
СВІТЛАНА РОМАНЧУК 
«А НАВКРУГ ЗЕМЛЯ КВІТЧАЄТЬСЯ, ДОЛЯ З ПІСНЕЮ СТРІЧАЄТЬСЯ» 
(КОНЦЕПТ «ДОЛЯ» У ПІСЕННИХ ТЕКСТАХ 60-80-Х PP. XX СТОЛІТТЯ) 

 
Основу лінгвопоетики пісенних текстів літературного походження 60-80-х років XX століття 
складають фольклоризми, слова-символи. За висловом О. Потебні, «Народна пісня становить 
матеріал для мовознавства, етнографії, психології. Але цим наукам потрібна зовсім не пісня, 
а, наприклад, мовознавству — звук, слово, форма, звороти і т. ін.» (Потебня А. Эстетика и 
поэтика слова. — К., 1985. — С. 79). 

У мові пісень літературного походження можна помітити характерні структурні 
елементи, що перебувають у відношеннях ієрархічності, варіантності, асоціативної 
співвіднесеності. 

Лексика пісенних текстів утворює певні парадигми, об’єднується в традиційні 
народнопісенні, власне поетичні засоби. Традиційність тих чи інших мотивів, метафоричних 
переосмислень, обігрувань семантичного змісту, внутрішньої форми слів, понять формує 
загальнокультурний зміст мовного знака, його концептуального значення. У розумінні 
Ю. Степанова, «концепт — це згусток культури в свідомості людини; те, у вигляді чого 
культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт — це те, завдяки чому 
людина як творець культурних цінностей сама входить у культуру, а в деяких випадках і 
впливає на неї» (Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. — М., 1997. — 
С. 45). 

У народнопісенній лексико-стилістичній парадигмі поетичних текстів 60-80-х років XX 
ст. виокремлюється група абстрактних понять. Наскрізним в аналізованих текстах є мотив 
долі, що будується на основі його авторських трансформацій фольклорного, міфологічного 
змісту. 

О. Потебня у середині XIX ст. у спеціальній розвідці «Про Долю та споріднених з нею 
істот» порівнював долю з такими поняттями, як «щастя», «лихо», «притча», «горе», «біда» 
тощо. Як зазначає С. Єрмоленко, для народнопісенного стилю характерне осмислення лихої, 
гіркої, злої, неправдивої, темної долі (Єрмоленко С. Я. Фольклор і літературна мова. — К., 
1987. — С. 235). Пор.: Ой понесу я дa гіркую долю Да на торг продавати; Доле моя злая (з 
нар. пісні). 

Наші пращури вірили, що при народженні людини Бог неодмінно посилає їй долю — 
добру або ж лиху (недолю). Найбільшим багатством для людини вважалася щаслива доля. 
Саме цей концепт у східних слов’ян розуміється як лінія, шлях життя: спогади про минуле — 
переживання у теперішньому — передбачення майбутнього. Доля охоплює в українській 
ментальності усі три часові відтинки. 

Концептуальне осмислення лексеми доля характерне і для пісень літературного 
походження 60-80-х років XX століття. 

Епітетний ряд формує лірично-психологічний зміст поетичного концепту доля, 
об’єднуючи прикметникові означення із семою ‘гарна’, «світла». Напр.: Доля, світла 
долечко, Гарно жити стали ми (А. Пашко); У Дніпрових вогнях Розцвіла, мов зоря, твоя 
доля ясна (Д. Луценко); Коли ти зі мною — здається багатшою доля, і так мені легко іти 
по дорогах життя (Д. Луценко); О земле рідна, вічна доле наша, яка казкова, чиста 
широчінь (М. Нагнибіда); Я кращої долі не знаю, як ця, що розквітла з надією 
(М. Сингаївський). Усі ці пісенні контексти об’єднує значення «бажане, щасливе життя». 
Семантичний зміст «життєвий шлях; напрям життєвого шляху людини» передає епітетно-
метафорична структура доля молода: Там за село проводжала долю мою молоду. Часто 
мене зустрічала мамина вишня в саду (Д. Луценко). Оказіональність змісту сполуки 
нев’януча доля —Я маленька частина в нев’янучій долі твоїй, І так хочеться завше в красі 
рукотворній прожити (Д. Луценко) — постає в ширшому контексті. Словосполучення 
нев’януча доля є перифразою вродливої щасливої жінки, коханої, вічного щасливого життя 
закоханих (пор.: нев’янучий. 1. Який зберігає свою свіжість, не в’яне, не засихає. 2. перен. 



Який з бігом часу не зникає. — СУМ, V, с 595). На думку В. Кононенка, концепт доля, «на 
відміну від його сучасного абстрактного усвідомлення, в українській історичній демонології 
— це фантастично-поетичний образ із більш-менш визначеними рисами реальної особи» 
(Кононенко В. Мова. Культура. Стиль. — Івано-Франківськ, 2002. — С. 48). 

