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FOLK METEOROLOGICAL TERMINOLOGY  
OF POLISHCHUKS (MATERIALS TO «THE 
DICTIONARY OF TRADITIONAL INTANGIBLE 
CULTURE OF THE RIGHT-BANK POLISYA»)

Introduction. Interest in traditional meteorological folk 
knowledge is caused by the applied aspect of this branch of folk 
culture, and by the possibilities of applying its experience in 
modern conditions. Under the influence of education and mass 
media, the population of Polissya villages is enriched with sci-
entific knowledge, that leads to the leveling of traditional folk 
knowledge, beliefs and ideas. The process of folk culture de-
cline is accelerated as a result of the Chornobyl accident. 
Therefore, the organization of the dictionary of terms and ter-
minological local variants related to folk meteorological knowl-
edge is now quite relevant.

Problem Statement. The analysis of the collected field data, 
which reflect not only the realities of traditional household cul-
ture, but also their terminology, led to the need to systematize the 
meteorological material by compiling an appropriate dictionary.

Purpose. Formation of the dictionary of folk meteorological 
terminology of the inhabitants of the Right-Bank Polissya 
based on the author’s expeditionary sources.

Methods. The methodology of publication is based on gen-
eral scientific principles and basic requirements for works of 
historical and ethnological direction. During the formation of 
the dictionary, a list of folk terms and terminological concepts 
was compiled, their content was briefly revealed and illustrated 
with narratives indicating the geography of life.

Results. Field data collected during 2002—2017 in the 
northern districts of Volyn, Rivne, Zhytomyr, Kyiv regions 
and from migrants from the Chornobyl Exclusion Zone were 
systematized and put into scientific circulation according to the 
author’s questionnaire. The dictionary includes terms and ter-
minological phrases used by the inhabitants of the Right-Bank 
Polissya to denote meteorological phenomena, animate / in-
animate nature, calendar dates and periods that predicted the 
weather and harvest.

Conclusion. The material presented in the dictionary about 
the folk meteorological knowledge of the inhabitants of the 
Right-Bank Polissya testifies to their organic kinship with the 
all-Ukrainian and all-Slavic ones. Despite this, there are many 
Polissya terms in the region that are not found in other regions. 
The analysis of meteorological terminology showed that some 
meteorological phenomena are dispersed throughout the terri-
tory of the Right-Bank Polissya. Modern field data show that 
the functioning of traditional folk meteorological knowledge is 
narrowing, it is being replaced by scientific methods of weather 
forecasting, but the memory of the elderly continues to passively 
preserve this layer of folk culture, which must be recorded.

Keywords: folk knowledge, folk meteorology, dictionary, 
term, Right-Bank Polissya.
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Метою публікації є формування словника народної ме-
теорологічної термінології жителів Правобережного Полісся 
на основі експедиційних джерел, зібраних протягом 2002—
2017 рр. у північних районах Волинської, Рівненської, Жи-
томирської, Київської областей та від переселенців із Чор-
нобильської зони відчуження за авторським запитальником. 
Для реалізації поставленої мети складено перелік термінів 
і термінологічних словосполучень, якими жителі Правобе-
режного Полісся позначали метеорологічні явища, живу/не-
живу природу, календарні дати та періоди, що прогнозували 
погоду і врожай. Коротко розкрито їх зміст та проілюстро-
вано наративами із зазначенням географії побутування. 

Хронологічно поданий термінологічний матеріал, зва-
жаючи на особливу стійкість у часі мовних форм культури, 
належить до набагато давнішої термінолексики Правобе-
режного Полісся, ніж сама інформація про нього, що запи-
сувалася від представників старшого покоління на початку 
ХХІ століття. Аналіз метеорологічної термінології показав, 
що окремі метеорологічні явища дисперсно побутують на 
всій території дослідженого регіону.

Ключові слова: народні знання, народна метеорологія, 
словник, термін, Правобережне Полісся.
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Вступ. Помітний інтерес до традиційних метео-
рологічних народних знань зумовлений прикладним 
аспектом цієї галузі народної культури, широкими 
можливостями застосування її багатовікового досві-
ду в сучасних умовах. Проте, крім власне приклад-
них завдань, етнологія насамперед досліджує народ-
ні знання як один з виявів світогляду українців, як 
складник традиційно-побутової культури, якій при-
таманне основне етнічне навантаження. Під впливом 
бурхливого розвитку освіти, загального підвищен-
ня культурного рівня свідомість населення полісь-
ких сіл постійно збагачується науковими знаннями, 
що призводить до нівелювання традиційних народ-
них знань, вірувань та уявлень. Прискорення проце-
су занепаду народної культури посилилося внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС. Тому впорядкуван-
ня словника термінів та термінологічних локальних 
варіантів, пов’язаних із народними метеорологічни-
ми знаннями, нині є досить актуальним. 

Публікація підготовлена в межах науково-
дослідної роботи Державного наукового центру 
захисту культурної спадщини від техногенних ка-
тастроф ДАЗВ України (далі — ДНЦЗКСТК) 
«Укладання термінологічного словника традиційної 
нематеріальної культури Правобережного Полісся» 
(номер державної реєстрації 0118U005217).

Стан розробки теми. Про комплексне вивчен-
ня традиційної культури Полісся як одного зі ста-
родавніх у мовному та етнокультурному відношен-
ні регіонів слов’янського світу свідчить чимала спе-
ціальна література останньої чверті ХХ — початку 
ХХІ ст. Репрезентація термінології досліджуваних 
явищ простежується в багатьох працях українських 
етнографів, зокрема приклади ареальної характерис-
тики термінів родильної та поховальної обрядовос-
ті — у працях Н. Гаврилюк [1—4], весільної об-
рядовості — І. Несен [5], харчування — Л. Ар-
тюх [6], народного вбрання — Л. Пономар [7; 8].

Цінний досвід з ареальної лінгвістики містять 
науково-дослідні роботи, підготовлені науковцями 
ДНЦЗКСТК, які зберігаються в Автоматизова-
ному інформаційному фонді науково-дослідних та 
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій Укра-
їнського інституту науково-технічної експертизи та 
інформації та присвячені народному календарю Рів-
ненського Полісся [9], народній метеорології Серед-
нього Полісся [10]. Ці роботи є результатом комп-

лексного історико-етнографічного дослідження різ-
них районів Правобережного Полісся.

Ономастика, народні назви різних елементів тра-
диційної культури Полісся — сталий об’єкт дослі-
дження лінгвістів. У 1960—1970-ті роки було опу-
бліковано праці з діалектології Полісся, побудова-
ні на етнографічному матеріалі [11; 12]. В останній 
третині ХХ — на початку ХХІ ст. з’явилося чимало 
праць українських мовознавців, присвячених народ-
ній термінології Полісся [13—26]. Значне місце у 
лінгвістичних дослідженнях посідають праці М. Ни-
кончука [27—33]. Метеорологічна лексика є одним 
із напрямків наукових студій відомого українського 
мовознавця О. Могили [34—37].

Інститут слов’янознавства та балканістики АН 
СРСР влітку 1962 р. започаткував вивчення на По-
ліссі етнографії, фольклористики, діалектології, іс-
торії, археології. Під час наукових експедицій про-
водився збір польового матеріалу етнолінгвістичного 
змісту, який зберігається в Поліському архіві Інсти-
туту слов’янознавства та балканістики Російської 
академії наук. В етнолінгвістичних працях російських 
учених суттєвого значення набуває термінологія, тер-
мінолексика культурних традицій. На основі польо-
вого матеріалу, зібраного на Поліссі, висвітлюються 
явища духовної культури регіону — обряди, віруван-
ня, фольклор, міфологія, — пов’язані з різними сфе-
рами традиційного побуту. При цьому домінують два 
дослідницькі підходи, коли поліський матеріал роз-
глядається в порівнянні з іншими слов’янськими тра-
диціями, а також в ареальній проекції. З урахуван-
ням цих засад було створено словник «Славянские 
древности» [38—42], опубліковано дослідження, 
присвячені народному календарю [43; 44], народ-
ній міфології і демонології [45], термінології весіль-
них чинів, весільного хліба [46] тощо. 

Подібні дослідження на Поліссі проводять також і 
білоруські науковці [47; 48].

Об’єктом дослідження є народна метеорологія 
жителів Правобережного Полісся. Предметом — 
термінологічна лексика (сукупність термінів, термі-
нологічних словосполучень), якою в традиційному 
побуті послуговувалися на позначення характерних 
явищ традиційної народної метеорології.

Метою публікації є формування словника народної 
метеорологічної термінології жителів Правобережного 
Полісся на основі авторських експедиційних джерел. 
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Джерельна база дослідження. Тематичний реєстр 
слів ґрунтується на польових матеріалах, зібраних ав-
тором протягом 2002—2017 років у Волинській, Рів-
ненській, Житомирській та Київській областях, зокре-
ма, під час комплексних експедицій ДНЦЗКСТК до 
Березнівського району Рівненської області (Березне-
2013), Любешівського та Маневицького районів Во-
линської області (Любешів-2015, Маневичі-2016), 
тематичних виїздів до Овруцького, Коростенського та 
Малинського районів Житомирської області (Овруч-
2017, Коростень-Малин-2017). Записи, накопиче-
ні при підготовці дисертаційного дослідження «На-
родна метеорологія українців Центрального Полісся 
кінця ХІХ — початку ХХІ ст.», зберігаються в Ар-
хівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М.Т. Рильського НАН України (Ф. 14—5, 
од. зб. 885, 886, 889, 890). Під час збору матеріалу 
використовувався авторський тематичний запиталь-
ник, що дало можливість зафіксувати в кожному об-
стеженому населеному пункті локальні варіанти назв 
однорідних явищ, а отже забезпечило як термінологіч-
ну, так і географічну повноту порівняльної бази.

Хронологічно поданий термінологічний матеріал, 
зважаючи на особливу стійкість у часі мовних форм 
культури, належить до набагато давнішої терміно-
лексики Правобережного Полісся, ніж сама інфор-
мація про нього, що записувалася від представників 
старшого покоління на початку ХХІ ст.

Методичні засади. При укладанні словника ми 
керувалися принципом «від гасла до реалії», тоб-
то від народного терміна до короткого визначен-
ня його змісту в царині народних метеорологічних 
знань. Тому, на нашу думку, його цілковито можна 
вважати за формозмістовим оформленням етногра-
фічним термінологічним словником-довідником.

На цьому етапі до словника введено терміни, 
якими жителі Правобережного Полісся позначали: 
1) метеорологічні явища; 2) живу та неживу приро-
ду, що віщувала зміни погоди і врожай; 3) календар-
ні дати та періоди прогнозування погоди і врожаю. 
У подальшому заплановано доповнити його терміна-
ми, які характеризують обрядові дії від посухи, гро-
зи, граду, морозу тощо.

При відборі термінологічних слів та словосполу-
чень враховувався етнографічний, а не лексикогра-
фічний напрямок словника. Тому перевага надава-

лася передусім тим варіантам, які: 1) є різнокорене-
вими, 2) мають різні префікси, суфікси. Між тим у 
складі зафіксованих варіантів раз у раз виникають 
такі, що відрізняються від ключового терміна (або 
один від одного) лише голосними — е, є, и, і (напр.: 
СТРІ́ТЕННЯ, СТРІ ́ЧЕННЯ, СТРЕ ́ЧЕННЄ, 
СТРЄ́ЧЄННЄ). З етнографічного погляду пере-
лік цих варіантів видається не надто цікавим. Важ-
ливіше було відібрати серед них найуживаніший фо-
нетичний варіант і внести його до словника. Близькі 
за звучанням та семантичним навантаженням тер-
міни подано через косу лінію (напр.: ВАРАБЕ́Й / 
ВАРА́БУХ / ВЕРАПТЮ́Х).

Народна метеорологічна термінологія частіше 
складається з однослівних термінів, проте трапля-
ються і словосполучення (іменник + прикметник; 
іменник + дієслово, іменник + числівник тощо) для 
номінування назв предметів, календарних дат тощо, 
які українці Правобережного Полісся використову-
вали при прогнозуванні погоди та врожаю. 

Словникові одиниці розташовано в алфавітному 
порядку. Усі гасла подано великими літерами в стовп-
чик із зазначенням наголосу. Вони можуть мати один 
або кілька варіантів. Якщо номінація багатоваріатив-
на (за частотою вживання — кумулятивна), то всі 
її локальні варіанти розташовано в дужках в алфа-
вітному порядку через кому (напр.: БЛИ ́СНЯВА 
(БЛЯ́СКИ, ГРОМ, СТРІЛА ́) — електричний 
розряд між хмарами або між хмарою та землею 
під час грози, блискавка). Водночас кожна зі спо-
ріднених за змістом лексем, розміщених у дужках, 
має своє місце в алфавітному переліку з позначкою 
див. та посиланням на кумулятивне гасло, але без 
зайвого повтору його означення, оскільки воно міс-
титься біля головного слова (напр.: БЛЯ́СКИ — 
див. БЛИ́СНЯВА; ГРОМ — див. БЛИ́СНЯВА; 
СТРІЛА́ — див. БЛИ́СНЯВА).

