
ВІКТОРІЯ ПОПОВИЧЕНКО 
«...ЧИСТИЙ, МОВ ЯБЛУНЕВИЙ ЦВІТ» (ПРО ЛЕКСЕМУ ЯБЛУНЯ) 

 
Споконвіку людина щонайтісніше була пов’язана з рослинним світом, з давніх часів вважала 
себе частинкою природи. Вона вірила, що після смерті перетвориться в той чи інший об’єкт 
природи. У рослинному світі вона намагалась виявити такі його реалії, які б за певними 
своїми ознаками були схожі з її власним життям. 

Зв’язок людини з рослинним світом відображений в усній творчості різних народів. 
Особливо багатий і самобутній у цьому плані фольклор українського народу. 

У численних народнопісенних творах, казках і легендах, у народній фразеології об’єкти 
рослинного світу одухотворені, наділені рисами, властивими людині. Значною мірою це 
стосується різних видів дерев, зокрема яблуні. Образ яблуні пов’язаний у народному 
мовленні, у поезії з широким спектром людських емоцій. 

Слово яблуня вживається насамперед для вираження позитивних якостей, бо яблуня — 
це дерево виняткової краси. Їй належить чільне місце в садово-господарчій діяльності 
людини, а також у системі назв образного мовлення, пор.: «Моя душа над снігом стала, 
неначе яблуня в плодах» (Д. Павличко). «Проте це слово і похідні від нього утворення 
можуть уживатися, зокрема, в народній фразеології і для вияву негативних емоцій, для 
негативної оцінки людських якостей, дій, вчинків, пор.: І на здоровій яблуні гнилі яблука 
бувають; Від гнилого яблука і здорове гниє; Від гнилого яблука увесь віз згниє. 

У народних прислів’ях цього типу наголошується на такій ваді, як небажане 
переймання людьми чогось недоброго, лихого. Чимало стійких народних виразів пов’язано з 
негативною оцінкою спадкових рис окремих індивідів: Яка яблуня, таке й яблуко; Яблуко від 
яблуні далеко не падає; Яка щепа, така й яблуня; Яка яблуня, такі й яблука родить. Слово 
яблуня (діалектні форми ябліна, ябко) виступає як явний чи прихований засіб художньої 
оцінки. В іншому випадку негативне значення зосереджується в прикметниковому означенні: 
«Ви хочете чуда, коли ви наскрізь зіпсовані, немов червиве яблуко» (М. Коцюбинський). 
Негативну характеристику виражає порівняння, яке характеризує людину, що виснажена 
тривалою тяжкою працею: «Тринадцять літ вчителькою! Тринадцять літ вона сохла, як 
яблуко у сушні» (М. Коцюбинський). Засушене яблуко символізує процес старіння: 
виснажене, немолоде, із зморшками обличчя. І навпаки, свіже, туге яблуко є символом краси 
й здоров’я: «Настуся, притулившись до матері й надувши смагляві тугі, мов яблучка, щічки 
поглипувала на цього крикливого дядька спідлоба...» (О. Гончар); «І тільки тепер Супрун 
бачить, як по-бісівськи спокусливо вибиваються на привабливому обличчі жінки червоні 
яблука рум’янців...» (М. Стельмах). 

Порівняння з яблуком можуть стосуватися й слухового сприйняття: «Хлопці дружно 
засміялись тугими, як недоспілі яблука, басками» (Є. Гуцало). Голоси хлопців-підлітків 
порівнюються з недозрілими яблуками. Як ще не визріли яблука, так і голоси хлопців ще не 
сформувались. Ознака незрілості проглядається і в іншому образі цього ж автора: «Сергійко 
кинувся на захист, молотячи кулачками-яблучками чужу тьотю» (Є. Гуцало). Зменшено-
пестлива форма яблучка виражає авторське ставлення до персонажа. М. Стельмах з плодами 
яблуні порівнює жіночу красу: «Хоч немає в неї вірності до одного полюбовника, але ж 
груденята має тугі, мов яблука». 

А чому саме яблучко від яблуньки недалеко відкочується, а не груша чи слива? Чому 
спокусливо вибиваються на привабливому обличчі жінки червоні яблука рум’янців? Чому не 
вишня? Відповіддю на ці питання можуть слугувати такі слова одного з героїв кіноповісті 
О. Довженка «Життя в цвіту»: «Яблуко — це найдосконаліший плід землі... Яка краса, яка 
благородна форма! Який скарб, як добре заховала природа сім’я життя». Великий майстер 
слова добре знав природу рідного краю, її красу, він зрісся з нею, осяг її таємниці. Тому його 
персонажі невіддільні від живої природи, що надає невимушеності їхній поведінці і сприяє 
правдивості, яскравості у зображенні ситуацій, у яких вони діють. 

