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ЧЕСЬКА ПАРЕМІОГРАФІЯ ВІД ПОЧАТКІВ 
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Статтю присвячено основним етапам вивчення та лексикографічного опису паремійних 
одиниць чеської мови. Подається характеристика пареміографічних праць Я. Срнеця, М. Чер-
венки та Я. Благослава, Я. А. Коменського, Й. Добровського, Фр. Л. Челаковського, В. Флай-
шганса, Ф. Шиндлера та ін. Уперше пропонується періодизація чеської пареміографії. 
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Джерела XIV—XV ст. Літературу, в якій з'являлися перші паростки чеських 
прислів'їв і приказок, можна поділити на два види. До першого належать хро-
ніки й окремі художні твори. До другого — лексикографічні праці, що спеціа-
льно укладалися як збірки прислів'їв і приказок. 

Про існування в чеських землях прислів'їв, приказок, приповідок, сентенцій 
у часи розквіту середньовіччя (XIV ст.) можна судити тільки на підставі тих 
зразків, які зафіксувала тогочасна писемність, або тих, що збереглися в пам'яті 
народу і потрапили до праць пізніших часів. 

Перші зразки паремійного матеріалу можна знайти в хроніці «Сгопіка 
Воетогшдт» першого чеського хронікаря Космаса (бл. 1045-1125). Щодо періо-
ду виникнення хроніки, загальновизнаним є погляд, що вона походить з кінця 
другого десятиліття XII ст.1 3 хроніки Космаса бере свій початок одне з найдав-
ніших чеських прислів'їв ВІШі коШе пег каЬаІ (укр. Своя сорочка ближча до 
тіла), що є старочеською калькою Бикпе козіїе Ьіігзе пеЬууа з латинської мови 
Типіса ргоріог раїїіо езіг. 

Від хроніки Космаса відштовхувався автор іншої давньочеської хроніки 
1310—1314 рр., що нині відома як так звана Далімілова. Первісне приписування 
цього твору болеславському правителю Далімілу Мезержицькому було помил-
ковим. И. Добровський у XVII ст. виправив цю неточність, але для спрощення 
хроніка й далі позначається в чеській літературі як праця так званого Даліміла. В 
аспекті нашого дослідження констатуємо, що паремії з Далімілової хроніки є за-
позиченнями з хроніки Космаса, і це не дивно, бо «значна частина тексту т.зв. 
Даліміла була майже дослівно перекладена з хроніки Космаса»3. Проте заслуга 
Даліміла полягала в тому, що він подавав інформацію, зокрема й пареміологіч-

1 Віакога М. Зіагосевка кгопіка Іак гесепеЬо Баїітіїа: уусіапі іехіи а уезкегеЬо ІехіоуеЬо 
таїегіаіи.— РгаЬа, 1995.—8. 98. 

2 Про походження цього прислів'я див. у праці: Даниленко Л. І. Історико-етимологічна 
реконструкція семантики чеського прислів'я // Студії з ономастики та етимології, 2009 / 
Редкол.: П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.].— К., 2009,— С. 221-227. 

3 ВІаНоуа М. Ор. сії,— 8. 200. 
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ного характеру, у віршованій формі, пор. 8икпе козіїе Ьіігзе пеЬууа а петйсігурго 
сіаіеке ЬШзіск гЬууа 4. 

Текстологічний аналіз свідчить, що автор хроніки залучав прислів'я повча-
льного змісту: ОЬес ]езІ кагсіеко окгасіа, кіогум іирі, тіпиіаі'у'е/ ]езІ гада; 2ігаІе 
оЬес, пеи/а/ сіо кгасїа, Ьег оЬсе доЬиде ІеЬе узеїіка зуайа; Ксіеіесіеп іатук, їйіеко 
зіауа; 81узе тпйсігу тМге]і Ьисіе, а ійгеЬпу ійку гЬисіе та ін. З хроніки Космаса за-
позичив Даліміл прислів'я про іскру, забуту в попелі, від якої може загорітися 
будинок: 2е тйсігізй гаргізіоуіеітеїі гкйс//«К(о сксе V доти зкоду гЬуІі, //Иеда] 
]ізкге икіет Ьуіі. //ИеЬ икеї сазіо окпет Ьууа //Ргопг Ьокаіу зЬоїіе гЬууа» 5. Тут 
варто згадати ленінське гасло Из искрьг возгорится пламя (укр. Із іскри розго-
риться пломінь; Із іскри полум 'я постане). Те, що це цитата з вірша поета-декаб-
риста О. І. Одоєвського 6 — насправді справедливо лише частково. Безумовно, 
вислів має значно глибші, а саме латинські корені: Ез тіпіта та§пиз зсіпііііа 
паасіїиг і§піз — 2 таїерзкгу угпіка уеіку океп 1. 

Першою найдавнішою збіркою чеських прислів'їв і приказок вважається збір-
ка Сміла Флашки «Іпсіршпі ргоуегЬіа Ріаззсопіз, депегозі сіотіпі еІ Ьассаіагіі 
Рга§еп8І8». На пергаментний рукопис С. Флашки натрапив Фр. Палацький в архіві 
міста Тршебонь і видав його 1827 р. в першому числі журналу «Сазоріз 
8ро1еспозгі УІазіепзкеЬо Мизешп V СесЬасЬ». Збірка містить 236 одиниць. При-
слів'я й приказки уміщені під номерами в довільному, не алфавітному порядку, 
напр.: Рапрепіегузаду]езІ, ІоросаІек]ез(. Зіагу кгіеск сіпіпош капЬи. Ікатеп зе па 
]едпот тіезіе пеоЬаІі. Сігіе коге Іідет зтіеск. Віагпіуа гес пета тйдге одроуеді. 

До паремійних текстів, які глибоко проникли в літературу та усну словес-
ність і з якої черпали матеріали чеські укладачі, належить «Кпігка Яутоупі» 
невідомого автора. Її найдавніший примірник, що зберігається в Страговській 
бібліотеці в Празі, датовано 1580 р.8 Відомо кілька друкованих видань цієї збір-
ки — літомишльське 1626 р., празьке 1720 р., оломоуцьке 1772 р., празьке 
1779 р. З останнім, празьким виданням 1779 р., ми ознайомилися у відділі ста-
родруків Національної бібліотеки в Празі. Це невеликого розміру книжечка 
(приблизно 14x16 см) обсягом 23 сторінки, без пагінації (одна зі сторінок відра-
зу має номер 215), очевидно, є передруком попередніх видань. У ній уміщено та-
кож «Яогтіоиуапі Оісе 8 8упет о Ьозройагзіуі», що нагадує біблійні повчання 
царя Соломона. Книжка починається так: Кпіїка //Кутоупі]езІ іоіо, // Зедепкаїду 
уег, те] 2а Іо: //2еї пепігрпуск розіедпі //Мпока V пі паідез паисепі // 2 піскгіо 
игііки паЬидез. // ^зііірріїпе сізіі Ьидез. 

