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Анотації:
Відзначено роль системи освіти 
у формуванні високої моральної 
системи людських цінностей. В 
основу ідеї реалізації гуманізації в 
освітньому просторі, поглиблення 
культури міжнаціонального спілку-
вання залучені паремійнi скарби 
грецького народу. Досліджено ві-
дображення морально-духовних 
понять особистості і суспільства 
в цілому через грецькі паремійні 
мовні форми: прислів'я, приказки, 
паремійні вислови, які вважають-
ся приказками, вислови у вигляді 
двовіршів. Запропоновано їх вико-
ристання в духовному і морально-
му вихованні молодого покоління 
у вітчизняній системі шкільної та 
вищої освіти.

Калоерова В.Г., Сенив М.Г., Калоерова 
Е.С., Еремка Е.В. Духовно-нравственный 
мир сквозь призму паремических язы-
ковых форм. Отмечена роль системы об-
разования в формировании высокой нрав-
ственной системы человеческих ценностей. 
В основу идеи реализации гуманизации в 
образовательном пространстве, углубле-
нии культуры межнационального общения 
привлечены паремические сокровища гре-
ческого народа. Исследовано отображение 
нравственно-духовных понятий личности 
и общества в целом через греческие паре-
мичсекие языковые формы: пословицы, 
поговорки, паремические выражения, счи-
тающиеся поговорками, выражения в виде 
двустиший. Предложено их использование 
в духовном и нравственном воспитании мо-
лодого поколения в отечественной системе 
школьного и высшего образования.

Kaloerova V.G., Seniv M.G., Kaloerova 
E.S., Eremka E.V. The spiritual and 
moral world through the prism of paro-
mia linguistic forms. The role of educa-
tion in the formation of high moral system 
of human values. The idea of humaniza-
tion in the implementation of educational 
space, enhancing a culture of interethnic 
communication involved paremia trea-
sures of the Greek people. Investigated 
the mapping of moral and spiritual con-
cepts of the individual and society as a 
whole through the Greek paremia linguis-
tic forms: proverbs, sayings, paremia ex-
pressions deemed sayings, expressions 
in the form of couplets. Proposed use in 
spiritual and moral upbringing of young 
generation in the national school system 
and higher education. 
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Вступ.1

Духовно-моральний світ будь-якої людини, що ба-
зується на її свідомості, мисленні, психічних здібнос-
тях, визначає дію та правила поведінки людини, її 
внутрішню моральну силу, духовні й душевні якості, 
необхідні їй в суспільстві [1; 10; 14].

Ядром формування моральних якостей є заро-
дження з найбільш раннього віку високих ідеалів: 
прагнення до добра, осягнення істини, дружби і лю-
бові, творчості, пізнання світу. Це ядро – вічно живе 
у людині і наділене воно такими властивостями, як 
прагнення людини до досягнення поставленої мети, 
здійснення мрії, розкриття таємниць природи, тобто 
воно є наріжним каменем розвитку людини. “Будьте, 
як діти”, – учив Ісус Христос, закликаючи не втрачати 
і не упускати властиву людській природі здатність до 
осягнення нового, до духовного росту й осмислення 
дійсності.

Вважаємо за необхідне відзначити, що висока мо-
ральна система людських цінностей, діалектично змі-
нюючись і розвиваючись упродовж усього її життя, 
повинна зберігатися й виховуватися самою людиною, 
підтримуючі її у будь-якому суспільстві, допомагаючи 
їй усвідомити себе особистістю та побачить розумін-
ня збоку інших індивідуумів і суспільства в цілому.

