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Фольклор, народнопісенна творчість — невичерпне, вічно живе джерело образності 
поетичної мови. І в класичній, і в новій поезії фольклорна символіка належить до основного 
арсеналу традиційних художньо-зображальних засобів. 

Однією з характерних рис усної народної творчості є поширення в ній усталених 
словесних конструкцій. У фольклорі існує цілий ряд більш-менш сталих формул з 
ідентичним змістом. Як зазначає болгарський дослідник Б. Нічев, «формула, мотив, схема 
сюжету — це найбільше узагальнення, якого досягає фольклор і найхарактерніша його 
стильова ознака. Це його шаблон і структурний закон» (Ничев Б. Увод в южнославянския 
реализм.— София, 1971, с. 285). 

Особливо широко використовуються у фольклорі усталені словосполучення на 
позначення просторових і часових понять, що пояснюється умовністю фольклорного часу і 
простору. Згадаймо зачини в російських казках «В тридевятом царстве, в тридевятом 
государстве», «Близко ли, далеко ли», «Низко ли, высоко ли», в російських билинах «За 
двенадцать год да за тринадцать лет, за тринадцать лет с половиною» тощо. 

До традиційних фольклорних формул із узагальненим значенням «далекий простір» 
належить конструкція з прийменником за і назвами географічних об’єктів — море, річка, ліс 
та ін. в ор. в. Умовні позначення географічних реалій у цій формулі можуть 
взаємозамінюватись, проте зміст її залишається без змін — «далеко, на чужині, за межами 
рідної землі, у чужому (часто ворожому) оточенні». У народних піснях сонце — символ 
недосяжної радості — сходить далеко за синім морем, за море або річку проводжають 
рекрутів і видають заміж дочок, за море або річку їде милий (часто назавжди) тощо. 

Замість моря або річки у зазначеній фольклорній конструкції може виступати іменник 
гори. Про тотожність значення формул з назвами водних і гірських реалій свідчить 
паралелізм у їх вживанні, пор.: «Дала сь мене, моя мати, за Дунай, за Дунай... Дала сь мене, 
моя мати, за високі гори» (П. Чубинський). 

Географічна назва Дунай у більшості фольклорних текстів має умовний характер, вона не 
виступає назвою конкретної річки, а передає загальне значення. У розглядуваній словесній 
формулі це значення доповнюється відтінком «порубіжна річка, за якою починається чужий 
край». Назву Дунай із фольклорною семантикою як умовно-поетичне визначення кордонів 
обширу рідної землі зустрічаємо в сучасній українській поезії, пор. рядки з вірша 
М. Вінграновського «І липи темна тінь»: 

Не назову тебе. Хоч знаю, 
Що прийде час і назову. 
І від Дунаю до Дунаю, 
На верховині, на низу 
Я назову тебе. Я знаю. 

Архаїчність розглядуваної народнопісенної формули безперечна. Дуже давнім періодом 
— періодом зародження східнослов’янського поетичного мистецтва — можна датувати і час 
проникнення її у мову художньої літератури. Вона виступає і у ліричному рефрені 
найдавнішої східнослов’янської літературної пам’ятки «Слово о полку Ігоревім»: «О Руская 
земле! Уже за шеломянемъ еси» («О Руська земле! Уже ти за пагорбом!»). Цілком очевидно, 
що конструкція «за шеломянемъ» вжита у «Слові» в умовному значенні «далеко», 
аналогічному до фольклорного. На це звернув увагу ще О. О. Потебня. У коментарях до 
наведених слів пам’ятки учений зазначає: «Деякі тлумачі вбачають тут географічний термін, 
власне ім’я вододілу, але «за горою» може означати просто «далеко»1. Ліричний рефрен 
з’являється в особливо драматичних місцях «Слова», пронизаних тривогою, тугою за 
батьківщиною. Рубіж, що відділяє свою, рідну й чужу, ворожу землю, перейдено. 
                                                           
1 Потебня А. А. Слово о полку Игоревh. — Харьков, 1914, с. 47. 



