
НАТАЛІЯ КАЛИНЮК 
СЕМАНТИЧНА ПАРАДИГМА НОМІНАЦІЇ ЗЕМЛЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПІСНІ 
 

В українській мовній картині світу номінація земля має статус різнопланово конотованої 
одиниці, оскільки належить до стрижневих світоглядних кодів національної культури. 
Сьогодні це наповнене багатим змістом поняття із розгалуженою системою контекстуальних 
варіантів та емоційно-експресивних оцінок, а його лексико-семантична структура засвідчує 
динаміку від конкретно-предметного до поняттєвого значення. В. Кононенко наводить образ 
земля у ряду понять, які формують мовний тип українця, сприяють «створенню національно-
орієнтованої картини світу, що ґрунтується на народному світобаченні». 

У процесі концептуалізації землі як одного з найвиразніших мовно-естетичних знаків 
національної культури багато важила специфіка її міфопоетичного осмислення. Адже, за 
переконанням давніх українців, земля — це місце проживання, тимчасового перебування 
людини між двома вічними сферами, світами — життям і смертю, добром і злом. У цій 
номінації найвиразніше виявляється мовний досвід колективного сприйняття землі як реалії 
навколишнього світу та основи національного ландшафту, способу господарювання, а 
відповідно — добробуту. 

Про те, що «до землі український народ, як народ передовсім землеробський, почуває 
глибоку повагу, яка подекуди .. межує з обожненням» (Булашев Г. Український народ у своїх 
легендах, релігійних поглядах та віруваннях. — К., 1993. — С 268), переконливо свідчить 
цілий ряд лексичних і граматичних ознак, які виявляємо не тільки у стилістиці народної 
пісні, але й у розмовно-побутовій практиці українців. До таких зараховуємо, наприклад, 
частотно вживані демінутивні форми земелька, земленька, прикладкову конструкцію земля-
мати, позитивно конотовані епітети свята, праведна (на позитивній семантиці саме цих 
означень наголошує митрополит Іларіон) тощо. 

Прикладкова структура матінка-земля відбиває міфопоетичне сприймання землі як 
джерела життя і є «не просто образним словосполученням, а вираженням сутності народних 
поглядів на землю» (Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М., 1995. — 
С. 193). 

Асоціативно-образне співвіднесення земля — мати, характерне для народної пісні, 
пов’язане з осмисленням землі як джерела життя, сили. Для міфопоетичного 
обґрунтування цього символозначення варто звернутися до відомого міфа про Антея. 
Відповідні приклади трактування землі як сили, здатної давати людині духовне або й фізичне 
зцілення, виявляємо в українських піснях різного тематичного спрямування, однак 
зауважимо, що домінують вони у баладах, козацьких, чумацьких піснях. Наприклад: Пустив 
він свого коника на попасаннє, / А сам припав к сирой землі на спочиваннє (з балади); Ой 
упав чумак, упав та й лежить, / Ніхто його не спитає, що в його болить. / Іскину жупан, 
надіну кожух,/ Припадаю к сирій землі, чи зводиться дух (із чумацької пісні); Ой не маю 
вітця-неньки,/ То припаду до земленьки:/ — Земле моя праведная, / Поможи, бо пропадаю (з 
ліричної пісні). Як стверджує дослідниця І. Сирко, «в пісенних ілюстраціях такого типу 
семантика образів черпання, відновлення сил від землі прозоро співвідноситься з 
міфоритуальним значенням качання по землі у збережених донині жниварських обрядах. 
Доречно при цьому згадати також описаний М. Сумцовим звичай качатися по землі, щоб 
набути сили, здоров’я». 

Однак варто звернути увагу на те, що в системі народнопісенних значень образу земля 
досить помітна питома частка негативно конотованих контекстуальних значень. До таких 
передусім зараховуємо поетичні асоціації земля — смерть та земля — туга. 

Парадигма символозначення земля — смерть охоплює широке коло образів. Це й 
вислови з прямим значенням слова земля (бути в землі, лежати в землі), і часто вживані, 
прозорі за семантикою фразеологічні сполучення (сажень землі і чотири дошки), і 
асоціативно ускладнені, з глибоким поетичним змістом метафори (стати землею, із землею 



повінчатися). 
Однією з найчастотніших фольклорних формул із стрижневим словом земля та 

загальною семантикою смерть є формула сажень (варіант: три аршини і т. ін.) землі і 
чотири дошки. Вислів типовий для пісень тематичної групи «Гриць» (про отруєння хлопця 
на вечорницях, в гостях у дівчини тощо): Не поможе мені, мамо, й чотири ворожки,/ Лиш 
поможе сажень землі і чотири дошки; Треба мені, мати, три аршини землі,/ Три аршини 
землі славу закопати/ Та чотири дошки, та спасення трошки. 

У народнопісенній парадигмі номінації земля виявляємо також смислово та 
експресивно насичені метафори такого типу: Не плач, ма ти, не журися,/ Та вже син твій 
оженився./ Та взяв собі паняночку,/ В чистім полі земляночку./ Що ні вітер не віє,/ Ні сонце 
не гріє (з балади). Дослідники відзначають, що мотив земля — наречена збережений у 
народних піснях як рефлекс ініціаційності: «В числі інших уявлень про смерть особливою 
свіжістю дихає те, де вона є нареченою. Цей прекрасний образ пояснюється із старовинних 
метафоричних виразів, які уподібнювали криваву битву — весільному банкету, а 
непробудний сон у могилі — спочинкові молодих на шлюбному ложі» (Афанасьев А. Н. 
Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских 
преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. — 
М., 1869. — Т. 3. — С. 57). 