Занурюючись у сьогодення, в часи глобалізації, 
інформації й стрімкого ритму життя, можна констату-
вати наявність певної гіперболізації у розумінні час-
тиною нашої сучасної молоді можливістю досягнення 
матеріальних благ, що здійснюється начебто за життє-
во підтвердженою схемою: “Все й відразу”. Провід-
ною тезою такого “світогляду” часто є твердження на 
кшталт: молодь повинна не стільки думати, скільки 
“метикувати”. Проте це, як нам видається, ілюзор-
© Калоєрова В. Г., Сенів М. Г., Калоєрова О. С., Єрьомка О.В., 
2009

не уявлення спростовується законами діалектики та 
устроєм і ритмом усіх життєво важливих процесів на 
землі – від природних до суспільних. Адже саме по-
ступовість та послідовність, з розривом поступовос-
ті – стрибком, становить хід позитивного розвитку, а 
велике починається з малого.

Для прикладу, із атомів побудовані молекули всес-
віту; із зародка виростає новий живий феномен, кожен 
в установлений термін; секунда – складова години, а 
крок - складник шляху.

З цього погляду, на нашу думку, в основу етико-
педагогічних якостей формування особистості, пси-
хології взаєморозуміння неодмінно повинні бути 
покладені духовно-моральні поняття. А, значить, ма-
теріальний достаток, як зовнішній й важливий фактор 
у житті людини, тільки тоді має цінність, коли він є 
похідним від духовних та моральних цінностей, тоб-
то якщо творення матеріальних цінностей корелює із 
творенням духовних і моральних. У розумінні і при-
йнятті цієї позиції найважливішу роль у духовному й 
моральному вихованні, як нам видається, покликана 
відігравати система освіти у кожній державі.

Основна увага у статті зосереджена на ролі грець-
ких прислів’їв і приказок у духовному й моральному 
вихованні молодого покоління. Проблеми, до яких 
звертаються автори статті, мають пряме відношення 
до джерел грецької культури, літератури, філософії, 
міфології і т.п. Один із найвідоміших представників 
німецького класичного гуманізму ХІХ ст. Вільгельм 
Гумбольдт вказував на важливість вивчення мови, мі-
фології, звичаїв, прислів’їв і приказок, які втілюють, 
за його словами, дух народу.

Слід відзначити, що у працях В. Гумбольдта й ці-
лого ряду інших європейських мовознавців (В. Вундт, 
Г. Штейнталь, М. Лацарус, О. О. Потебня та інші) ши-
роко використовуються поняття “дух народу”, “душа 
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нації”, а проблеми національного характеру, менталь-
ності і способи їх вираження дискутуються не лише 
в лінгвістиці, а й у філософії, психології, історичній 
антропології [13, с. 476-574], однак ці поняття ще досі 
не здобули ні однозначного загальнонаукового розу-
міння, ні загальновизнаного галузевого тлумачення. 
Така термінологічна невизначеність значно усклад-
нює пошуки матеріалізованих утілень “душі народу” 
в паремійних фондах мов. Якщо, як підкреслює З. Г. 
Коцюба [5, с. 42], взяти за основу думку Г. Шпета про 
те, що “кожний історично утворений колектив – на-
род, клас, союз, місто село і т.д. – по-своєму сриймає, 
уявляє, оцінює, любить і ненавидить об’єктивно існу-
ючі обставини, умови свого буття, саме це буття – і 
саме в цьому його ставленні до всього, що об’єктивно 
існує, виражається його ”дух“, або “душа”, або “ха-
рактер” [13, с. 479], а прислів’я і приказки є “світо-
глядним відображенням буття” [11, с. 17], то навіть 
побіжний аналіз паремій будь-якої мови засвідчить 
цілу низку вказівок на природні, побутові, соціаль-
ні та історичні умови існування народу, які завжди є 
національно специфічними. Однак прислів’я і при-
казки не лише відображають життя, а й аналізують, 
оцінюють та узагальнюють набутий життєвий досвід. 
Відшукати національне в базових світоглядних заса-
дах певного народу, сформульованих у його пареміях, 
- завдання значно складніше. Принагідно відзначимо, 
що створені упродовж тисячоліть грецьким народом 
образні висловлювання (прислів’я, приказки, паре-
мійні вислови, що вважаються прислів’ям, вислови у 
вигляді двовіршів) виразно виявляють життєвий до-
свід цього древнього індоєвропейського народу, його 
мораль і культуру. З цього погляду вивчення антології 
народної мудрості, висловів стародавніх греків, що 
відображають національну своєрідність грецького 
народу, його духовність, звичаї, мораль є предметом 
даного дослідження.

