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Світобачення східних слов’ян сконденсоване значною мірою у прислів’ях та приказках, що 
виникли на світанку зародження мови і є виявом духовної і матеріальної культури народу, 
скарбницею досвіду, що передається від покоління до покоління. 

У східних слов’ян є спільний фонд усталених висловів із словами криниця та колодязь. 
Відомо, що в давнину слов’яни свято вірили у чудодійну силу води, поклонялись озерам та 
рікам, джерелам та колодязям, виконуючи біля них свої ритуальні обряди. 

З літописних джерел дізнаємося, що протягом багатьох століть позбавлення води, захват 
або руйнування таємного виходу до води відігравали значну роль у бойових діях при облозі 
міст і фортець. Так, у 968 р. печеніги відрізали Київ від води: «И нельзя коня напоити, на 
Лыбеди печенези». У 988 р. князь Володимир Святославович зміг збороти опір херсонесців 
(Корсунь) тільки тоді, коли зруйнував гончарний трубопровід, по якому самопливом 
подавалась вода у місто (Радзивіл. літопис). 

З Іпатіївського та Волинського літописів нам стає відомо про облоги Пронська (1207 р.) і 
Галича (1219 р.): «Они же бояхуся, излязящи из града не брани для, но жажды ради водныя, 
измираху бо мнози люди в граде» (Іпат. літопис). Справді ж бо, «Не знаємо ціну водиці, доки 
не висохла криниця», пор. сучасне закарпатське «Коли колодязь висихає, вода честь має». 

Відомо, що прислів’ям властива варіативність. Багато варіантів має прислів’я «Не плюй у 
(в) криницю (колодязь, воду, до студні), (бо) згодиться, пригодиться, знадобиться, трапиться, 
прийдеться (прийдеш, бо з неї будеш) води(у, цю) на(пити)сь/ся» та ін. Серед засобів 
варіювання фіксуємо синтаксичні видозміни (заміни сполучників або втрата їх та сполучних 
слів), заміну діалектних слів літературними, редукцію всього виразу або ж навпаки 
перетворення його майже в притчу та ін.: «В криницю воду лить — тільки людей смішить», 
«Нащо в криницю воду лляти (коли вона й так повна)», «Не лий воду до криниці, бо вона й 
так повна». Паремії констатують («Багатому вода сама ллється, а бідному — до криниці йти», 
«Криниця і та висихає» (пор. рос. «И колодезь причерпывается»), «Коло річок колодязів не 
копають», «Через цямрину нелегко воду пити») і застерігають («Не брудни криниці, бо 
схочеш водиці», «Не зарікайся з тої криниці воду пити»). 

У перлинах народної мудрості звучить іронія, коли йдеться про безцільність, марність 
праці («В ліс дров не возять, а в колодязь воду не ллють»), чи алегорія («Дарма з сухої 
криниці воду брати», «До сухої криниці не йдуть пити водиці»). Паремії повчають («Треба 
нахилитись, щоб з криниці води напитись», «Пізно колодязь копати, як хата горить») і 
звеличують роботящу й мудру людину («З глибокої криниці студена вода», «(Лиш) до доброї 
(чистої) криниці стежка утоптана (йдуть люди пити водиці)». 

Варіюються в прислів’ях і слова: криниця — колодязь. Цей синонімічний ряд в 
українській мові може бути розширений рідковживаними, застарілими та діалектними 
номенами: студня (студни́к, стунни́к стуйник, студзянец, студничка, студенка, стунничка), 
вікнина, к[a, е, и, і, у ]рни́ця (з метатезою), копа[н, ч]ка та ін. 

Матеріали літописів свідчать про те, що номен кр[и, ы]ница (вперше — Іпат. літ. під 
1150 р.) здавна використовувався у прямому і переносному значеннях. 

Семантично близькі до цього слова у значенні «джерело» зрой, здрой, зрудленка. У 
болгарській, македонській, сербохорватській, словенській та українській мовах для 
позначення сукупності кількох сильних джерел води на поверхні використовується назва 
ізвір (извор), пор. ще білор. узнор «струмок, що б’є із землі фонтаном». У зв’язку з цим 
можна припустити, що у словнику Б. Грінченка маємо помилковий запис: «Ой у полі 
криниченька на чотири зводи». Останнє слово, мабуть, повинно бути звори, тобто джерела, а 
не зводи. 

