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«ЖИТТЯ ОЗИВАЄТЬСЯ В КОРЕНІ ЖИТА...» 

(ОБРАЗ БИТВИ-ЖНИВ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ) 
 

Символічний образ битви-жнив виріс на ґрунті народнопоетичної фразеології. Своїм 
етимологічним корінням він сягає доби давньоруської образотворчості: 

На Немизh снопы стелють головами,  
Молотять чепи харалужными,  
На тоцh животъ кладутh,  
Вьютъ душу отъ тhла 

(«Слово о полку Ігоревім...») 
Символічний образ жнив у давньоруській літературі семантично неоднобічний; він може 

позначати битву, трагічну смерть або вбивство: «Дарий пожинаша многы народы прьскыя, 
яко же на ниве класы» («Александрия»); «И бысть видети падающи жиды, яко снопы с 
забрал» («Флавий») (Адрианова-Перетц В. П. Фразеология и лексика» в «Слове о полку 
Игореве» и памятники куликовского цикла.— М; Л.: Наука, 1966.— С. 106). Отже, образ 
жнив у літературі Давньої Русі використовується для зображення смерті людини, яка не 
скінчила природного циклу свого існування. 

Семантичний центр образів жнив-бою, жнив-убивства становить паралель жнива — 
смерть. Це вказує на їх єдиний етимологічний корінь. Витоки символічного образу жнив 
пов’язані, гадаємо, з анімістичним світосприйняттям язичництва, коли одухотворювались 
ріки, явища природи, рослини. Жнива як акт смерті хлібодайних злаків — ось та світоглядно-
образотворча основа, яка дала поштовх до утворення метафоричної конструкції жнив-битви. 

Жнива, жнивна символіка посідають помітне місце у світосприйнятті язичництва: 
«Побачили там Києм утверджений град, який населяли славні роди інші. Там оце оселилися, 
огнища творили дубу и снопу, який єсть Сварог, пращур наш» («Велесова книга»). 
(Дніпро.— 1990.— №4.— С. 104). Не випадково, що художні образи, пов’язані з цим 
процесом хліборобської праці, у мові давньоруської літератури мають глибокий 
філософський зміст. 

Битва в образній уяві східних слов’ян постає не тільки як жнива, косовиця, а й як 
молотьба. Образ-символ молотьби як паралельний образу жнив спостерігаємо і в «Слові...». 
Такий зв’язок ґрунтується на етимологічному значенні цих слів: від індоєвропейського 
кореня mal (подрібнювати, толочити, руйнувати) утворились слова: молоть (млать, пол. 
mlot, лат. malleus), молотити, молоти. 

На прикладі образу битви-жнив можна простежити зв’язок поетики з мовою і мисленням 
у їх історичному розвитку. Смисл кліше битва-жнива, косовиця, молотьба успадкували 
східнослов’янські мови як на рівні фольклору, так і на рівні літературної творчості. 

В українську літературу образ битви-жнив проникає через народнопоетичну спадщину та 
пам’ятки давньоруської літератури, зокрема «Слово о полку Ігоревім». Жодного з 
перекладачів і переспівувачів «Слова» не обминула поетична звабливість картини битви-
жнив, яку дослідники справедливо називають однією з найяскравіших сторінок пам’ятки. 
Письменники XIX—XX ст. (С. Руданський, Ю. Федькович, І. Франко, Панас Мирний, 
М. Чернявський, М. Рильський, Н. Забіла, В. Шевчук) у переспівах пам’ятки зберігають 
словообразну пластику, покладену в основу батальних символічних картин «Слова». 
Трансформація образу жнив-битви у перекладах і переспівах стосується його архітектоніки 
— найчастіше він набирає форми заперечного порівняння: 

А над ними не снопи, 
А голови людські ся стелють, 
І молотя там ціпи самі плавовії, 
на тік там 
Лиш все тривки кладуть, молотя  
душі від тіла 

(Ю Федькович) 



Не снопи кладуть на Немизі —  
Кладуть голови молодецькі, 
Молотять ціпами булатними,  
Стелять на току життя,  
Одвівають душу від тіла 

(М. Рильський) 
У переспівах фрагмента давньоруської пам’ятки, основу якого становить метафора жнив-

битви, збільшується, порівняно з оригіналом, питома вага художніх означень позитивного 
оцінного змісту: душі живії (С. Руданський); голови молодецькі (М. Рильський); душі людські 
(Н. Забіла). 