Як наголошують дослідники, прислів’я та приказ-
ки побутують у різних народів з незапам’ятних часів 
[6, с. 7; 8, с. 68-70; 12, с. 4]. Протягом тисячоліть вони 
змінювались, шліфувались, одні відходили в небуття, 
другі народжувались, ще інші міняли свій зміст. Народ 
постійно відбирав і осмислював найтиповіші явища в 
природі, праці, побуті. Ці спостереження закріплюва-
лися в мові, передавались наступним поколінням, ста-
вали народною мудрістю, кодексом неписаних законів 
моралі й поведінки. Це повною мірою стосується і 
грецького народу. На це вказує, наприклад, С. І. Рад-
ціг, який зазначає, що “плодом багаторічних спосте-
режень й колективного досвіду у греків була велика 
кількість прислів’їв, приказок і дотепних висловів” [9, 
с. 30-31]. 

Розглянутi у роботi питання будуть слугувати ство-
ренню загальнонаукової системи термiнологiчного 
визначення духовно-моральних понять в паремiйних 
формах мов.

Пропоноване дослідження тісно пов’язане з таки-
ми науковими і практичними завданнями, як пошук 
і опрацювання нових шляхів реалізації ідеї гуманіза-
ції в системі освіти; формування духовних начал ви-
ховання й культури на основі уявлення про єдність, 

цілісність та нероздільність світу; поглиблення куль-
тури міжнаціонального спілкування.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - дослідити відображення духовно-

моральних понять особистості і суспільства в цілому 
через грецькі паремійні мовні форми.

 Задачі дослідження.
Навести паремійні скарби грецького народу, які ві-1. 
дображають його духовність і мораль.
Запропонувати використання антології народної му-2. 
дрості греків в системі вітчизняної освіти.
Результати дослідження
Уже в найдавніші часи відомі представники 

грецького народу відзначали, зокрема, важливу роль 
освіти в житті людини і суспільства в цілому, про що 
засвідчують вислови давньогрецьких філософів, вче-
них, письменників, пор., наприклад: Η μόρφωση έχει 
ανάγκη από τρία πράγματα: τη φυσική προδιάθεση, τη 
μελέτη και την εξάσκηση. – Освіта потребує три речі: 
природної настроєності, вивчення та тренування 
(Аристотель); Ένα μόνο καλό υπάρχει, η σωστή γνώση 
κι ένα μόνο κακό, η αμάθεια. – Тільки одне благо є, 
правильне знання, і тільки одне зло, неосвіченість 
(неуцтво, невігластво) (Сократ); Аπ’ όσα υπάρχουν σ’ 
εμάς, μόνο η παιδεία είναι αθάνατη και θεία. – Із всього, 
що у нас є, тільки освіта є безсмертна і божественна 
(Плутарх); Πολυτιμότατο απόκτημα για τους ανθρώπους 
είναι η παιδεία. – Найбільш дорогоцінне надбання для 
людей є освіта (Менандр).