У двовіршах і чотиривіршах книжки легко впізнаються паремії, що дійшли 
до нас через чотири століття. Наведемо деякі уривки в такій формі, в якій ми їх 
записали з празького видання 1779 р.: 

Когитпе каМу зе зргаш/, пезкиз(е)пеко зе уапу. Скийу з Ьокаіут пекодц), а 
Мйдгу з Ьіагпет пегегіїу. Рап зе злгут зІигеЬпікет пекге], а зІигеЬпік Рапи пеіеї. 

Со зе Ьіеузіе, пе узеско Ьууа гіаіо: кдуг кіо Ьисіе рекпе тіиуііі, ратаіи/ па іо; 
Иеро]ітеі ВаЬу Рго репіге тіїу Вгаски, аї 2 іеЬе Ші петаЦ розтески. ИеЬо 

уеїті Ьг2у зіага іе отггі. І іу таїе з пігауагапу ЗУЄІ, пеЬидез тосі пуакг па греі; 

4 Зіагосезка кгопіка Іак гесепеЬо БаНгшІа: уусіапі Іехіи а уезкегеЬо ієхіоуєЬо шаіегіаіи.— 
РгаЬа, 1988.— Б. 1,— 8. 84. 

5 ІЬМ. — 8. 169. 
6 Бирих А. К, Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Русская фразеология. Историко-зтимо-

логический словарь.— М., 2005.— С. 273-274. 
7 СегтакХ, СегтакоуаК. Зіоупік ІайпвкусЬ сіїаїй.— РгаЬа, 2005.— 543 8. 
8 Ріаркапи V. Кпїгка Кутоупі // ЗЬогпік Шо1о§іску,— РгаЬа, 1917,— 8у. 6,— 8. 40. 
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Рокога сіпі роко], роко/' сіпі Ьокаізїїі, ЬокаІ$и>і сіпі руски, руска сіпі уаікі, 
уаїка сіпі скисІоЬи, скисіоЬа газе рокоги. 

Про авторську обізнаність з Біблією свідчать, зокрема, відомі вислови Ргесі шпе 
петаз регеї теіаіі, ГОУПЄ ро піск со ро Ьіаіе Ьисіои зіараіі; кіо тесет Ьсу'їде та ін. 

Збірка XVI ст. Матєя Червенки та Яна Благослава. До паремійних дже-
рел XVI ст. належить рукопис двох представників Общини чеських братів — 
єпископів Матєя Червенки і Яна Благослава. Про існування рукопису не було 
відомо до 30-х років XIX ст. Його відкрив бібліотекар Національного музею у 
Празі Вацлав Ганка, переклав з латини на чеську мову й видрукував у журналі 
«Сазоріз Зроіеспозіі уІазїепзкеЬо Мизеит V СесЬасЬ» у четвертому томі за 
1829 р. під назвою «РГІЗІОУІ сезка» («Чеські прислів'я») з підтитулом «2е згагеЬо 
шкорізи» («Зі старого рукопису»). 

Збірка відкривається передмовою Я. Благослава: «Ас1а§іа зеи регаетіае ас 
зепіепйае 8е1ес1:І88Ітае, уеге Іитіпа огагіопіз» — «Приповідки або прислів'я і 
вибрані сентенції, які є справжніми перлинами мови». На думку давньочеського 
автора, сучасники невміло користуються прислів'ями. Вони або вигадують не-
доладні й недоречні вислови, або з хороших латинських перекладають погані 
чеські. Автор дає рекомендації, як правильно вживати прислів'я: 

«1. Не часто, економно, вибрані й особливо підходящі. 2. Не наслідувати 
будь-кого, але людей розумних, саме тих, хто були справжніми чехами. З. Якщо 
хтось хотів би «перелити» прислів'я з латинської мови до чеської, він не пови-
нен перекладати слово в слово, а подумати, чи мають чехи якесь подібне при-
слів'я, яке б згодилося у цьому місці»9. 

Збірка М. Червенки і Я. Благослава містить понад 600 зразків. Її особливість 
полягає в тому, що в ній у багатьох випадках є тлумачення, а саме цього бракує 
наступним виданням. Навіть у збірці Фр. Челаковського значення багатьох оди-
ниць уже було затемненим і не зрозумілим читачеві. Спосіб подачі матеріалу в 
М. Червенки і Я. Благослава так само довільний, як і у збірці С. Флашки. Заци-
туємо тут деякі паремії. Серед них, як і у працях попередників, не існує чіткого 
розмежування фразеологізмів, прислів'їв і приказок в їх сучасному розумінні. 
Перше прислів'я у збірці добре відоме сьогодні: Маїе (іеіі, таїа зіагозі (Малі 
діти — малий клопіт)', серед наступних вибірково можна назвати: Ие узеко 
тмШе], Ьисіез сііоико тіасі; Ьерзі коїиЬ V гисе пегїегаЬек па зігезе; Йасіпу пемі Ме 
зігегіс кпеіе, пег ґеп кйо V пет скосіі; Иетйгез-Іі ргезкосііі, росіїег; Вііу пеЬНеко 
пезе; НаАа га пайгу скоуаз; МізігНоиге паисії БаІіЬога коизіі; Зак]зет коирії, Іак 
ргойауат; Ьерзі таїо пег піс та ін. 

Однією з перших збірок чеських прислів'їв і приказок, що не чекала кілька 
століть в архівах на публікацію, а побачила світ після свого укладання, була 
збірка Якуба Срнеця з Варважова. Я. Срнець організував у Празі приватну шко-
лу для дітей заможних родин. На уроках з латини, відпрацьовуючи граматичні 
вправи, він почав використовувати прислів'я. Так назбиралося майже 650 оди-
ниць, оформлених 1582 р. окремим виданням під назвою «Бісіегіа зеи ргоуегЬіа 
ЬоЬетіса, асі рЬгазіт Ьаііпогит ассотодаіа аЦие рег сепіитіаз яиопсіат іп шипі 
зсЬоІае ргіуаіе сіїзїгіЬиїа». Методичний прийом Я. Срнеця виявився настільки 
вдалим, а книга користувалася таким великим успіхом, що 1599 р. вона була ви-
дана вдруге. 

9 Сегуепка М., ВІаНоиІсп>Х Секка ргізкт / К уусіапі ргіргауіі §рі1ка.— РгаЬа, 1970.— 
8. 8. 
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Збірка ХУП ст. Яна Амоса Коменського. Велике значення для розбудови че-
ської пареміології мала діяльність Яна Амоса Коменського. Він переконував сучас-
ників, що наука має приносити користь народові, а не залишатися в рамках латин-
ських фоліантів, зрозумілих вузькому колу освічених людей. А тому закликав 
відкласти латину та йти в народ поширювати свої знання рідною мовою. З цією ме-
тою Коменський узявся за створення великого латинсько-чеського словника «ТЬе-
заигик 1іп§уае ВоЬетісае — Рокіас^агука сезкеЬо». Проте повною мірою зосереди-
тися на прислів'ях Я. А. Коменському вдалося лише у праці «Мошігозі; зІагусЬ 
СесЬй га 2гсас11о уукіауепа ро&шікшп», яка, однак, за життя автора так і не була вида-
на. Понад двісті років рукопис пролежав у польському Лешно, де 1841 р. разом з ін-
шими матеріалами Я. А. Коменського його відкрив Я. Пуркинє. 