Часом уривок, основу якого становить батально-жнивна символіка, стилізується під 
народну пісню з її характерною ритмомелодикою, пор.: 

Ой на тій Немизі, 
Та її а кривавім березі, 
Лихо тяжке виростило — 
Замість снопів голови слало, 
Життям накладало, 
Мов на току, булатними ціпами молотило, 
Душу від тіла відбивало 

(Панас Мирний) 
В оригінальних творах української поезії образно-фразеологічні ремінісценції на позначення 
битви зазнають актуалізації під час воєнного лихоліття. Образ битви-жнив, сповнений 
драматизму, збагачує виражальні засоби української поезії. У цьому знайшла вияв складність 
доби громадянської війни, звідси мінорно-драматичне звучання поезії: 

Війнув вітер жито з криці,  
Стали ціпи молотити,  
Молотити-гуркотіти,  
Людський колос нищить-бити:  
Малих діток сиротити,  
Жінок вдовами робити,  
Поле трупом вистилати —  
Мов снопами викладати...  
Були жнива, були жнива,  
Заросилась кров’ю нива,  
Заросилась-заюшилась —  
Аж ридатоньки несила! 

(А. Казка) 
Уснопоетична фразеологія на позначення битви стає художньою формою, що втілює складну 
діалектику взаємодії соціуму й особистості в епоху суспільних потрясінь. Вона відображає 
протиріччя між класовим і загальнолюдським, між усвідомленням неминучості жертв і 
глибокими гуманістичними почуваннями: 

А я? Я теж косити мушу  
В ім’я майбутнього врожаю.  
І жаль такий, що жертви душу —  
Подумать тільки — душу мають 

(Д. Фальківський) 
Психологічна картина битви-косовиці доповнюється новими образно-асоціативними 

компонентами. У рослинну символіку, що супроводжує метафоричні конструкції на 
позначення битви, входять назви польових квітів. Вони уособлюють безвинні жертви, 
неминучі у будь-якій війні: 

І жаль такий, що між колоссям  
Волошкам смерть невинуватим,  
За що ж вони? Ах, там, де косять,  
Нема часу їх обминати. 

(Там само) 



Експресія трагізму, що пронизує образ-символ, посилюється в поезіях періоду Великої 
Вітчизняної війни. Психологізм розгорнутих метафоричних конструкцій поглиблюється 
завдяки чуттєвій конкретиці, що переплітається з образно-символічним змістом: 

Я бачив, як поранені брели  
По жовтому нескошеному полю  
І падали на ньому, мов снопи  
Того страхітно-щедрого врожаю,  
Що смерть збирала. 

(Л. Первомайський) 
Історичний шлях нашого народу позначений не тільки фізичним, а й моральним, 

інтелектуальним нищенням, здійснюваним тоталітарною системою. Динамічний епізод 
молотьби, створений С. Чернілевським у поемі «Розмова Івана Нечуя з долею та сокирою на 
тому світі», символізує важкий шлях боротьби за існування української культури. 
Засудження геноциду, здійснюваного російським самодержавством проти так званих 
національних меншостей,— такий субстрат поетичної думки і почуття, втілений у поетичній 
строфі: 

До матері — в маренні — зойк Нимидори: 
«Навіщо ж ті люди молотять огонь?!» 
Ціпами, ціпами — в опуки зіничі... 
Ціпами, ціпами — по слові й струні... 
«Невже ж пани їстимуть іскри пшеничні, 
Що їх обсипають снопи вогняні?» 

Поетична виразність, емоційна впливовість образу битви-жнив — у протиставленні 
антиподних, експресивно дисонансних дій. Адже жнива здавна асоціюються зі святом, це — 
апофеоз хліборобської праці. Стилістична структура образу спирається на семантико-
етимологічні зв’язки: слова жито і життя пов’язані походженням: «Жива — богиня весни, 
названа так тому, що приходом своїм животворить — воскрешає померлу на зиму природу. 
Все, що служить умовою життя: жито, житниця, житник — ячмінь...— слов’янин позначає 
словами, що походять від того ж самого плодовитого кореня» (Афанасьев А. Поэтические 
воззрения славян на природу.— М., 1865.— Т. 3.— С. 67). 

«Життя озивається в корені жита» (Л. Первомайський), «Жито — щоб жити» (В. Ілля) — 
ці поетичні рядки служать ключем до розгадки секрету філософської і естетичної цінності 
образу жнив-битви. 
 