Разом з тим стародавні греки виразно вказували 
на органічний взаємозв’язок між освітою та духов-
ною досконалістю людини, з його доброчесністю – 
позитивною моральною якістю, високою мораллю. 
Подані нижче вислови давньогрецьких письменників 
і філософів підкреслюють саме ці загальнолюдські 
цінності, пор.: Η πνευματική μόρφωση είναι ενας 
δεύτερος ήλιος για εκείνους που την αποκτούν. – Духов-
на освіченість – це друге сонце, для тих, хто її досягає 
(Геракліт); Το να θεωρείται κανένας μορφωμένος, δεν 
προέρχεται από τις πολλές γνώσεις, που πιθανόν να 
κατέχει, αλλά κατά πόσον έχει απαλλαγεί από τα πάθη 
του. – Щоб вважатися освіченим, це не походить від 
великих знань, якими хтось, ймовірно, володіє, а від 
того, наскільки він звільнився від своїх (поганих) 
пристрастей (Піфагор); Ο Αριστοτέλης, όταν ρωτήθηκε 
τι διαφέρουν οι μορφωμένοι από τούς αμόρφωτους, 
απάντησε: “Όσο οι ζωντανοί από τους πεθαμένους”. 
Η πνευματική καλλιέργεια, έλεγε, στις ευτυχίες είναι 
στολίδι και στις δυστυχίες καταφύγιο. – Аристотель, 
коли його запитали, чим відрізняються освічені від 
неосвічених, відповів: «Наскільки живі від мерт-
вих». Духовне удосконалення, говорив він, у щасті 
є прикраса, а у нещасті – укриття (захисток) (Діоген 
Лаертський); Παιδεία είναι η διαπαιδαγώγηση ως προς 
την αρετή από τα παιδικά χρόνια. – Освіта – це навчан-
ня доброчесності з дитячих років (Платон); Όλο το 
χρυσάφι, που βρίσκεται επάνω και κατω απ’ τη γή, δεν 
έχει την αξία που έχει η αρετή. – Все золото, яке зна-
ходиться зверху і внизу під землею, не має цінності 
такої, яку має доброчесність (Платон); Κανένα 
απόκτημα δεν είναι τόσο σεβαστό και τόσο σταθερό όσο 
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η αρετή. – Жодна річ не є такою шанованою і такою 
міцною, як доброчесність (Сократ); Η αρετή είναι 
κάτι που εξαρτάται από τη δική μας θέληση, όπως και η 
κακία. – Доброчесність є щось, що залежить від нашої 
власної волі, як і злоба (Аристотель); Μόνο της αρετής 
οι κατακτήσεις είναι σταθερές.– Тільки досягнення 
доброчесності – міцне (Софокл); Το δρόμο προς την 
αρετή τον περνάμε με κόπους. – Шлях до доброчесності 
ми проходимо з труднощами (Еврипід).

У мовознавчій науці намітились різні підходи до 
систематизації паремій [7, с. 303]. Найпростішим і 
дуже поширеним способом розміщення матеріалу 
– за початковими літерами слів кожної приказкової 
одиниці. З часом алфавітний принцип побудови 
пареміографічних збірок виявився недосконалим, 
тому з’являються фундаментальні збірки прислів’їв, 
приказок, паремійних висловів, укладені за смислово-
тематичними групами. Паралельно з тематичною 
в….ерел, художніх творів тощо, ми спирались на 
їх смислово-тематичну класифікацію. У результаті 
аналізу нами виділені такі тематичні групи прислів’їв 
і приказок, які мають безпосереднє відношення до ви-
ховання духовних та моральних цінностей людини:

1. Правда:
Όποιος λέει την αλήθεια, έχει το θεό βοήθεια. – Той, 

хто говорить правду, має допомогу від Господа. Η 
αλήθεια είναι πικρή. – Гірка правда.

2. Справедливість:
Πρώτα να ’ξετάζεις κι ύστερα να δικάζεις. – Спочатку 

аналізуй, а вже потім роби висновок (розмірковуй).
3. Розсудливість (розважливість):
Όποιος περπατά με μέτρα, στέκει πάντα σαν την 

πέτρα. – Той, хто ступає з мірою (розважно), той 
завжди стоїть як камінь (скеля); Ό, τι κάνεις κι ό, 
τι πεις, το ύστερα να στοχαστείς. – Усе, що робиш і 
кажеш, опісля обдумай.

4. Дружба:
Οπού ’χει φίλον ακριβό, έχει μεγάλο θησαυρό. – 

Там, де є дорогий друг, є великий скарб; Ο φίλος σε 
μία ώρα, αξίζει μία χώρα. – Друг через час вартий 
однієї країни.

