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Стаття присвячена семантичному та лінгвокультурологічному аналізу англійських, українських та італ-
ійських прислів’їв та приказок, які характеризують весілля та його традиції; виділено групи паремій, об’єдна-
них певними узагальненими значеннями; проаналізовано їх універсальні та специфічні риси.
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Підходи до вивчення мов як з точки зору пошу-
ку універсалій, так і з точки зору виокремлення
специфічного, суто національного, залишаються
актуальними напрямками у сучасному мово-
знавстві. Кінець XX – початок XXI століть відзна-
чився розширенням можливостей мовознавства
за рахунок когнітивної лінгвістики, психо- та соціо-
лінгвістики, етнології, завдяки чому дослідження
мовних одиниць збагатилися даними, отриманими
з цих наук [3]. Пильна увага приділяється взаємодії
мови та суспільства, що висуває у фокус наукових
досліджень етнолінгвістику, яка на сучасному етапі
розвитку мовознавства трактується як “досліджен-
ня мов світу, окрім їх фонетичної сторони” [5, с. 9].
Разом із етнолінгвістикою новий імпульс отримує
й фразеологія, яка, завдяки залученню методів ког-
нітивістики до вивчення механізмів переосмислення

мовних одиниць, ще тісніше пов’язує процеси мис-
лення та їх репрезентацію у мові. Дослідження фа-
хівцями-фразеологами національно-специфічних
рис фразеологічних систем різних мов відбуваєть-
ся у межах ідіоетнічної фразеології [3]. Не-
від’ємною частиною фразеологічного фонду є па-
ремії, під якими ми розуміємо стійкі у мові та відтво-
рювані у мовленні анонімні вислови (вирази),
придатні до застосування у дидактичних цілях
[14, c. 67]. Паремії є загальним терміном, що охоп-
лює, як правило, прислів’я та приказки. Досить важ-
ко провести чітку межу між прислів’ями та при-
казками [6], утім вони мають свої дефініції. Під при-
слів’ями розуміють “короткий, часто віршований
крилатий народний вислів, в якому … виражено по-
вчальний життєвий досвід і мудрість мас… Най-
частіше прислів’я використовують метафору, а та-
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кож гіперболу, іронію, порівняння, епітети та інші
тропи” [6, c. 297]. Приказкою є “стислий крилатий
народний вислів, близький до прислів’я, але
без властивого йому повчального значення” [6,
c. 296–297]. На думку багатьох дослідників, при-
слів’я та приказки є так званими малими жанрами
фольклору [4, 10, 17, 22], які найбільш тісно пов’я-
заними із самобутніми особливостями певного ет-
носу. Оскільки поняття етносу є одним із ключо-
вих для досліджень, виконаних у межах етнолінг-
вістики, зауважимо, що “етносом прийнято нази-
вати історичні спільності людей, які мають спільну
мову, виразно диференційовану від інших традицій-
ну культуру; власний менталітет, володіють усві-
домленням єдності свого походження і культурної
відмінності від інших спільностей, тобто етнічною
самосвідомістю, що виражається у самоназві”
[7, с. 17–18].
Прислів’я та приказки є “ментальними репре-

зентаціями, що відбивають потік свідомості через
досвід, уявлення, культуру й світосприйняття”
[4, c. 418]. Звернення до пареміологічного фонду
різних мов з метою дослідження його універсаль-
них та специфічних рис обумовлено тим, що саме
в ньому зосереджені когнітивні процеси сприйнят-
тя, розуміння і пізнання людиною навколишнього
світу на різних етапах її розвитку [4]. Тож акту-
альність  статті визначається важливістю дослі-
дження взаємовідносин між мовою та культурою
задля вивчення та аналізу тих засобів за допомо-
гою яких в мові знаходять своє відображення по-
бутові, релігійні, соціальні уявлення певного етносу
щодо оточуючого світу та безпосередньо людини
у цьому світі.
Дослідження сучасної лінгвістики в галузі па-

реміології зосереджені, головним чином, на вивчені
певних концептів, що реалізуються як у прислів’ях
однієї мови, наприклад, концепти ЯЗИК [12]
та ЛЮБОВ [11] в англійській мові, так і різних,
в яких порівнюються лінгвокультурологічні аспек-
ти концептів [1; 2]. Вивчення концептів на мате-
ріалі саме пареміологічного фонду є цілком зрозу-
мілим, адже завдяки образності прислів’їв та при-
казок “той чи інший експлікований концепт відоб-
ражається його носіями, з одного боку, глибоко