Якщо словникова одиниця має кілька значень, 
прийнято користуватися позначками 1, 2 тощо 
для повного розкриття її змісту та запобігання пе-
реобтяженню словника гаслами (напр.: ГА́ННА 
(ГА́НКА) — 1) літнє свято (7 серпня), коли кон-
статували стан погоди; 2) зимове свято (22 грудня), 
коли прогнозували погоду або констатували її стан). 
При взаємозалежному структурно-функціональному 
зв’язку визначуваних одиниць застосовується систе-
ма перехресних посилань, які можна відстежити за 
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допомогою позначки див. також (напр.: БДЖОЛА́ 
(БЧОЛА ́, ПЧОЛА ́) — медоносна комаха, за по-
ведінкою якої прогнозували погоду. Див. також 
БЛАГОВІ ́ЩЕННЯ).

Кожна словникова одиниця супроводжується най-
характернішими ілюстраціями-наративами із зазна-
ченням географії їх побутування. Усі географічні на-
зви подано відповідно до сучасного адміністративно-
територіального поділу України, за винятком 
населених пунктів Народицького району Житомир-
ської області, Чорнобильського та Поліського райо-
нів Київської області, які потрапили до Чорнобиль-
ської зони відчуження і нині зняті з обліку. На жаль, 
обсяг публікації не дає можливості окреслити повний 
ареал поширення того чи іншого терміна, тому для 
ілюстрування підібрано найяскравіші приклади.

Основна частина
АВДАКЄ́Я — див. ЯВДО́ХА / ВДО́КА / 

ЄВДО́ХА / ЯВДО́КА
А́ЙСТРА — див. КВІ́ТКА.
БАБ́ИНЕ ЛІТ́О — 1) календарний період осін-

нього потепління: По Покрові заре бабіне лєто (Би-
стричі Брз. Р.); Бабіне лєто послє Покрові. Баба 
війдє в кожусє да сядє, протягнє ногі (Левковичі 
Овр. Ж.); 2) павутиння, яке літає під час осіннього 
потепління: Вже осенню скоро буде летіти таке 
павутиння, то каже, то бабине літо вже. Наснує 
стильки (Залізниця Лбш. В.). 

БАГА ́ТА КУТЯ́ — див. ЩОДРУ́ХА.
БАКУ ́Н — див. ТЮТЮ́Н. 
БА́НЯ — див. БУ́ЛЬБАШКА / БУЛЬБА́ХА
БДЖОЛА́ (БЧОЛА́, ПЧОЛА́) — медонос-

на комаха, за поведінкою якої прогнозували пого-
ду: Бджоли як жужжать крепко, до то на вітер, 
на дощ (Заньки Радом. Ж.); Бчоли на хмуру по-
году не так ідуть у поле. Як погода і бачать, шо 
буде дощ, бчоли скорєй ідуть у поле, шоб набрать 
меду, бо буде дощ (Товстий Ліс Чорн. К.); Бчолки, 
як побачать, шо негода, то ховаються (Пісківка 
Брд. К.); Як має дощ буть, то пчоли з улля нє 
полєтять, будуть в уллє сідєть (Блажове Ркт. 
Р.). Див. також БЛАГОВІ́ЩЕННЯ.

БЕРЕ ́ЗА — дерево, за розпусканням та опа-
данням листя якого прогнозували погоду: Береза 
згори жовкне — протяжна осінь (Карасин Мнв. 
В.); Покі на березі листя не опаде, то зімі не буде 
(Ст. Дорогинь Нрд. Ж.); Як береза жовкне з-под 

низу, до зіма легка, як ізверха і до низу, значіть 
сувора зима (Варовичі Плс. К.); Біреза, вже як 
буде дощ, вона геть нагньона, пагонки тиї на-
гньониї. А вже як погода, вже вона пуднимаєть-
ся вгору (Деревок Лбш. В.); Як люшина вперед 
розов’єтца, то буде мокре літо, а як береза — 
то буде сухе. А як разом — то таке і таке буде 
(Кисоричі Ркт. Р.); Єслі береза розводиться біль-
ше як гольшина, раньше береза розводиться, знай, 
шо літо буде сухе, не йди не до прокурора, не до 
знахарки. Єслі береза розводиться разом із голь-
шиною, буде літо перепадисте, но єслі гольшина 
розов’ється раньше берези, буде літо мокре (Ро-
манівка Нвл. Ж.); Як береза хутнєй розберетца, 
то будє сухе лєто, а як ольшіна, то мокре (Лев-
ковичі Овр. Ж.); Як розовйєтця вперед ільха, до 
буде мокре лєто, а як береза — до сухе (Вишевичі 
Рдм. Ж.); Береза раніше розів’ється, то на сухе 
літо. А вільха — то на дощове (Пісківка Брд. К.); 
Бероза перва розовйєтца — сухе лєто, а як оль-
ха — мочліве лєто (Рудьки Чрн. К.).

БІ ́ЛИЙ ТИ́ЖДЕНЬ — календарний період, 
коли прогнозували погоду або констатували її стан: 
Які буде перші тиждень Великого посту, такі 
буде тиждень Білий, перед Паскою (Борщівка Кст. 
Р.); Вербич, то ще кожуха тербич, а Білий, то 
околілий (Ст. Чорторийськ Мнв. В.). 

БЛАГОВІ́ЩЕННЯ — календарне свято (7 квіт-
ня), з яким пов’язані прикмети на погоду: До Благо-
віщення землі не чіпай, саней не ховай і зими не лай 
(Романівка Нвл. Ж.); Яка погода на Благовіщення, 
то така буде і на Великдень (Українка Млн. Ж.); 
Як на Благовещення тепло, то і на Паску тепло, 
а як холодно, то і на Паску холодно (Балашівка 
Брз. Р.); Якшо до Благовіщення жаби зарейкали, 
то посля Благовіщення ще посидить стілько. А 
якшо вже після Благовіщення зарейкали, то вже 
буде тепло (Забужжя Лбм. В.); Як бчола до Бла-
говйєшчення вілетить, до буде посля столько се-
дєть (Товстий Ліс Чрн. К.). 

БЛИ́СНЯВА (БЛЯ́СКИ, ГРОМ, СТРІЛА́) — 
електричний розряд між хмарами або між хмарою та 
землею під час грози; блискавка: Бог насилає град, 
Бог насилає бляски і громи. То всьо од Бога (Вет-
ли Мнв. В.); Така хмара найшла — Господи. І ста-
ток як пасла там на хуторі. Страшно — хма-
ра така находить. Блиснява, гримить (Мукошин 



927Народна метеорологічна термінологія поліщуків (матеріали до «Словника традиційної…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020

Мнв. В.); Нє под якім дєрєвом нєможна ховатца 
в грозу, бо у дєрєво гром б’є (Левковичі Овр. Ж.); 
Дивитися, шоб нігде не були одкрити ні груба, ні 
комин, бо найбільш та стріла летить через ко-
мин (Деревок Лбш. В.).

БЛЯ́СКИ — див. БЛИ́СНЯВА.
БОРИС́ — календарне свято (13 червня), з яким 

пов’язані прикмети на врожай: До Бориса грєдка 
лиса. Були у нас такі, шо посадила жінка, не зна-
ла, шо Борис, посадила биб, на тички йшов той 
биб. Вона посадила, а друга каже: «А ти чого са-
диш, — каже, — сьогодні ж Борис?» — «О, я не 
знала!» То такий був хороший уродився. Другий 
рік посадить ще раз та сама жінка. Посадила, то 
і на тички не пішов. Ну, то вже вона знала, шо 
Борис (Погулянка Лбш. В.).

БУЗЬКО ́ — див. БУ́СЕЛ. 
БУ ́ЛЬБАШКА / БУЛЬБА́ХА (БА ́НЯ, 

БУ́ЛЬ КА) — водяний пухир на водоймі, за яким 
прогнозували тривалість дощу: Якшо бульбахи на 
воді, то довше йде (Бірки Лбш. В.); Буде ще дощ, 
як такі бані зберуться на тому, де долинка яка 
(Кукли Мнв. В.); Як дощ іде і бульбашки підска-
кують, то дощ ще буде йти (Небрат Брд. К.); Як 
дощ іде і такіє бульки по водє, то може іти цели 
день (Підлуби Ємл. Ж.). 

БУ́ЛЬКА — див. БУ́ЛЬБАШКА / БУЛЬБА́ХА
БУРУ́ЛЬКА / БУРУ́ЛЯ (СО́ПЛІ / СО ПЛЯ-

КИ́, СОСУ́ЛЬКА, СТРІ́ЛКА) — льодинка на 
стрісі даху, утворена від талого снігу, за якою при-
мічали обсяг урожаю та тривалість холодів: Як бу-
рульки довгі, то буде довга весна, затяжна, дов-
го холодно буде (Залісся Чрн. К.); Бурульок ба-
гато — добре на просо (Варовичі Плс. К.); Бурулі 
великі, то гарний льон вродить (Кам’янка Брз. 
Р.); Як з стріха стрілки великі, то на молошне 
літо (Пашківка Мкр. К.); Як соплякиє тиї є, о, 
каже, буде пасоля родитись, бо ж які то сопляки 
(Нова Руда Мнв. В.); Як соплі такі висять, то 
буде врожай на качани, на все в городі (Слобідка 
Плн. Ж.); Як довгіє сосулькі вісять, то буде довга 
зіма, а як коротенькіє, то каротка зіма (Ст. До-
рогиь Нрд. Ж.); Сосульок багато — на грібі (Ва-
ровичі Плс. К.). 

БУ́СЕЛ (БУЗЬКО́, БУ́СЕНЬ) — великий пе-
релітний птах з довгим прямим дзьобом і довгими 
ногами, за поведінкою якого прогнозували погоду: 

Єслі бузько такі бєли-бєлюсєнькі, значіть погода, 
єслі бузько такі чорни робітца, знай, шо будє нє-
года. Дощ должен його обміть (Блажове Ркт. Р.); 
Єслі буслов двойко, значить літо буде сухе, а єслі 
четверо, то для їх їжи хватає, то значить літо 
буде мокре (Велика Рача Рдм. Ж.); Бусли як рано 
відлітають, то буде рання зіма (Липівка Мкр. 
К.); Як високо летять бусні, то довго ще до зими 
(Погулянка Лбш. В.). Див. також ВИКИДА ́ТИ 
БУСЛЕНЯ́.

БУ́СЕНЬ — див. БУ́СЕЛ.
БЧОЛА ́ — див. БДЖОЛА́.
ВАЗО ́Н — кімнатна рослина у горщику, за 

якою прогнозували погоду: Такий колись був плак-
са вазон, на йому зранку краплі єсть — буде дощ 
(Люб’язь Лбш. В.); Вазон-панянка — крапельки 
на листочках стають на дощ (Великий Курінь 
Лбш. В.); Був у мене таки вазон, шо як нема дощу, 
а тодє з його капає наче сльозка, то буде дощ 
(Любарка Нрд. Ж.); Є такий вазон-крапивка — 
як має буть дощ, то по йом крапельки (Липів-
ка Мкр. К.). 

ВАРАБЕ́Й / ВАРА́БУХ / ВЕРАПТЮ́Х — 
див. ГОРОБЕ́ЦЬ / ГОРОБЕ́Й. 

ВАРВА́РА — день календаря (17 грудня), з 
яким пов’язані прикмети на погоду. Див. також 
МИКО ́ЛА. 

ВЕЛИ́КДЕНЬ (ПА́СКА) — календарне свя-
то, з яким пов’язані прикмети на погоду: Только 
тепла, шо од Великодня до Петра (Білокоровичі 
Олв. Ж.). Див. також БЛАГОВІ́ЩЕННЯ.

ВЕЛИ ́КИЙ ПІСТ — календарний період, за 
яким прогнозували погоду: Як начинається Вели-
кий піст, на Паску, каже баба на мене: «Запамня-
тай, як у понеділок, який буде денечок, бо це пер-
ший день посту. Отак, як погода, то буде вісна 
хороша, а як негода, то буде вісна холодна. А на 
другий день у вувторок, то було в понеділок, на 
другий день літечко таке вже буде. А сирида — 
осень. Який день, така й осень». Вже за зиму ні. 
Тильки за гети три дні (Угриничі Лбш. В.); Пер-
шого дня посту як буде сонце, то будє лєто по-
годліве, а як нема, то будє лєто нєгодліве (Не-
мовичі Срн. Р.). 

ВЕРБА ́ (ШУЛЬГА ́) — дерево, за яким визна-
чали погоду: Верба плаче, з листя капки капають 
на дощ (Мар’янівка Рдм. Ж.); Верба на дощ плю-
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єтця (Пашківка Мкр. К.); Як листя верби пере-
вернетца другим боком, сивим листом, до буде не-
года (Сімаківка Ємл. Ж.); Верба, як дощ має буть, 
то таке таче, як піна у неї є (Сторожів Крц. Р.); 
Шульга як мокра, капає, то знайте, шо дощ буде 
(Щитинь Лбш. В.).

ВЕРБИ́Ч — див. ВЕ́РБНА НЕДІ́ЛЯ. 
ВЕ́РБНА НЕДІЛ́Я (ВЕРБИЧ́) — календарне 

свято, з яким пов’язані прикмети на погоду: Вербний 
тиждень дуже холодний. Ми, хазяйкі, должни все 
перестірать, побелить кругом, щоб до Вербного 
тижня нам все переробить, бо тоді буде похоло-
дання (Борщівка Кст. Р.); Як настане Вербіч, то 
кожуха тербіч (Мелені Крс. Ж.); Вербич — ко-
жуха тербич (Осикове Мкр. К.).