5. Згода (одностайність):
Η ομόνοια χτίζει σπίτι κι η διχόνοια το γκρεμίζει – 

Згода зводить (будує) дім, а незгода – руйнує; Κάλλιο 
λάχανα με ομόνοια,παρά μέλι με διχόνοια. – Краще 
капуста із згодою, ніж мед із незгодою.

6. Досвід:
Τό πάθημα γίνεται μάθημα. – Нещастя стає уроком; 

Τό πάθημα μάθημα – Нещастя – урок (Пор. укр.: Біда 
навчить); Πρέπει κανείς να πάθει χίλιες ζημιές, για να 
μάθει χίλιες γνώσεις. – Варто перетерпіти тисячу 
збитків, щоб навчитися тисячі знань.

7. Скромність (простота):
Καλογνωμιά και ομορφία θέλουν ταπεινοσύνη. 

– Лагідність (поступливість) і краса потребують 
покірливості; Το βαθύ ποτάμι δεν κάνει κρότο. – 
Глибока річка не викликає шуму (не шумить); Ο 
βαθύς ο ποταμός τρέχει και δεν ακούεται. – Глибока 
річка біжить і її не чути. Τα μεγάλα δάση μένουν βουβά. 
– Великі ліси стоять мовчки; Οι σπουδαίοι άνθρωποι 
ενεργούν χωρίς θόρυβο. – Важливі (шановані) люди 

діють без шуму.
8. Небагатослів’я і мовчання:
Άκουγε πολλά και λέγε λίγα. – Слухай багато, а 

говори мало; Δέκα ν’ ακούς κι ένα να μιλάς. – Десять 
раз потрібно слухати, а один – говорити; Τα λίγα λόγια 
ζάχαρη και το καθόλου μέλι. – Мало слів – цукор, а якщо 
їх зовсім нема – мед; Ο λόγος είναι άργυρος η σιωπή 
χρυσός. – Слово – срібло, а мовчання – золото.

9. Любов:
Η ξενιτιά κ’ η ορφανιά, η πίκρα κ’ η αγάπη, τα τέσσαρα 

ζυγίστηκαν: βαρύτερ’ η αγάπη. – Чужина і сирітство, 
горе й любов, усі четверо зважились: найтяжче – 
любов; Κοίταξ ’ σκείνο το βουνό, πώς άναψε και καίει˙ 
κάποιος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. – Поглянь 
на ту гору, яка спалахнула і горить, хтось втратив 
любов і сидить і плаче.

10. Неосвіченість:
Ο αμαθής είναι και αυθάδης. – Неосвічений є 

нахабний (зухвалий).
11. Ледарство (неробство):
Ο ακαμάτης είναι αδελφός του ζητιάνου. – Ледар 

(нероба) брат старця (жебрака); Η αργία γεννάει κάθε 
αμαρτία. – Ледарство (неробство) породжує кожен 
(усякий) гріх; Ακαμάτης νιος, γέρος διακονιάρης. – Ледар 
(нероба) в молодості – жебрак у старості; Ακαμασιά 
σπιτιού ξεθεμελιώστρα. – Неробство (Ледарство) – 
руйнування дому.

12. Горе (смуток, печаль):
Τρώει η σκουριά το σίδερο κι η θλίψη την καρδιά μας. 

– Іржа з’їдає залізо, а горе (смуток) наше серце; Ογρή 
λύπη, καλή λύπη˙ στεγνή λύπη, κακή λύπη. – Вологий 
смуток – добрий смуток; сухий смуток – поганий 
смуток; Η λύπη και η χαρά είναι αδέλφια. – Горе і радість 
– брати. Η χαρά και η λύπη μαζί περιπατούν. – Радість і 
горе разом ходять.