Багатими семантичними відтінками наповнюється фольклорна формула «за морем, за 
горами» у сучасній українській поезії. 

А пісня глибинна випорскує вмить,  
Кипить, гоготить, вибухає,  
А чайка причаєна чуйно мовчить,  
Та чайка, котра за Дунаєм...  

(І. Драч) 
У поезії І. Драча, сюжетом якої є динамічне зображення автостради у чужій країні, 

традиційний народнопісенний образ «чайки за Дунаєм» стає символом любові до 
Батьківщини, туги за рідною землею2. Семантичне протиставлення «свого» і «чужого» 
виражено і у фонетиці, і в лексиці, і в синтаксисі. Динамічний, уривчастий опис сучасної 
італійської автостради з широким застосуванням іншомовних слів («лекала шляхів», «фіати-
боксери», «неонові спалахи» і под., в окремих випадках— у адекватному графічному 
вираженні La strada, «Motto») переривається строфою, наповненою гармонією, що 
досягається відповідною інструментовкою вірша (повторенням голосного «и» у перших 
двох рядках і приголосного «ч» в останніх). 

Образ «чайки за Дунаєм» у поезії І. Драча семантично двоплановий. Це не лише 
фольклорний символ, що уособлює рідну землю, Україну. Додатковий відтінок відірваності 
від рідної землі, закладений в самому традиційному фольклорному образі, звучить 
важливою нотою у поезії І. Драча. 

Іншого метафоричного переосмислення зазнала досліджувана фольклорна формула у 
вірші М. Вінграновського «Цієї ночі птах кричав»: 

Один лиш птах кричав-болів  
За морем, за горами.  
І наш різдвяний стіл білів  
В кутку під рушниками. 

У наведених рядках традиційна формула «за морем, за горами» також узагальнено 
виражає віддаленість, проте не просторову, а часову. Це спогад про минуле, символом якого 
є крик птаха, що трагічним акордом вплітається у щастя новорічного свята. 

З багатьма смисловими асоціаціями пов’язана формула «за морем, за горами» у поезії 
Ліни Костенко «Ой, із загір’я сонечко, з загір’я, із-за далеких марев і морів». Фольклорний 
зачин поезії семантично співвідноситься із заключними рядками, що являють собою 
ремінісценцію з «Тіней забутих предків» М. Коцюбинського («І тільки десь Іванова Марічка 
із того світу кличе його: — Йва-а-а!..»). 

Як відомо, в первісних уявленнях багатьох народів море, річки або гори — це рубіж, що 
розділяє царство живих і мертвих, тому в міфології, фольклорі річка, море або гори часто 
вживаються у символічному значенні межі між сьогобічним і потойбічним світом. У зв’язку 
з цим традиційна фольклорна формула в поєднанні з ремінісценцією з класичного 
літературного твору вносить у сучасний поетичний малюнок Карпат характерну для поезії 
Ліни Костенко семантику «зв’язку часів», причетності сьогоднішнього дня до віків і вічності. 

Архаїчний фольклорний образ шляху через море як переходу в потойбічний світ, що 
відображає міфологічні вірування зображуваної у творі давньоруської епохи, використано в 
поезії Ліни Костенко «Горислава — Рогніда». 

Вже б краще він пустив тебе до моря 
на тих повільних смертницьких плотах. 
На берег вийшли б люди тогобічні, 
І мовчки-мовчки бачили б вони, 
що це пливе князь Полоцький у вічність, 
а з ним Рогніда і його сини. 

Незмінні формули пов’язують сучасну поезію з давньою. Внаслідок своєї усталеності 
                                                           
2 Пор. також образ Дунаю як символ першоджерела, «коріння» у поезії І. Драча «Калинова балада»: «Не знаю, 
де блиснуть вогнем мої кроки, І що принесе мені пам’ять з Дунаю». 



вони зберегли елементи міфа, відблиски зорі словесного мистецтва. Отже, традиційна 
фольклорна формула в сучасному тексті — одне з важливих джерел метафоричності 
художнього слова. 