ВЕСЕ́ЛИЦЯ / ВЕСЕЛУ́ХА — див. ВЕСЕ́ЛКА.
ВЕСЕ́ЛКА (ВЕСЕ́ЛИЦЯ / ВЕСЕЛУ́ХА, 

РА́ДУГА / РА́ЙДУГА, ТЕ́НЧА) — атмосфер-
не явище у вигляді дугоподібної різнобарвної сму-
ги, утворене внаслідок заломлення сонячних проме-
нів у краплинах дощу, за яким прогнозували погоду: 
Як іде дощ да появітца веселка, до кажуть, шо 
уже все, вже вісушує, вже не буде дощу (Потапо-
вичі Овр. Ж.); Веселиця появилась проти погоди 
(Феневичі Івн. К.); Радуга — то вже Господь таке 
знамено дав, шо не буде потопа (Череваха Мнв. 
В.); Як радуга появилася, то ще дощ буде. Каза-
ли: веселуха воду набирає (Красятичі Плс. К.); То 
кажуть райдуга, то веселуха. Якшо з’являється 
райдуга, значить дощ скоро закінчиться (Берези-
чі Лбш. В.); Тенча набирає воду — буде дощ (За-
бріддя Чрн. Ж.). 

ВИКИДАТ́И БУСЛЕНЯ ́— дія дорослих бус-
лів, за якою дізнавалися про майбутній урожай: Як 
бузько скине яйце з кубла, то мона буде хлібину 
купить за яйце, як скидає бужченя, то за дитя 
не купиш хлібину (Даничів Крц. Р.); Як бусел бус-
леня викине, то і за дитя не купиш хлєба, а як 
яйце викине, то й за яйце купиш хліба (Феневи-
чі Івн. К.).

ВИНОГРА ́Д — витка кущова рослина з широ-
ким листям та плодами-гронами, за якою прогнозу-
вали погоду: Виноград абізатєльно буде плакать, 
будуть калюжки — буде дощ (Великий Карашин 
Мкр. К.).

ВИ́ХОР (ВІТЮ́Х, ВІХРА́Л, ЗЛИЙ ІДЕ́, 
КРУ́ЧА КРУ ́ТИТЬ, ПЕЧКУ ́Р) — поривчастий 

кругоподібний вітер: Вихор — вітюх. Ножі кидали 
всередину. Як попадеш точно в ціль, то кров буде 
на ножі. Бо там нечиста сила якась є, крутить. 
Як попадеш у цей вітюх, то він тебе калікою зро-
бить. Треба добре присідати до землі, бо воно тебе 
скрутить так (Кропивники Шцк. В.); Як віхор 
ішов, то хрестілісь і пріпадалі, як такій ото ка-
чає, то пріпадають до землі. Віхор — віхрал. Каза-
лі, шо ножа вкінь, то кров будє (Удрицьк Дбр. Р.); 
Як вихор ішов, то припадали до землі. Вихор — 
це кажуть круча крутить. Як кого зачепить, то 
заболіє (Кам’янка Брз. Р.); Як віхор ішов, то його 
хрестили і сами хрестились, падали ниц, бо то, не 
дай Бог, попасти. Воно ж чі вмреш, чі не вмреш, а 
зробить параліч і прабіває калєкай (Опачичі Чрн. 
К.); Ми всі коло клуба — була неділя. І зорвався 
оцьой печкур — такий бур’ян — печкур зорвався 
такий висотою як ото отам у нас вишка стоїть 
ота мобільна. Печкур — то недобре. Христимо-
ся (Невір Лбш. В.).

ВИ́ШНЯ — дерево, за опаданням листя якого 
прогнозували погоду: Як вишня листя скине зара-
ня, то буде рання зима (Череваха Мнв. В.); Дов-
го вішня будє зєлєна, довга осєнь буде (Рудьки 
Чрн. К.).

ВІ́ДЬМА МА ́СЛО КОЛО ́ТИТЬ / ВІ ́ДЬМА 
МА́СЛО Б’Є — див. СЛІПИ́Й ДОЩ. 

ВІДЬО ́МСЬКИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ ́Й 
ДОЩ. 

ВІ́ЛЬХА / ІЛЬХА́ / О́ЛЬХА (ГОЛЬШИН́А / 
ОЛЬШИ́НА, ЛЮШИ́НА) — дерево, за розпус-
канням листя якого прогнозували погоду. Див. та-
кож БЕРЕ́ЗА. 

ВІ́ТЕР / ВІ́ТЬОР — горизонтальний рух пото-
ку повітря: Як вєтер великій, значіть дощу наже-
не, або снєгу. Зимою, скуль вєтер не подуне, до вон 
холодний (Потаповичі Овр. Ж.); Холод пріносить 
сєвєрний вєтер (Залісся Чрн. К.); Як кіт дере ніг-
тями, то вітьор буде (Забужжя Лбм. В.). 

ВІТЮ́Х — див. ВИ́ХОР.
ВІХРА ́Л — див. ВИ́ХОР.
ВОДА́ ЗАПАДАЄ́ — зменшення води в крини-

ці або іншій водоймі, яке слугує провісником погод-
них змін: Як вода западає у колодязі, то на дощ. 
Так само і в речци (Підлуби Ємл. Ж.); Хутко як 
вступить вода, то тоже кажуть — дощ буде по-
слі. То правда. Як хутко тут вода стоїть, тут 
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вступила, всьо — знов виходить хмара, знов дощ 
іде (Дольськ Лбш. В.). 

ВОДО́ХРЕЩА (КРЕЩЕ́НІЄ) — календар-
не свято (19 січня), з яким пов’язані прикмети на 
погоду: Трещі, не трещі, вже минули Водохрещі. 
Сонце вгору, а сапожніки донизу. Вже буде те-
плєй, вже чоботи не треба. Циган кожуха про-
дає. Седить циган под клунею да вістромів паль-
ца. Каже: «Ого, як холодно. Як тей мужік у ко-
жусі на печі седить?» (Вишевичі Рдм. Ж.); Трещи, 
не трещи, вже минули Водохрещи. Після Водо-
хрещ циган продав кожуха, а купив халата. Вже 
буде тепло (Мироцьке Ксв. К.); Вже послє Кре-
щенія циган кожуха продавав, вже буде тепліти, 
вже він не треба (Любязь Лбш. В.).

ВОРО ́НА (ВОРОНЯ ́ЧЧЕ) — хижий птах, 
що живе поблизу населеного пункту на дереві, за 
поведінкою якого прогнозували погоду: Як зимою 
ворона сідає на версі на дереві, то буде мороз, а 
як сідає посередині дерева, то буде мороз слаб-
шать (Вел. Любаша Кст. Р.); Ворони як лета-
ють, у купу зберутца, то вже дощ буде, бо воро-
ни весєллє робеть. Як крачуть ворони, до тоже 
на дощ. Як маєтца буть дощ, до вже крачуть. 
Зберутца у купу (Бистричі Брз. Р.); Воронячче 
як летає зграями — тоже на негоду (Білокоро-
вичі Олв. Ж.).

ВОРОНЯ ́ЧЧЕ — див. ВОРО́НА. 
ВО́ЩА — див. ЧЕРВО́НЕ / КРА́СНЕ НЕ́БО.
ВСЄ́РЕДНА — тиждень перед Масляною, з 

яким пов’язані прикмети на погоду: Як метєлі-
ца така, то це Всєредна в гості ідє, а метєліца 
мєртвім дорогу замєтає (Левковичі Овр. Ж.).

ВУ́ХА СВЕРБЛЯ́ТЬ — див. СПА́ТИ ХО́
ЧЕТЬСЯ.

ГА́НКА — див. ГА́ННА. 
ГА ́ННА (ГА́НКА) — 1) літнє свято (7 серп-

ня), коли констатували стан погоди: Минули Ган-
ки — холодниє ранки (Маринин Брз. Р.); 2) зимо-
ве свято (22 грудня), коли прогнозували погоду або 
констатували її стан: Ганки — запрагай коня в сан-
ки (Дольськ Лбш. В.); Від Ганнив треба дванад-
цять днив личить і предсказувать погоду. Який 
сьогодні день, який другий, це так буде усі дванад-
цять місяців. То треба писать. Мона було знать, 
але неділі не щитать, а тільки будні (Марянівка 
Рдм. Ж.). Див. також МИКО́ЛА.

ГОЛОВА́ БОЛИ́ТЬ — див. СПА́ТИ ХО́
ЧЕТЬСЯ.

ГОЛЬШИ́НА / ОЛЬШИ́НА — див. ВІ́ЛЬХА.
ГОРІ ́ХІВ БАГА ́ТО (ГРИБО ́В БАГА ́ТО, 

ЖО́ЛУДУ БАГА́ТО, РЯСНА́ ГОРОБИ́НА) — 
прикмета 1) на врожай: Як зародіть жолуд і гріб, 
то чоловєк погіб, будє голад (Блажове Ркт. Р.); 
Як уродять жолуди, то не буде зерна на полі (Ве-
ликий Карашин Мкр. К.); 2) на холодну зиму: Як 
гриби сильно є, то морозяна зима буде (Щитинь 
Лбш. В.); Багато жолуду — страшна зима. Ра-
бина расна — страшна зима (Мелені Крс. Ж.).

ГОРОБЕ ́ЦЬ / ГОРОБЕ́Й (ВАРАБЕ́Й / 
ВАРА́БУХ / ВЕРАПТЮ́Х, ЖІДО́К, КОНО-
ПЛЯ ́НІК) — маленький сірий птах, який живе 
поблизу житла людини, за поведінкою якого про-
гнозували погоду: Горобці, я знаю, на завірюху хо-
ваються під стріху (Ветли Лбш. В.); Горобці цві-
рінькають, купаються у піску перед дощем (Ди-
мер Вшг. К.); На завірюху ховаються під стріху 
гороб’ї. Гороб’є купаютца у песку, до дощ буде. 
Гороб’є цвірінькають на дощ (Удрицьк Дбр. Р.); 
Жідкі, коноплянікі як купаютца у калюжі, зна-
чіть на погоду, а як под стрєху лєзуть, то на не-
году (Потаповичі Овр. Ж.); Вороблі до того вже 
співали перед дощем. Так співали всякими. А гин-
чий раз нема неяк. Я замічала, що буде дощ іти 
(Городок Мнв. Р.); Кури в піскові купаються, і 
варабухи так само, то на дощ (Піща Шцк. В.); 
Якшо має бути дощ, то вераптюхи дуже припа-
дають до землі (Забужжя Лбм. В.). 

ГОРОБИ́НА / ГАРАБИ́НА НІЧ (ГРАБИ́
НОВА НІЧ, ЗЕНІ́ЦА, РАБІ́НА / РАБИ́НОВА / 
РЯБИ́НОВА НОЧ, РА ́БОВА НОЧ) — трива-
ла блискавка без грому, інколи гроза протягом ночі: 
Горобина ноч. Цвітуть оріхи і папороть (Любар-
ка Нрд. Ж.); Горобина ніч — вона позже за тиж-
день, як жито красуєтця. Грім сільний, дощ іде 
ноччу. У цей час папороть цвіте (Мироцьке Ксв. 
К.); Гарабина ніч: гроза, да, гляди, шкоди наро-
бить (Опачичі Чрн. К.); Рабінова ноч. Тодє цві-
те рабіна, один єдінственни раз. Воно все цвіте 
тодє і все говоріть (Потаповичі Овр. Ж.); Перед 
Іллєю рабіна ноч: гром, хмара веліка. Буває, шо 
є дощ, а буває, шо нема (Залісся Чрн. К.); Рябі-
нова ноч. Зіхає сільно. Папороть цвітє да Трой-
ци. Казалі в рябінову ноч. Хто того цвєта зо-
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рвє, дак усє будє знать (Рудьки Чрн. К.); Граби-
нова ніч. Мигає здорово, мольнія така ноч (Димер 
Вшг. К.); Рабова ноч — перед Іваном Купалом. 
Оце вона Рабова ноч. Папороть цвіте і сильно 
гроза, може і дощ іти (Поліське Крс. Ж.); Зе-
ніца — целу ноч гримить і блискає, а дощу нема 
(Кисоричі Ркт. Р.). 

ГРАБИ́НОВА НІЧ — див. ГОРОБИ ́НА / 
ГАРАБИ́НА НІЧ.

ГРЕЧА́НА СОЛО ́МА — стебла гречки піс-
ля обмолоту, здатні вбирати вологу, за станом яких 
прогнозували погоду. Див. також СІЛЬ.

ГРИБО́В БАГА́ТО — див. ГОРІ́ХІВ БАГА́ТО.
ГРОМ — див. БЛИ́СНЯВА. 
ГРОМНИ ́ЦЯ — див. СТРІ́ТЕННЯ. 
ГУРБИ ́ СНІ́ГУ — див. СНІ́ГУ БАГА́ТО.
ГУ ́СКА (КА ́ЧКА, У ́ТКА) — свійський водо-

плавний птах, за поведінкою якого прогнозували по-
году: Гусі купаютца на погоду. На холод гуска ха-
ває дзюба сюди-о, под крило. Так само і качка. На 
одной нозє стают гусі, то вже знай, шо буде мо-
роз, шо буде холодно (Немовичі Срн. Р.); Уткі по-
лощутца і рінають часто — тоже дощ буде. Гусі 
так само. Гусі носи хавають — на холод (Підлу-
би Ємл. Ж.).

