницого, радісного чи сумного, вічного 
чи сьогочасного. Після такої розмови відчуваєш бажання ставати 
кращим, очищатися від душевної скверни, дріб’язкових забаганок 
і пристрастей. Побажаймо собі натхнення на цьому шляху!

Перше видання словника під назвою «Популярний коменто-
ваний словник українських прислів’їв та приказок» побачило світ  
у 2011 р. у видавництві Класичного приватного університету (м. За- 
поріжжя), друге — в 2012 р. у видавництві «Твердиня» (м. Луцьк).

Валентин Северинюк
severyniuk@ukr.net

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

англ. — англійська мова 
бібл. — біблійний
бл. — близько
букв. — буквально
грец. — грецька мова
жарт. — жартівливе значення
замовл. — замовляння
заст. — застаріле
зневажл. — зневажливе значення
ірон. — іронічне значення
іст. — історизм
лайл. — лайливе значення
лат. — латинська мова
мед. — медичне значення
напр. — наприклад
н. е. — наша ера
негат. — негативне значення
перен. — переносне значення
повч. — повчальне значення
поет. — поетичне
позитив. — позитивне значення
р. — рік
рр. — роки
розм. — розмовне
рос. — російська мова
соціол. — соціологічне значення
ст. — століття
т. зв. — так званий
укр. — українська мова
юр. — юридичний термін
як пр. — як правило
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Розділ 1

ПРИРОДА  

ТА ЛЮДИНА В ПРИРОДІ

1.1. ЗИМА
Грудень землю грудить і вуха рве (грудень приносить холоди, моро-

зить землю й людей)

Зима від сонця тікає, але літо з’їдає (з настанням весняного тепла 
зима слабшає, але й людям стає сутужніше, бо вичерпуються 
запаси літніх та осінніх урожаїв)

Зима спитає, де літо гуляє // Осінь збирає, а зима з’їдає (влітку та 
на початку осені треба встигнути зробити їстівні запаси на зиму)

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

Лютий лютує, бо весну чує (Лютий лютує, та весні дорогу готує) //  
Питає лютий, чи добре взутий, а марець кусає за палець (лютий — 
переддень весни, але і в цьому місяці, і навіть у березні ще да-
леко до тепла, тому треба добре одягатися)

На холоді, буває, зуб на зуб не попадає (На холоді так водиться: зуб 
з зубом не сходиться) (холодно, аж дрижаки беруть) 

Січень січе, а піч чубом трясе (якщо в добрій печі палахкотить во-
гонь, то морози не страшні)

Така благодать, що й світу божого не видать (сильна завірюха, хур-
товина, крізь яку нічого не видно) 

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

весною — плаче зимою (навесні розпочинаються сільськогоспо-
дарські роботи, від яких залежать статки впродовж усього року)
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Весна на квіти рясна, а хліба в осені позичає (весна обіцяє майбут-
ні врожаї, але неможливо прожити без запасів минулорічного 
збіжжя)

Квітень — переплітень: ні зима, ні літо (у квітні погода нестійка, 
навіть сніг може випасти)

Май — волам (худобі) дай, а сам на піч тікай (у травні теплœ не 
одразу настає, зелених пасовищ мало, доводиться утримувати 
худобу в хлівах)

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

Прийшов марець — простяг ноги старець (старець — жебрак; че-
рез те, що після зими літньо-осінніх харчових запасів у людей 
залишається не так багато, вони з меншим бажанням подають 
милостиню жебракам, що загрожує останнім голодною смертю; 
перен. — зазнати скрути через настання несприятливих подій чи 
обставин)

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

сприятливих умов усе легко робити)

Два літа в році не буває (перен. — двічі молодість не приходить) 

Літній день рік годує (Літо зиму годує) (літо коротке, а зробити для 
майбутнього врожаю треба дуже багато) 

У серпні серпи гарячі, а вода холодна (у серпні спека спадає, зате в 
полі додається роботи)

У червні на полі густо, а в коморі пусто (новий урожай ще дозріває, 
а минулорічних запасів уже нема)

Хто влітку ледарює, той взимку голодує (Хто літом дармує, той зи-
мою бідує) // Хто літом співає, той зимою не танцює (плаче) (уро-
жай, утрачений влітку через погане господарювання, зимою не 
надолужиш)