Народнопісенну естетику виражає перифраза Ой, сини-ясени, Як три проліски весни, 
Як три зірки вечорові, Як три долі чорноброві (О. Білаш). 

Лірично-інтимного колориту епітетному ряду додають присвійні займенники моя, 
наша, твоя як складники словосполучень на зразок: Доле, моя доле, А життя — не поле, бо 
життя прожить — не поле перейти (М. Сингаївський); Кораблі, кораблі, в золотистій імлі 
Bu y долю мою, як в легенду, ввійшли (В. Івасюк). 

Отже, пісенний зміст концепту доля реалізується в образних мінікон-текстуальних 
рядах доля — країна, доля — життя, доля — любов (шлюб), доля —надія, доля —легенда, 
доля —вітер, доля —дорога. 

У дієслівному метафоричному ряду формується персоніфікований образ долі, що 
відбиває особливості конкретно-чуттєвого, зорового сприйняття. Наприклад: Я на тих 
крилах полину, Долю твою облітаю, Нашу велику країну, Рідну країну, Ту, що кохаю 
(М. Нагнибіда); Сниться вам світла синова доля, спіть, моя мати (М. Сингаївський). 

Характерно, що з мотивом долі переважно пов’язується прагнення подолати 
знедоленість, безталання. У міфології доля — це богиня, яка наділяє немовлят при 
народженні різними якостями. Вона пророкує майбутнє, добру чи лиху Долю. Для того щоб 
Доля була добра, її треба умилостивити. Тому Рожаницям, Богині Долі робили 
жертвопринесення, щоб вони дарували дитині добру долю. Цей мотив засвідчує і сучасний 
пісенний текст, пор.: Батько й мати щодня сумували за мною до болю, Задобряючи долю, 
Щоб зло обминало мене (Д. Луценко); В тих ягодах і в тому листі я власну долю лоскочу 
(В. Крищенко). 

Концепт доля реалізується також у складі фразеологічних одиниць: Може, доля то до 
мене усміхалась В тихий вечір в ніжних пахощах садка (Д. Луценко); значення фраземи — 
для людини «склалися сприятливі життєві обставини й таланило, щастило в житті» (ФСУМ, 
І, с 261); Що там судилось — я не знаю, Доля нам така лягла: Ти — на краю, я — з того 
краю, Між нами — райдуга-дуга» (В. Крищенко); значення фраземи — «склалися певні 
життєві обставини» (ФСУМ, І, с 261). Фразеологізм циганська доля у контексті Циганська 
доля об землю б’ється, Їі гне вітер, як лозу. Сьогодні плаче вона й сміється, Щоб завтра 
витерти сльозу (В. Крищенко) має значення «життя без постійного домашнього «притулку», 
бродяче життя» (Ужченко В. Д., Авксентьев Л. Г. Українська фразеологія. — X., 1990. — 
С. 90). Дослідники зазначають, що у всіх фразеологізмах зі словом циганський виразно 
простежується провідна сема ‘несправжній, незвичайний, оманливий’. У наведеному тексті, 
на нашу думку, з’являється сема ‘нещаслива’, ‘нестійка’ (доля), що співвідноситься із 
негативно оцінними стереотипами. У метафоричній конструкції Тут лягала зневіра до ніг, 
щоб я збився з нелегких доріг, Тільки доля не хоче нам зла: Ти сама на мій поклик прийшла 
(В. Крищенко) спостерігаємо трансформацію загальномовного фразеологізму, який 
заступається конструкцією, що нейтралізує негативний зміст усталеного вислову. 

У багатьох пісенних рядках доля — це добра і щаслива доля, пор.: Кожна доля — 
єдина, єдина. Все навкруг не повториться знов. Неповторна кожна людина, Неповторна 
кожна любов (А. Демиденко). 

На окрему увагу заслуговує ряд доля — пісня. В одних пісенних текстах постає мотив 
зустрічі долі з піснею в квітучому полі, пор.: Промайне печаль-розлучниця, та з любов’ю не 
вгамуюся, А навкруг земля квітчається, Доля з піснею стрічається (М. Сингаївський). В 
інших спостерігаємо зв’язок багатої (зерно) і радісної, щасливої (пісня) долі, як-от: О як же 
чесно треба жити І землю цю святу любити, Щоб доля мала пісню і зерно (А. Демиденко). 

Отже, концепт доля об’єднує низку поетичних образів, центром яких виступають 
традиційні для української ментальності епітетні означеннябентежна, нев’януча, молода, 
краща, ясна, світла, багата. Продуктивною для семантичного окреслення концепту доля є 



також сполучуваність із присвійними займенниками моя, твоя, наша. Іменник доля 
виявляємо й у звертальних конструкціях, що є рефлексом міфологічної свідомості, а також 
свідченням фольклорного осмислення концепту. Однак, на відміну від останнього, концепт 
доля в пісенних текстах літературного походження 60-80-х років XX століття засвідчує 
переважно оцінку радісного, щасливого життя. 
 