ДИМ — суміш дрібних твердих частинок і газо-
подібних продуктів, які виділяються в повітря при 
згорянні чого-небудь, за станом якої прогнозували 
погоду: Як дим високо йде, то погода, а як тихо 
падає на землю, як качеється, то буде відлига 
(Кропивники Шцк. В.); Дим з комена, як іде стов-
бом, до значіть буде погода, а як іде розкідисто, 
значіть на негоду (Варовичі Плс. К.). 

ДИТЯ ́ЧИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ. 
ДМИТРО́ (ДМИТЬО́Р) — календарне свято 

(8 листопада), за яким прогнозували погоду: На Дру-
гу Пречисту і на Дмитра дивилися з якого боку 
вітер дує. Якщо він дує з півдня, значить зимою 
більшість вітрів буде з півдня, якщо з півночі, схо-
ду і заходу, то так буде і зимою. Більшість будуть 
вітри звідти дути. Дмитьор — хитьор, бо пере-
хитрує Пречисту. Бо буває, що совпадає вітер на 
Пречисту і Дмитра, а буває, шо ні, але Дмитьор 
славніший, він перехитрить (Піща Шцк. В.).

ДМИТЬО́Р — див. ДМИТРО́. 
ДОЩ ЗАТЯЖНИ́Й — див. ДОЩ ОБЛИЖ-

НИ ́.

ДОЩ ЗРА ́НКУ — опади, прив’язані до періо-
ду доби, за якими прогнозували їх тривалість: Дощ 
вранці, як бабині танці (Велика Осниця Мнв. В.); 
Як дощ починається зранку, то довго не буде. 
Кажуть, як зараня гость приєде, то не ночує, 
а як з обіда приїде, то він вже й ночує (Андріїв-
ка Чрх. Ж.); Як іде дощ на повниє горшки, на по-
вниє каструлі, то може і целиє сутки йти (Бі-
локоровичі Олв. Ж.); Як починаєтця дощ зран-
ку, то бери дранку і на поле їдь, а як починаєтця 
з обід, то повертай оглоблі та додому їдь (Біло-
городка Ксв. К.). 

ДОЩ ОБЛИЖНИ́ (ДОЩ ЗАТЯЖНИ́Й, 
ДОЩИ́ЦЯ) — тривалий дощ: Дощиця — тиж-
день буде іти (Череваха Мнв. В.); Є такий (дощ) 
оближни, кажуть, то як вранці почнеться, то ці-
лий день (Осова Дбр. Р.); Як дощ іде і бульбаш-
ки, то кажуть, шо буде дощ затяжний (Велика 
Рача Рдм. Ж.).

ДОЩИ́ЦЯ — див. ДОЩ ОБЛИЖНИ́. 
ДРЕМО́ТИ НАПАДАЮ́ТЬ — див. СПА́ТИ 

ХО́ЧЕТЬСЯ.
ДРУ́ГА ПРЕЧИ ́СТА — календарне свято 

(21 вересня), за яким прогнозували погоду. Див. 
також Дмитро ́.

ЖА́Б’ЯЧИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ.
ЖА́БА — земноводна тварина, за поведінкою 

якої прогнозували погоду та початок сільськогос-
подарських робіт: Жаби як тамка на дереві якось 
скрегечуть, то кажуть: буде дощ (Велика Осни-
ця Мнв. В.); Є такіє спеціальниє зелениє жаби і 
крічат перед дощем (Немовичі Срн. Р.); Як жаби 
закракали, то треба садити горох, то не буде чер-
вивий (Годомичі Мнв. В.); Весною жаби заквака-
ли. То в цей день треба гарбузи садить (Андріїв-
ка Чрх. Ж.). 

ЖАР — розжарене вугілля, за станом якого про-
гнозували погоду: Жаріє (блищить жар. — О. В.), 
то на мороз, а як потухне зразу, то буде одлига 
(Студениця Крш. Ж.); Як жар розгорівся у пичі, 
значить буде мароз (Великий Карашин Мкр. К.).

ЖА́РЄВА / ЗАЃРЄВА — див. ЧЕРВОН́Е / 
КРА́СНЕ НЕ́БО.

ЖИДО́ВСЬКІ КУ ́ЧКИ — за прикметами хо-
лодні або дощові календарні дні восени: Як жидов-
ськиє кучки, то може дощ іти і две неделі, а як 
часом нема, то колись жидова брала гарбузу, шоб 
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капала вода, бо вони не можуть без дощу (Ки-
соричі Ркт. Р.); Євреї, я чув, гарбуза розрежут, 
чепляют на шнурку, дирки проб’ют, ллют туди 
воду, шоб це дощ ішов. Це так на кучки (Поліс-
ке Крс. Ж.).

ЖІДО́К — див. ГОРОБЕ́ЦЬ / ГОРОБЕ́Й.
ЖО ́ЛУДУ БАГА ́ТО — див. ГОРІ ́ХІВ БА-

ГА ́ТО. 
ЗА́ГРАВА (ОТТЄ ́НЬОК) — ранковий від-

блиск на небі, за характером яскравості якого про-
гнозували погоду: Як на сході сонца така заграва 
червона, буде в’єтер. Зимою це до морозу, а лє-
том на жару (Мелені Крс. Ж.); Як сонце сходить 
на лєву сторону наче одтєньок, значить на дощ, 
а як оттєньок на праву сторону, значить погода 
буде. Оттєньок подходить до оранжового цвєту 
(Вишевичі Рдм. Ж.). 

ЗВУК ЧУТНО ́ — слухове відчуття, виклика-
не механічними коливаннями, за яким прогнозували 
погоду: Як баби, жінки, літом свараться за кури, 
за землю. Як воно по селі чутно, то всьо — буде 
переміна погоди (Маринин Брз. Р.); У нас тут 
тартар-завод був, то він і вночі робив, то він 
сігналив. Менялися вже бригади. То вже звук як 
іде, то го-го-го, то чути далеко (Череваха Мнв. 
В.); Як поїзда добре чути, то буде змєна погоди 
(Пісківка Брд. К.). 

ЗЕНІ́ЦА — див. ГОРОБИ́НА / ГАРАБИ́НА 
НІЧ.

ЗИМА́ — 1) пора року між осінню та весною, за 
станом погоди якої прогнозували літню погоду: Зи-
мою не змерз — літом не нагрієшся (Піща Шцк. 
В.); Як зимою мороз пече, дак лєтом буде сонце 
пекти (Опачичі Чрн. К.); 2) див. СЕЛЕЗІНКА 
СВИНЯЧА. 

ЗИМА ́ГНИЛА ́— тепла зима: Як летить сніг 
все времнє і не розтає, то буде весна хароша, а як 
така гнила зима, то дощ, то гляди сніг, то роз-
тало, то навіяло, то вже літо таке буде (За-
бріддя Чрх. Ж.).

ЗИМА́ НАВА ́ЛЬНА — див. ЗИМА ́ ПЕ-
КУ́ЧА. 

ЗИМА́ ПЕКУ́ЧА (ЗИМА́ НАВА́ЛЬНА, 
ЗИМА́ ТО́ВСТА) — холодна, сніжна зима: На 
Покрову як із цеї сторони (північний вітер. — 
О. В.), то буде зима пекуча, а як зцюля (півден-
ний вітер. — О. В.), то буде тепла (Кисоричі Ркт. 

Р.); Миши вісоко роблять кубелечко — на велі-
кі снєг, товсту зиму (Хочине Олв. Ж.); На ду-
бах жолудь — тоже зима навальна буде (Щи-
тинь Лбш. В.). 

ЗИМА́ ТО́ВСТА — див. ЗИМА́ ПЕКУ́ЧА.
ЗІ́РКА — астрономічний об’єкт, за яким прогно-

зували погоду: Як ясні зорі, то на погоду більшин-
ство показує. Як зорі мригають, то на дощ, на 
сніг чи на вітер вони показують (Романівка Нвл. 
Ж.); Як зірко, ярко надворі, то буде мороз вели-
кий, це зимою. А літом, коли зірко, то погода буде 
значить. А розходяться зорі, то там зірко, то 
там, то вже на негоду (Пісківка Брд. К.). 

ЗЛИЙ ІДЕ́ — див. ВИ́ХОР.
ЗМІЯ́ МА́СЛО КОЛО́ТИТЬ — див. СЛІПИ́Й 

ДОЩ.
ЗОЗУ́ЛЯ / ЗЕЗУ ́ЛЯ — перелітний птах, за 

поведінкою якого прогнозували погоду та врожай: 
Як зозуля закує як дерево розпустітца, то ха-
рашо, а як на голий ліс закує, то недобре, на го-
лод (Колки Дбр. Р.); Як зозуля закує у лісі, то 
на гриби, на ягоди, а як у садку почуєш перший 
раз, то на садовину (Кропивники Шцк. В.); Зе-
зуля кує до Петра самого і посля Петра на те-
плу і позню осень. А як зезуля кидає зараней до 
Петра ковать, значить буде рання зима (Лю-
барка Нрд. Ж.). 

ЗО́РКО НА КУТЮ ́— див. ЗО́РЯНЕ НЕБ́О 
НА КО ́ЛЯДИ. 

ЗОРКОВА́ НОЧ НА ЩОДРУ ́ХУ — див. 
ЗО́РЯНЕ НЕ́БО НА КО́ЛЯДИ. 

ЗО ́РЯНЕ НЕ ́БО НА КО ́ЛЯДИ (ЗО ́РКО 
НА КУТЮ́, ЗОРКОВА́ НОЧ НА ЩОДРУ́ХУ, 
НА ВСЕ́НОЧНУ ЗО́РИ, НА КУТЮ́ БАГА́ТО 
ЗІР, НЕБ́О ЗВІЗДИС́ТЕ) — прикмета на хоро-
ший урожай, яку пов’язували із зоряним небом у пев-
ні свята: На Хрещення як небо звіздісте, то буде 
ягід пудов триста (Лобна Лбш. В.); Як на Все-
ночну, як паску святять, як на Всеночну зори, 
то гриби будуть (Залізниця Лбш. В.); Як зорко 
на Кутю Роздвяну, Новогодню, до це на грібі, вро-
жай прізнавали, харошо все казали (Товстий Ліс 
Чрн. К.); Як на Щодруху зоркова ноч, то буде на 
здоров’я людей. Це і врожай (Ремчиці Срн. Р.); Як 
багато зор на Кутю на Першу, то добре на вро-
жай (Підлуби Ємл. Ж.); Як зоряне небо на Новий 
рік, то на врожай (Липівка Мкр. К.); Як на Першу 
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Кутю багато зорок, то будуть рости микольніє 
грібі (у травні. — О. В.), як на Багату Кутю ба-
гато зорок, то вродить багато грібов лєтом, а як 
на Голодну — багато зорок, то будуть позніє грі-
бі (Мелені Крс. Ж.); Як зорі на Кутю, ясне дуже 
небо, врожай на поросята, на телята, на куреня-
та (Любарка Нрд. Ж.).

ІЛЛЯ ́ / ГИЛЛЯ́ / ЛЛЯ — календарний день 
(2 серпня), коли прогнозували погоду: Гилля наро-
била гнилля (Гораймівка Мнв. В.); На Ллє бура 
очі заллє (Острів’я Шцк. В.); До Ллі гром хма-
ра жєне, вєтер жене хмару, а посля Ллє вже хма-
ра йде проті вєтру. Не боїтца вєтру (Залісся 
Чрн. К.); Пріде Ілля — посуне листя з голля. Як 
на Іллю гріміть, до будуть горєхі чорниє (Меле-
ні Крс. Ж.); Од Іллі вода прибуває з неба і зем-
лі (Кропивники Шцк. В.); До Іллє сєно сохне на 
землє, а послє Іллє не вісушиш і на голлє (Сіма-
ківка Ємл. Ж.). 

І́НЕЙ — тонкий шар кристалів льоду, утворе-
ний осіданням водяної пари з повітря на охолодже-
ні предмети, за наявністю якого передбачали уро-
жай; опади: Як іней на деревах, то на мороз (За-
лісся Чрн. К.); Іней на взятка пчол буде (Товстий 
Ліс Чрн. К.); Іней хароші — хрукта буде (Пота-
повичі Овр. Ж.); Іней на врожай хліба, до Різд-
ва — на озимину, а після Різдва — на ярину (Іва-
новичі Плн. Ж.); Якого першого дня упав на дере-
ва іней великий, то хазяї колишні сіяли ярі у цей 
день. Якшо у суботу, то у суботу. Так буде уро-
жайний рік (Борщівка Кст. Р.). 

КАЛЕ́НДУЛА — див. КВІ́ТКА.
КАЛИ ́НА — кущова рослина, за цвітом та яго-

дами якої прогнозували погоду: Як калина зацві-
ла, то вже морозу не буде (Борщівка Кст. Р.); Як 
калина рано достигає, то рання зима буде (Кня-
жичі Плс. К.). 

КА́ЧКА — див. ГУ́СКА.
КА ́ЧКА ДИ́КА — водоплавний дикий птах, 

за поведінкою якого прогнозували погоду: І качки 
дики, якшо вони кубла роблять низко, значить 
літо сухе буде, якшо више роблять — мокре літо 
(Бучин Лбш. В.).