Уперше «Моисігозі 8ІагусЬ СесЬй...» побачила світ 1849 р. разом із відомою 
працею Я. А. Коменського «Юісіакііка» накладом Чеського національного му-
зею. Наступні перевидання були здійснені у 1872, 1901, 1920 та 1954 роках. До 
матеріалів збірки Коменського ми звертаємося за виданням 1954 р., підготовле-
ним за рукописом, що нині зберігається у фонді Національного музею в Празі. 

Першим дослідником рукопису Я. А. Коменського був літературний критик 
Ян Вацлав Новак. Як відомо, назва збірки мала кілька варіантів. Я. А. Комен-
ський вибирав між «Моисігозі ргесікй пагосіа сезкеЬо» та «Моисігозі; зІагусЬ 
СесЬй». На титульній сторінці рукопису рукою Коменського було написано: 
«2е і пазіт ргейкйт Рап ВйЬ сіаі тоийгозі» 10. Судячи з бібліографічних даних 
першого видання 1849 р., книга вийшла під назвою «Ргізктї, сіїі таисігозі 
зіагусНргесікй (курсив наш.— Л. Д.) га ггсасіїо \уу5Іа\¥епа роїоткйт». Через те, 
що оригінал титульної сторінки на сьогодні втрачений, неможливо судити, яку 
назву своїй збірці дав сам Я. А. Коменський і чи взагалі він встиг це зробити. 
Ф. Свейковський, який також вивчав рукопис, зазначає, що він не містив слідів 
остаточної підготовки до друку. Про це свідчили записи, зроблені власною ру-
кою Я. А. Коменського, заміни компонентів прислів'їв, їх переміщення в інші 
тематичні групи, стилістичні правки. Традиційно відома сьогодні назва 
«МоисІгоБі кІагусЬ СесЬй га ггсасіїо уузїауепа роїоткйт» фігурує в каталожних 
записах з 1901 р. Не виключено, що таку редакцію з патріотичних міркувань за-
пропонував саме Я. В. Новак. Мотивом для цього міг послужити аргумент, що 
основним джерелом для Я. А. Коменського були тексти чеського походження, 
хоч у збірці багато прислів'їв з інших мов. 

У літературній спадщині Я. Коменського ми не знайдемо посилань на джере-
ла, якими він користувався при укладанні своєї збірки. Ці питання вивчали 
Я. В. Новак і В. Флайшганс. Дослідження показали, що Коменський використав 
матеріали збірок XVI ст.: невідомого автора «Кпігку гутоупі» (1580), Якуба 
Срнеця (1582 р.), Даніеля Адама з Велеславіна. Крім того, він залучив польські 
прислів'я (зі збірки С. Рисинського), латинські, німецькі, цитати з Біблії. 

Я. А. Коменський по-новому організував матеріал своєї збірки. Це був не ли-
ше перелік, типовий для попередніх праць, а перша спроба тематичної класи-
фікації. Прислів'я були розподілені на чотири розділи: 

1. Про природу, метали, рослини, звірів: Ргоііргоийиріоуаіі; ІУе уіє гіаіо, со 
зе (груії; 8ігот ]есІпои гапои перасіа; Уїк Іеге пе(у)е. 

2. Про людське ремесло: Баї зе Ьег \е$1а па тоге; Зак гаргакі, іак]е<Іе; АТа 
Іейпо ]8ои коруіо; Коти зе сігсе Іапсоуаії, іоти тайпо ріакаії. 

10 8уеїкоузку Р. Ргесітіиуа к уусіапі: Котепзку А. Мошкозі: зІагусЬ СесЬй: га ггсасіїо 
уузіауепа роїоткйт.— 4-е уусі.— РгаЬа, 1954.— 8. 23. 
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3. З історії: 8аиІ тегі ргогоку; їїеройагіїу АЬзоІоп; Угесіоуііу Ьагаг; МШг 
Иоше паисії БаНЬога кошії. 

4. З літератури, через яку мудреці описували людські вчинки: Вегап уїки 
уосіи каїі; Кга\а тшкаїи гогиті; Ніаш Ьег тогки. 

Така класифікація випливала з розуміння автором суті пареміологічного ма-
теріалу: «паремії — це прислів'я, що походять з усяких відомих речей і призна-
чені для формування в нас розважливості й обережності в житті й людських сто-
сунках» п . Коротку вступну частину до збірки Я. А. Коменський назвав 
«РгіроуМку соак сетирои а одкий зе Ьегои» («Прислів'я: що це таке, для чого 
еони і звідки беруться»), У ній він дає передусім визначення поняття прислів'я, 
в основі якого — метафоричне оформлення думки: «Прислів'я або приповід-
ки — це якийсь короткий і влучний вислів, у якому одне говориться, а інше розу-
міється, тобто слова звучать про якусь зовнішню, тілесну, відому річ, під якою 
розуміється щось внутрішнє, духовне, менш знайоме чи відоме» 12. 

Я. А. Коменський не записував матеріал лише тому, що прагнув зберегти 
«мудрість предків», він хотів використати його для сучасного життя, передусім 
з виховною метою. Його увагу привертали лише ті вислови, в яких відображали-
ся праведні основи людського життя й поведінки, або на прикладі яких він міг 
показати порушення цих засад. Характер правил визначався християнським по-
няттям моралі, яка мала надчасові приписи, незмінні й чинні для всіх, незалежно 
від будь-яких життєвих умов чи обставин. 

Збірка Я. А. Коменського «Моисігозі: зїагусЬ СесЬй га ггсайіо уузіауепа ро-
їоткйт», хоча Й побачила світ лише в середині XIX ст., стала у слов'ян першою 
справжньою працею цього жанру і великим предметом гордості чехів: «Наш Ко-
менський у XVII ст., коли інші народи навіть не мріяли про систематичне видан-
ня прислів'їв, таку працю підготував» 13. У цьому контексті не можна не згадати 
твердження українських дослідників, що «перші спроби фіксації одиниць паре-
мійного фонду української мови припадають на XVI ст.» 14 За іншими, більш 
вірогідними даними, перші рукописні пареміографічні збірки східнослов'ян-
ського фольклору, що дійшли до нас, належать до другої половини XVII і почат-
ку XVIII століть, найдавніша з них — «Приповісті посполиті» Климентія Зіно-
вієва (кінець XVII ст.) — «видатна культурна подія на українських землях того 
часу» 15. 

Праця Я. А. Коменського «Моисігозї зІагусЬ СесЬй га тгсасіїо уузїауепа ро-
Іоткйт» послужила надійним підґрунтям для чеських збірок прислів'їв і прика-
зок, які укладалися у XIX ст. 

Збірка 1804 р. Йозефа Добровського. И. Добровський уперше пов'язав роз-
виток літератури з розвитком національної мови, що значною мірою вплинуло на 
думку про те, іноземною (німецькою) чи чеською слід писати літературні твори. 
Саме на основі давніших видань з метою стабілізації чеської літературної мови, 
зміцнення ролі рідного слова звернувся И. Добровський до чеських прислів'їв. 

11 Котетку 3. А. Мошігозі кІагусЬ СесЬй: га ггсасіїо уукіауепа роїоткйт.— 4-е уусі.— 
РгаЬа, 1954,— 8. 30. 

