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Геортоніми, тобто назви релігійних свят (і взагалі будь-яких дат церковного ка-

лендаря), у переважній більшості первинно становлять імена й назви подій священ-
ної й церковної історії (або ж вони включають такі імена й назви і їх деривати). Як 
елементи церковного календаря ці лексеми позначають більші чи менші інтервали, 
що виділяються в межах "священного року". У змістовій структурі народно-кален-
дарної паремії вони виконують роль хронологічного маркера того чи іншого стану 
справ у природному чи суспільному довкіллі, приписуваного відповідній даті на-
родного (традиційного, архаїчного) календаря. Із семантико-синтаксичного погляду 
такі найменування займають пропозиціональну позицію темпорального адвербіалі-
затора; у поверхневій формально-синтаксичній структурі ця позиція часто, хоча й 
не виключно, реалізується прийменниковою сполуки з функцією обставини часу, 
пор.: укр. На Семена горобці збираються в табунці; блр. Хто на Нупрэя пасее грэч, 
той будзе бліны печ; рос. Авдотья красна – и весна красна; пол. Na święty Mateusz 
jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż; франц. Si Jacques l'apôtre pleure, bien peu de 
glands il meure; нім. Regen um Jacobstag die Eichel nicht geraten mag; Lichtmess im 
Klee, Ostern im Schnee; італ. Per San Martino si spilla la botte del buon vino. 

Подальшим ступенем мовної еволюції таких вторинних геортонімів-агіонімів, 
зумовленим обмеженням їхньої ролі даною периферійною семантико-синтаксич-
ною функцією, і водночас показником цього функціонального переосмислення є 
випадки, коли агіонім виступає у вигляді твірної підстави похідної одиниці, єдиним 
значенням котрої є вказівка на церковно- (і народно-) календарну дату (пор. укр. 
Петрівка "Петрів піст", пол. діал. Jakubówka "день святого Якуба (25 липня)", а 
також англ. Christmas "Різвдо", Michaelmas "Михайлів день", що спершу позначали 
богослужіння, які відправляли відповідного дня; пор. також і багаточленні георто-
німи, такі, як щойно згаданий петрів піст тощо).  

Розгорнута синонімічна перифраза одного з наведених прикладів (Авдотья кра-
сна – и весна красна) мала б вигляд Если на день Евдокии погода красна... Таким 
чином, тут природно вбачати редукцію позначення відповідної дати (1 березня за 
ст. ст. – ушанування пам'яті прпмч. Євдокії). Як проміжну ланку процесу подібного 
згортання можна розглядати еліптичне випущення слів типу день чи свято, пор. 
рос. На день Гавриила (Все, что ни родится на день Гавриила, уродливо, неспоро) 
>На (день) Гавриила > На Гавриила (Если прясть на Гавриила (или: после, позже 
Гавриила), работа не впрок).  
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Закріпленню результату даного еліпсиса сприяє й те, що сакральне найменуван-
ня-антропонім чоловічого роду в обох таких випадках, тобто й у сполученні з імен-
ником типу день, і керуючись безпосередньо прийменником на, виступає в омоні-
мічних формах родового та знахідного відмінка. Аналогічним чином у випадку С 
Евдокеи пригоже – все лето пригоже відновлення випущеного слова дня (С дня 
Евдокеи…) не призводить до зміни форми імені; натомість у прислів'ї рос. На Евдо-
кеи снег – урожай, теплый ветер – мокрое лето, ветер от Москвы (с севера) холо-
дное лето генитивна форма агіоніма недвозначно вказує на її залежність від відсу-
тнього, але все ще домислюваного словесного компонента день, пор. рос. На Евдо-
кию мороз прилучится, так и март на нос садится.  