КВІ́ТКА (А ́ЙСТРА, КАЛЕ ́НДУЛА, КУЛЬ-
БА́БА, НАРЦИ́С, НЕЗАБУ́ДКА, НОЧНА́ 
ДОБА́, ОБДУВАН́ЧИК, ПАНИЧЕ,́ ПІВО́НІЯ, 
ТАРЄ́ЛОЧКІ, ТЮЛЬПА́Н) — різнобарвна час-

тина рослини з приємним запахом, що виростає на 
кінці стебла або гілки, за якою прогнозували пого-
ду: Квєточка цвіте на погоду, вона опустилася — 
на дощ (Немовичі Срн. Р.); Вже негода, вони за-
криваються. Астри є, то такі геть ти пелюстки 
тако закриються (Деревок Лбш. В.); Календула, 
у нас казали нагідки, перед дощем закривають-
ся (Залісся Чрн. К.); От нарциси були — закри-
ваються на дощ. Піонія, вона тоже стулюєть-
ся трохи (Ставок Кст. Р.); Перед дощем «ноч-
на доба» закривається. Кульбаба як цвіте, то 
буде добре, тепло, сухо, а як закривається, то 
буде дощ (Заньки Рдм. Ж.); Перед дощем закри-
ваютца обдуванчики циє (Поліське Крс. Ж.); Не-
забудка закривається на дощ (Красятичі Плс. К.); 
Єсть такі квіти — паниче — циє, що плетут-
ца по ниточках. Як на дощ, то вин стулився, а 
як сонце, то як зонтік (Вишевичі Рдм. Ж.); Пе-
ред дощем тюльпани закриваються (Вел. Люба-
ша Кст. Р.); Тарєлочкі закриваютца на дощ (Ди-
мер Вшг. К.).

КІ ́НЬ — свійська тварина, за поведінкою якої 
прогнозували погоду: Млявій конь робітца перед 
дощем на погоду на сиру (Товстий Ліс Чрн. К.). 

КІТ — свійська тварина, за поведінкою якої про-
гнозували погоду: Як коти на припечок лізуть чі до 
грубкі, то вже холоднєй буде. Кот пазурамі дере, 
то на вітер. Кот як у клубочок скрутитца, то 
буде холодно, а як віпрамляєтца то буде теє, те-
пло (Немовичі Срн. Р.); Кот вістюбітца на полу, 
лягає на холодне мєсто — буде тепло (Хочине 
Олв. Ж.); Кот наче спіть довго. Ляже да оббан-
деритця, да спіт на дощ. Єслі кот теплого мєсця 
шукає, до холодно буде (Варовичі Плс. К.).

КЛЮ́ЧНИЦА — див. ЯВДО́ХА / ВДО́КА 
/ ЄВДО́ХА / ЯВДО́КА

КОЛЯДА́ (РОЗДВО́) — календарний день 
(7 січня), коли прогнозували погоду та врожай: 
Зима до Роздва — лєто до Петра (Немовичі Срн. 
Р.); Яка погода перед Колядамі, така буде перед 
Петром (Ст. Дорогинь Нрд. Ж.); Як перед Роз-
двом снєг іде, до буде дощ іти перед Петром (Фе-
невичі Івн. К.); Тріщи, не тріщи, вже третій день 
по Роздві (Угриничі Лбш. В.). 

КОМА ́Р — див. МО́ШКА. 
КОНОПЛЯ ́НІК — див. ГОРОБЕ ́ЦЬ / ГО-

РО БЕ́Й.
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КОРО́ВА (ТОВАР́) — свійська тварина, за по-
ведінкою якої прогнозували погоду: Товар, як іде з 
паши да мукає, то так як на дощ (Немовичі Срн. 
Р.); Корова як пасеться да закине хвоста собі на 
спину да так і ходить — ето мається бути дощ 
(Удрицьк Дбр. Р.); Як корова війде з хлева у росє, 
потна — це уже жарка погода. Як корова війде на-
сухо, до буде погода меняцца, буде хоч немали, але 
середні дощ (Барвінки Млн. Ж.); Як женуть ху-
добу на поле, а корови піднімають голови, нюха-
ють повітря — то вже, кажуть, буде дощ. Куди 
вони нюхають, то з тієї сторони буде дощ. Як 
має буть дощ, то корова менш молока дає (Ан-
дріївка Чрх. Ж.); На дощ корови пагано ходєт, пе-
ред дощем грають, бегають, не хоче пастись (Тов-
стий Ліс Чрн. К.). 

КОСА ́ — див. СЕЛЕЗІ́НКА СВИНЯ́ЧА. 
КРЕЩЕ ́НІЄ — див. ВОДО́ХРЕЩА. 
КРОТ — невелика тварина, яка живе під землею, 

за поведінкою якої прогнозували погоду: Кроти кро-
тять по долині, лізуть вони на долину, знайте, 
шо буде сухо. А як вони, така мокреча, лєзуть на-
верх, до це буде мокро (Заньки Рдм. Ж.); Як кроти 
точать поле на високому, то буде сухе лето, а як 
на низком — то мокре (Балашівка Брз. Р.).

КРУМКА́Ч — великий хижий лісовий птах, за 
поведінкою якого прогнозували погоду: Еслі крум-
кач сядає на самому вершечку і «кра-кра-кра» — 
буде тепло, тилько крумкач седить усередині де-
рева — некого не питайте: буде мороз (Полісь-
ке Крс. Ж.).

КРУ ́ЧА — див. МЕТЕ́ЛИЦЯ.
КРУ ́ЧА КРУ́ТИТЬ — див. ВИ́ХОР. 
КУЛЬБА ́БА — див. КВІ́ТКА. 
КУРИ ́ЩЕ (КУРІЄ́ЧКА) — дрібний дощик: 

Курієчка — дрібний такий [дощ], як дим (Чере-
ваха Мнв. В.); Взяла своїх двоє дівчат і пошли 
по калину. Пошли ми в ліс. Дощ такий був, мжа 
така, курище (Ст. Чорторийськ Мнв. В.).

КУРІЄ́ЧКА — див. КУРИ́ЩЕ. 
КУ ́РКА — свійський птах, за поведінкою яко-

го прогнозували погоду: Курка хвостом як кру-
тить — на дощ. Рано йде на сідало — на погоду, 
а як довго ходить — це на дощ (Бихів Лбш. В.); 
Кури вилазять на штахети, всі рядочком поста-
ють і вискубуються, то дощ буде (Забужжя Лбм. 
В.); Курка рано вилиняє — зима рання (Голубне 

Брз. Р.); Як курченята рано кукарікать начина-
ють, то рання зима буде. Інчий раз вони учать-
ся співать аж перед снігом, а інчий раз, то рано 
(Велика Рача Рдм. Ж.); Курі кубятца у песку да 
ще трасутца, то будє дощ, а як покубілася, нє 
страслася да пашла, то нє будє дощу (Левкови-
чі Овр. Ж.); Кури щупаються, панадовуються — 
на дощ (Тетерівське Івн. К.). 

КУ́РЯЧИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ.
ЛА ́СТІВКА — перелітний птах з вузькими го-

стрими крильми, за поведінкою якого прогнозували 
погоду: Ластівки як рядком на проводах сидять, 
то знай, шо на дощ (Градиськ Мнв. В.); Якшо 
ластівки гніздяться, то треба дивиться, скіль-
ки виводків буде. Якшо буде третій виводок, то 
буде тепла і довга осінь. Ластівки низько літа-
ють на дощ (Борщівка Кст. Р.); Вже як ластов-
ка прілєтіть, то вже значіть буде тепло (Вели-
кі Озера Дбр. Р.); Ластовка купається у воді на 
тепло (Івановичі Плн. Ж.); Ластівки, як лета-
ють понад низом, понад землею, до на дощ (Кра-
сятичі Плс. К.); Ластовка як рано адлетить, дак 
це рання осень (Опачичі Чрн. К.). 

ЛИ́ВЕНЬ — великий дощ: Як сонце вигляне і схо-
вається, то знай, шо буде ливень (Андріїівка Чрх. 
Ж.); Корови догори нюхають, то буде іти ливень, 
чи вітер, гряд може буть (Липівка Мрк. К.).

ЛІС ШУМИТ́Ь — природне явище напередод-
ні негоди: Як лєс шумить горою на негоду (Меле-
ні Крс. Ж.); Лєс без вйєтру шумить проти дощу 
(Феневичі Івн. К.). 

ЛЮШИ́НА — див. ВІ́ЛЬХА. 
МА ́РЕЦЬ — назва березня з характерними по-

годними умовами: Прийде марець, то вкусить за 
палець (Удрицьк Дбр. Р.); Приде марець, то ще 
здохне старець. Не скидай кожуха до марцю, бо 
померзли ноги старцю (Борщівка Кст. Р.).

МА́СЛЯНА (МА́СЛЯНИЙ ТИ́ЖДЕНЬ) — 
тиждень перед великим постом, з яким пов’язані 
прикмети на погоду та врожай: Як на Масляну со-
сульки, до то гриби (Сторожів Крц. Р.); Як буде 
добра Масляна, то буде зима засрана (Ремчиці 
Срн. Р.); На Помінальному тижні зима, опомі-
наєтца, а на Масляному маслом подмаже і хвос-
та покаже (Мелені Крс. Ж.).

МА́СЛЯНИЙ ТИЖ́ ДЕНЬ — див. МАС́ ЛЯ-
НА.
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МА́ТІНКА БО́ЖА ПЛА́ЧЕ — див. СЛІПИ́Й 
ДОЩ. 

МЕТЕ́ЛИК — комаха, за кольором крил якої 
прогнозували урожай: Метелики якшо бєленькі по-
яветца навесні перши, буде мокро і у корив буде 
молоко, паша буде, а як червоненьки метелики, то 
тильки мед буде, буде сухо (Заньки Рдм. Ж.); Як 
першого бєлого метелика побачиш, то буде мо-
лочне лєто, а як рудого — то буде медове (Фе-
невичі Івн. К.). 

МЕТЕ ́ЛИЦЯ (КРУ ́ЧА, МЄТЄ ́ЛЬ, ПУРГА ́, 
ХУРДЕ́ЛИЦЯ) — сильний вітер зі снігом: Як со-
бака качаєтца, до мєтєль буде (Потаповичі Овр. 
Ж.); Як кругом сонца чи мєсяца кольцо таке мут-
не, значить буде пурга (Білокоровичі Олв. Ж.); Го-
робці під стріху — круча буде, сніг местиме (По-
гулянка Мнв. В.); Горобці ховаютця под стріеху 
на метелицю (Вишевичі Рдм. Ж.); Кіт качаєть-
ся лєтом на вєтер, а зимою на снєг чи на хурде-
лицю якусь (Вишевичі Рдм. Ж.). 

МЄТЄ́ЛЬ — див. МЕТЕ́ЛИЦЯ.
МЖА — див. КУРИ ́ЩЕ. 
МИКО ́ЛА — календарний день, коли прогно-

зували погоду, який буває 1) весняний (22 травня): 
До Миколи не сій гречки, а до Бориса не стри-
жи овечки (Набруска Мнв. В.); До Миколи не сєй 
гречки і не стрежи овечки (Пісківка Брд. К.); До 
Міколи то ще холод коле (Судче Лбш. В.); Ми-
кола — трава навколо (Немовичі Срн. Р.); До Ми-
коли канави сухі, а після Миколи мокрі (Іванови-
чі Плн. Ж.); Як будє на Міколу колас, то будє у 
карови голас (Левковичі Овр. Ж.); Один Микола 
заб’є кола на тепло, а другий — на холод (Липів-
ка Мкр. К.); 2) зимовий (19 грудня): Як Микола 
закує, аж зозуля одкує (Балашівка Брз. Р.); На 
Миколи кожуха вдягай і на піч втікай (Троянів-
ка Мнв. В.); На Миколи буде снігу укола (Кули-
ковичі Мнв. В.); Варвара завалить, а Мікола за-
гвоздить, а прийдут Ганки та й сідай на санки 
(Бірки Лбш. В.). 

МИХА́ЙЛО — календарний день (21 листо-
пада), коли прогнозували або констатували пого-
ду: Михайло на білому коні приїде чи на чорно-
му. Як лист — то чорний, а як сніг — то білий 
(Острів’я Шцк. В.); Як на Михайла сніг упаде, 
то кажуть, що Михайло приїхав на білому коні 
(Сторожів Крц. Р.). 

МИ́ША — дрібний гризун, за поведінкою якого 
прогнозували погоду: Миші то заготовлєют собі 
харчі у норах на зиму, як глибоко — то буде силь-
на зима, а як зверху, буде тепла зима (Погулянка 
Лбш. В.); Як миши у хату втекають, то холод-
но буде (Удрицьк Дбр. Р.); Як миши кладут ку-
белечко з повдня, то на теплу зіму, а як з повно-
чі, то на холодну (Ст. Дорогинь Нрд. Ж.). 

МІ́СЯЦЬ РО́ГА УМОЧИ́В — 
див. МОЛОДИ́К КУПАЄТЬСЯ.

