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Інтерес до античної (давньогрецької та римської) фразеології, що стала невичерпним 
джерелом для утворення крилатих висловів у сучасних західноєвропейських, російській та 
українській мовах, має давні традиції. 

Починаючи з XII ст., на Русі з’являються перекладні збірки афористичних висловів, а в 
XVII—XVIII ст. античні сентенції, прислів’я та приказки широко використовували у своїй 
творчості Климентій Зинов’єв, Феофан Прокопович, Григорій Сковорода та ін. 

На Україні та в Росії активно збирали і досліджували античну фразеологію у кінці XIX ст. 
І. Є. Тимошенко, М. І. Міхельсон. У другій половині XX ст. з’явилася ціла низка праць, у 
яких зібрано чималий античний фразеологічний матеріал із вказівкою на його вживання у 
вітчизняній і зарубіжній літературі. Маємо на увазі праці М. О. Овруцького, 
Ю. В. Цимбалюка і Г. О. Краковецької, Т. Г. Казаченок, А. П. Коваль і В. В. Коптілова, 
Ф. П. Медведева, М. Г. Бабичева і Я. М. Боровського. 

Книга Н. Г. Корж та Ф. И. Луцької «Із скарбниці античної мудрості» (К.: Вища шк., 1988) 
містить у собі понад тисячу латинських крилатих висловів, прислів’їв, приказок, 
літературних цитат, розподілених за тематичним принципом, що допомагає читачам легко 
знайти той чи інший фразеологізм. Автори прагнуть визначити джерела й простежити 
семантичну еволюцію фразеологічних одиниць. Вислови супроводжуються міфологічним, 
історичним та історико-літературним коментарями, подаються їм українські та російські 
відповідники та варіанти до них. Все це, безперечно, збільшує практичне значення 
довідника. 

Книзі передує ґрунтовна вступна стаття, з якої можна дізнатись про виникнення античних 
фразеологізмів, їх переосмислення та поетичну природу, про їх вивчення в пізніші часи та 
використання видатними діячами культури, літератури, науки. 

Приємно, що автори наголошують на стилістичній ролі фразеологізмів, що сприяє 
розширенню виражальних засобів мови, прищепленню навичок культури української мови. 

Доцільними видаються рекомендації щодо залучення фразеологічного матеріалу при 
вивченні латинської мови. 

Приваблює зовнішнє оформлення книги, яке свідчить не тільки про тонкий смак, а й 
ґрунтовну обізнаність художника П. Вишняка на античному мистецтві. Шкода тільки, що 
збірка, яка розрахована на широке коло читачів, видана недостатнім тиражем — всього 
40000 примірників. Не всі, хто бажав, могли її придбати. 

Очевидно, автори продовжують роботу над дослідженням крилатих латинських висловів, 
особливо тих, що увійшли в сучасну російську та українську мови. Така праця буде 
корисною як для вивчення фразеології давніх мов, так і для кращого, свідомішого вживання 
фразеологізмів у сучасних мовах. 

Звичайно, поставлені завдання вимагали великих зусиль, які, як зазначають самі автори, 
не завжди завершувалися однаково успішно. То ж не дивно, що коментар до фразеологізмів 
далеко неоднаковий — до одних більш детальний, до інших дещо обмежений, що зумовлено 
відсутністю фактичного матеріалу. Хотілося, щоб у кінці книги був уміщений алфавітний 
індекс усіх фразеологічних одиниць, розглянутих у збірці. 

Книга, безумовно, принесе велику користь всім, хто любить і цінує слово, хто цікавиться 
джерелами й проявами людської мудрості, висловленої у меткій, яскравій, лаконічній 
формі. 
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