та об’ємно, з іншого боку, володіє (відносно його
носіїв та їх комунікації) високою лінгвопсихологіч-
ною привабливістю” [11, c. 103]. Значна увага при-
діляється аксіологічності паремійних одиниць [8],
відтворенню народних традицій та обрядовості
у паремійному фонді певних мов, вивченню відтво-
рених у пареміях символів, що є характерними для
того чи іншого етносу [10]. Але на сучасному етапі
паремії є об’єктом вивчення не тільки лінгвістики.
Дослідження із поведінкової психології доводять,
що використання у мові приказок на кшталт
nobody is perfect, live and learn знижують відчуття
провини після якоїсь помилки та сприяють форму-
ванню переконання, що всі роблять помилки
або що помилки є невід’ємною складовою нашого
життя. Вивчаються функції прислів’їв та приказок
у повсякденному мовленні, де вони розглядають-
ся як інструменти, що захищають думку індивіда
у публічних інтерактивних ситуаціях – використан-
ня паремій у повсякденному діалогічному мовленні
надає словам мовця переконливості за рахунок по-
силання на третю сторону, тобто на колективний
досвід, що міститься у пареміологічному фонді
будь-якого етносу [17]. Вивчення прислів’їв засто-
совується у дослідженнях взаємозв’язку поколінь
у різних культурах [16]. Значна увага приділяється
місцю прислів’їв у вивченні іноземної мови, зокре-
ма англійських прислів’їв та цитувань, які можуть
слугувати “емоційним/когнітивним посередником”
у вивченні іноземної мови [22].
Понад третину національного фонду паремій

становлять прислів’я та приказки про людину,
її життя, риси характеру, родинні стосунки, в яких
характеризуються фізичні та моральні якості осо-
би, часом дається філософське осмислення її бут-
тя та поведінки [4, c. 417]. Об ’ єктом  статті
є українські, англійські та італійські прислів’я та при-
казки, що відображають весілля та його традиції.
Мета  дослідження полягає у ідеографічній кла-
сифікації емпіричного матеріалу; лінгвокультуроло-
гічному аналізі виділених груп; виявленню націо-
нально-специфічних рис досліджуваної групи па-
ремій.
Матер іалом  для статті слугували прислів’я

та приказки української, англійської та італійської
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мов, отримані шляхом суцільної вибірки із лекси-
кографічних джерел української, англійської та іта-
лійської мов.
З давніх-давен одруження завжди було однією

з найурочистіших, найбільш хвилюючих подій
у житті людини. Саме слово весілля в українській
мові сприймається як означення радості, весе-
лощів. В англійській мові воно має дещо інше зна-
чення – лексема wedding походить від древньо-
англійського слова, яке позначає “застава, порука,
обітниця” [21].
Аналізуючи та зіставляючи прислів’я у трьох

мовах, ми користувалися поняттям “логеми”
(термін запропонований П.В. Чесноковим),
що є логіко-семантичною одиницею узагальнено-
го характеру, під яку можуть бути підведені певні
групи паремій [14, c. 46, 112]. Логема виступає в
якості узагальненої початкової думки, яка об’єднує
групи певних характеристик та оцінок певних куль-
турно-значимих смислів, що виявляються у паре-
міоло-гічному фонді [там само]. Отже, ми виділи-
ли п’ять груп паремій, які можна об’єднати за на-
ступними узагальненими значеннями: 1) відношен-
ня до ве-сілля як такого; 2) найкраща пора року
для весілля; 3) погода на весіллі; 4) зовнішність
нареченої / дружини; 5) шлюб та гроші. Розгляне-
мо їх на конкретних прикладах.

1) Відношення до весілля як такого:
Погоджуючись із думкою деяких дослідників,

ми вважаємо, що прислів’я та приказки, виконую-
чи певну регулятивну функцію у мові, встановлю-
ють правила та моделі поведінки, які, незважаючи
на те, що не є непохитними та неухильними, відоб-
ражають соціально визнані норми та звичаї [17; 19,
c. 303]. Тож досить одностайним є погляд на інсти-
тут шлюбу у трьох різних етносах, який можна уза-
гальнити наступним чином: якщо бажаєш неприєм-
ностей – оженись. Ця порада стосується безпосе-
редньо чоловіків в українських та англійських при-
слів’ях, та не має визначеної гендерної настанови
в італійській. Англ. Needles and pins, needles and
pins, when a man marries, his trouble begins. The
most dangerous food is wedding cake. Одруження
є одним з найефемернійших джерел задоволення:
англ. If you would be happy for a week take a

wife; if you would be happy for a month kill a pig;
but if you would be happy all your life plant a
garden. Більш того, деякі українські приказки
свідчать про те, що одруження – це покарання,
або біда: Яку йому кару дати? – Оженіть його,
то буде знати! Не мав лиха, так оженився;
іт. Sposati e vedrai, perderai il sonno e più non
dormirai (оженись та побачиш, що загубиш сон
і більше не спатимеш).
Майже одноголосно англійські та українські при-

слів’я попереджають проти поспішного весілля: укр.
Хто рано одружиться, той вік не натужить-
ся. Англ. Marry in haste and repent at leisure. Утім
слід зауважити, що в сучасній англійській мові
це прислів’я зазнало певної субституції компонентів
і стосується скоріше квапливих шагів взагалі,
ніж безпосередньо шлюбу: All modern governments
legislate in haste and repent at leisure.