12 ІЬісі.— 8. 29. 
13 НапшХ Іліегаїига ргізіоупісіуі зІоуапзкеЬо а петескеЬо, сі ргесісЬМсоуе 

Рг. ЬасІ.СеїакоузкеЬо у «Мийгояіоуі пагоди зІоуапзкеЬо уе ргіяІоуісЬ».— РгаЬа, 1853.— 8. 33. 
14 Скопненко О., Цимбалюк-Скопненко Т. Паремії в мові перекладів М И К О Л И Лукаша // 

Українська мова.— 2006.— № 4.— С. 25. 
15 ПазякМ. Українські прислів'я та приказки : Проблеми пареміології та пареміогра-

фії,—К, 1984,— С. 21. 
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Праця «СезкусЬ ргізіоуі зЬігка» («Збірка чеських прислів'їв») була опубліко-
вана 1804 р. Вона перевидавалася лише один раз — 1963 року як сімнадцятий 
том академічного дев'ятнадцятитомного зібрання творів Й. Добровського. Не-
значний інтерес дослідників і видавців до цієї праці періоду раннього чеського 
Відродження пояснюється тим, що тривалий час вона сприймалася як маргіна-
льна з-поміж іншого авторитетного наукового доробку Й. Добровського. 

М. Гержман, упорядник видання 1963 року, увів до нього також рукописні 
матеріали з наукової спадщини вченого, які И. Добровський мав намір додати до 
другого видання своєї збірки. На жаль, цей задум так і не був зреалізований. 

Усвідомлюючи роль прислів'їв як джерела розвитку і збагачення націо-
нального лексикону, И. Добровський вирішив покласти в основу згаданої праці 
збірку старочеських прислів'їв Я. Срнеця з Варважова «Бісїегіа зеи ргоуегЬіа 
ВоЬетіса» (1582 р.). На жаль, матеріали найдавніших чеських збірок С. Флаш-
ки, М. Червенки і Я. Благослава, Я. А. Коменського були просто не відомі 
Й. Добровському на момент його роботи над власною збіркою. Словник Й. Доб-
ровського вийшов під назвою «СезкусЬ ргізіоуі зЬігка. Ро уусіапі Мізіга ІакиЬа 
8гпсе а Ргапгізка Опсїїеде НогпуЬо УПОУЄ гогтпогепа». Твору передували два 
епіграфи з так званої Далімілової хроніки: Угеї' каМети згйсе ро )агуки зует, 
тобто Хай у кожного б 'ється серце за долю рідної мови, та прислів'я Кйо зі таїа 
пеуагі, ро тпоНи аі'пеЬагі (Хто не цінує малого, хай не жадає великого). Водно-
час Й. Добровський збагатив видання не лише кількісно (з 642 у Я. Срнеця до 
1500), а й якісно. Зокрема, зазначав джерело походження прислів'я, його значен-
ня і частоту вживання. Важливий новаторський аспект полягав також у тому, що 
Й. Добровський долучив матеріал із живої народної мови, який допоміг зібрати 
йому учень А. Пішелий і якого вчений вважав своїм співавтором. 

У передмові до словника Й. Добровський подає бібліографічний огляд сло-
в'янської пареміографії: називає друковані праці цього жанру іншими слов'ян-
ськими мовами. Серед іншого він згадує російське «Собрание 4291 древних по-
словиц» 1787 р. 

Щодо походження чеських прислів'їв, то в передмові Й. Добровський наго-
лошує, що частина з них була освоєна з латини ще старочеською мовою: «Чехи 
вже давно влучно й дотепно переклали латинські прислів'я, як наприклад, ВйН 
уузоко, кгаї сіаіеко, відоме і росіянам (Бог високо, а царь далеко), згідно з латин-
ським Иеиз іп аШз НаЬііаі, гех ргосиі едиііаі» 16. Добре володіючи латинською 
мовою, Й. Добровський легко визначав латинські прототипи чеських прислів'їв: 
Кйо сксероко]і, коїоу зе к Ьо]і — 8і УІЗрасет, рага Ьеїїит (Хочеш миру — готуй-
ся до війни); Со тпоко, іоргіїіз—Ие диій пітіз (Що занадто, те не здорово); Со 
зігігііуу па згйсі та, іо зе оріїети па)агуки уурикпе — Оцосі іп апіто зоЬгіі, іЛ езі 
іп Ііп§иа еЬгіі (Що у тверезого на умі, то у п 'яниці на язиці); Киге исі зіерісі — 
8из Міпегуат (Яйця курку вчать) та ін. 

Текстологічний аналіз списку Й. Добровського дозволяє переконатися, що 
багато чеських прислів'їв, відомих у сучасній чеській мові, походить щонаймен-
ше з XVI ст. Серед них, зокрема, такі, якАпі зіерісе йагто пекгаЬе (Навіть курка 
даремне не гребеться); Віагеп кйо йа\а, Ьіагеп ксіог пеЬеге (Дурний, хто дає, ще 
дурніший той, хто не бере); СкисІоЬа сіі пеігаіі (Бідність не порок); Лка таіка, 
іакога Каіка (Яка мати, такі й дітки); КаМу зоЬе зіезііЬуе (Усяк сам собі долю 

16 ОоЬгоухку 7. Зрізу а рго]'еуу. 8у. XVII: СезкусЬ ргізіоуі зЬігка / К уусіапі рпргауіі 
М. Негтап.— РгаЬа, 1963,— 8. 31. 
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кує); Ксіо сНсе з УІку Ьуіі, тизіз піті лгуїі (З вовками жити — по-вовчому вити) та 
багато інших. 

З усної народної творчості, за И. Добровським, беруть початок прислів'я Ксіе 
зе Мо ггосіі, іат зе і Носії (Де народився, там і згодився); Иаїесіепу кіасіоуети пеуеп 
(Ситий голодному не вірить); Сіоуек тіпі, рап Вик тепі (Людина планує, а Бог пе-
реплановує); Со зе сіота пауап, та зе йота зпізй (Не виносити сміття з хати). 

Інші чеські прислів'я, що традиційно вважалися народними, як з'ясувалося, 
створені майстрами художнього слова — письменниками-гуманістами 
ХУІ-ХУІІ ст., зокрема В. Я. Росом (ЗІіЬйт зе Ьіагпі гадир—Дурень думкою ба-
гатіє•); Д. Адамом з Велеславіна (Ьерзі угаЬес V гикои пегіі сар па зігезе—Краще 
синиця в руках, ніж журавель у небі) тощо. 

Один із поширених прийомів у пареміології — каламбурне обігрування зна-
чення слів. Він був відомий ще письменникам античної доби і, як засвідчує паре-
мійний матеріал XVI ст., активно поширився на чеському мовному ґрунті, пор.: 
і/тгеї Иагтосіе], пазіаі КирзоЬе; Со пазропі 8іе]зкаІ, Іо иігаііі Уе]зкаІ; Шсііигзе и 
Іакизіїа, оріаііз газе Мизіїа; КсІуЬу пеЬуІо МуЬу, пеЬуІо Ьу сНуЬу. 

