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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ ПРИКМЕТ 

 

Пареміографія – це частина фольклору, яка об’єднує найкоротші 

жанри, що в образній формі відтворюють найістотніші явища і реалії 

дійсності: прислів’я, приказки та їх жанрові різновиди – вітання, 

побажання, прокльони, прикмети, тости. Це – словесні мініатюри, що 

в процесі формування закріпились як своєрідні усталені формули, 

образні кліше. Побутуючи, частина з них втратила своє первісне 

значення, або набула нового, більш сучасного сенсу. 

Вітчизняна пареміографія досить широко вивчається у сучасній 

мові: видано десятки друкованих збірок, здійснено ряд теоретичних 



 168

досліджень. Однак на сьогодні ще остаточно не розв’язане питання 
наукової класифікації паремій. З огляду на багатогранність 
фольклорного матеріалу та багатоаспектність дослідження постає 
нелегка проблема  його впорядкування та класифікації. Традиційно у 
фольклористиці утвердились саме такі принципи класифікації 
паремій: алфавітний, тематичний, опорно-гасловий, історико-
тематичний та структурний.1 

Окремий жанр пареміографії становлять народні прикмети – 
сталі вислови, у яких певні явища природи відповідно до зміни пір 
року пов’язуються з кліматичними чи погодними змінами. Прикмети 
переважно вживаються у їх прямих значеннях, без підтексту та 
художньої образності, тобто відтворюючи дійсність. 

Розглядаючи питання про класифікацію народних прикмет, слід 
перш за все дати визначення та уточнення самому поняттю “народна 
прикмета”. У німецькій параміології стосовно прикмет вживається 
слово “Regel” (правило). У якості основних “правил” у німецькій 
мові виступають “Wetterregeln” (метеорологічні прикмети) та 
“Bauernregeln” (сільськогосподарські прикмети). 

Німецькі дослідники дають такі визначення:  
 

“Bauernregeln nennt man die sich meist auf die Wettervorhersage 
beziehenden Sprüchen des Volksmundes”;2 “Bauernregeln sind 
Merksätze, die den Bauern in prägnanter weise das Jahr hindurch 
begleitet haben”;3 “Bauernregeln sind auf die Tätigkeit des Landmanns 
bezügliche Sprüche, oft mit allgemeiner Bedeutung Sprichwörter”.4 Карл 
Гельм більш детально та точно дає визначення народній прикметі: 
“Unter Bauernregel verstehen wir jene Sprüche, in denen unseren Bauern 
ihre Vorauslagen über die kommende Witterung früherer oder längerer 
Zeit und die Folgen für die Ernte niederlegen – oder auch ohne Beziehung 
auf das Wetter die für gewisse Verrichtungen günstigen oder ungünstigen 
Erscheinungen bezeichnen”.5 Універсальний словник німецької мови 
Duden дає наступне визначення народній прикметі: “Bauerregel stellt 
ein altüberlieferte Lebensregel in Spruchform, besonders über das Wetter 
und seine Auswirkungen auf die Landwirtschaft dar”.6  

 

З наведених прикладів можна зробити висновок, що народним 
прикметам німецькі науковці приділяли значну увагу, детально 
досліджували та їх визначення сходилися в тому, що народні 
прикмети – це стародавні правила відносно погоди чи врожаю. 

У російській та українській мовах народні прикмети 
розглядалися перш за все у контексті суєвірних уявлень як ознака, 
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уявлення, випадок, який щось віщує. Звісно, що у радянські часи 
тема релігійної віри та релігійних обрядів, гадань була закритою та 
забороненою. Тому народні прикмети у вітчизняній філології почали 
активно вивчатися лише у 1990-ті роки у роботах Г.Л. Пермякова,7 
Е.Г. Павловой,8 О.Б. Христофоровой,9 Н.Н. Фаттаховой,10 
М.А. Кулькової,11 Т.С. Садової,12 Н.Н. Іванової.13 

Для експлікації робочого визначення даного дослідження 
наведемо та проаналізуємо декілька типових визначень прикмет. 