Чого липень не доварить, того вересень не досмалить (якщо у літні 
місяці врожай не дозрів, то у вересні вже не визріє; якщо влітку 
не нагрівся, то на вересень покладатися нічого)

1.4. ОСІНЬ
Вересень — лінивець: руки в кишенях тримає (до вересня закінчу-

ються основні сільськогосподарські роботи, можна відпочити)

Восени й горобець багатий (восени, після збору врожаю, запаси 
продовольства найбільші, як пр., у цей час ніхто не бідує)

З листопада баба рада — тепла піч її відрада (з настанням листопа-
дових холодів приємно погрітися на печі)

Осінь на рябому коні їздить (восени природа дуже різнобарвна)

У жовтня сльози холодні (жовтневий дощ — не літній, не теплий)

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

відбиває сонячне світло, але сам не є джерелом ні світла, ні 
тепла; перен. — холодна неприваблива краса або улеслива, але 
нещира розмова)

Сонце — батько, а Місяць — вітчим (перен. — серед обставин життя 
або чеснот людини треба вміти знаходити головні й вторинні та 
дорожити головними)

Місяць — пан, а зорі — почет (Місяць не схожий на інші світила, 
отже, він винятковий, тому “панує”, від нього безпосередньо 
залежать фізичні процеси на Землі, тому він заслуговує на біль-
шу пошану; перен. — так само і людей треба оцінювати за їх 
значенням)
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1.4. ОСІНЬ
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дових холодів приємно погрітися на печі)

Осінь на рябому коні їздить (восени природа дуже різнобарвна)

У жовтня сльози холодні (жовтневий дощ — не літній, не теплий)

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

відбиває сонячне світло, але сам не є джерелом ні світла, ні 
тепла; перен. — холодна неприваблива краса або улеслива, але 
нещира розмова)

Сонце — батько, а Місяць — вітчим (перен. — серед обставин життя 
або чеснот людини треба вміти знаходити головні й вторинні та 
дорожити головними)

Місяць — пан, а зорі — почет (Місяць не схожий на інші світила, 
отже, він винятковий, тому “панує”, від нього безпосередньо 
залежать фізичні процеси на Землі, тому він заслуговує на біль-
шу пошану; перен. — так само і людей треба оцінювати за їх 
значенням)
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1.6. дЕНЬ. НІЧ. СОН
Аби день до вечора // Аби день переднювати, а ніч переночувати 

(головне — вирішити сьогочасні проблеми, а там видно буде)

Більше спиш — менше грішиш (жарт. — так виправдовуються лю-
бителі довго поспати)

Гарним людям гарно спиться, гарним людям гарне сниться // Дурне 
спить — дурне снить // Яке спить, таке й снить (часто у снах лю-
дини своєрідно відображаються її вчинки, гарні та погані спра-
ви; як будеш гарною людиною, то жахіття не снитимуться)

День очі має, а ніч вуха (вдень краще видно, зате в нічній тиші 
краще чути)

З курми лягай, з півнями вставай (людина має краще узгоджувати 
свій розпорядок дня з природними законами — так, як живуть 
інші живі істоти)

Куди ніч, туди й сон (замовл. — так кажуть, коли приснився пога-
ний сон, щоб він не збувся)

Куняє, наче носом рибу вудить (жарт. — так кажуть про людину, 
яка спить сидячи) 

Птахи ніч розкльовують (поет. — ранок настає; світає)

Хто звечора плаче, той зранку скаче (виспавшись, людина відпочи-
ла, і вчорашні негаразди вже не здаються їй такими великими)

1.7. ІНШІ ПРИРОдНІ ЯВИЩА. ЗЕМЛЯ
Гора (поле) має очі, а ліс — вуха (з гори (у полі) добре видно, а в 

лісі добре чути)

Вогонь і вода добре служать, та зле панують (Вогонь добре служить, 
та погано господарює) (маючи справу з природними явищами, 
потрібно пам’ятати про їх силу та пильнувати, щоб вони не ста-
ли небезпечними)

Погода — всім вигода, а сльота — всім гризота (кожна людина за-
лежна від примх природи)

Сокіл у небі літає, та здобич на землі шукає // Хвали море, а дер-
жися землі // Хто на землі сидить, той впасти не боїться (зем-
ля — основне багатство; перен. — навіть найамбітніша людина 
залежить від елементарних життєвих потреб)

Тихо, хоч мак сій (тиха, безвітряна погода; повна тиша)
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