13. Лицемірство – Лукавство:
Ό, τι γυαλίζει δεν είναι διαμάντι. – Усе, що блищить 

не є діамантом. Ό, τι λάμπει δεν είναι χρυσάφι. – Усе те, 
що блищить, не є золотом (Пор. укр.: Не все те золото, 
що блищить). Τον κάθε άνθρωπο πρέπει να τον δεις 
πώς είναι και μες στο σπίτι του. – Кожну людину слід 
бачити, який він із себе вдома; Βασιλικός στη γειτονιά 
κι αγκάθι μεσ’ στο σπίτι. – Базилік на околиці і колючка 
(шпичак) у своєму домі.

14. Упертість:
Ο έξυπνος άνθρωπος αλλάζει γνώμη, ο ανόητος ποτέ. 

– Розумна людина змінює думку, а нерозумна – ніколи; 
Ο λύκος κι αν εγέρασε κι αλλαξε το μαλλί του, ούτε τη 
γνωμη του άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. – Вовк, навіть 
якщо постарів і поміняв свою шерсть, проте ні думки 
свої не змінив, ні своєї голови.

15. Взаємодопомога.
Βοήθα με να σε βοηθώ, ν’ ανεβούμε το βουνό. – Гур-

том можна і гори згорнути (перевернути); Από δύο 
λιθάρια βγαίνει τ’ αλεύρι. – Із двох каменів виходить 
мука; Μικρή βοήθεια, μεγάλη σωτηρία. – Маленька до-
помога, великий порятунок (велике спасіння).

Як випливає із поданих вище паремій, усі вони 
збагачують сучасних людей, особливо молодь духо-
вністю й моральною філософією того народу, яка 
бере свій початок від його чистого джерела. Зібрані 
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по краплині досвід і мудрість греків можуть допомог-
ти кожній людині знайти відповідь на своє питання, 
змусять задуматися, відзначити тотожність зі своїми 
поглядами, додати сил змінити своє життя у кращий 
бік, оскільки смисл цих знань спрямований на необ-
хідність морального удосконалення, духовного розви-
тку людини.

Використання антології народної мудрості греків 
як одного з механізмів реалізації гуманістичних ідей 
в системі освіти в школах і вищих навчальних закла-
дах: на уроках грецької мови і літератури, соціально-
гуманітарних дисциплін, у доповідях і повідомленнях 
учнів та студентів з історії і культури, у спецкурсах з 
питань громадянського виховання, а також на науко-
вих конференціях служить ознайомленню з інтелек-
туальним і духовним скарбом грецької цивілізації, що 
став загальнолюдським надбанням.

Висновки.
Ідея гуманізації, що ґрунтується на формуванні 

духовно багатої, моральної й освіченої особистості з 
допомогою різноманітних практик, у тому числі залу-
чення паремійних скарбів грецького народу, є життєз-
датною і служить разом з тим ідеї виховання молодого 
покоління.

Авторами дослідження запропоновано викорис-
тання полікультурного компонента грецького лінгво-
країнознавчого коментаря як одного із механізмів реа-
лізації ідеї гуманізації і духовності в системі шкільної 
і вищої освіти, заснованої на широкому залученні 
прислів’їв, приказок, паремійних висловів.

До перспектив розширення і поглиблення ідей ду-
ховного і морального виховання молоді слід віднести 
нові напрацювання, які активно розвиваються у лінг-
вістиці кінця ХХ – початку ХХІ століття і пов’язані з 
феноменом “мова як представник певної культури й 
ментальності” [3, с. 208-222]. Мова тут розглядається 
в контексті когнітивної діяльності людини, її сприй-
няття, осмислення й вербалізації дійсності. Одним із 

способів вивчення проблеми взаємодії значень мов-
них знаків і когнітивних структур є концептуальний 
аналіз. У зв’язку з цим актуальним видається завдан-
ня опису фрагмента мовної картини світу, структу-
рованого концептами “людина”, “навколишній світ”, 
“добро” – “зло” та іншими.
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