Щоправда, на Евдокеи може мати й інакше граматичне витлумачення, а саме, як 
категоріально (з переходом до категорії неістот) асимільована та фонетично видо-
змінена форма знахідного відмінку множини Евдокей (пор. рос. Пришли Евдокеи – 
мужику затеи; С Евдокей ветры и вихри); можливо, правда, що в останньому ви-
падку фігурує "замаскована" шляхом зворотної асиміляції форма родового відмінка 
однини Евдокеи. У кожному разі для російського народного календаря, як і для ін-
ших слов'янських, характерним є позначення дати за допомогою іменника в мно-
жині (осенины, петровки), причому й тоді, коли дата позначається ім'ям, яке нале-
жить одній особі (Макриды – смотри осень по Макридам: Макрида мокра и осень 
мокра, Макрида суха и осень суха – 19 липня за ст. ст., поминання прп. Макрини, 
сестри святителя Василія Великого). При цьому форма множини не залежить від 
того, чи дата охоплює один день, чи більше, а також чи є відповідна лексема похід-
ною від агіоніма (напр., рос. петровки, петровицы, петровщина/петровщины "піст 
перед Петровим днем"), а чи становить власне агіонім, такий як укр. Параски або 
рос. Харитины чи Андреи (И вижу я – папа... утверждает: "К Андреям-Наливам – 
нальешся ты знанием!" – А.Белый; день 17-го липня, коли поминають св. благовір-
ного кн. Андрія Боголюбського, у народі звався і Андрей Налива); пор. також блр. 
Святы Ганны бабки стаўляюць, святы Барыс бабки злічае. Водночас форма мно-
жини може бодай почасти бути мовно індукованою тим, що родовий відмінок мно-
жини назви відповідної дати (день Андреев / Харитин) є ідентичним із формою 
присвійного прикметника, який міг би виступати у складі словосполучення типу 
Андреев / Харитин день; з іншого боку, множина називного відмінка слів жіночого 
роду на -а є тотожною їхній формі родового однини, і розуміння цих слів у цьому 
останньому граматичному сенсі (Параски, Харитины) може бути викликане петри-
фікацією їхнього вживання як рештки еліптизованої конструкції типу день Параски 
/ день Харитины > Параски / Харитины), пор. блр. На Ганкі сядайце на санкі. 

Утім, і тут подекуди можливим є альтернативне позамовне пояснення: так, день 
14 травня за ст. ст. у російських пареміях зветься Сидором (рос. На Сидора еще си-
верко і, крім того, Сидорами (рос. Прошли Сидоры, прошли и сиверы), і ця остання 
форма множини Сидоры може пояcнюватися й тим, що цього дня поминають не 
лише мученика Ісидора, але також й іншого угодника з тим самим ім'ям, блаженно-
го Ісидора, Христа ради юродивого, Ростовського чудотворця. 

Принагідно відзначимо, що зміни в числі могли тут мати й зворотний напрям: 
так, у народній уяві безсрібники й чудотворці Косма та Даміан Асійські злилися в 
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одну особу, про що свідчить узгодження в числі з дієслівною формою однини: укр. 
Скує Кузьма-Дем'ян – до весни не розкувати; Кузьма-Дем'ян – Божий коваль; рос. 
Батюшка Кузьма-Демьян – куриный бог; пор. також блр. Ты святэй Кузьма-
Дземьян да скуй же нам свадзебку!. Така само доля спіткала апостолів Петра й Па-
вла, пор. рос. Петр-Павел (літній, тобто 12 липня) жару прибавил (пор., з іншого 
боку, Петры и Павлы); Петр-Павел осенний –рябинник; нім. Peter und Paul wird 
dem Korn die Wurzel faul. А в білоруському народному календарі знаходимо зразки 
перетлумачень церковно-календарних найменувань, які впливають на рід і навіть 
на відмінок: Святое Вяличка; Святое Васілля дзяжу мясіла; Свята Пятро – ў жы-
це ядро; Святы Пётра у косы звоніць, а святы Паўла граблі робіть; пор. також 
укр. Коли на Громницю півень не нап'ється водиці, то на Юр'ю віл не наїсться 
травиці; …Сава савила;...прийшла Ілля.... Можливо, що деякі з цих прикладів теж 
виникли під упливом відмінкової петрифікації, а також подальшої аналогійно зу-
мовленої семантичної переоцінки, зокрема, форми родового відмінка іменників чо-
ловічного роду, у певних випадках омонімічної називному однини іменників жіно-
чого роду, чи закінчення -а іменників чоловічого роду. Водночас подібні приклади 
свідчать і про те, що граматична (і дериваційна) видозміна геортоніма-агіоніма не 
завжди свідчить про його цілковиту й виключну "хронологізацію". 