Як свідчить досліджуваний матеріал, сема ‘туга’ є мотиваційною, смисловою та 
емотивною основою для кількох типів образних слововживань: об землю битися, в землю 
вбитися, до землі припадати, бити землю під собою тощо. Пор.: Не плач, не плач, Морозихо, 
об сиру землю не бийся,/ Ой ходімо з нами, з нами, козаками,/ Та меду-вина напийся (з 
історичної пісні); Попід Бискід зеленийкий,/ Брала вдова лен дрібнийкий. / Брала, брала, 
вибирала/ Та й ід земли припадала./ — Ой коби я мужа мала,/ Я би-м його шановала (з 
балади); Під явором зелененьким/ Лежав козак молоденький./ Над ним коник зажурився,/ По 
коліна в землю вбився (з козацької пісні). Особливо виразно відповідна семантика 
простежується у відомій баладі про чайку-небогу, у якій завдяки подвійному змістовому 
повторові набуває максимального емоційного звучання: А чаєчка в’ється, об дорогу 
б’ється,/ К сирій землі припадає, чумака благає/ — Ой ти, чумаченьку, ти ще молоденький,/ 
Верни мої чаєнята, діточки маленькі (з чумацької пісні). 

У козацьких піснях спостерігаємо функціонування варіантної формули — бити 
(гребти, дряпати, дерти) землю під собою. Семантично узалежнена від об’єкта дії кінь 
(згідно зі «Словником українських символів», цей зоосимвол уживається як образний код 
смерті), вона є невід’ємним сюжетно-композиційним складником пісень про загибель 
козака: Що в головах ворон кряче,/ А в ніженьках коник плаче./ Ой коню мій вороненький,/ 
Товаришу мій вірненький!/ Не плач, коню, надо мною,/ Не бий землю під собою!; У 
ноженьках сив кінь стоїть/ Під собою землю драпле,/ Єму з персів крові/ я капле. Усі 
складники наведених контекстів (структури звертання, експресивно конотовані дієслова 
плаче, кряче, образ кров тощо) забезпечують цілісність образу смерті та пов’язаної з ним 
семантики туги. 

Символозначення ‘туга’ може реалізуватися також через народнопісенний образу землю 
похилитися, вжитий у складі структури психологічного паралелізму: Похилився колос в 
землю, — лихий вітер віє,/ Зажурився козаченько, бо серденько ниє (з ліричної пісні). 

Важливими актуалізаторами певного семантичного значення у народнопісенному тексті 
виступають епітети. Найпомітнішими художніми характеристиками образу земля є 
прикметники сира та чорна, уживані переважно у складі епітетних формул сира земля, чорна 
земля. Ситуативний діапазон цих епітетних сполук у народнопісенних текстах доволі 
широкий: від глибинно-символічних до цілковито десемантизованих. Скажімо, у контекстах 
типу Покину я воли в ярмі! Ой на соху в сирій землі,/ А сам піду обідати,/ Миленькую 
одвідати або Прости мені, сира земле,/ Що я тобі согрішила епітети сира, чорна 
сприймаються як десемантизовані, такі, що вживаються за традицією. Натомість іншу 
семантику мають художні означення, коли вони виконують роль метафор із загальним 



значенням ‘померти; бути похованим’: наїстися сирої // чорної землі; сира // чорна земля 
грудь прилягла; сира // чорна земля прикрила і т. ін. Наприклад: Нехай не буде ні їй, ні мені, 
Нехай наїсться [Гриць] сирої землі (з балади); Рада би я, козаченьку, рада би я встати,/ 
Сира земля грудь прилягла, не мож ї підняти (з балади); Серед поля є тополя, могила під 
нею,/ Там милого присипали сирою землею (з козацької пісні); Я не сплю, не чую/ І вже тя 
не любую./ Чорна земля ня вкрила,/ Би-м із тобов не жила (з балади). Помітно, що в таких 
контекстах епітетні образи сира // чорна земля виходять за рамки номінатив-ності, 
засвідчують розвиток нових напрямків лексичної сполучуваності, створення тропеїчної 
структури. Це особливо помітно тоді, коли для увиразнення домінантної семантики смерті 
задіюється засіб антитези: Не годна я, легінику, того розчепити,/ Мусиш іти, білий хлопче, в 
чорну землю гнити (з балади). 

Для пісень історичної тематики характерний образ чорна рілля: Чорна рілля ізорана, 
гей, гей!/ Чорна рілля ізорана/ І кулями засіяна./ Білим тілом зволочена./ І кровію сполочена. 
Колористичне означення в наведеному тексті зберігає типову символіку чорний — смерть, 
горе, тривога. 

Земля — смислово місткий, естетично виразний складник народнопісенної поетики. 
Його образний зміст відбиває особливості семантичних процесів, показових для 
функціонування номінацій як мовно-естетичних знаків національної культури. 
 