У вітчизняній парамеології народній прикметі дають визначення 
як кліше з передбаченням майбутнього,14 бо прикмета – це паремія з 
домінантною прогнозуючою функцією і відрізняється від усіх інших 
непрогностичних фольклорних паремій.15 О.Б. Христофорова вважає, 
що народна прикмета – це тлумачення деякої ситуації, яка 
використовується носіями традиції для подальшої поведінки.16 

Народна прикмета розглядається і як коротка мовна формула, 
що схожа на прислів’я та має форму короткого вільного міркування 
(судження).17 Згідно з таким визначенням, народні прикмети – це 
сталі конструкції, де зафіксовано колективний досвід взаємовідносин 
з природною середою окремого етносу та прогноз-пророчення, який 
базується на цьому досвіді.18  

Народну прикмету розглядають як сталу конструкцію, котра, як 
правило, виражає прогноз у відношенні метеорологічних явищ або 
сільського господарства на основі емпіричного досвіду етносу в 
результаті довгої взаємодії з оточуючим середовищем.19 Вона є 
також ствердженням про майбутній стан природи, а також 
пристосування людини до цього стану. Народні прикмети 
локалізовані у часових рамках та географічних просторах, мають 
афористичну та образну форми.20  

Таким чином, можна зробити висновок, що розглянуті 
визначення майже не мають лінгвістичних ознак, які є актуальними 
для даного дослідження, бо релевантними для народних прикмет є 
ознаки, які складають їх лінгвістичний, у тому числі 
лінгвопрагматичний та лінгвокогнетивний статус, наприклад 
семантичні, стилістичні та прагматичні ознаки. Враховуючи це, тут 
пропонується наступна дефініція народної прикмети: народна 
прикмета – це паремія з прагматичною функцією, яка відображає 
найбільш суттєві відношення народу з оточуючим середовищем та у 
самому народі і є коротким стверджувальним або умовно 
стверджувальним висловом, котрий відображає стабільні відношення 
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між людьми та середовищем у мінімально можливій вербальній 
формі максимального семантичного об’єму. 

Розглядаючи прикмети, слід перш за все згадати праці таких 
науковців, які класифікували народні прикмети, враховуючи їх 
тематичні ознаки. 

Прикладом тематичної словникової презентації прикмет є 
словник В.І. Даля “Прислів’я та приказки російського народу”,21 
де прикмети представлені разом з іншими пареміями. Виділяють 
окремо два розділи: “Людина – прикмета”, “Забобони – 
прикмети”. Сферою прогнозу прикмет, які представлені у цих 
розділах, є, як правило, трудові процеси землеробів, природа, 
рослинний та тваринний світ. Таким чином, прикмети відображають 
найбільш актуальні для розуміння людини теми: людина, праця, 
погода, душевний стан.   

У збірці М. Забиліна “Російський народ: його звичаї, обряди, 
легенди, забобони та поезія”22 прикмети, поряд з іншими 
народними висловами, входять у три тематичні групи: 

 

1) “Прикмети та симпатії”: у групі зібрані прикмети–
забобони, які пов’язані з людиною. Наприклад, рубрики 
“Кішка”, “Дорога”, “Вагітна жінка”, “Дощ”; 

2) “Господарські прикмети”, які відображають 
землевласницький календар селянина, де сферою прогнозу є 
погодні умови, від яких залежить врожайність тих чи інших 
культур; 

3) “Народні прикмети по сонцю чи хмарам”, де сферою 
спостереження є небесні тіла (місяць, сонце, зірки), 
тваринний світ, сфера прогнозу (атмосферні явища).  

 

У дослідженнях та збірках ХХ ст. прикмети в основному 
представлені крупними блоками, які потім розподіляються на менші 
групи та підгрупи. Тут можна виділити чотири основних блока 
прикмет:23 

 

1) господарські (прикмети про полювання, рибацтво, 
землеробство, скотарство, ремісничі прикмети); 

2) метеорологічні (календарні, астрологічні); 
3) прикмети по снам; 
4) магічні.  
 