МІ́СЯЦЬ — астрономічний об’єкт, за яким про-
гнозували погоду: Дивишся, як настаттє, як на-
стає, в якому боці: як до півдня — буде теплий, 
якшо більш до півночі — значить буде холодний 
(Ветли Лбш. В.); Як молоди мєсяц рогі задирає, 
до будем спідничкі задирать (Барвінки Млн. Ж.); 
Якшо на молодик повісиш відро, значить дощу не 
буде. Якшо він отак став, відро повісив, відро упа-
ло — дощ (Пашківка Мкр. К.); Так мєсєц ізджу-
гарівсь — буде мороз, а як уже віпрастаєтца, так 
будє пагода, тьопло будє (Рудьки Чрн. К.); Мі-
сяць як у кругові, то до бурі, до вітра, до негоди. 
Місяць особенно зимою у кругові, мутний — буде 
в’юга, значить сніг буде (Ветли Лбш. В.); Мєсяц у 
кружку, то на нєгоду. Кажут: мєсяц обгородівса 
на нєгоду (Левковичі Овр. Ж.); Буває місяць, та-
кий як оріол над місяцем, то тоже на мороз або 
на зміну погоди (Старий Чорторийськ Мнв. В.); 
Венци большінство на мнєсяци — такіє кругі. Як 
ціє кругі є, то на дощ (Чоповичі Млн. Ж.); Як мі-
сяць такий затуманений, то це тоже буде него-
да (Слобідка Плн. Ж.); Як місяць зачумаджани, 
за хмарою, до буде негода (Пилиповичі Нвл. Ж.); 
Як місяць обдувся то на дощ, а зімою — на сніг, а 
як ясно, до на мароз (Опачичі Чрн. К.); Мєсяц як 
окружани, то на дощ. Буде таке кольцо на мєсяци 
(Князівка Брз. Р.); Є місяць опушений і на пого-
ду і на негоду. Якось більш жовтіший — буде по-
года, акшо таке більш червоним — на негоду, на 
дощ (Бучин Лбш. В.); Місяць як ото огородився, 
то на вітер (Мар’янівка Рдм. Ж.). 

МОКРИ ́НА — календарне свято (1 серпня), 
за яким прогнозували погоду: Мокрини були з до-
щем, то осєнь буде дощова (Сторожів Крц. Р.); 
Як на Мокрину йде дощ до обєда, до буде осень 
мокра, а як не буде дощу, то буде суха (Любар-
ка Нрд. Ж.).
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МОЛОДИ́Й МІ́СЯЦЬ (МОЛОДИ́К, НА-
СТАТ ТЄ́) — фаза місяця, за якою прогнозува-
ли погоду. Див. також МІ́СЯЦЬ, МОЛОДИ́К 
КУПАЄТЬСЯ.

МОЛОДИ́К — див. МОЛОДИ́Й МІ́СЯЦЬ.
МОЛОДИ́К КУПА́ЄТЬСЯ (МІС́ЯЦЬ РО́ГА 

УМОЧИ́В, МОЛОДИ ́К ОБМИВА ́ЄТЬСЯ, 
МОЛОДИ́К ПОЛО́ЩЕТЬСЯ) — період опа-
дів під час настання молодого місяця: Молодий мі-
сяць настав, він должен ополоскатися (Матейки 
Мнв. В.); Як на старому місяці дощ іде, то моло-
дому передає. Молодий покупається у доще (Вел. 
Любаша Кст. Р.); На молодику, як йому три дні, 
да дощ іде, то кажуть, шо він обмивається (Іва-
новичі Плн. Ж.); Як місяць настає, то треба, шоб 
рога умочив (Осикове Мкр. К.).

МОЛОДИЌ ОБМИВАЄ́ТЬСЯ — див. МО-
ЛО ДИ́К КУПА́ЄТЬСЯ.

МОЛОДИ́К ПОЛО ́ЩЕТЬСЯ — див. МО-
ЛО ДИ ́К КУПА́ЄТЬСЯ.

МО́ЧА — дощовий рік: Мурашкі вісоко на трав’є 
кубла мостять на мо́чу, на долині — на сушу (Ме-
лені Крс. Ж.).

МО́ШКА (КОМА́Р, МУ́ХА, О́ВОД) — дріб-
ні двокрилі комахи, за поведінкою яких прогнозували 
погоду: Вельми мошки багато перед дощем (Вел. 
Любаша Кст. Р.); Корів опадають комарі перед до-
щем. Куска починається: нападають комарі, мухи, 
овади (Піща Шцк. В.); Як увечери ти сидиш, а ко-
маре такими стовбиками б’ютца, значіть тоже 
на тепло (Поліське Крс. Ж.); Мухи тоже в хату 
ховаютця, бо холод чують (Красятичі Плс. К.).

МРАК — див. ТУМА́Н. 
МУРАШ́КА — комаха, за поведінкою якої про-

гнозували погоду: Як мається буть дощ, то му-
рашки ховаються, а як не буде дощу, то вони ви-
лазять (Сторожів Крц. Р.); Мурашки роблять 
кубла на травє на мокру погоду (Підлуби Ємл. 
Ж.); Мурашки як поточать землю, то дощ по-
йде (Феневичі Івн. К.).

МУ ́ХА — див. МО́ШКА. 
НА ВСЕ ́НОЧНУ ЗО́РИ — див. ЗО́РЯНЕ 

НЕ́БО НА КО́ЛЯДИ. 
НА КУТЮ ́ БАГА ́ТО ЗІР — див. ЗО́РЯНЕ 

НЕ́БО НА КО́ЛЯДИ. 
НА СОН ТЯ́ГНЕ — див. СПА́ТИ ХОЧЕТЬ-

СЯ.

НАРЦИ ́С — див. КВІ́ТКА.
НАСТАТТЄ́ — див. МОЛОДИ́Й МІ́СЯЦЬ.
НЕБ́О ЗВІЗДИ ́СТЕ — див. ЗО ́РЯНЕ НЕ ́

БО НА КО́ЛЯДИ. 
НЕ́БО ЧЕРВО́НЕ — див. ЗО́РКА.
НЕГУ́ДЛІВЕ ЛЄ́ТО — дощове літе: Топляник 

як є, то будє негудліве лєто, дощове (Удрицьк 
Дбр. Р.).

НЕЗАБУ́ДКА — див. КВІ́ТКА. 
НО ́ВИЙ РІК — день календаря (14 січня), з 

яким пов’язані передбачення врожаю: Як иней на 
Новий рік, чотирнадцятого січня, то казали, шо 
буде на врожайний рік (Череваха Мнв. В.); Іней на 
Новий год, то на врожайний год буде, і на ярину, 
і на озимину (Любарка Нрд. Ж.).

НО́ГИ / РУ ́КИ КРУ ́ТИТЬ — див. СПА ́ТИ 
ХО ́ЧЕТЬСЯ.

НОЧНА́ ДОБА́ — див. КВІ́ТКА. 
ОБДУВА ́НЧИК — див. КВІ́ТКА.
О ́ВОД — див.`МО́ШКА. 
ОДТЄН́ЬОК — див. ЧЕРВОН́Е / КРАС́НЕ 

НЕБО.
ОДЮ́ШКА — див. ЯВДО́ХА / ВДО́КА / 

ЄВДО́ХА / ЯВДО́КА
ОТТЄ́НЬОК — див. ЗА́ГРАВА.
ПАВУ́К — членистонога тварина, за поведінкою 

якої прогнозували погоду: Як паук снує павути-
ну — буде тепло (Мелені Крс. Ж.); Якшо павук 
павутину так виплете, шо круг, то погода, якшо 
не кругле — то негода (Андріївка Чрх. Ж.).

ПАНИЧЕ ́ — див. КВІ́ТКА. 
ПАПИРО ́СА — паперова трубка, набита тю-

тюном для куріння, здатна вбирати вологу, за станом 
якої прогнозували погоду. Див. також СІЛЬ.

ПА́СКА — див. ВЕЛИ́КДЕНЬ. 
ПЕКУ ́ЧЕ ЛІ́ТО — спека: Як пекуче літо, то 

буде зима холодна (Сторожів Крц. Р.).
ПЕ́РША ПОКРО́ВА — див.`ПОКРО́ВА. 
ПЕ ́РШИЙ ГРІМ — природне явище, за пер-

шою в році появою якого передбачали майбутній вро-
жай та погоду: Як перший гром на голе дерево, то 
голод буде (Кам’янка Брз. Р.); На голий ліс як 
гримить, то пагано, бо буде голодовка (Слобідка 
Плн. Ж.); Як загримить на голий ліс, то гром-
ке літо буде (Серхів Мнв. В.); Як перші раз за-
гремить на чорни лєс, шо щє листу немає до це 
на злодєйов. Бо темниє ночі будуть, добре крас-
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ти буде (Мелені Крс. Ж.); Пєрші гром з юговскоє 
сторони — на тєпле лєто (Хочине Олв. Ж.); Як 
перший гром, то гарбузи добре садить (Красяти-
чі Плс. К.). 

ПЕТРО́ — календарне свято (12 липня), по-
в’язане з прогнозуванням та констатування погоди: 
Пітро мінає і типло забірає (Бучин Лбш. В.); По 
Петрі і по теплі. Грійтесь до Петра (Слобідка 
Плн. Ж.); Минув Петро, минуло тепло (Бала-
шівка Брз. Р.); Прийшов Петро, похудало тепло 
(Великий Карашин Мкр. К.); Петро — половина 
літа (Пісківка Брд. К.); Пріде Пєтро — осєнні ся-
ток — да віщіпне лісток, пріде Ілля — да віщіпне 
два, пріде Спас — все додолу шасть (Хочине Олв. 
Ж.); Як на Петра буде дощ, то буде в погребах 
картопля гнисти (Любарка Нрд. Ж.). 

ПЕЧКУ ́Р — див. ВИ́ХОР. 
ПІ ́ВЕНЬ — свійський птах, за поведінкою яко-

го прогнозували погоду: Як півень увечері співає, 
то тоже буде перемєна погоди (Кропивники Шцк. 
В.); Як пєвень какаріче, то переміна погоди буде 
(Кисоричі Ркт. Р.); Півень співає, як увечері сі-
дає на сідало, то переміниться погода (Мар’янівка 
Рдм. Ж.); Півень кукарікає, як чує, шо непогода 
(Димер Вшг. К.). 

ПІВО́НІЯ — див. КВІ́ТКА. 
ПЛО ́ЩА КРА ́СНА — див. ЧЕРВО ́НЕ / 

КРА ́СНЕ НЕБО. 
ПЛЮЩІ́ХА — див. ЯВДО́ХА / ВДО́КА / 

ЄВДО́ХА / ЯВДО́КА
ПОКРО́ВА (ПЕ ́РША ПОКРО ́ВА) — ка-

лендарне свято (14 жовтня), пов’язане з прогнозу-
ванням погоди: Є дві Покрови: перша 14 жовтня, 
а друга через три тижні. Як Перша Покрова не 
покриє листом, то Друга покриє снігом (Вел. Лю-
баша Кст. Р.); Як Покрова покриє листом, то не 
буде довго зими. А як покриє снєжком, то вже 
буде рання зіма (Пісківка Брд. К.); На Покрову 
як вєє вєтьор з повдня, то буде тьопала зима 
(Князівка Брз. Р.); Якщо вітер на Покрову з те-
плоє сторони, то буде тепла зима, а як з холод-
ноє — то буде холодна зима. Колись, як клали ка-
чани, то моя свекруха заливала діжку з тієї сто-
рони, звідки був вітер на Покрову (Красятичі Плс. 
К.); Яка Покрова, така й зима (Мелені Крс. Ж.); 
Як прийшла Покрова, то і зима готова (Забуж-
жя Лбм. В.); Як Покрова в молодіку, то і в но-

вом кожусі нє пєрєзімуєш, а як у старом, то і в 
старєньком пєрєзімуєш. Нє будє важка (Левко-
вичі Овр. Ж.). 

ПОМІНА́ЛЬНИЙ ТИ́ЖДЕНЬ — календар ний 
період за тиждень до Масляного тижня, пов’язаний з 
прогнозуванням погоди. Див. також МА́СЛЯНА.

ПУРГА ́ — див. МЕТЕ́ЛИЦЯ.
ПЧОЛА ́ — див. БДЖОЛА́.
РАБІ́НА / РАБИ́НОВА / РЯБИ́НОВА 

НОЧ — див. ГОРОБИ́НА / ГАРАБИ́НА НІЧ.
РА́БОВА НОЧ — див. ГОРОБИ́НА / ГАРА-

БИ́НА НІЧ
РАДОВНИ́ЧНИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ ́Й 

ДОЩ.
РА́ДУГА / РА́ЙДУГА — див. ВЕСЕ́ЛКА. 
РИ ́БА — водяна тварина, за поведінкою якої 

прогнозували погоду: Риба на дощ, по-моєму, не 
ловиться, йде вглуб (Годомичі Мнв. В.); Ріба ві-
скакує з води перед дощем (Мелені Крс. Ж.).

РОЖЕСТВО́ВИ ПРАЗНИКИ́ — період зи-
мових святок від Різдва до Водохреща, переважно 
від 6 до 19 січня, час передбачення врожаю: Як у 
свята іней — од Роздва до Нового року, то на ве-
ликій урожай. Всього буде (Кисоричі Ркт. Р.); В 
празники в Рожествови иней — врожай буде на 
ячмінь (Залізниця Лбш. В.). 