Натомість виразний показник власне хронологічного (отже, й суто світського) 
сприйняття календарного сакрального найменування є притаманним польській мо-
ві: маємо на увазі властивий цій мові спосіб уживання таких лексичних одиниць 
чоловічого роду в складі прийменникових конструкцій, де вони виступають у жі-
ночо-предметній формі знахідного відмінка (mutatis mutandis, пор. також і франц. à 
la Saint-André – якщо тільки артикль жіночого роду не свідчить про випущене fěte 
de). Справді, з одного боку, в польських та українських народно-календарних паре-
міях знаходимо ідентичні еліптичні конструкції типу на (до, після) Петра, на Ми-
колу, о теплим Миколаю; na świętego Jana, o świętym Janie, o Bożym Ciele, o świętej 
Dorocie, w świętą Barbarę (а також перед Петром; przed świętym Janem і т.д.), але 
також і на Миколи, на Явдохи, й навіть уже згадане просто Миколи, Варвари, Agaty, 
Jana, пор. укр. У нас сьогодні Луки – ані хліба, ані муки; Nie zawsze będzie świętego 
Jana; Świętej Agaty – uschną szmaty. Приклади останнього роду, у яких, зокрема, ви-
ступає незвичний після прийменника на родовий відмінок, слід, як уже зазначалося, 
розглядати як йімовірний наслідок компресії зворотів, у складі яких виступають 
еліміновані лексеми день чи свято, на кшталт на день святого Миколи > на Миколи 
> Миколи; таким компресіям, очевидно, сприяла й та обставина, що в імен, які від-
мінюються за чоловічою (відповідно чоловічо-особовою) відміною форми родового 
та знахідного відмінку є тотожними: на (день/свято) Петра.  

Водночас в польській мові виступають позначення сакральної дати типу na/w 
Mateusz, na Marcin, na Anioł Pański, пор.: Na święty Jan jagód dzban; Umilkł jako w 
święty Jan kukułka, де жіночо-предметна форма знахідного відмінка агіоніма може 
витлумачувалася (бодай на синхронному рівні) як свідчення його розуміння лише 
як календарної позначки. 

Як видно з деяких наведених прикладів, сакральне найменування відіграє роль хро-
нологічного маркера, співвідносного з певним бажаним чи очікуваним станом речей, 
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не лише тоді, коли воно на рівні поверхневої формально-граматичної структури ре-
чення займає позицію обставини часу, а й у тих випадках, коли воно відіграє роль 
підмета паремійного речення. Однак в останньому випадку семантична функція свя-
щенного імені далеко не завжди обмежується вказівкою на певну дату, що й засвід-
чується сполучуваністю їх як підметів із відповідними значеннєвими класами преди-
катів. Порівняння цих класів, а також і пов'язаних із ними типів функціонально-
семантичних ролей, чи функціональних валентностей, виявляє смислову динаміку в 
інтерпретації агіоніма та його денотата, яка, проектуючись на діахронічну площину з 
ретроспективної точки зору, відображає зворотний рух від сучасного і, відповідно, ра-
ціонального до дедалі більш архаїчного способу в представленні подій річного циклу.  