И. Добровський бачив не лише багаті експресивно-стилістичні можливості 
прислів'їв. Він цінував їх філософський зміст, напр.: Рапі зе гуои, зедіасі паз-
Іауіе уіазй (Пани б'ються, мужики, підставляйте чуби); Кгкаусі зоЬе Шар, 
НоІиЬі уагпои V Іескаск (Яструби літають на свободі, голуби сидять у клітках), 
наголошував на їх багатофункціональності та дидактичному потенціалі. Однією 
з причин, що спонукала И. Добровського взятися за перевидання збірки прис-
лів'їв Я.Срнеця, була необхідність «сотнями роздавати її у школах» 17. 

Зацікавлення дослідника прислів'ями тривало й після публікації збірки 
1804 р. Він вивчав давніші тексти, чеську літературу періоду гуманізму і робив 
численні виписки, мріючи здійснити нове, доповнене видання. Одним із основ-
них принципів, яким керувався И. Добровський, була точність цитування. Уваж-
не ставлення до текстів і джерел пов'язане з прагненням дослідника з'ясувати 
первісне значення образного вислову. Усвідомлюючи, що саме образність може 
вплинути на розуміння паремії, И. Добровський часто подавав його тлумачення, 
напр.: Ма зе іако гуЬа УЄ уойе — «Ьіаге» (Живе, як риба у воді — «дуже добре»); 
Куі та сіуа копсе (ксіо УІ, коти зе гсіагі) — Палиця має два кінці (тобто, не відо-
мо, кому пощастить); Зак і зет коирії, іак ргосіауат (РОУМЄІ і зет уат іо, сог 
І зет зіузеї) — За що купив, за те й продаю (Я сказав вам те, що почув). 

Не виключено, що И. Добровський хотів розширити друге видання своєї 
збірки прислів'ями інших слов'янських народів, що зробив після нього 
Фр. Л. Челаковський. На користь цієї версії свідчить те, що у своїх періодичних 
виданнях «Славін» (81ауіп) 1806 р. та «Слованка» (81оуапка) 1814 р. він опуб-
лікував відповідно російські18 й сербські прислів'я. 

Праця вченого над літературними збірками, як чеськими, так і латинськими, 
німецькими, сербськими, російськими, вплинула на тогочасні погляди щодо 
еволюції чеських прислів'їв. Фіксуючи одне й те саме прислів'я з різних джерел 
і в різних варіантах, И. Добровський, власне, заклав основи порівняльної паре-
міології. Добре відомі в сучасному чеському культурному просторі, вони вияв-
ляють паралелі також в українській мові, причому в багатьох випадках як повні 

17 ІЬій. — 8. 29. 
18 Докладніше про це див. у праці: Даншенко Л. И. Русские пословицьі в «Славине» 

И. Добровского и дальнейшая их судьба в чешской паремиологии // РЬгаяео1о§І8сЬе Зїисііеп. 
БупаїлізсЬе Тешіепгеп іп сіег 8Іа\уІ8сЬеп РЬгазеоІодіе / Кей. Б. Ваіакоуа, Н. \¥а11ег.— 
Огеі&\уа1<і, 2010,— 8. 99-106. 
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еквіваленти, пор.: Уїка тіпіа уїкга китпу—Про вовка промовка, а вовк і в хату; 
Ргауйа осі коїе — Правда очі коле; КЛо таге, Іеп ]есіе — Не підмажеш, не пої-
деш; Иепі узеско гіаіо, со зе Ігруїі — Не все те золото, що блищить; 2асІеп Ьег 
ргасе пер коїасе —Хочеш їсти калачі, не лежи на печі і под. 

Аналіз праці Й. Добровського «Сезкусії ргізкт зЬігка» дає змогу визначити 
її історичне значення. Воно полягає насамперед у введенні в пареміологію мате-
ріалу з багатьох давніх літературних джерел, критичній оцінці самобутності чи 
залежності цього матеріалу від іноземних зразків (латинських, німецьких та ін.), 
зверненні до порівняльного методу дослідження. Інакше кажучи, усе це заклало 
початки чеських наукових пареміологічних студій. 

Збірник Й. Добровського виявився єднальною ланкою між традицією зби-
рання прислів'їв, що йшла від збірки XVII ст. «Моисігозі зїагусЬ СесМ га ггсасіїо 
уузїауепа роїоткйт» Я. А. Коменського, і новою традицією, яка у XIX ст. втіли-
лася в монументальній праці Ф. Л. Челаковського «МШІГОБІОУІ пагосіи яіоуап-
зкеЬо ує ршІоуісЬ». 

Збірка 1852 р. Франтішека Ладислава Челаковського. Серед усіх чеських 
авторів, хто вивчав, збирав і видав прислів'я і приказки, найбільший науко-
во-практичний внесок зробив Франтішек Ладислав Челаковський, автор «Муд-
рослів'я народу слов'янського у прислів'ях». Титульний лист збірки мав назву: 
Мийгозіоуі пагоди зІоуапзкеЬо УЄ рпзІоуісЬ. Ргіро]епа ]Є8І зЬігка ргозіопапкіпісії 
сезкусЬ рогекасіеі. Изрогасіаі а уусіаі Ргапі ЬасІ. Сеіакоузку. V Ргаге, 1852. V кот-
тікзі и Ргапїізка Кіупасе. Над збіркою, що вперше побачила світ незадовго до 
смерті автора, Фр. Л. Челаковський працював майже тридцять років. Ідея такої 
роботи виникла не спонтанно. Будучи одним з головних ідеологів чеського ро-
мантизму, Фр. Л. Челаковський зосереджувався на вивченні усної народної 
фольклорної культури, побуту і звичаїв. На народознавчі студії Фр. Л. Челаков-
ського мали вплив Й. Добровський і В. Танка, які звернули його увагу на слов'ян-
ські народні пісні, що їх згодом Фр. Л. Челаковський зібрав і видав у трьох томах 
1822, 1825, 1827 років. Задумуючи новий всеслов'янський пареміологічний 
проект, Фр. Л. Челаковський уже здобув чималий досвід і добре знав матеріал. 

Про намір видати слов'янські прислів'я й приказки читаємо в листі 
Фр. Л. Челаковського від 24 червня 1828 року до друга-літератора Йозефа Влас-
тіміла Камарита: 

«Я хочу за зразком слов'янських народних пісень видати збірку найкращих слов'янських 
прислів'їв їхніми оригінальними мовами і з чеським коментарем. У мене вже багато зібрано, 
виписано, розподілено. Але спосіб, яким досі прислів'я видавалися (за алфавітом), мені не по-
добається, і я думаю, хоча це мені коштуватиме немалих зусиль, розставити їх за змістом так, 
щоб вони, як одне ціле, створили завершену картину про філософію, мораль, розум, дотеп-
ність тощо нашого народу. Чесно кажучи, я дуже задоволений і втішений слов'янськими 
прислів'ями; багато з них такі влучні, такі глибокодумні, що й справді, особливо при доброму 
укладанні, проллють світло одне на одне та принесуть слов'янським народам не меншу славу, 
ніж пісні. 

