
ЛАРИСА МОВЧУН 
СИМВОЛІКА МЕЖОВИХ РОСЛИН 

 
Окультурюючи світ, людина створює певну систему оцінок, охоплює не лише продукти 
людської діяльності, а й природні об’єкти, які оцінюються з погляду приписуваних їм 
абстрактних ідей. Як зазначав М. Ф. Сумцов, у народній традиції рослини оцінюють не 
стільки з погляду їхньої практичної придатності, скільки щодо зв’язку з моральною сферою. 
Конкретизація, оречевлення екзистенційно значущого — це шлях виникнення рослинної 
символіки. Поділ простору на дві протилежні частини позначається і на символізації рослин. 

Знайома, «своя» частина охоплює обжитий, засвоєний, безпечний простір. Незнайомий, 
«чужий» обшир приречений бути невідомим і незвіданим, а тому загрозливим, небезпечним, 
навіть нереальним. В. М. Топоров акцентував, що «місце» не мислиться без його межі. Якщо 
місце передбачає межу, то й межа, у свою чергу, дає право для існування місця як 
оформленої ділянки простору. Перебуваючи всередині окультуреної території, людина 
бачить себе в центрі більш-менш правильного кола-межі. Відмежування, обведене колом — 
важливий компонент магічного ритуалу убезпечення від небажаного, ворожого впливу. 
Адже, горóд і гóрод (місто) первісно означали ‘обгороджена ділянка’. Поставлена огорожа 
виконує оберегову функцію. Крім того, встановлені знаки сигналізують, що людина 
утверджує непорушне право на певну територію (рос. Без межи не вотчина). Звідси звичай 
закріплювати межу ритуальною «жертвою» (пор. у В. Даля: Когда межуют, то парнишек на 
меже секут). Зазначимо, що йдеться про межі всередині обжитого простору — сусідські 
межі, які визначають міжсуб’єктні стосунки. 

Культурно значуща межа — між безпечним, освоєним і небезпечним, природним — 
позначає відносини «людина — природа», «людина — потойбічність». Здавалося б, межа 
між своїм, позитивним, і чужим, негативним, має бути нейтральною. Однак те, що вже не 
належить людині, є потенційно загрозливим. І якщо згадати казкові мотиви, то саме на 
рубежі, при переході з одного світу в інший, персонажів підстерігає найбільша небезпека: на 
березі (на межі між водою — «тим світом» — і землею) Телесика викрадає Змія; піднімаючи 
з ями, що веде з «того» світу в «цей», Котигорошка намагаються вбити побратими. 

Межа — місце перебування нечисті: рос. На межах да распутьях нечистая сила; Над 
черепками да угольями в межевых ямах домовой с лешим сходятся; Полевой пуще на меже 
проказит. «Нечистість» межі у східнослов’янському світосприйманні підтримувалася 
звичаєм ховати там самогубців — потопельників і вішальників. 

Розчистивши землю, «місце», для своїх господарських потреб, людина веде постійну 
боротьбу з лихими силами природи, які прагнуть відвоювати цю територію назад, зробити її 
знову необжитою, необробленою. Наступальна, активна сила природи знаходить своє 
адекватне втілення в трав’янистій рослинності, яка належить горизонтальній, земній стихії 
— на відміну від дерева, що об’єднує три сфери — небесну, земну і підземну. Саме тому 
дерево сакралізується (світове дерево, дерево життя). І лише після завмирання в ньому 
життя дерево переходить у володіння нечистої сили. Замежова територія — це, згідно із 
замовляннями, сухе дерево, безплоднії дерева, гнилії колоди. 

Виникнення деяких рослин — бур’янів — українська міфологія пов’язує з діями лихої 
сили. За спостереженнями Г. Булашева, у легендах оповідається, що корисні рослини 
насадив Господь, а колючі бур’яни — лукавий, щоб люди кололися та чхали і через те, 
вилаявшись, грішили. Виняток становить хіба що легенда про кропиву. У ній простежується 
синестетичний зв’язок між поняттями пекучий фізичний біль і пекучий душевний біль, що 
умотивовує традиційний фольклорний мотив перетворення, який лежить в основі сюжету 
(походження кропиви легенда пов’язує з прокляттям). Отже, все-таки витримується 
міфологічне обґрунтування місця цього бур’яну в оцінці українців. 