Цікавим, на наш погляд, є й те, що споріднене давньоруське кр[ы, и]ня теж означало 
джерело води, а слово кринье виступало із збірним значенням «крига, крижини»: «и 
сварачала лед крынемъ великым акы хоромы и то устье реки» (Пск. літ., II, 58). Варто 



пригадати ще й старослов’янське криниця, що означало «посудина, глечик». Семантика 
старослов’янського слова дає нам підстави зазирнути у глибину віків, до Давньої Греції, де 
колодязів було дуже багато, а заслугу прориття першого з них приписують Данаї. Греки були 
першими в обладнанні цистерн для збирання та зберігання дощової води, яка вважалася дуже 
корисною. 

У Києві однією з найдавніших, що збереглася до наших днів, є криниця, побудована у X-
XI ст. на території Софійського собору. Найкращі джерела з чудовою водою знаходились під 
горою Киселівською (Здихальниця). По дерев’яних трубах самопливних водостоків вода 
подавалася у двір Київської академії та в сусідні місця на Подолі. У XVI-XVII ст. були 
влаштовані фонтани у Фролівському та Братському монастирях і на Торговій площі. А на 
Володимирській горі було влаштовано резервуар на висоті 30 м від рівня Подолу, звідки по 
дерев’яних трубах поступала вода у колодязь загального користування. Над ним стояла 
статуя легендарного богатиря Самсона, що роздирав левову пащу, звідки й лилась вода. На 
жаль, у 1908 р. під час епідемії холери колодязь виявився зараженим, його закрили, а пізніше 
й розібрали. 

За даними археологів, у містах Східної Європи колодязі широко розповсюдились із 
середини XV ст.; найчастіше вони були чотирикутними. У словнику Грінченка знаходимо 
слово криниця у значенні «одне із сузірь»: «По дорозі (Чумацький Шлях), саме в розсохах 
єсть криниця — чотири зірки, а від неї пішла дівка з відрами — три зірки» (II, 306). Значно 
рідше криниці мали шість кутів або були круглої форми. Про суттєве значення цієї реалії в 
житті та побуті свідчать непоодинокі записи у так званих «переписних» книгах, де зазначали 
наявність на садибі колодязя або «півколодязя». За власністю розрізнялися «дворовые, 
монастырские, уличные, т. е. общественные» колодязі. 
Літописні джерела фіксують слово колоде[з, ц]ь (етимологія якого досі остаточно не 

з’ясована) ще з IX ст. у значенні «джерело, струмок», у X ст. слово зазначено як назва 
колодязя та зруба над ним (Лавр. літ., під 997 p.), а з XIV ст.— воно є номеном для шахти 
бурового колодязя на соляних промислах; у російських говірках колодец може означати 
«вікно на болоті, провал на болоті, не зарослий травою і заповнений водою» (Слов. рус. нар. 
говоров, XIV, 156). Старослов’янський відповідник аналізованого слова клад[я, е]зь, крім 
двох спільних сем, мав у своїй семантичній структурі ще одну: «різновид умивальника у 
церкві» (Слов. рус. яз., VII, 151). 

На позначення викопаної чи природної ями, в яку з джерела прибуває вода, в українських 
говірках уживаються поодинокі назви з іншими коренями, зокрема вікнина (на 
Слобожанщині), норянка та яма (ямка) (у межиріччі Латориці та Боржави). Остання може 
розглядатися як найближчий синонім до слова копань (копанка); слово норянка пов’язане з 
глибиною, а вікнина має кілька цікавих етимологічних тлумачень. 

З давніх-давен образ криниці в усній народній творчості набув символічного значення, 
яке використовують майстри художнього слова: «Я б радив тобі.., любчику, закинь... 
нинішню пригоду в криницю забуття» (І. Франко); «І коли через віки невідомий митець 
знову припаде устами до незглибимої криниці життєвого й художницького подвигу 
Т. Шевченка, то й тоді зачерпне він звідти снаги для свіжого слова» (СУМ, IV, 349). 
Отже, прислів’я і приказки рідної мови — це не лише скарбниця народного досвіду, а й 
першооснова нагромадження культурних цінностей, джерело розвитку мовної особистості. 
Тож припадаймо вустами до народної криниці, в якій ніколи не висихає водиця. 