Я маю намір так упорядкувати матеріал, щоб вибрати по 600-800 зразків з кожної мови— 
чеської, польської, російської, сербської, і щоб уся збірка включала 2000-3000 одиниць. Що 
можна буде знайти з хорватської, лужицьких мов і т.д., теж додам. Крім цієї праці, я б хотів у 
майбутньому доповнити наші чеські прислів'я, аби з цього колись виник найповніший слов-
ник. У мене вже є багато подібних матеріалів як власних, так і одержаних з різних інших 
місць; і зараз я тебе дуже прошу, щоб <.. .> ти записував усі прислів'я, а коли читаєш якусь 
чеську книжку, також про них не забував, бо мало в якій із наших стародавніх книг прислів'я 
немає» 19. 

19 Коггезрошіепсе а гарізку Ргапі:. Ьасіізіауа СеІакоуякеЬо. І. Борізу 2 Іеі 1818-1829 / Уусі. 
Рг. Віїу. — РгаЬа, 1907,— 8. 362. 
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Перші зразки прислів'їв і приказок, що мали ввійти в майбутню збірку, 
Фр. Л. Челаковський видрукував у журналі «Сазоріз СезкеЬо тизеит» у статтях: 
«Зіоуапзка ргізіоуі» (1837); «Каїешіагік 2 ргізіоуі зІоуапзкусЬ» (1850); «Зіоуапзка 
ргаупіска ргізіоуі» (1851). У числі за 1837 р. Фр. Л. Челаковський сформулював 
теоретичні положення пареміологічної науки, які можна вважати нарисом май-
бутньої передмови до збірки: що таке прислів'я, приказка, їх джерела, особливос-
ті структури збірок, з якими він працював. Фр. Л. Челаковський першим у чеській 
пареміологічній лексикографії почав розрізняти прислів'я і приказки і присвятив 
їм окремі самостійні частини. Причому після видання «Мисігозіоуі...» він плану-
вав повернутися до чеських приказок і видати їх окремою збіркою. 

Щодо суті прислів'я автор висловлювався так: «За внутрішнім характером 
більшість прислів'їв поділяються на дві головні групи: а) це правила, за якими 
слід діяти, щоб одержати тілесну або душевну користь; б) це набуті судження, 
що випливають зі спостережень над усвідомлюваним та ірраціональним змістом 
предметів. Ці дві властивості, однак, не достатні для утворення прислів'я. Го-
ловне, я вважаю, щоб вислів, узятий з потоку практичної мудрості, своєю уза-
гальненістю міг бути спрямований на конкретний випадок, тобто аби прислів'я 
щось виокремлювало, але водночас було всезагальним, до всіх подібних випад-
ків знову прилягало» 20. 

Приказки, вважає Фр. Л. Челаковський, хоча зовні чимось нагадують при-
слів'я, за внутрішньою структурою відрізняються від них. Вони індивідуалізу-
ють поняття, що виражає дію, предмет або його властивість і займають про-
міжну позицію між прислів'ями й мовними зворотами (фразеологізмами в їх 
сучасному розумінні), напр.: гагасіШ о песо гесі—гауасіШ о з-щ кга]іс — Іерзіга 
зуут кгсуісет, пег га сігітреспет. Причому якщо прислів'я, на думку Фр. Л. Че-
лаковського, можуть вільно переміщатися з однієї говірки в іншу, навіть з однієї 
мови в іншу, то для приказок і мовних зворотів це неможливо: «вони цілком 
втрачають свій звук, як тільки чужа рука до них доторкнеться» 21. 

Отже, Фр. Л. Челаковський узявся за укладання прислів'їв усіх слов'янських 
народів, щоб поставити «храм простонародної практичної мудрості». Вибір мате-
ріалу ґрунтувався переважно на найдавніших збірках і переслідував головну ме-
ту: показати високі моральні якості слов'ян, якими вони не поступаються перед 
іншими європейськими народами, і тим самим додати гордості своєму народові 
як частині європейського слов'янства. Образ практичної слов'янської народної 
філософії Фр. Л. Челаковський будував на прислів'ях, які виражали погляди прос-
тої сільської людини, а відтак актуалізували вияви «народного духу». 

На жаль, ми не можемо судити про ті українські джерела, якими користував-
ся Фр. Л. Челаковський при укладанні «МШІГОЗІОУІ...», бо сам він ніде про них не 
згадував. Наведемо тут хоча б кілька українських прикладів, які автор включив у 
свій словник з ремаркою тг. «малоруське» (подаємо їх за нормами сучасної ук-
раїнської літературної мови): Богу молись, а дідька не дразни; Боже, помо-
жи! —А ти, небоже, не лежи; Дитина не плаче, мати не чує; Який хто до Бога, 
такий і Бог до нього; Кривого дерева у лісі найбільше; Свій свояка бачить здале-
ка; Ворона вороні очі не виклює; Подарунько без штанів ходить; Хто дбає, той 
має; Сім літ маку не родило — та голоду не було; Куди голка, туди й нитка; 
Панська ласка до порога та ін. Введення у збірку Фр. Л. Челаковського «Мисіго-

20 Єеіакоузку Рг. Ь. 81оуапзка ргізіоуі // Саморіз СезкеЬо тизеит.— 1837.— К.. 11.— 
8. 292-293. 21 ІШ.—8. 295. 
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8іоуі пагойи зіоуапзкеїю уе ршІоуісЬ» українських прислів'їв мало важливе зна-
чення. З одного боку, це відповідало головній ідеї автора — проілюструвати 
«слов'янський дух», глибину, розум і винахідливість слов'янської народної 
філософії, що не поступається європейським зразкам. З другого, — сприяло 
ближчому знайомству двох слов'янських культур (чеської й української), їх 
зближенню на спільному духовному ґрунті. 

Говорячи про значення збірки Фр. Л. Челаковського «Мисігозіоуі пагоди 8Іо-
уапзкеЬо ує ршІоуісЬ» для чехів, можемо твердити, що вона більшою мірою, 
ніж попередники, познайомила їх з багатогранним образним словом інших сло-
в'янських народів, але водночас мала й недолік. Він полягав у тому, що значну 
частину паремій Фр. Л. Челаковський переклав на чеську мову з інших слов'ян-
ських мов (польської, російської тощо), які потім асимілювалися в чеській в ус-
ному і писемному варіантах і ускладнили в подальшому їх авторизацію. 

Підсумовуючи аналіз збірки Фр. Л. Челаковського «Мшігозіоуі пагойи §1о-
уапккеЬо ує ргіяІоуісЬ», необхідно зазначити, по-перше, що це один з кульміна-
ційних творів чеського романтизму з його культом народної словесності, само-
бутньої народної філософії, чистої душі й нерозбещеної моралі. По-друге, з часу 
публікації «Мшігозіоуі пагоди зІоуапзкеЬо ує ргізктсЬ» — це найбільша, мону-
ментальна, єдина у своєму роді праця з порівняльної пареміології кількох сло-
в'янських мов і частковими паралелями з багатьох неслов'янських мов. Цією 
працею збирання прислів'їв у Чехії вважається фактично завершеним. Після 
«Миігозіоуі...» вийшла друком лише одна велика двотомна збірка чеських 
прислів'їв В. Флайшганса, але за своєю концепцією вона відрізнялася від праці 
Фр. Л. Челаковського. 