Так, у пол. Święta Hanna – to już jesienna panna чи Od świętej Anki zimne poranki 
відповідний сакральний персонаж осмислюється в суто календарно-часовому сенсі 
(у першому випадку, щоправда, зі своїстою вторинною власне календарною антро-
поморфізацією). У вже згаданому прислів'ї рос. Прошли Сидоры, прошли и сиверы 
значення дієслова прошли можна зрозуміти лише в сенсі, пов'язаному з рухом часу, 
і відповідно до цього Сидоры сприймаються тут лише як назва дати, що вже нале-
жить минулому (аналогічно, у сенсі часової послідовності, в нім. Auf einen heißen 
Sommer folgt ein strenger Winter). Водночас не можна не помітити потенційної дво-
значності цих лексико-синтаксичних контекстів, пов'язаних із тим, що рух у часі 
тут цілком типово передається як рух у просторі: укр. Прийшла Перша пречиста, 
стає дівка речиста; Як прийшла Пречиста – надворі чисто, як прийшла Покрова – 
на дворі голо; пол. Święta Jagna idzie do bagna. Можна вважати, що в таких прикла-
дах є вже латентно закладеною міфологізація настання певної дати – представлення 
цього настання як прибуття вторинно антропоморфізованого геортоніма (пор. дум-
ку В.Петрова про те, що для традиційної народної свідомості характерною є не "на-
туралістична" концепція природи й природного, а просторові уявлення про приро-
дні процеси як про прихід і відхід, напр., колоса на поле, весни, хвороби тощо – 
внаслідок того, що до виникнення ієрархічних розрізнень природного, людського, 
рослинного й речового лише категорія простору була підставою для світоглядних 
ототожнень, диференціацій і розчленувань [Петров 1994, 246]). Той факт, що діє-
слово прийшла виступає тут у сполученні з ім'ям-позначенням особи, приводить до 
того, що поряд зі значенням "настати (щодо дати)", у цього ж дієслова активізуєть-
ся і його вихідне значення "прибути пішки (щодо особи чи живої істоти)", і тому 
подібні речення можуть одночасно витлумачуватися й у власне дослівно-
хронологічному, і в міфологічному сенсах, протиставлення між якими тут ніби 
нейтралізується завдяки зазначеним мовним чинникам.  

Відхід від такого двозначного розуміння в напрямі ще більшої міфологізації на-
стання дати має місце тоді, коли це настання детальніше й конкретніше зображу-
ється саме як прибуття сакрального персонажа. Це представлення реалізується за 
допомогою вживання в ролі присудку таких дієслів руху, які не застосовуються для 
позначення руху часу, пор.: укр. Святий Юрій по полю ходить, хліб-жито родить; 
укр. Михайло приїхав на білому коні (прислів'я вживається, якщо на Михайла вже 
сніг); пол. Święty Marcin na białym koniu jedzie; Piotr gdy katedrę zasiedzie, mrózow 
już nie będzie (мається на увазі свято св. Петра із собору в Антіохії – 22-го лютого).  
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У наступних прикладах семантика дієслова руху вже цілком надається до одно-
значної міфологічної інтерпретації, бо його підмет тут уже не є просто позначенням 
дати, його референт виступає як антропоморфізована істота чи взагалі як особа, 
поява якої в часі приводить до тих чи інших перемін у довкіллі: святий (свято), 
прибуваючи, робиться носієм певних додаткових динамічних характеристик, реле-
вантних для відповідного стану речей у профанному, "земному" світі, пор. рос. 
Придет Илья, принесет гнилья; укр. Прийшов Петро – вищикнув листок, прийшла 
(так! – С. Є.) Ілля – вищикнула два; блр. Іван Прыцік узяў куццю да й уцік (кінець 
святок). Роль календарного персонажа при цьому може бути пасивною й активною, 
пор.: Gdy święty Mateusz w śniegu przybieżał, będzie po pas całą zimę leżał; Gdy święty 
Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg po polu leży. 