Класифікація прикмет білоруського дослідника Л.И. Минько24 є 
більш деталізованою, але схожа з тематичними групами 
М.И. Шахновича. Її схема виглядає так: 
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1) прикмети про погоду; 
2) прикмети про вплив кліматичних умов на здоров’я людей та 

тварин; 
3) прикмети про майбутній врожай; 
4) прикмети про скотарство, рибацтво, полювання, 

бджільництво; 
5) гадання (астрологія, хіромантія, гадання на картах); 
6) побутові прикмети. 
 

Народні прикмети можуть бути поділені на дві групи: 
 

1) погодні: 
а) календарні (зазначення окремого дня християнського 

календаря);  
б) прикмети, які відображають спостереження за 

поведінкою тварин та птахів; 
2) побутові. 
 

Так, Н.Н. Фаттахова25 класифікує народні прикмети як речення з 
очікуваними наслідками  та бажаними наслідками. Перша група – це 
прогностичні прикмети, оскільки вони базуються на систематичному 
спостереженні, друга – забобонні або ірраціональні прикмети, тому 
що зв’язок між ними можна встановити перш за все на міфічних 
уявленнях. У середині кожної групи вона ділить народні прикмети на 
довгострокові та недовгострокові. У довгострокових прикмет зв’язок 
явищ характеризується перш за все значним відрізком часу, у 
недовгострокових – відповідно незначним. Забобонні прикмети 
розподіляють на побутові, погодні та сільськогосподарські.  

Дещо іншу класифікацію представляє О.Б. Христофорова.26 
Вона виділяє 5 основних типів народних прикмет у залежності від 
поведінки елементів природного та культурного оточення людини: 

 

1) метеорологічні та інші природні явища; 
2) поведінка матеріальних предметів та об’єктів (прикмети, які 

мають характеристики рослин, вогню, артефактів); 
3) поведінка тварин, птиць та інших представників фауни; 
4) поведінка людей; 
5) прикмети-передчуття, які базуються на відчуттях тіла. 
 

Класифікація народних прикмет зарубіжними дослідниками має 
деякі схожості (наприклад, ділення на метеорологічні та 
сільськогосподарські прикмети), хоча існують також відмінності. 
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Так, австрійський науковець Герман Казерер виділяє 12 груп 
народних прикмет:27 

 

1) безглузді прикмети (“sinnlose Bauernregeln”), ці прикмети 
передбачають погоду наступного місяця лише по одному 
дню; 

2) метеорологічні прикмети, які дають вірний прогноз погоди 
(“richtige Bauernregeln”); 

3) календарні прикмети, які визначають початок пори року, а 
також прогнозують тривалість дня (“Bauernregeln für die 
Jahreszeiten und Tageslänge”); 

4) прикмети, які описують погодні зміни протягом року 
(“Bauernregeln, die sich mit dem Wettergang im Jahreslauf 
beschäftigen”); 

5) прикмети, які описують ріст та розвиток рослин та тварин, а 
також селянську працю протягом року (“Bauernregeln, die 
das Verhalten von Pflanzen und Tieren und die Arbeit der 
Bauern im Jahreslauf beschreiben”); 

6) прикмети, які описують розвиток посаджених культур та час 
збору врожаю (“Bauernregeln, die die Entwicklung  der Saaten 
und den Erntezeitpunkt beschreiben”); 

7) прикмети, які описують ріст дерев та грибів (“Bauernregeln, 
die die Entwicklung der Bäume und Pilze beschreiben”); 

8) прикмети, які описують ріст винограду (“Bauernregeln, die 
das Leben des Weinstockes beschreiben”); 

9) прикмети, які описують ріст тварин (“Bauernregeln, die das 
Leben der Tiere beschreiben”); 

10) прикмети, які висловлюють прогноз стосовно врожаю, а 
також які описують вплив стану погоди на врожай 
(“Bauernregeln, die sich mit der Ernteprognose und dem 
Einfluss des Wetters auf die Ernte beschreiben”); 

11) прикмети, по календарним святам (“Bauernregeln nach den 
Lostagen”);  

12) прикмети, які описують передчуття погоди (“Bauernregel, 
die das Vorfühlen des Wetters beschreiben”). 