Бех, за народними віруваннями, посіяли чорти, принісши його з самого пекла. Так само 
й осот посіяв чорт, переплутавши його з вівсом. Очеретом також заволоділи чорти й 
оселилися там (пор. прислів’я: Добре чорту в дудку грать, сидя в очереті — одну зломить, 



іншу вріже;  
Люди до церкви з пасками, а мій батько в очерет за качками). Кукіль — польового 

дідька робота (Номис). Поле, де він ріс, називали чортовою нивою. Є легенда, що першу 
горшку сатана викурив із куколю. Вважалося, що під кожним кущем чортополоху сидить 
нечистий і лякає людей. Показовою є і топографічна прив’язка до межі, рубежу: рос. На поле 
на арекском, на рубеже татарском, стоит дерево ливанское, листья митрофановские, 
когти дьявольские; Стоит дуб вялый, на нем сидит черт Дьявол; кто ни подойдет, так не 
отойдет. 

Отже, межа — місце активності агресивної сили природи, уособленої бур’янами. 
Поширення бур’янів сприймається як відчуження території, перехід її на «той бік»: Пусти 
осот в огород — огірків не буде. І навпаки, на обжитій території, де люди ходять, там 
трава не росте. Бур’ян символізує пустку, занепад, загибель: Вже моє рукомесло бур’яном 
поросло (прислів’я); Село навік замовкло, оніміло і кропивою поросло (Т. Шевченко); Де 
полягла козацька голова думлива, виріс там будяк колючий і глуха кропива (Леся Українка). У 
широкому сенсі кропива символізує втрачені надії. Неможливість повернути щось утрачене, 
знову поїхати чи прийти на якесь місце або досягти бажаної мети виражається приказкою 
дорога (стежка) кропивою поросла: Клену підчас щоденнеє життя, Та тільки в храм 
святий і стежка кропивою Вся поросла: немає вороття! («Дніпрова Чайка»). 

Бур’ян символізує нужденне життя, безпросвітні злидні: Я вік прожив на злих лободах 
(Номис); Ото ласа їда — з часником лобода (прислів’я); Там усе дівки да убогії, Кроять 
рушнички із кропивочки (з нар. пісні). У багатьох культурах бур’ян символізує ледарство, 
безгосподарність: Дівки, не прядіть: виросте лопух — буде сорочка і фартух (прислів’я); Я 
проходив край поля людини лінивої та край винограднику недоумкуватого, — і ось все воно 
позаростало терням, кропивою покрита поверхня його («Книга приповістей 
Соломонових»). 

У слов’янській культурі кропива — символ розпусного життя, звідси фразеологізм у 
кропиві шлюб брати, тобто блудити, вступати в позашлюбні зв’язки. Безталанне дитинство 
— через нестатки, сирітство або батьків-гультяїв — теж пов’язане з кропивою (Олесь 
Гончар: «жалив’яне сирітське дитинство»). 

А вже козак пшениченьку косить, 
А дівчина дитину виносить: 
— Ой на тобі, козаче, дитину: 
Як не візьмеш — в кропиву закину (з нар. пісні). 
Покину дитину в кропивину, 
А сама піду гулять на Вкраїну. 
Ой як тій дитині в кропивині, 
То так мені гулять на Вкраїні (з нар. пісні). 
Пейоративний відтінок має і похідне слово — крапивник (рос), pokrzywnik (пол.), 

kořivnik (чес.) — «позашлюбна дитина». 
Слова кропива, кропив’яний входять до складу фразеологізмів, що виражають негативну 

оцінку: ховається, як зозулька по кропиві (хтось надміру боязливий); кропив’яне сім’я 
(застаріла зневажлива назва чиновників, канцеляристів, які брали хабарі); застати 
кропив’яним сім’ям (вилаяти кого-небудь). Кропива є об’єктом традиційних порівнянь: 
жалкий (сердитий), мов кропива; жалить, як кропива. Образ кропиви використовується і в 
художній літературі відповідно до її символічного прочитання у фольклорі. Так, для 
змалювання запальної вдачі героя Ю. Яновський поєднав трансформований фразеологізм 
купати в окропі з авторським новотвором — пестити кропивою: Такого мати в окропі 
купала, а батько кропивою пестив. 

Отже, деякі рослини мають ознаки межовості. Вони, за міфологічними уявленнями, 
пов’язані з місцем перебування нечистої сили, агресивної або просто підступної. Це й 
спричинює відповідну символізацію кропиви, лободи, осоту тощо. 


