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МАК ЧИ СВІТАНКОВА ЗОРЯ? 

 
Краса завжди приваблювала тих, хто творив співуче, пісенне слово. Краса людини, краса 
молодості, краса людських взаємин. Для неї народ знаходить найпроникливіші, найщиріші 
слова. За коротким, але влучним порівнянням Дівчина як маківочка вимальовується 
народний ідеал гарної дівчини. Що стало основою цього порівняння? Звичайно, поняття 
червоного кольору: рожеволиця, червонолиця дівчина викликала в поетичній уяві образ 
гарної квітки — червоного маку. Крім значення кольору, в основу традиційного порівняння 
покладено також поняття цвіту. Захоплення красою цвітіння містять вислови маків цвіт, мак 
цвіте, розпускається, звичайно вживані в ліричних піснях. Але не тільки дівочої вроди 
стосуються ці традиційні поетичні образи. Звернімось до історичної пісні: 

Ой по горах сніги лежать,  
По долинах води стоять,  
А по шляхах маки цвітуть.  
То ж не маки червоненькі —  
То козаки молоденькі  
Битим шляхом у Крим ідуть... 

(«Ой по горах сніги лежать»). 
Коли з квітучим маком порівнюються козаки молоденькі, або славний народний ватажок 

Морозенко, або Україна, то говорити про семантику кольору як конкретне вираження 
зовнішнього вигляду, вроди не доводиться. Це вже узагальнений естетизований образ краси, 
цвітіння, оспівуваний у всіх жанрах народних пісень, пор.: 

«Дивись, дивись, Морозенко,  
На свою Вкраїну!»  
Нехай наша Україна,  
Як мак, процвітає.  
Морозенко та козаченько,  
Як мак, розпускався.  
Ой Морозенко та козаченько  
В неволю попався. 

На перший погляд, порівняння Морозенка з маком, що розпускається, витримане в 
традиційному семантичному ключі: захоплення хоробрістю Морозенка — це захоплення 
красою маку-квітки. Тобто вислів як мак розпускався виконує функцію усталеної 
фольклорної формули, яка може вводитися в будь-які пісенні контексти, де треба передати 
високий ступінь позитивної оцінки. Однак саме історичні пісні наштовхують нас на думку, 
що образ маку не завжди чисто формальний, що за ним стоїть певний поетичний символ, 
який, очевидно, не всім творцям пісні був зрозумілий. Звернімо увагу на такий контекст: 

У неділю та раненько  
Та ще до схід сонця  
Ой плакала Морозиха,  
Сидя край віконця. 

«Ой щось рано-ранесенько  
Став мак розпускаться, —  
Мабуть, син мій Морозенко  
у неволю попався». 

Чи випадково в пісні поряд опинилися часові обставини рано-ранесенько, до схід сонця і 
вислів «став мак розпускаться»? Очевидно, ні. Скажімо, для талановитої співачки Явдохи 
Зуїхи, від якої записав у 1920 році цей варіант пісні про Морозенка Гнат Танцюра, образ 
маку ніс конкретне змістове навантаження. Мак розпускався — так уявляла співачка ранній 
схід сонця, світанкову червону зорю. А червоний колір ранньої світанкової зорі віщував, як 
відомо з фольклору, біду. Тому й тривожилася Морозиха, що її син Морозенко «в неволю 
попався». Про такий зміст зорового образу говорить і логіка наступного пісенного тексту: 

Ой недаром ранесенько  



Той мак розпускався, —  
Ой уже наш Морозенко  
У неволю попався. 

У цьому варіанті пісні не Морозенко порівнюється з маком, а червоний схід сонця 
нагадує мак, що розпускається; тому зміст пісенної метафори можна висловити так: 
«недаром червоно, тривожно сходить сонце». Згадаймо про червоний схід сонця як 
віщування біди в «Слові о полку Ігоревім». 

Ті творці, виконавці пісні, для яких зміст метафори «мак розпускається» був затемнений, 
перетворювали цей вислів на традиційне порівняння, хоч сама форма як мак розпускався, 
коли змінити розділові знаки в пісенній строфі, може мати значення обставини часу «тоді, в 
той час, як мак розпускався», пор.: 

Морозенко-козаченько, як мак, розпускався,  
Морозенко-козаченько в неволю попався. 

Символ маку як світанкової зорі не обмежується тільки історичними піснями. Він дає 
змогу зрозуміти метафоричний зміст, закладений у семантико-синтаксичних паралелях 
ліричної народної пісні. О. О. Потебня, наприклад, звертався до такого пісенного образу: 

Ой зацвіла маківочка,  
Зачала бриніти,  
Іде козак од дівчини —  
Починає дніти. 

Учений, заперечуючи зв’язок між дієсловами бриніти і дніти, який встановлювали деякі 
дослідники, проводить паралель: Зацвів мак, почав наливатися — Козак любить дівчину, 
тому йде від неї на світанку. Тобто цвітіння маку, за Потебнею, це кохання. Однак зовсім 
інша художньо-образна і символічна картина постає перед нами, коли до згаданої пісні 
застосувати семантичний ключ мак — світанкова зоря. Тоді перші два рядки Ой зацвіла 
маківочка, Зачала бриніти означають поетичний образ раннього світанку, коли займається 
на світ, коли достигає світанкова зоря в усіх відтінках червоно-рожевого кольору. 
Правомірність такого тлумачення підтверджується й наступними рядками, де вислів починає 
дніти, розвиває семантику, пов’язану із загальним поняттям «світанок» або «світає». Для 
пісенної строфи варіювання того самого мотиву, вираження його різними лексико-
синтаксичними формами — це звичайне явище, що є виявом динамізму пісенних образів: 
займається на світ — мак розпускається — починає дніти — настає, як співається в пісні, 
білесенький світ. 

Отже, серед синонімічних висловів української мови на позначення світанку, таких, як 
світає, сіріє, на світ займається, на світ благословляється, розвидняється, дніє, червоніє 
(рожевіє) схід сонця, займається світанкова зоря, вияскравлюється своїм поетичним 
змістом метафора мак зацвітає, мак розпускається. 
 