Ще виразніше перехід від руху часу до руху в просторі засвідчує прислів'я рос. 
Гурий на пегой кобыле, яке настання відповідної дати (15 листопада за ст. ст.) і ме-
теорологічні умови, характерні для цього дня (болото й сніг), символічно зображує 
чи, точніше, міфологічно витлумачує (відтворюючи відповідне міфологічне сприй-
няття) як приїзд патрона цього дня на коні відповідної масті (пор. також рос. весна 
на пегой кобыле ездит; про "традиційну" семантику строкатого див. [Невская 1986, 
150-156]). Цей приклад цікавий тим, що в ньому як джерело міфологічного витлу-
мачення явищ у природному довкіллі використовується не лише прихід "календар-
ного" святого, а й масть його коня, що іконічним чином втілюється в кольорі до-
вкілля (пор. уже згадане українське прислів'я, що описує сніг на Михайла, Михайло 
приїхав на білому коні, а також пол. Jak Marcin na białym lub pstrym koniu przyjedzie, 
to lekką albo mierną, a jak na czarnym, to tęgą zimę przywiedzie і укр. Осінь на двох 
конях їде, один день на чорному, другий день на білому). Навпаки, у випадку рос. На 
Юрья св. Егорий розьезжает по лесам на белом коне и раздает зверям наказы 
масть коня не має міфологічно-моделюючого значення, а дата і її патрон уже навіть 
роз'єднуються, про що свідчить і різниця імен (Юрий/Егорий), і останній постає вже 
лише як особа в типовому для своєї іконографії вигляді – на коні білої масті. 

Смислова еволюція вторинно персоніфікованого сакрального хронологічного 
маркера, переносячи останній у світську площину, робить його активним учасни-
ком подій, що відбуваються в довкіллі, як суто природному, так і культурно засвоє-
ному. Його роль тут є амбівалентною, він може виступати як чинник, що належить 
до власне природних сил, і як член людської спільноти; у першому випадку він зда-
тен діяти як негативним, так і позитивним чином, пор. народну видозміну епіклези 
св. Георгія бедоносный чи пов'язання дня мчц. Агафії (Агафия Коровятница – за-
ступниця домашньої худоби) із днем, коли коровья смерть по селам ходит, а також 
прислів'я як укр. Перша Пречиста жито засіває, друга Пречиста дощем поливає, а 
третя Пречиста снігом покриває; пол. Jadwiga rzepę kopie; Święta Anna grzyby sieje 
(так! – С.Є.); Pankracy, Serwacy, Bonifacy źli na ogrody chłopacy; Piotr i Paweł suszą 
korzenie żyta; блр. Пракоп по снезе ступае, дарогу капае (видається, що в цьому 
останньому прикладі, попри конструктивну роль угодника щодо подолання негоди, 
головним є все ж констатація саме останньої, тобто того факту, що на той час уже 
чимало снігу); Святы Зміцер – ён на ўсіх хіцер: салады салодзіць, піва робіць, сы-
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ноў жэніць, дачок выдаець; Юстын цягне ўверх каноплі, а Харытон – лён; франц. 
Saint Jean allume les feux, et saint Pierre les éteint; La Sainte Catherine amène la farine 
("борошно", тобто сніг – рідкісний випадок переносного позначення природної ре-
алії в народно-календарних пареміях, які на загал таких позначень уникають); 
австр. (нім.-австр. діал.) Wächst Katharina, so trocknet Andreas. Нарешті, як уже було 
сказано, сам угодник може стати об'єктом впливу довкілля, а також пасивним спо-
стерігачем того, що там відбувається: Święty Idzi gruszkę na drzewie widzi. Слід під-
креслити, що в разі активної ролі календарного персонажа відносно довкілля його 
вплив може репрезентуватися не "буквальним", а саме "міфологічним" чином, пор. 
представлення випадіння снігу: укр. Явдоха хвостом крутить – буде пізня весна; 
діал. Никола бородоў с'ійе; Микола потр'ес бородоў; бáба Йаўдоха дванáдц'ать 
ден' гул'айе; бáба Дук'ийа трусú свойí кожýхи.  