Дослідження 1911-1913 рр. Вацлава Флайшганса. Після збірки Фр. Л. Че-
лаковського «Мшігозіоуі пагосіи зІоуапзкеЬо ує ргізІоуісЬ» найбільшою працею в 
історії чеської пареміографії мав стати грандіозний проект Вацлава Флайшганса 
«Сезка ргізіоуі. 8Ьігка ргізіоуі, ршроуейі а рогекайеі Іісіи сезкеЬо у СесЬасЬ, па 
Могауе а у Зіегки», у якому автор задумав опрацювати матеріал усіх рукописних 
і друкованих джерел, починаючи з XIV ст. і до сучасності. Вона побачила світ 
1911 р. (літери А-1Ч) і 1913 р. (літери 0-2) . Як і належить серйозній науковій 
праці, її передмова починається оглядом бібліографії збірок прислів'їв і прика-
зок усіх європейських народів. 

Хвалебний відгук отримала українська фольклористика: «Найкращу бібліо-
графію серед слов'янських народів досі мають малороси. Крім більш ранніх пра-
ць Пипіна і Сумцова, чільне місце посідає докладний твір Б. Д. Грінченка "Літера-
тура українського фольклору (1777-1900)", що вийшов у Чернігові 1901 р.» 22. 
В.Флайшганс відмітив також велику працю І. Я. Франка «Галицько-руські народ-
ні приповідки», непересічне значення якої вбачав у тому, що «це збірка матеріалів 
головним чином з народних уст, доповнених польськими, російськими, німецьки-
ми та іншими паралелями, часто з подачею пояснень про походження прислів'їв, 
майже зовсім без залучення книжних джерел; зі списком місць, де збирався мате-
ріал (майже двісті сіл і містечок) та списком основних іноземних збірок» 23. 

Від огляду бібліографічних розвідок В. Флайшганс переходить до аналізу 
окремих збірок прислів'їв і приказок, причому лише тих, які мають значення для 
дослідження паралелей з чеськими прислів'ями. Грецькі першоджерела він не 

22 РІарНаш V. Сезка ргізіоуі. 8Ьїгка ргікіоуі, ргйроуесіі а рогекайеі Ми сезкеЬо у СесЬасЬ, 
па Могауе а у 81егки.— РГІЗІОУІ зіагосезка.— РгаЬа, 1911.— 8. IV. 

23 ІЬИ.— 8. XI. 
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вважає за доцільне згадувати, «бо навіть Біблія була нашим предкам відома з ла-
тинських перекладів». 

У середні віки головним джерелом прислів'їв і приказок В. Флайшганс нази-
ває Біблію, зокрема притчі царя Соломона, перекладені старочеською мовою. 

Розмірковування про виникнення чеських прислів'їв, вважає В. Флайшганс, 
мало б ґрунтуватися на розборі саме слов'янських прислів'їв, але для отримання 
об'єктивних даних дослідник повинен спрямувати свою увагу на захід, відшу-
куючи там зразки й типові моделі. У слов'янських прислів'ях чітко виявляються 
два культурних світи, що розділили колись єдине слов'янство на дві культурні 
області: східно-візантійську й латино-німецьку. 

Таким чином, на підставі дослідження пареміологічних джерел різних мов 
В. Флайшганс зробив такий головний висновок: «Чеські прислів'я — можемо 
сміливо сказати—своєю формою і матеріалом заявляють про свою спорідненість 
із західними. Вони утворюють (разом з польськими, словацькими, сербо-лужи-
цькими, кашубськими і т. д.) одну велику родину з германськими і романськими 
прислів'ями. <.. > Лише незначна частина чеського походження, але й ця части-
на запозичена з германського і романського приказкового фонду. Питомо чеські 
прислів'я виникали тим самим шляхом, що й західноєвропейські» 24. 

Завдання своєї праці В. Флайшганс убачав не лише в тому, щоб зібрати весь 
доступний матеріал з друкованих і рукописних пам'яток, а й через паралелі з ла-
тинської та германських мов показати спорідненість з ними чеських прислів'їв. 
Зв'язок чеських прислів'їв зі слов'янськими автор свідомо обмежив на прикладах 
з польської, словацької і двох серболужицьких мов. Книжні сентенції до реєстру 
словника не залучалися, зате він містить найбільше зразків старочеської мови. 

Авторська концепція цієї праці полягала в тому, щоб у першому томі подати 
чеські прислів'я, походження яких сягає не пізніше XV ст. Перший том складав-
ся з двох книг. Другий том, який, на жаль, так і не був підготовлений, мав місти-
ти матеріал пізнішого періоду і реєстр усіх прислів'їв, що повинні були ввійти у 
двотомник. 

Праця виходила окремими зошитами і відразу справила враження ґрунтов-
ного дослідження. Так, 1909 року в рецензії на перший зошит И. Пата писав: 
«цей твір має епохальне значення і позачасову значущість» 25. За законом жанру, 
рецензент звернув увагу на її певний недолік: укладач найчастіше вдається до 
порівнянь чеських одиниць з польськими, бажаючи продемонструвати тісні 
зв'язки двох народів, але порівняльний аспект був би значно поглиблений, якби 
автор звернувся до збірки І. Франка, у якій він знайшов би чимало паралелей 26. 

Не зайвим буде додати думку видатного знавця чеської мови Павла Айснера: 
«Ця книга належить до таких, за яку її автор у порядному культурному товарист-
ві заслужить повагу і славу» 21. 

Збірки чеських паремій XX — початку XXI ст. Після публікації словника 
В. Флайшганса в чеській пареміографії на багато десятиліть настала перерва. 
Чеські дослідники висловлювалися про потребу нової великої праці на зразок 
польської чотиритомної «№)\уа кзі?§а рггузіо^ і \ууга£еп рггузІошолуусЬ рої-
зкісЬ» (1969-1978) за ред. Ю. Кржижановського, однак ніякої подібної праці 

24 ІЬігі.— 8. XVI. 
25 Раїа 3. Севка ршіоуі. 8Ьігка ргізіоуі, ргйроуесіі а рогекайеі Ми сезкеЬо у СесЬасЬ, па 

Могауе а V 81егки / 8еЬг. ргоґ. (1г. V. Иа_|8Ьап8 // 81оуапзку ргеЬІесі.— РгаЬа, 1909.— К.. 12. 
Є. 2-3,— 8.138. 

26 ІЬісІ.— 8. 139. 
27 ЕізпегР. СЬгат і Ьт. КпіЬа о сеяііпе,— РгаЬа, 1992,— 8. 150. 
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вже створено не було. Хіба що можна згадати невелику добірку К. Крауса28, яка 
вирізняється цікавою передмовою Карела Чапека. 

Проміжну позицію серед збірок, умовно об'єднаних поняттям «мудрос-
лів'я», зайняла праця Я. Заоралека «Ьісіоуа гсепі» 1947 р., що репринтним спосо-
бом перевидавалася у 1963,1996,2000 роках. У ній майже немає прислів'їв, але 
є народні приказки, стійкі словосполучення і порівняння — всі ті одиниці, які в 
чеській мові об'єднані поняттями «рогекаШо», «гсепі», «йаіоуі», «зоизкт», 
«йагешу», «оЬгаїу» і под., напр.: Уесіеі, Ме паз Ьоіа ііасі; Бесіеі па сЬои гШіск; 
Сека, аг ти ресепу ріак УІЄІІ Ло НиЬу; Ногі ти рМа росі поката; Уе іо йемаїа уосіа 
г кгшек; Міиуіі, со зііпа па іагукргіпезіа; Оеіаі песо іак, аЬу зе УІк паггаї а кога 
гйзіаіа сеіа; Вуї V Кіте а рареге ПЄУІСІЄІ та ін. 