2) Найкраща пора року для весілля:
Особлива увагу приділяється порі року,

яка вважається щасливою або навпаки нещасли-
вою для весілля. Найбільш нещасливим місяцем
вважається травень. Ця прикмета є, мабуть, од-
нією з найстаріших, адже зустрічається ще у часи
Овідія. У своїй поемі “Фасти” він писав: «И ни вдове
в эти дни, ни девице праздновать свадьбу Не по-
добает никак: долгим не будет их век, Вот почему
я скажу, если ты пословицам веришь: В мае, народ
говорит, замуж идти не к добру» [9, c. 105]. У су-
часній англійській мові ця прикмета відбилася
у прислів’ї Marry in May, rue for eye, в українській:
В маю одружуватися – весь вік маятися.
Італійці не дарма вважаються дуже забо-

бонними, особливо коли йдеться про весілля,
адже намагаються вибирати не тільки місяць,
але й день тижня: Di Venere e di Marte non si sposa,
non si parte, né si dà principio all’arte (по п’ят-
ницях та вівторках не одружуються, не їдуть,
не починають жодного витвору мистецтва).

3) погода на весіллі:
Повна розбіжність спостерігається, коли йдеть-

ся про погодні прикмети на весіллі: англ. Happy is
the bride that the sun shines – для англійців про-
мені сонця, що сяють на молодих при виході з церк-
ви, вважаються добрим знаком. Для італійців на-
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впаки дощ у день весілля символізую багатство
та щасливу долю для подружжя, про що й гово-
рить приказка Sposa bagnata sposa fortunata (мок-
ра наречена – щаслива наречена). В українському
фольклорі теж існує повір’я, що дощ приносить
благополуччя та добробут, але воно не отримало
стійкої, відтворюваної форми у мовленні.

4) зовнішність нареченої / дружини:
Зовсім мало уваги приділяється зовнішності

майбутньої дружини в англомовних прислів’ях,
тільки застереження щодо уважності у виборі,
яке має відтінок легкої зневаги адже вибір жінки
дорівнюється до вибору білизни: Never choose
your women or your linen by candlelight. Або ж
натяк на те, що краще не покладатися на свої очі
та не обирати судячи тільки з зовнішності: Choose
a wife rather by your ear than by your eye.
Більш виразними у своєму ставленні до зовніш-

ності нареченої / дружини є італійці – красота жінки
виступає скоріше вадою, аніж достоїнством,
що відображено у наступних прислів’ях: Moglie
bella, cattiva massaia (красива дружина, погана
хазяйка) або La moglie bella ti fa far da sentinella
(красива дружина зробить з тебе вартового).
Українські прислів’я фіксують подвійне ставлен-

ня до зовнішності дружини, а їх чимала кількість
по відношенні до інших двох мова свідчить
про важливість цього аспекту для українського ет-
носу. Красива зовнішність розцінюється як своєрі-
дний подарунок, щось дуже приємне: З гарною од-
ружиться – є на кого подивиться! Гарна
зовнішність для дівчини – це товар, який можна
вигідно обміняти: Личко дівку віддає! Водночас
для парубка зовнішність не грає такої важливої ролі,
на передній план виступають його моральні якості:
Поганий на вроду, та гарний на вдачу. Незва-
жаючи на те, що краса в українському етносі
не є вадою, як в італійському, деякі прислів’я ніве-
люють її значення та не маючи гендерної дифе-
ренціації, вони можуть відноситися як до чоловіків,
так і до жінок: Не шукай красоти, а шукай доб-
роти. З красивого лиця води не пити.

5) шлюб та гроші:
Група паремій, об’єднана цим значенням, не має

однозначної конотації у трьох мовах. В англомов-

них прислів’ях зафіксовано легку іронію та від-
сутність будь-якого засудження шлюбів з розра-
хунку: Never marry for money, but marry where
money is або Don’t marry for money; you can
borrow it cheaper.
Український етнос фіксує чітку негативну коно-

тацію та настанову не одружуватися, якщо не має
кохання: Не з багатством жити, а з людиною.
Бери жінку в льолі, аби була до любові. Краще
на вбогій женитися, чим вік з багатою воло-
читися. Також поведінкові установи, що містять-
ся в українських прислів’я, мають гендерну ди-
ференціацію, адже стосуються як чоловіків (як,
наприклад, у зазначених вже вище), так і жінок,
наприклад: Краще в ставку потопати, як з не-
любим шлюб взяти. Краще полин їсти, ніж з
нелюбим за стіл сісти. Така диференціація не
має міста в англомовних прислів’ях цієї ж групи.
Італійські паремії демонструють амбівалентну
оцінку шлюбів із розрахунку: Chi sposa il denaro
prende cattiva moglie (хто одружується із гроши-
ма, бере погану жінку) та в той же час Chi si marita
per amore, di notte ha piacere, e di giorno ha
dolore (хто одружується по коханню, ніччю отри-
має задоволення, а вдень журиться). Оскільки
“прислів’я відображають різноманітний досвід
людини, вони приречені суперечити одна одній,
оскільки саме життя створено з тисячі супереч-
ностей” [18, c. 8].
Наведені результати є попередніми, подальший

збір фактичного матеріалу дасть змогу виділити,
проаналізувати та порівняти інші групи паремій,
дослідити їх аксіологічний аспект, образність, сти-
лістичні засоби, характерні для паремій певної мови,
тому подальші дослідження у цьому напрямку ви-
даються нам цікавими та перспективними .
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