 

Швейцарський вчений Альберт Хаузер виділяє 6 груп народних 
прикмет:28 

 

1) метеорологічні прикмети (“Wetterregeln”); 
2) прикмети, які виражають прогноз у відношенні сільського 

чи лісового господарства (“land- und forstwirtschaftliche Regeln”); 
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3) прикмети по небесним тілам (“Mondregeln”); 
4) прикмети по дням тижня (“Wochentagsregeln”); 
5) прикмети по астрологічним знакам (“Zeichenregeln”); 
6) заговори та пророкування (“Beschwörungs- und 

Orakelregeln”).  
 

Більш чітку класифікацію народних прикмет дає німецький 
дослідник Елізабет Кнапп,29 яка розрізняє календарні та 
сільськогосподарські прикмети (“an den Kalender gebundene Wetter- 
und Erntevorhersagen”), и метеорологічні прикмети, які виражають 
прогноз незалежно від календарних днів (“allgemeingültige, von 
Kalendertagen unabhängige Wettervorhersagen”). Серед прикмет 
першої групи розрізняють прикмети по погодним явищам, небесним 
явищам, звукам природи, тваринам, рослинам, явищам у домі та на 
дворі.  

У вітчизняній науці найбільш змістовну класифікацію народним 
прикметам дала О.Г. Павлова.30 Вона запропонувала з’єднати усі 
типи паремій з прогностичною функцією, які були представлені в 
класифікації типів паремій по прагматичним текстовим функціям 
Г.Л. Пермякова:31 повір’я – це забобонні прикмети, віщі сни – це 
прикмети, які сняться, а гадання – це альтернативні прикмети, які 
мають у собі як позитивний, так і негативний початок. Вона 
розглядала природні та забобонні прикмети. У одних прикмет 
прогноз – це єдина функціональна і змістова ознака, і її втрата веде 
до безглуздя прикмети. Такі прикмети називаються прикметами-
прогнозами, які не залежать від людського волевиявлення. Інші 
прикмети мають окрім прогнозу функціональні ознаки поради чи 
заборони, і тому втрата функціональної ознаки прогнозу не має, як 
наслідок, руйнування змісту прикмети. Ці прикмети, навпаки, не 
залежать від волевиявлення людини. Прикмети-прогнози розділяють 
на дві групи: природні прикмети та прикмети людські, а прикмети-
правила – на прикмети негативного характеру (табу) та позитивного 
характеру (чаклунство). 

Труднощі тематико-ідеографічної класифікації прикмет 
зумовлені складністю структури цих одиниць. Вважається, що 
прогноз є найбільш важливою частиною, і таким чином народні 
прикмети класифікуються по сфері прогнозу. Усі прикмети він 
ділить на два розділи: 33 

 

1) людина; 
2) оточуюче природне середовище. 
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Центральне місце у класифікації займає розділ “Людина”, який 
містить 4 підрозділи: 

 

а) людина як індивідуум; 
б) людина як член соціуму; 
в) людина у праці та відпочинку; 
г) доля людини.  
 

Досить доцільно поділити народні прикмети на: 
 

1) прикмети, які висловлюють прогноз у залежності від 
календарного часу (календарні свята, дні тижня, місяць, пора 
року, рік); 

2) прикмети, які висловлюють прогноз незалежно від 
календарного часу (природні явища, тварини, рослини, стан 
ґрунту, води, земельних та лісових угідь, небесних тіл, 
людини та її діяльності).33  

 

Т.С. Садова класифікує народні прикмети більш з точки зору 
прагматики традиційного вербального тексту.34 Вона розглядає 
прикмети за трьома різними принципами: функціональним, 
змістовим та структурним. Функціональний принцип класифікації 
має функціонально-комунікативну спрямованість та комунікативно-
прагматичну. 