РОЗДВО ́ — див. КОЛЯДА́.
РОСА ́ — атмосферне явище у вигляді крапель 

води на поверхні ґрунту, рослин та інших предме-
тів, за станом якого прогнозували погоду: Як вран-
ци роси нема, значіть роса буде вдень, буде дощ 
(Удрицьк Дбр. Р.); Еслі рано встав — нема роси — 
не питай некого — буде дощ (Поліське Крс. Ж.); 
Як роси нема, значить буде в скорості дощ, а як 
роса, до буде пагода (Опачичі Чрн. К.). 

РОСА́ НА КРИ́ШЦІ — краплі води, які осі-
ли на внутрішній стороні покришки при приготуван-
ні куті, за якими прогнозували погоду: Як одкри-
ют кутю, то дивлятца на кришечку, чи мокрень-
ка. Як мокренька, то буде мокре лєто (Полісь-
ке Крс. Ж.).

РО ́СЯНО — велика роса: Як росяно, до добре, 
буде погода (Синів Гщн. Р.).

РЯСНА́ ГОРОБИ́НА — див. ГОРІ ́ХІВ БА-
ГАТО.

СА ́ЖА — чорна порошкова маса, утворена вна-
слідок неповного згоряння палива, що осідає у димо-
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ходах, за станом якої прогнозували погоду: Як за-
топиш да падає сажа, знай, шо на негоду (Кома-
рове Мнв. В.). 

СА́ХАР — див. ЦУ́КОР.
СВИНЯ́ — свійська тварина, за поведінкою якої 

прогнозували погоду: Свиня як ховається у соло-
му, то знай, шо вже буде холод (Підлісся Лбм. 
В.); Свиня чухається — на дощ (Івановичі Плн. 
Ж.); Свині роблять кубло, шукають, мостять-
ся, шоб зариться, бо холод буде (Пилиповичі Нвл. 
Ж.); Свиня барлога робить, як холод буде (Ли-
півка Мкр. К.). 

СВИНЯ́ЧИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ.
СЕЛЕЗІ́НКА СВИНЯ ́ЧА (ЗИМА ́, 

КОСА́) — внутрішній орган свині, за станом яко-
го прогнозували погоду: Як заколють свиню, то 
на селезьонку дивляться. Про зиму взнавали. 
Де вона груба, то буде зима зимна. Якшо посе-
редині, то посередині зими буде мороз, а як при 
конці, то буде мороз прикінци. Вона, ця селезьон-
ка, так і називається — зима (Кропивники Шцк. 
В.); Якшо заколють свиню, то дивлятца на косу. 
Якшо спочатку товста, то буде зима холодна, 
а вконце тонинька, то буде слабша. Якшо довга 
коса, то буде довга зима (Феневичі Івн. К.). 

СЕЛІ́ТРА — мінеральне добриво, здатне вби-
рати вологу, за станом якого прогнозували погоду. 
Див. також СІЛЬ.

СИРОТА́ ПЛА́ЧЕ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ. 
СІЛЬ (ГРЕЧА́НА СОЛО́МА, ПАПИРО́СИ, 

СЕЛІТ́РА, ТЮТЮН́, ЦУЌОР) — біла, солона, 
кристалічна речовина, здатна вбирати вологу, за ста-
ном якої прогнозували погоду: Якшо сіль сирая, то 
буде одліга, а якшо сухая шо аж молотком бий, то 
буде мороз. Сахар так само, табак тоже. Вже як 
має бути одліга, то бакун одсирів (Забужжя Лбм. 
В.); Сіль змокріла, цукор так само відноситься до 
цього, тютюн буде сиріти, тоже одходить на не-
году (Ветли Лбш. В.); Сіль мокріє на влагу, селі-
тра (Троянівка Мнв. В.); Одсиревають папироси 
навіть у магазині, то вже буде перемєна погоди. 
Буде вже сиріше (Борщівка Кст. Р.); Як мається 
буть дощ, то соль буде отсирєвать. Табак тоже 
робітца такі влажни (Удрицьк Дбр. Р.); Гречана 
солома одлигає на дощ (Білогородка Ксв. К.). 

СЛІПИ́Й ДОЩ (ВЄ́ДЬМА МА́СЛО КО  ЛО-
Т́ИТЬ / ВІ́ДЬМА МА́СЛО Б’Є, ВІДЬО́МСЬКИЙ 

ДОЩ, ДИТЯ́ЧИЙ ДОЩ, ЖАБ́’ЯЧИЙ ДОЩ, 
ЗМІЯ́ МА ́СЛО КО ЛО ́ТИТЬ, КУ ́РЯЧИЙ 
ДОЩ, МА́ТІНКА БО ́ ЖА ПЛА ́ЧЕ, СВИ-
НЯ ́ЧИЙ ДОЩ, СИ РО ТА ́ ПЛА́ЧЕ, СО́
НЯШНИЙ ДОЩ, РА ДОВНИ́ЧНИЙ ДОЩ, 
ЦИГА́НСЬКИЙ ДОЩ, ЧАРІВНИ́ЦЯ МА́СЛО 
Б’Є) — дощ крізь сонце: Вийде сонце і дощ, то 
кажуть усміхається. І кажуть сліпий дощ (Бір-
ки Мнв. В.); Дощ іде і сонце світить — соняшний 
дощ (Димер Вшг. К.); Дощ крізь сонце — відьом-
ський, відьма масло колотить (Сторожів Крц. Р.); 
Колись у нас казали, як дощ іде і сонце світить, 
то відьма масло б’є (Озеро Влд. Р.); Дощ крізь 
сонце — змія масло колотить. Змія — це відьма. 
Курячий дощ  — дощ, що моросить (Піща Шцк. 
В.); Сонце світить, дощ іде — чарівниця масло 
б’є (Підлісся Лбм. В.); Дощ крізь сонце — дитя-
чий (Романівка Нвл. Ж.); Дощ крізь сонце — Ма-
тінка Божа плаче (Студениця Крш. Ж.); Ето ка-
жуть курачий дощ іде. Сонце вийдє і знов зайдє 
(Вел. Озера Дбр. Р.); Як дощ іде і сонце світить, 
то курячий дощ. Ще сліпий на його кажуть (Не-
брат Брд. К.); Свінячі дорщ — колі сонцє свєтіть і 
дорщ (Левковичі Овр. Ж.); Дощ як сонце світить 
називали і курячий, і свинячий (Липівка Мкр. К.); 
Дощ радовничний, свінячий дощик — дробненький 
(Поліське Крс. Ж.); Як дощ іде і сонце світить, 
то казали жаб’ячий дощ (Вел. Любаша Кст. Р.); 
Як сонце й дощ іде, то кажуть: сирота плаче. 
Колись то так (Дольськ Мнв. В.); Як дощ і сон-
це світить — мі казали циганські дощ. Цигане не 
боялись такого дощу (Товстий Ліс Чрн. К.). 

СНІ ́ГУ БАГА́ТО (ГУРБИ́ СНІ́ГУ, СНІ́ГУ 
МНІ́ГО) — велика кількість опадів; прикмета на 
хороший урожай: Як снігу мніго, то на врожай 
(Піща Шцк. В.); Як гурби снігу, то грибів уже в 
лісі море. То на гриби сніг (Кропивники Шцк. В.); 
Як багато снігу, то озимі будуть мати гарний 
урожай (Борщівка Кст. Р.); Як багато снєгу, то 
хароше лєто буде. Для врожаю добре (Вишевичі 
Рдм. Ж.); Як снігу багато, то харашо — буде ба-
гато води, урожай буде (Осикове Мкр. К.). 

СНІ́ГУ МНІ́ГО — див. СНІ́ГУ БАГА́ТО. 
СНЯ ́ТЬСЯ МЕ́РТВІ — сновидіння, що про-

гнозує погоду: Як мертві сняться, то дощ буде 
(Забужжя Лбм. В.); Мертвиє снятца перед до-
щом (Опачичі Чрн. К.). 
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СОБА́КА — свійська тварина, за поведінкою 
якої прогнозували погоду: Собака качаєтца зімою, 
до це знай, шо будє одліга, тепло будє. Як собака 
у будку хаваєтца, то знай, шо мароз будє (Бла-
жове Ркт. Р.); Собака хвостом крутит на в’єтер 
(Йосипівка Млн. Ж.); Собака, як сніг буде, так 
вона качаєтця (Білогородка Ксв. К.). 

СОК БЕРЕ́ЗОВИЙ — рідина, що утворюєть-
ся в середині берези, за станом якої прогнозували 
погоду або врожай: Мало соку березового йде — 
до сухого року (Красятичі Плс. К.); Як соку ба-
гато йде березового, то мокрий год буде (Кисо-
ричі Ркт. Р.). 

СО́НЦЕ — центральне небесне світило соняч-
ної системи у вигляді гігантської розжареної кулі, за 
виглядом якого прогнозували погоду: Сонце захо-
дить таке червоне — буде вєтьор (Великий Ку-
рінь Лбш. В.); Як сонце у хмару заходить, то так 
як на дощ (Немовичі Срн. Р.); Вже ж, як сонце за-
ходить за хмару, і так воно бродить, то за хма-
ру, то під хмару, об’язательно жди непогоди (Ро-
манівка Нвл. Ж.); Заходить сонце за три хмари, 
значить на третій день буде дощ, а як за двє хма-
ри, то буде негода, а як одна хмара, до буде по-
года (Вишевичі Рдм. Ж.); Як сонце заходит чер-
воне, до буде погода, може і на мороз (Ст. Доро-
гинь Нрд. Ж.); Як сонце сільно чєрвоне, то буде 
жарко, сільно жарко, спека (Залісся Чрн. К.); Як 
сонце заходить да паси пускає, то воно буде до 
дощу. Не буде доброї погоди (Синів Гщн. Р.); Як 
сонце пускає коси, до буде перемєна погоди (Йо-
сипівка Млн. Ж.). 

СО́НЯШНИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ́Й ДОЩ.
СО́ПЛІ / СОПЛЯКИ́ — див. БУРУ́ЛЬКА / 

БУРУ́ЛЯ.
СО́РОК СВЯТИ́Х (СОРОКИ́) — календарне 

свято (22 березня), з яким пов’язані прикмети на по-
году: Як мороз на Сорок Святих, то сорок морозів 
прибавить (Забужжя Лбм. В.); Як на Сорок Свя-
тих, то моя мати вєшає онучку таку (мокру), чі 
замерзне. Як замерзне, то ще буде 40 морозов. Чі 
велікіх, чі малих, але 40 буде (Колки Дбр. Р.); На 
Сорок сьватих ще мона вікінуть сорок лопат снє-
гу (Мелені Крс. Ж.); Як мороз на Сорок Святих, 
до ще буде 40 морозов (Феневичі Івн. К.). 

СОРО́КА — лісовий птах, за поведінкою якого 
прогнозували погоду: Як сороки черекотєть уже 

вельми, тоже на негоду (Піща Шцк. В.); Сорокі 
скрекочут на дощ (Ст. Дорогинь Нрд. Ж.).

СОРОКИ ́ — див. СО́РОК СВЯТИ́Х. 
СОСУ́ЛЬКА — див. БУРУ́ЛЬКА / БУРУ Л́Я.
СПА́С — календарне свято (19 серпня), з яким 

пов’язані прикмети на погоду: Од Спаса рука-
виці до пояса (Піща Шцк. В.); Мінув Спас, то 
бєрі рукавіци прозапас (Ст. Дорогинь Нрд. Ж.); 
Спас — держи кожух прозапас (Озеро Влд. Р.); 
Спас — бери кожуха прозапас (Івановичі Плн. Ж.); 
Як зорно ж до Спаса, лєтом, до пагода, а пасля 
Спаса — Дарога брадяжеска і зорно, дак на холод 
(Рудьки Чрн. К.). 

СПА́ТИ ХО́ЧЕТЬСЯ (ВУ́ХА СВЕРБЛЯ́ТЬ, 
ГОЛОВА́ БОЛИ ́ТЬ, ДРЕМО ́ТИ НАПА-
ДА ́ЮТЬ, НА СОН ТЯ́ГНЕ, НО́ГИ / РУ́КИ 
КРУ́ТИТЬ) — стан організму людини, за яким 
прогнозують погоду: У мене тоді ноги так болєть, 
як дощ то тоді вже ноги болєть. Мені голова над-
то болить. Якшо дощ, то всім спати тоді хо-
четься. На сон тягне, всі позіхають. Буде скоро 
дощ (Березичі Лбш. В.); Крутіть руки, ноги — 
буде дощ. Спать хочетца — на дощ. Буде дощ, бо 
у вушах свербить (Ремчиці Срн. Р.); Як на дощ, 
сильно ноги крутить і в ушах крутить. Буває й 
таке, шо спать хочетца, то тоже на дощ. Дремо-
ти нападають тоже на дощ (Липівка Мкр. К.).

СПИРИДОН́ — календарне свято (25 грудня), 
з яким пов’язані прикмети на погоду: З 26 грудня до 
Рожества каждий день рано тра встать. Знать 
яка тємпература і записать. Значить 26 число 
оприділяє погоду місяця сичня. 27 число — лю-
тий, 28 пошло і так усі 12 місяців, а на 7 сичня, 
на Рожество, оприділяли грудень. Яка до обіда по-
года, яка після обіда, хмарно, чи дощ, сніг чи що. 
Якшо нормальна погода, то не буде снігу у сичні. 
А якшо якась мрачка є, то пройдуть доще. Єслі 
тщатєльно день прослідить і це все запивать, то 
фактично сходиться (Заньки Рдм. Ж.).

