
ТЕТЯНА КОЦЬ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ‘ТИША’ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Кожна доба вносить свої корективи і в життя суспільства, і в життя мови. Епоха кінця XIX — 
початку XX ст. принесла в українську літературу нові цінності, нові ідеї і їх нові реалізації. 
Мовотворчість письменників цього періоду залишається живим джерелом глибинного пізнання 
художнього слова, його багатогранності і вишуканої образності. 

Леся Українка ввійшла в історію української літературної мови як поет-лірик, а її творчість і 
сьогодні є уособленням всього світлого і гуманного начала в житті людини. Мова письменниці 
зберігає живу естетику і глибинність слова. 

Поетеса втілює свої думки та ідеї у конкретно-чуттєві образи найрізноманітніших явищ 
навколишнього світу і відтворює словесними формами їх зорове та слухове сприйняття 
людиною. Мовна майстерність автора полягає в розбудові семантичних полів сонця, неба, землі, 
вітру, зірок. 

Мікрополе ‘тиша’ у поезії Лесі Українки охоплює назви реалій переважно світу природи. 
Тут переважають найменування предметів і явищ природи: сонце, місяць, ніч, вечір, весна, осінь, 
вода, земля, ліс, повітря, небо. 

Традиційна в художніх описах увага до конкретних реалій актуалізує образи, побудовані 
саме на звукових відчуттях: 

То була тиха ніч чарівниця, 
Покривалом спокійним, широким 
Простелилась вона над селом, 
Прокидалась край неба зірниця, 
Мов над озером тихим, глибоким 
Лебідь сплескував білим крилом 
Тиша - це спокій, відсутність руху, метушні. Але тишу можна сприйняти лише за наявності 

звукових подразників:  
Тихо спускається нічка осіння,  
— Година сумна: 
Місяць холоднее кида проміння;  
Здалека луна 
Пугача віщого крик, — гук єдиний.  
Діброва німа. 
У мікрополі ‘тиша’ помітне місце займає лексема ніч. Все живе і рухається вдень, а вночі 

над землею панує тиша:  
Тихі, тихі й спокійні в ту нічку були  
Ліс і поля на цілім просторі,  
і здавалось, неначе ми чути могли,  
як спадали летючії зорі. 
Спокій настає із заходом сонця, тобто ввечері — у цей час все притихає, замовкає, 

вгамовується. 
Леся Українка називає ніч «міцною чарівниченькою божою», яка приносить тишу у світ 

природи і в життя людини:  
Поснули усі до спочивку охочі,  
Здрімалася навіть обачна сторожа;  
Скрізь тихо... Міцна чарівниченька божа, — 
 Кориться їй все під кінець... 
Тишу постійно супроводжує сон, який бере у царство тиші не лише людину, а й увесь 

навколишній світ. Поетеса прагне побачити спокій, а отже, і певну гармонію скрізь: 
Схилялися б над сонною водою 
берез плакучих нерухомі віти; 
у тихий захист вітер би не віяв; 



спускався б тільки з неба на лілеї 
і на квітки, що я безумна рвала, спокій, спокій... 
Уночі спить усе, навіть горе, журба, лихо — і тоді відпочиває душа людини, заспокоюється 

серце, настає щаслива мить життя: 
Люди сплять, спить і людське лихо, — 
Лихо сили не має в сю ніч. 

Тихо скрізь, і на серденьку тихо,  
Десь журба з нього згинула пріч. 

Нічна тиша навіює страх і боязливість на людину. Тому тут широко вживані слова на 
позначення відповідних абстрактних понять: сум, лихо, журба. Леся Українка порівнює 
тишу із порожнечею, німим світом, смертю і вживає епітети з виразним негативно-оцінним 
значенням: мертвий, тьмяний, мовчазний, німий, смутний, блідий. 