Слово яблуко досить часто використовується і в порівняннях іншого типу: «..Яблуко, та 



яке! Лежить на долоні, червонощоке, свіже, велике, просто мов сонце вранішнє!» 
(О. Гончар); «..на цій гілці висить яблуко сніжно-біле, а на сусідній золотаве або й зовсім 
червонощоке, мов циганка» (О. Гончар). Червоні щоки завжди були ознакою здоров’я. 
Цигани ж славились своїм здоров’ям. 

У Є. Гуцала образ яблуні пов’язується ще з галактикою, а яблуневі плоди — з сузір’ями 
зірок, їхніми розсипами, хмаровинням, зграєю снігурів: «І якщо порівняти яблуню з 
галактикою, то пізні яблука на такій крислатій галактиці сприймаються за сузір’я, за грона 
зірок» (Є. Гуцало); «Садок був старий, ще батьківський, і щороку родив так рясно, що гілля 
обвисало, вгиналось під сузір’ям папіровок, під розсипищами донешт, під хмаровинням 
джонатану чи кальвілю снігового» (Є. Гуцало); «...на пізніх сортах іще біліють та рожевіють 
плоди. Вони пообнизували кулясті крони так, як уже взимку їх обниже зграя снігурів, 
граючи веселковим оперенням» (Є. Гуцало). Самі ж зірки автор сприймає як розсипані 
яблука: «Уже ніч накинула на землю чорне рядно, хтось розсипав по тому орному рядну 
золотих яблук і яблучок». 

У поетичній уяві яблука сяють, світяться, мов небесні світила. І осявають усе навколо 
себе: «Яблука, налляті холодним соком, світяться, і їх видно здалеку. Ото йдеш, поглянеш по 
садах, і радісно стає, коли там і там примічаєш ці воскові ліхтарики, що ллють рівне, дозріле 
світло...» (М. Коцюбинський); «Того дня постала очам і степова доріжка, що світилася нам 
колись червоними яблуками...» (О. Гончар); «...на гіллі деяких рідкісних яблунь і далі 
висітимуть яблука, світитимуться, мерехтячи восковою стиглістю і чистими рум’янцями...» 
(Є. Гуцало). 

Слово яблуко сполучається з різними прикметниками-епітетами: червонощоке яблуко, 
яблука золоті та червонобокі, яблуко сніжно-біле, золотаве, здорове (свіже) і под. Широка 
гама барв (золоті, червоні, білі) сприймається як у прямому, так і в метафоричному значенні. 
Проте змалювання яблуні не обмежується лише кольоровими характеристиками, пор.: 
«Крислата яблуня пригадала їй любу розмову з милим й ті щасливі хвилі життя, що 
перейшли тут, під цим розлогим гіллям» (М. Коцюбинський). 

Стилістичний прийом персоніфікації досягається дієслівною метафорою. Яблука часто 
служать засобом вираження настрою людини, особливостей її сприймання довкілля, 
характеристики психічного стану: «..Он воно грає з-поміж листя, сміється до сонця та 
випробовує наш терпець» (О. Гончар); «Десь там, в самій душі яблука торохтять зернятка» 
(О. Гончар); «..З-поміж яблуневого листя починає проглядати щось наче живе, сміється 
червоною щічкою, ні на які плоди не схоже, справді ніби росою та зорею вмите» (О. Гончар). 
Подібно до людей яблуні можуть бути байдужими: «Яблуні стояли байдужі, вишні — 
заспані» (Є. Гуцало). 

Яблуня нагадує людину: вона дрімає, зіщулюється, тремтить, визирає, тримає, спить і 
под.: «Крислата яблуня .. тремтіла чорним листом»; «А в садках солодко дрімають окутані 
місячним сяйвом .. крислаті яблуні»; «З-за окопа визирнули .. крислаті яблуні» 
(М. Коцюбинський); «Грім то буркотів добродушно, а то враз озивався з таким запалом, що 
мимоволі яблуні і груші в садку зіщулювались...»; «Відцвітали груші в селі, а яблуні саме 
повдягались у біло-рожеві шовки святкового цвіту...» (Є. Гуцало). 

Цвіт яблуні часто порівнюється з біло-рожевим шовковим убранням. Створюється 
святковий весняний настрій. Яблуневий цвіт є символом ніжності і душевної чистоти: «Я 
обкладаю її цвітом яблуні зі всіх боків, засипаючи тими квітами, такими ніжними, такими 
чистими, як моя дитина» (М. Коцюбинський); «..Цей погляд був ясний і чистий, мов 
яблуневий цвіт»; «Цвіли яблуні, мовби позастигали над землею біло-рожеві хмари» 
(Є. Гуцало). 

Отже, серед численних образів, якими майстри художнього слова збагатили сучасну 
українську літературну мову, чільне місце належить образу яблуні, який став виразником 
найрізноманітніших, найінтимніших людських почуттів. Створені метафори й епітети з цим 
словом збагатили високохудожні скарби нашої мови. 
 