Таким чином, первісна (чи, якщо завгодно, елементарна) семантична схема ка-
лендарного прислів'я з геортонімом виявляє смислову зарядженість у плані її пода-
льшого міфологічного (пере)осмислення. Залежно від того, чи йшлося про події, на 
які людина могла вплинути а чи незалежні від людини, така паремія виражає або 
дескриптивне значення (укр. На Юря сховається в жито куря; діал. Йак на Івáна 
гремúт, бýдут орíхи захмул'éні), або ж зміст паремії має прескриптивний характер 
(укр. Догодуй бджолу до Івана, то нарядить тебе, як пана; пол. O świętym Janie koś 
łąki, panie). Але священний персонаж-патрон певної дати міг активно виступати в 
обох випадках; зокрема, там, де йдеться про незалежні від суб'єктивного втручання 
людини явища, що відбуваються в природному чи навіть суспільному довкіллі, до-
казом впливовості геортоніма-агіоніма можуть служити прислів'я, що мають форму 
звертання до святого і включають форми імператива: укр. Ох, свята Парасковія! 
Дай жениха поскорія!; пол. Święty Jakubie, zamknij chmury w kadłubie; блр. Святы 
Анопры, радзі каноплі (згадаємо також деякі епіклези, що можуть розглядатися як 
петрифіковані календарні замовляння, пор. рос. Алексей-пролей кувшин, Святой 
Власий сшиби рог с зимы). Виступаючи ж у суто "людських" ситуаціях, сакральний 
персонаж міг, з одного боку, освячувати здійснення певних дій самим фактом свого 
"патронування" над відповідною датою (укр. Юрій з хати всіх на поле вижене; пол. 
Siewna Matka już każe siać żyto zimowe…); з іншого боку, він і сам міг брати участь у 
цій господарській діяльності: пол. Święty Jan trawę kosi. Прислів'я могло навіть спо-
нукати патрона дати до відповідної роботи: рос. Фекла – дергай свеклу (звісно, Фе-
клу можна розуміти й виключно в сенсі обставини часу).  

В українському прислів'ї (Святий Юрій (23-го квітня) по полю ходить, хліб-
жито родить) фактитивне вживання першого дієслова з підметом, вираженим 
іменником на позначення особи чоловічої статі, можливо, є церковнослов'янізмом 
(пор. у Євангелії від св. ап. Матвія 1, 2: і, у ширшому плані, 
свідченням контактів традиційно-народного та церковного мовно-культурних кодів 
у процесі взаємодії церковного та народного календарів. Водночас такі випадки 
отримують витлумачення як відображення міфологічно-поганської ментальності, 
конкретніше, культу плодючості: С. Сикімич, коментуючи прислів'я серб. Jелісіjе 
просо сіjе, вбачає у подібному граматичному контексті прояв етимологічної магії: 
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"Етимологічна магія, спрямована на культ плодючості, реконструюється тут як 
праслов'янська етимологічна фігура прямо-об'єктного типу (дієслово + прямий до-
даток). Ця етимологічна фігура пізніше … отримала паретимологічну модифікацію 
шляхом interpretatio christiana" [Sikimić 1994, 78] (коло питань, пов'язаних із паре-
тимологічним витлумаченням сакральних найменувань у прислів'ях календарного 
циклу, спеціально розглянуто в [Єрмоленко 2006, 136-167]).  

Прикладка-епіклеза, що її святе ім'я може набувати в народному мовленні, або ж 
народне наймення святого часто вказують на таку "функціональну" спеціалізацію 
відповідного календарного угодника: укр. Євдокія-плющиха, рос. Мавра зеленые щи 
(вона ж Мавра Молочница), Егорий ленивая сошка (цього дня закінчували оранку), 
Лукерья-комарница; дні свв. Панкрація, Сервація й Боніфація, що припадали відпо-
відно на послідовні дні 12-го, 13-го й 14-го травня, мають польську назву święta 
Ogrodników. Чимало німецьких прислів'їв та прикмет пов'язані з днем св. Маргари-
ти, який має назву Margareth die Wetterfrau. 

Таким чином, сакральний персонаж може отримувати в календарному прислів'ї 
різну граматичну репрезентацію, причому як на глибинному, семантико-
синтаксичному, так і на поверхневому, формально-граматичному рівнях. Неодмін-
но виконуючи адвербіальну функцію локалізації позначуваного стану речей у часі, 
священне найменування може також водночас реалізуватися як підмет речення, що 
заразом іконічно й індексально сугерує типову для підмета роль суб'єкта-агенса або 
ж носія дії чи стану, причому тут можливі різні ступені прояву цієї самостійної су-
б'єктності (пор. рос. Ильин день зажинает; Св. Илья зажинает жниво чи рос. 
Студита Феодора студит по двору; Феодор Студит землю студит). Крім того, 
морфологічно-категоріальне оформлення цього календарно-сакрального часового 
індикатора може відрізнятися при цьому від його відповідника в церковному кале-
ндарі й навіть відступати від звичних граматичних норм.  