До функціонально-комунікативної спрямованості належать 
прикмети з прогностичною, виховною, регуляторною та 
констатуючою функціями. До комунікативно-прагматичної 
спрямованості належать тексти інформативні та тексти, які 
об’єднують інформативність та висловлюють спонукання до дії. Ці 
дві групи у свою чергу можна також розподіляти на підгрупи. 

Розглянемо змістовий принцип класифікації. За змістовим 
принципом класифікації прикмети ділять на референтні та 
нереферентні (ознака об’єктивності чи необ’єктивності). Референтні 
прикмети, прикмети, які мають об’єктивне наукове знання, і яке 
відображається у прогнозуючій частині, вона розподіляє на: 

 

1) фенологічні прикмети (прикмети з періодичним зв’язком 
природних явищ); 

2) агрономічні прикмети (прикмети на врожай та добробут 
худоби); 

3) астрономічні прикмети (прикмети про поведінку сонця, 
землі, місяця та сонячного календарю); 
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4) галузеві прикмети та професійно-трудові (прикмети різної 
діяльності людини: ремесло, полювання, рибацтво, шиття, 
збір трав). 

 

Нереферентні народні прикмети, а також прикмети, які 
відображають ірреальні співвідношення та мають у основі вигадку 
чи помилкову думку, науковець розподіляє на міфологічні та 
забобонні. Під міфологічними прикметами вона розуміє такі 
прикмети, які відображають міфологічні уявлення та  зустрічаються 
у багатьох жанрах фольклору. Забобонні прикмети, на відміну від 
міфологічних, не висловлюють традиційні міфологічні мотиви та не 
ґрунтуються на загально фольклорних характеристиках міфологем.  

Розглядається класифікація прикмет за ознакою присутності в 
них елементу християнства, а також враховуючи їх сферу вживання, 
наприклад, можна представити у вигляді чітких змістовних підгруп 
за конкретною ознакою, які розкривають широту семантики терміна: 
локальна характеристика (специфічні прикмети, характерні лише 
для даної місцевості), статева ознака (прикмети “світу жінки” та 
прикмети “світу чоловіка”, прикмети цієї групи розкривають життя 
жінки та чоловіка як особливих культурних індивідів), вікова ознака 
(дитячі прикмети, прикмети молодості, прикмети життєвого 
досвіду), ознака мереж сфери буття (прикмети, які діють в 
окремому професійному середовищі, прикмети конкретних 
соціальних груп), ознака джерела виникнення прикмети (всі 
прикмети можуть бути представлені у вигляді опозиції: усно мовні 
та літературні; зміст прикмет, а також сфера їх буття часто залежить 
від того, яким є джерело виникнення). 

Слід сказати, що народна прикмета як сталий вираз народного 
погляду на закономірність якихось відносин – це переважно 
уснопоетичний твір: всі літературні запозичення та літературні 
впливи обмежуються, як правило, окремими вкрапленнями у форму 
та зміст тексту, і залишають незмінним те, що розуміється під 
поняттям “архетип форми та змісту”. 

У жодній із класифікацій не було приділено уваги прикметам 
про священнослужителів, церкву та нечисту силу. Гумористичні 
прикмети як окремий тип теж не був зафіксований у жодній 
класифікації. Взагалі ці прикмети не були досліджені у сучасній 
пареміології, хоча складають значну кількість. У даному дослідженні 
нараховано 390 гумористичних прикмет. Доцільним вважається 
віднести їх до окремого типу. А прикмети про священнослужителів, 
церкву та нечисту силу можна віднести до класифікації прикмет за 
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ознакою присутності в них елементу християнства. Таким чином, 
пропонуємо наступну класифікацію народних прикмет, яка 
представлена у таблиці № 1, де найбільш релевантними є такі ознаки, 
як дефініція  прикмети-прогнозу чи прикмети-правила, а також 
відношення прикмети до календаря. Але слід зауважити, що ця 
таблиця  відображає лише змістовий підхід до класифікації. В основі 
класифікації може бути також структурний чи функціональний 
підхід, що може слугувати перспективами нашого дослідження.  

 
Таблиця 1 

Класифікація народних прикмет 
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