СТРІЛА ́ — див. БЛИ́СНЯВА. 
СТРІ ́ЛКА — див. БУРУ́ЛЬКА / БУРУ́ЛЯ.
СТРІ́ТЕННЯ (ГРОМНИ́ЦЯ) — календар-

не свято (15 лютого), з яким пов’язане прогнозуван-
ня погоди: Громниці — половина зимиці (Дольськ 
Лбш. В.); Якшо на Громниці нап’ється півень во-
диці, то до Юрія корова наїсться травиці (Вет-
ли Лбш. В.); Якшо на Стрічання з стріхи поте-



939Народна метеорологічна термінологія поліщуків (матеріали до «Словника традиційної…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020

че, то віл хату посіче (Сторожів Крц. Р.); Як на 
Стрітення півень води перед порогом на п’ється, 
то на Юр’я вул напасеться (Озеро Влд. Р.); Як на 
Стреченнє свєчки трещать, то буде лєто грозове 
(Поліське Крс. Ж.); Якшо на Стречаніє пєвей води 
нап’єтца, то весна обоп’єтца (Левковичі Овр. Ж.); 
Єслі на Стреченнє нап’єтца пєвень води у поро-
зі, значіть хазяїн наберетца гора у дорозі (Залісся 
Чрн. К.); Як на Стрєчаннє пєвень води нап’єтца, 
то мужик горя наберетця (Димер Вшг. К.).

ТАБА́К — див. ТЮТЮ́Н. 
ТАРЄ ́ЛОЧКІ — див. КВІ́ТКА. 
ТЕ ́НЧА — див. ВЕСЕ́ЛКА. 
ТЕ ́ПЛИЙ ОЛЕКСІ ́Й — календарне свято 

(30 березня), з яким пов’язані прогнозування або 
констатування погоди: На Теплого Лексея, як така 
крига, шо рибка хвостом розоб’є, то буде вже те-
пло. Треба, шоб рибка хвостом кригу розбила (Ба-
лашівка Брз. Р.); Прийшов Олексій — овес сій 
(Куликовичі Мнв. В.); Бусел прилетів до Теплого 
Олекси, то буде лєто тепле (Заньки Рдм. Ж.); 
Як бджола вилетить до Теплого Олекси, то ще 
буде холодно (Нові Озеряни Брс. Ж.); Як на Те-
плого Олексія тепло, то буде і влітку хороша по-
года (Залісся Чрн. К.). 

ТОВА́Р — див. КОРО́ВА.
ТРІЙЦЯ — календарне свято, яке припадає на 

п’ятдесятий день від Великодня, коли констатува-
ли певну погоду: Від Трійці до Пітра тилько те-
пла (Щитинь Лбш. В.); До Тройці хмари ідуть за 
вітром, а після Тройці — проти вітру (Пашків-
ка Мкр. К.).

ТУМА ́Н (МРАК) — атмосферне явище у ви-
гляді скупчення продуктів конденсації водяної пари, 
застиглих у повітрі безпосередньо над земною по-
верхнею, за станом якого прогнозували погоду та 
урожай грибів: Сьогодні мрак був. У нас і мрак ка-
жуть, і туман. Таке було, як я встала рано, шо 
як дим вскрізь (Бірки Мнв. В.); Якшо туман па-
дає униз, то буде дощ, а якщо іде вгору, то на по-
году (Велика Любаша Кст. Р.); Як туман утроч-
ком піднімаєтца угору — погода, а як осєдає — 
на нєгодь (Хочине Олв. Ж.); Гриби дуже харашо 
ростуть якшо туман (Липівка Мкр. К.). 

ТЮЛЬПА́Н — див. КВІ́ТКА. 
ТЮТЮ ́Н (БАКУ́Н, ТАБА́К) — трав’яниста 

рослина, з якої виготовляють цигарки, здатна вби-

рати вологу, за станом якої прогнозували погоду. 
Див. також СІЛЬ. 

У ́ТКА — див. ГУ́СКА.
ХАЛЕ ́ПА — негода: Як ворони низько лета-

ють, то буде халепа. Як весєллє їхнє, крутетца 
отак понад хатами, то знай, шо через два днє 
жди негоду (Потаповичі Овр. Ж.).

ХМА ́РА — сукупність крапель води або части-
нок льоду, що летять у повітрі, за станом якої прогно-
зували погоду: Небо піднялося, хмари високо — то 
вже буде погода (Велика Осниця Мнв. В.); Хмара 
як клубчаста, до то вже біда, от руда хмара, до 
то на град (Даничів Крц. Р.); Перістиє хмарі, до-
вгіє, як п’єр’є — на нєгодь. Купчастиє бєлиє хма-
рі прєдвєщают погоду (Хочине Олв. Ж.); Хмари 
низько падають, значить буде дощ, а як високо 
поднимутця, то не буде дощу (Заньки Рдм. Ж.); 
Як хмари протів вєтру ідуть, то дощ буде (Ме-
лені Крс. Ж.); Хмари як вісако, значіть будє па-
года, як нізко падають хмари — дощ (Рудьки Чрн. 
К.); Як хмари баранчасті, наче овечки, то дощу 
не буде (Липівка Мкр. К.). 

ХУРДЕ́ЛИЦЯ — див. МЕТЕ́ЛИЦЯ.
ЦИБУ ́ЛЯ — овоч, за зовнішнім виглядом якого 

прогнозували погоду: На цибулині одьожок много, 
значіть буде холодна зима. Бач, як одєлас вона. 
А якшо там одна, то буде легка зима (Потапови-
чі Овр. Ж.); Як багато листя на цибулі, то снє-
гу буде багато зимою (Даничів Крц. Р.). 

ЦИГА ́НСЬКИЙ ДОЩ — див. СЛІПИ ́Й 
ДОЩ.

ЦУ́КОР (СА ́ХАР) — білий, солодкий, крис-
талічний продукт харчування, здатний вбира-
ти вологу, за станом якого прогнозували погоду. 
Див. також СІЛЬ.

ЧАРІВНИ́ЦЯ МА́СЛО Б’Є — див. СЛІПИ́Й 
ДОЩ.

ЧЕРВ (ЧЕР’Я́К) — безхребетна тварина, за 
поведінкою якої прогнозували погоду: Пірід дощем, 
кажуть, черви повилазили (Великий Курінь Лбш. 
В.); Чер’яки вилазять навесні — на тепло (Біло-
городка Ксв. К.); Чер’яки наточавають землі на 
стежках, то буде дощ (Удрицьк Дбр. Р.). 

ЧЕРВОНЕ / КРА́СНЕ НЕ́БО (ВО́ЩА, ЖА́
РЄВА / ЗА́ГРЄВА, ПЛО́ЩА КРА́СНА) — 
сяяння небосхилу червоним кольором під час захо-
ду сонця: Жарєва на сєвєр — на холод. Жарєва на 
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юг — на тепло (Хочине Олв. Ж.); Єслі сонце захо-
дить і загрєва пошла на південь, тоді буде вєтер 
сільний (Підлуби Ємл. Ж.); Як заходить сонце, то 
на дощ <…> Червоне як заходить і воща як потяг-
не по неби, як сюда потягне (показує північніше. — 
О. В.), то на холод, а як потягне сюда (показує 
південніше. — О. В.), то буде тепло (Майдан-
Липненський Мнв. В.); Як сонце заходить да пло-
ща красна така на повноч — буде негода, а як на 
повдень — погода буде (Яринівка Брз. Р.); Як небо 
червоне, то на вітер (Підлісся Лбм. В.); Як сонце 
заходить і нізко красне, то на мороз зимою, а лє-
том — на погоду (Білокоровичі Олв. Ж.).

ЧЕРЕПА́ХА — земноводна тварина, за пове-
дінкою якої прогнозували погоду: Якшо буде велика 
злива, то черепахи мостяться на пагорбах, щоб 
їх не затопило (Борщівка Кст. Р.).

ЧЕР’Я́К — див. ЧЕРВ.
ЧИ ́СТИЙ ЧЕТВЕ́Р — четвер перед Велико-

днем, з яким пов’язані прогнозування врожаю: Якшо 
в Чісти Чєтвєр дорщ будє іті, то на грібі — будє 
багато грібов (Левковичі Овр. Ж.). 

ШУЛЬГА ́ — див. ВЕРБА́.
ЩОДРУ ́ХА (БАГА ́ТА КУТЯ ́) — день ка-

лендаря (13 січня), з яким пов’язані передбачення 
врожаю: На Щодруху як іде сніг, то кажуть бу-
дуть гриби рости (Нова Руда Мнв. В.); Як сьо-
годні іней, до це на урожай. Особенно, якшо на Ба-
гату кутю (Велика Рача Рдм. Ж.). 

Ю́РІЙ — календарне свято (6 травня), з яким 
пов’язані 1) прикмети на погоду: До Юрія не стри-
жи овечки, а до Миколи не сій гречки (Черськ Мнв. 
В.); Два Юрия: один голодний, а другий холод-
ний. Два. Єден зимою, а другий вешній (Осова 
Дбр. Р.); На Юр’я треба, шоб було сєно і в дур-
ня, а на Миколу подавай ди й віли поховай (Лю-
барка Нрд. Ж.); 2) передбачення врожаю. Як на 
Юрія буде роса, то буде врожай (Куликовичі Мнв. 
В.); Як на Юр’я осєннього є снєг, то на вєсняного 
будє паша (Левковичі Овр. Ж.); Як на Юр’я буде 
цвєт, то на Петра буде хліб (Ст. Дорогинь Нрд. 
Ж.); На Юр’я далжна варона заховатца у жіті, 
а на Міколу — у коласі (Опачичі Чрн. К.). 

ЯВДОХ́А / ВДОЌА / ЄВДОХ́А / ЯВДОЌА 
(АВДАКЄ ́Я, КЛЮ ́ЧНИЦА, ОДЮ ́ШКА, 
ПЛЮ ЩІ ́ХА) — календарне свято (14 березня), 
з яким пов’язані прикмети на погоду та врожай: На 

Авдокєї шоб остався снєг хоть за калодаю, дак 
будут грібі (Блажове Ркт. Р.); На Вдокі ше трє, 
шоб впало снєгу па валокі (Рудьки Чрн. К.); Як 
на Одюшки тепло, то і літо буде тепле (Під-
луби Ємл. Ж.); Ето перший день весни — Євдо-
ха. Ключница. Одкриває землю (Осова Дбр. Р.); 
Як на Явдоки потечуть потоки, то буде тепло. 
Явдоха — Плющіха (Немовичі Срн. Р.); На Яв-
дохи зими не лай і саней не ховай (Острів’я Шцк. 
В.); Як на Явдохи зранку сонцє, до буде врожай 
льону (Барвінки Млн. Ж.); Як Явдоха суха да 
без дощу і ясна, то буде весна прекрасна, а як 
Явдоха встітца, то буде весна мокра (Романів-
ка Нвл. Ж.); На Явдохі або буде снєгу у воло-
кі, або води по бокі (Вишевичі Рдм. Ж.); Як при-
йдуть Явдоки, то впаде ще снігу по боки (Андрі-
ївка Чрх. Ж.); Явдокі — пєршій день весни. Вже 
тут узнавали, яка вєсна буде. Як із повдня вє-
тер дує, буде тепла вєсна, а як із півночі, дак 
буде холодна (Опачичі Чрн. К.).

Висновки. Поданий у словнику матеріал про на-
родні метеорологічні знання жителів Правобережно-
го Полісся дає змогу стверджувати про його лексич-
ну, фонетичну, семантичну спорідненість із загаль-
ноукраїнським та загальнослов’янським. Попри це, 
у краї зафіксовано чимало власне поліських термінів, 
які не зустрічаються в інших регіонах України, що 
свідчить про тісний зв’язок результатів метеоспос-
тережень із навколишнім середовищем (природно-
кліматичні умови, рельєф місцевості, її територіальне 
розташування) і повсякденною виробничою діяльніс-
тю населення. Водночас попереднє картографуван-
ня досліджуваної термінології показало дисперсність 
побутування окремих метеорологічних явищ на всій 
території Правобережного Полісся, про що доклад-
ніше йтиметься в майбутніх публікаціях. 

Сучасні польові матеріали доводять, що відбува-
ється звуження функціонування традиційних народ-
них метеорологічних знань, спостерігається їх ви-
тіснення науковими методами передбачення погоди, 
проте пам’ять людей старшого віку продовжує па-
сивно зберігати цей пласт народної культури, який 
потрібно встигнути зафіксувати.

Підсумовуючи, зазначимо, що на відміну від ма-
теріальної культури, яка має словникові зразки для 
наслідування в етнології та мовознавстві, народна 
метеорологія, як виявилося, характеризується від-



941Народна метеорологічна термінологія поліщуків (матеріали до «Словника традиційної…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (154), 2020

сутністю лексичних аналогів, а отже пропонований 
словник носить швидше експериментальний харак-
тер як щодо вибірки термінів і термінологічних сло-
восполучень, так і щодо способу подачі їх визначень. 
Безумовно, цей словник не вичерпує і всього розма-
їття термінології явищ народної метеорології, тому в 
подальшому буде доповнюватися термінами, що сто-
суються метеорологічних вірувань, та вдосконалю-
ватися методологічно. 
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