Додамо, що ця різниця виявляється в суто семіотичному сенсі суголосною заміні 
церковного варіанта імені на народно-розмовний; численні приклади таких замін 
виступають у вже наведених прислів'ях: Явдоха замість Євдокія, Anka замість Anna, 
Kathe замість Katherine і т.д. У народному календарі й, відповідно, у прислів'ях від-
повідної тематики канонічна назва свята, у якій фігурує ім'я того чи іншого святого, 
має тенденцію скорочуватися, заступаючись при цьому іменем, ужитим самостійно 
або ж із якоюсь додатковою лексемою, пор.: укр. На Петра Вериги розбиваються 
криги; ідеться про день Поклоніння чесним веригам апостола Петра. Існував звичай 
висаджувати капустяну розсаду в день, званий у місяцеслові днем Третього знай-
дення чесної глави Предтечі й Хрестителя Господня Йоанна, а в народі відомий як 
Івана Головатого, пор. і відповідне замовляння до розсади: Дай же, Боже, час до-
брий, щоб моя капусточка приймалася і в головки складалася (головата – тради-
ційний епітет доброї капусти).  

Можливі й інші, але теж скорочені видозміни первісного позначення: день Усік-
новення глави пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Йоанна називається 
головосікою (пор. назви цього ж дня блр. Галавасек, Галаварэз). Третя неділя Вели-
кого посту зветься в церковному ужиткові Хрестопоклонною, а по-народному – 
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просто Хрестям Свято Різдва св. Йоанна Предтечі, Хрестителя Господнього у 
польських прислів'ях виступає як "празник святого Яна" (Gdy deszcz w święto Jana 
opuści obfity, po nim kilka dni, wierz mi, nie bywa pozbyty) чи просто як "святий Янек" 
(Jutro święty Janek, puśćmy ma wodę wianek ) і навіть як "Ясь" (Jak się Jaś rozpłacze, 
Matka go nie utuli, to będzie płakał aż do świętej Urszuli), причому патрон цього дня 
фігурує в них не лише (бодай метафорично – чи міфологічно) як плаксиве новона-
роджене немовля, але і як персонаж із властивою йому функцією хрещення, щопра-
вда, відносно складників природного довкілля (Już święty Jan ochrzcił wody, to da się 
kąpać do ochłody); ще більше змінюється роль Предтечі в прислів'ях Gdy się Jan 
Chrzciciel w dżdżystej kąpie wodzie, deszcze żniwom bywają wtenczas na przeszkodzie; 
Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie.  

Таким чином, описані нами різноманітні граматичні особливості геортонімів у 
календарних пареміях, маючи конкретні причини свого виникнення, у загальному 
сенсі є детермінованими зміною статусу геортоніма як елемента одного мовно-
культурного коду внаслідок його засвоєння іншим таким кодом. Водночас вони 
становлять побічну, супровідну і в цьому сенсі вторинну іконічну ознаку такої змі-
ни (утім, як уже зазначалося, в структурі паремій народно-календарного циклу мо-
жливі й такі знакові структури, для яких стосунки іконічної репрезентації мають 
першорядне, конститутивне значення). 

 
В статье рассматриваются грамматические (словоизменительные и семантико-

синтаксические) особенности геортонимов, употребленных в текстах народно-календарных паре-
мий. Эти особенности рассматриваются как следствие явления вторичной мифологизации сакраль-
ных реалий в контексте контактов церковного и традиционно-народного лингво-культурных кодов. 

Ключевые слова: агионим, геортоним, паремия, грамматика, календарь, лингво-культурный код, 
мифологизация. 

 
The author establishes and analyzes grammatical (both inflexional and semantic-syntactic) features of 

Christian feast names as used in folk calendar proverbs, regarding them as corollary to secondary 
mythologization in itsturn resulting from the contact of ecclesiastic and folk linguo-cultural codes. 
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