Надійна джерельна база, ґрунтовна розробка словникової статті, інформація 
про походження усталеного вислову забезпечили Я. Заоралекові видання солід-
ної праці, яка й нині не втратила свого наукового значення. Проте її не можна 
вважати новою лексикографічною працею, бо зібраний у ній матеріал цілком 
ґрунтувався на старих джерелах. 

Чергова спроба зібрання й вивчення чеських прислів'їв припадає на кінець 
XX ст. У рамках міжнародного німецько-чеського проекту «Діалог у світі людей 
і машин», метою якого було визначення сучасного пареміологічного мінімуму 
чеської мови, над збиранням матеріалу працювали чеський етнограф Д. Біттне-
рова і німецький лінгвіст Ф. Шиндлер. Майже через сто п'ятдесят років після 
«Миігозкш пагоди зіоуапзкеїю ує ргізІоуісЬ» Фр. Л. Челаковського чеське сус-
пільство одержало НОВИЙ словник, який у результаті польових досліджень реп-
резентував сучасний репертуар чеських прислів'їв 29. 

Дослідження Д. Біттнерової і Ф. Шиндлера дало підстави відповісти на запи-
тання, наскільки прислів'я інших слов'янських народів, які Фр. Л. Челаковський 
ввів у свій словник «МШІГОКІОУІ пагосіи зІоуапзкеЬо УЄ ргізІоуісЬ» в середині 
XIX ст., були освоєні чеським народом упродовж майже ста п'ятдесяти років і 
чи справдилася романтична мрія Фр. Л. Челаковського про слов'янську провер-
біальну єдність. 

Наприкінці XX ст. — на початку XXI ст. чеська лексикографія збагатилася 
цілою низкою збірок прислів'їв і приказок, різних за змістом, обсягом і при-
значенням 30. 

Чільне місце в чеській лексикографічній практиці завжди займали словники 
латинських прислів'їв, приказок, приповідок, ідіом і сентенцій. До праць у цій 
галузі належить кілька нових сучасних енциклопедичних видань з чеськими па-
ремійними відповідниками, відомостями про авторів цитат, реєстрами ключо-
вих слів, алфавітними покажчиками чеських перекладів. 

Нарешті, слід зазначити, що з'явилися нові перекладні словники прислів'їв, 
які включають по кілька слов'янських мов, переважно польську, російську, бол-
гарську. Так, колективна праця 31 чеських і польських колег презентує дев'ять 
мов — чеську, польську, російську, англійську, німецьку, французьку, італій-
ську, іспанську, латинську. На жаль, української серед них немає, а тому укла-

28 Кгаш К. Севка ргізіоуі.— РгаЬа, 1931,— 98 8. 
29 ВШпегоуа Б., ЗскіпсИег Р. Сезкаргізіоуі. ЗоийоЬу зіау копсе 20. аіоіеіі.— РгаЬа, 1997.— 

315з. 
30 ДИВ., напр.: Ріаскеіка 7. Уеіку віоупік сіїаїй а ргізіоуі.— РгаЬа, 1996.— 401 8. 
31 Зшегсгупзкі А., &тегсгутка Б. Зіоупік ргізіоуі у СІЄУІЇІ ]атусісЬ / Сеяке екуіуаіепіу 

Е. МгЬасоуа.— РгаЬа, 2008,— 303 8. 
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дання двомовних і багатомовних збірок українських паремій є актуальним зав-
данням вітчизняної славістики. 

Отже, аналіз паремійного фонду чеської мови дозволяє запропонувати таку 
періодизацію чеької пареміографії: 

XIV - поч. XV ст. — збірка Сміла Флашки «Іпсіршпі ргоуегЬіа Ріаззсопіз, 
§епегозі сіотіпі еІ Ьассаіагіі Рга§епзіз». Видана 1827 р. 

1580 р. — «Кпігка Кутоупі» невідомого автора. 
1582 р. — збірка Я.Срнеця з Варважова «Бісіегіа зеи ргоуегЬіа ВоЬетіса, асі 

рЬгазіт Ьаїіпогит ассотосіаїа а^ие рег сепіигіаз циопсіат іп изит зсЬоІае ргіуаіе 
(ІізігіЬиІа». 

Кін. XVI ст. — збірка М. Червенки і Я. Благослава «А<іа§іа зеи рагаетіае ас 
аепіепііае зеїесііааітае, уеге Іитіпа огайопіз». Видана 1829 р. 

? 1630 р. — збірка Я. А. Коменського «Моисігозі зІагусЬ СесЬй га ггсасіїо 
уузїауепа роїоткйт». Видана 1849 р. 

1804 р. — збірка Й. Добровського «СезкусЬ ргізіоуі зЬігка. Ро уусіапі Мізїга 
ІакиЬа 8гпсе а Ргапгізка ОпсІге]Е НогпуЬо УПОУЄ готтпо/епа». 

1852 р. — збірка Фр. Л. Челаковського «Мисігозіоуі пагоди зіоуапзкеїю УЄ 
ргізіоуісії. Ргіро]епа ]е8І зЬігка ргозІопагосІшсЬ сезкусЬ рогекадеї». 

1911-1913 рр. — збірка В. Флайшганса «Сезка ргізкт. 8Ьігка ргізіоуі, 
ршроуейі а рогекайеі Іісіи сезкеЬо V СесЬасЬ, па Могауе а у 81егки». 

1947 р. — збірка Я. Заоралека «Ілдоуа гсепі». 
1997 р. — збірка Д. Біттнерової, Ф. Шиндлера «Сезка ргізіоуі. ЗошіоЬу зіау 

копсе 20. зїоіеїі». 

Ь. І. ОАОТЬЕЖО 
С2ЕСН РАКЕМІОСКАРНУ РКОМ ТНЕ ОКІСІХ8 (14ТН СЕОТШУ) ТО МОБЕЮЧ 

ТІМЕ 

ТЬе аггісіе Ї8 дейісаіей Іо Ше Ьазіс зіа^ез оГ гевеагсЬ, Іехісаі апд §гарЬіса1 сіезсгірііоп оГ 
рагетіс ипііз оС СгесЬ Іап^иаде. 8гпс, СЬегуепка апі В1а§08Іау, Котепзку, ОоЬгоузку, 
СЬеІакоузку, РІеівЬЬапз, 8сЬіпс11ег рагетіо1о§іс луогкз аге сЬагасІегігесІ іп Йіе агіїсіе. СгесЬ 
рагеіто§гарЬу сііуівіоп іпіо регіосіз ія 8и§йе8іе<і. 

Кеу\¥огсІ5: сгесЬ 1ап§иа@е, рагетіо1о§у, рагетіо§гарЬу. 
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