Тиша панує в рідному краї, землі, сторононці, що персоніфікується: 
Сторононько рідна! коханий мій краю! 
Чого все замовкло в тобі, заніміло? 
Де-не-де озветься пташина несміло, 
Немов перед бурею в темному гаю, 
І знову замовкне... як глухо, як тихо... 

Поряд з прикметником тихий часто вживаються однорідні означення німий, глухий, які 
увиразнюють емоційно-оцінні характеристики мікротексту. 

Лексико-семантичне поле ‘тиша’ об’єднує не тільки іменники та прикметники. До 
нього належать також назви на означення певних процесів та станів зовнішнього світу і 
життєдіяльності людини. Це дієслова теперішнього і минулого часів типу сплять, спить, 
поснули, стихли, стихло, затихло, замовкло, заніміло, спочиває. 

Образ світу природи, що входить у царство тиші, часто персоніфікується: 
Тихо. Повітря стоїть нерухоме, як води стоячі; 
закам’янів на бананах широких порепаний лист, 
ніжні мімози і ті розгорнули листочки гарячі, 
мліють без мрії... 

Тиша оволодіває світом природи і входить у внутрішнє єство людини лише за 
відсутності звукових подразників. Такий стан у природі змальовується дієслівними ознаками, 
емоційно-оцінний ефект яких підсилюється заперечною часткою не: не шумить, не 
колишуться, не співа, не війне, не ворухнеться. Такі словоформи, як правило, вживаються 
при описі цілковитої тиші, тиші «мертвої», яка лякає і разом з тим приносить спокій і в 
природу, і в душу людини:  

Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі, 
темні води 

спокійно сплять, як мертві тьмяні очі, 
мовчазні скелі там стоять над ними німими свідками 

подій, що вмерли. 
Спокійно там: ні дерево, ні зілля не шелестить, не 

навіває мрій, 
зрадливих мрій, що не дають заснути... 

Для досягнення контрасту митець часто «пробуджує» сонне царство тиші, наповнює 
природу рухом, звуками, життям. Природа оживає і душа людини заспокоюється: 

...Або пісню угни [пташино] голосну, не смутну, 
щоб, мовляв, засміялося лихо, 
Проженеш тоді, певне, потвору страшну, 
І на серденьку знов стане тихо... 

Для відтворення різних відтінків тиші, неоднакової її інтенсивності слугують дієслова на 
означення руху, шумових процесів, семантика яких конкретизується, доповнюється і 
увиразнюється прислівником тихо: тихо іде, тихо пливе, тихо співає, тихо плаче, тихо 



шелестить. 
Широкі функції у поезії Лесі Українки мають іменники, що сполучаються з 

прикметником тихий або з його нестягненою формою — це 1) назви предметів і явищ 
природи: тиха ніч, тихий шелест, тихе проміння, тихії квіти, тихая вода: 

Там яснії зорі і тихії квіти 
Єднаються в дивній розмові, 
Де стиха шепочуть зеленії віти, 
Де гімни лунають любові; 

2) назви місця дії: тиха хатина, тихе місто, тиха сторононька, тихе море, тихий луг; 
3) назви абстрактних понять: тихі сльози, тихі жалі, тихі мрії, тихе зітхання, тихі струни 
душі: 

...Вже очі ті, що так були привикли 
Спускати погляд, тихі сльози лити, 
Тепер метають іскри, блискавиці... 
Синонімом до прикметника тихий є слово німий: німий ліс, німе поле, німа 
пташина, німа діброва. 

Емоційно-оцінний відтінок при описі тиші досягається уживанням народнорозмовних 
та індивідуальних порівнянь: «...спить ціле місто, мов заклятий край», «...тихі, темні води 
спокійно сплять, як мертві, тьмяні очі», «...тихо, як в могилі». 

Лексико-семантичне поле ‘тиша’ — характеристична ознака індивідуального стилю 
Лесі Українки. Поетична творчість письменниці залишається глибинним джерелом лірико-
психологічного осмислення природної і душевної тиші, їх справжньої гармонії. 
 


