
НАТАЛІЯ КАЛИНЮК 
СЕМАНТИЧНИЙ РОЗВИТОК ОБРАЗУ ПІСОК В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ 
 
У лексико-семантичній парадигмі української поетичної мови виокремлюється група макро- 
та мікрообразів, генетично пов’язаних із таким концептуальним мовно-естетичним знаком 
етнокультури, як земля. До них, зокрема, належить образ пісок. Він показовий як для 
фольклорної, так і для індивідуально-авторської поетичної творчості, у яких реалізує свій 
традиційно-поетичний зміст та виявляє ознаки мовно-естетичних трансформацій. 

Для розгляду образу пісок, як і будь-якого національно маркованого мовного знака, 
надзвичайно важливим виявляється його народнопоетичний зміст, набір тих значень, які 
традиційно прочитуємо за ним у народнопісенних текстах. Адже, на думку С. Єрмоленко, 
«двоєдина сутність народнопоетичного словесного образу — його конкретна природа і 
узагальнене, символічне значення — проявляється в багатьох моментах організації лексичної 
системи народної пісні» (Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. — К.: Наук. думка, 
1987. — С 49-50). Отже, спробуймо з’ясувати, які ж семантичні процеси визначають 
народнопоетичну динаміку образу пісок. 

Типова народнопісенна ситуація, опис якої передбачає присутність у тексті образу пісок, 
зумовлена міфопоетикою кохання, залицяння, закодований зміст якої у пісні виражається 
образно-символічними висловами на зразок: Налетіли гуси з броду,/ Сколотили з піском 
воду. Окрім актуалізації давнього міфопоетичного значення, контексти такого типу 
засвідчують іще один важливий для їх розуміння момент — стійкий асоціативний зв’язок 
образу пісок із архетипним образом вода (пісок — річка, берег тощо) — символом життя і 
кохання. 

У народній пісні образ пісок часто вживається також при реалізації мотиву смерті, 
причому діапазон відповідних народнопоетичних контекстів виявляється надзвичайно 
широким. Наприклад, із мотивом утоплення пов’язаний усталений пісенний вислів пливти 
на білий пісочок: Узяв милий милу за білії боки/ Та й укинув милу у Дунай глибокий./ — Пливи, 
пливи, мила, на білий пісочок,/ Подай, подай, мила, тихий голосочок. Інша типова 
народнопісенна формула, що реалізує пасивне значення ‘бути похованим’, — засипали 
піском очі. Пор.: Як спустили Бондарівну у глибокі доли/ Засипали піском очі, не гляне 
ніколи; Мамцю ж наша старенькая, ми вже поженені:/ Піском очі засипали, глинов 
пригорнені. Асоціативний зв’язок пісок — смерть в останньому контексті додатково 
увиразнюється прозорою внутрішньою формою образу глиною пригорнеш. 

У цьому ж семантичному ракурсі розгортається також ускладнений образно-асоціативний 
комплекс, у складі якого поетична обставина за жовтим пісочком уживається як 
контекстуальний синонім до інших носіїв значення ‘по той бік життя’ — за зеленим 
моріжечком, за дубовим гвіздочком тощо: Уже твоя миленькая/ Да и за трьома замочками./ 
За одним замочком — / За зеленим моріжечком/ А за другим замочком — / Та й за жовтим 
пісочком,/ А за третім замочком — / За дубовим гвіздочком. Заслуговує на увагу також 
синтаксична організація наведеного пісенного фрагмента, що вибудовується за моделлю 
трикратного нанизування поетичних обставин місця. 

Для цілого ряду народних пісень баладного характеру показове функціонування образу 
пісок у складі народнопоетичної прикмети сіяти пісок по каменю, що є традиційним 
художнім позначенням нездійсненності, нереальності, неможливості бажаного: Озьми, 
сестро, піску в жменю,/ Розсій його по каменю,/ Коли ж отой пісок зійде,/ Тоді брат твій з 
войни прийде; Возьми, мамо, піску в жменю,/ Посій його по каменю./Як той пісок житом 
зійде,/ Тоді твій син з войни прийде./ Не є піску, не ісходить,/ Не є хлопця, не приходить. 
Популярність цього пісенного вислову дослідники пояснюють специфікою його ускладненої 
внутрішньої форми: «опорними пунктами для з’ясування мотивації у цьому випадку, 
ймовірно, є апріорність неродючості і піску, і каменю, їх нездатність започаткувати чи 
підтримати нове життя. Народна поетика підкреслює цю негативну рису, поєднуючи обидва 
«мертві» образи в одній пісенній фразі» (Сирко І. Символіка в українській народній баладі / 



Дис. .. канд. філол. наук. — К., 2002. — С. 166). Зауважимо, що за внутрішніми законами 
розвитку народнопісенної дійсності, «для якої вірогідність незвичайного — не тільки 
допустима, але й майже обов’язкова» (Дей О. І. Поетика української народної пісні. — К.: 
Наук. думка, 1978. — С 21), іноді відбувається проростання піску, що символізує перемогу 
життя над смертю: Та як буду, білявино, іти на войночку,/ Я зашлю ти, білявино, із моря 
пісочку./ Ой візьми, білявино, той пісок у жменю,/ Та посій го, білявино, в саді на каменю./ 
Коли буде тот пісочок у саді сходити,/ Тоді буде твій миленький з войни приходити./ 
Вийшла в садок білявина — пісочок ісходить:/ Мамко моя солоденька, любко з войны 
входить. 

Спостереження над мовно-естетичною розбудовою образу пісок дозволяє встановити 
напрямки його епітетної сполучуваності. У народнопісенній поетиці вона досить обмежена, 
представлена тільки двома колірними характеристиками (жовтий, білий), кожна з яких 
насичена своїм оцінним змістом. Пор.: Та най мої коси білий пісок точить,/ А най мої коси 
гільтяй не волочить; Ой завіз дівчину на жовті пісочки:/ — Ой скидай, дівко, з головки 
биндочки; Ви, крутії береги,/ Не будьте їм вороги./ А ти, жовтий пісочок,/ Годуй моїх 
діточок і т. ін. Очевидно, що окрім проілюстрованого конотативного значення, відповідні 
епітети можуть уживатися і як десемантизовані, конвенціоналізовані одиниці, що уводяться 
у пісенний текст автоматично, як усталені елементи орнаментування пісенного вислову. 

Концептуальне осмислення образу пісок, використання його традиційно-поетичного 
змісту, а також естетичне оновлення відповідно до нового типу мовомислення відбувається в 
авторських мовостилях XX століття. Так, розглянуті колірні характеристики, частотно 
вживані у складі народнопісенних епітетних сполук жовтий пісок, білий пісок, перестають 
домінувати в індивідуально-авторській творчості, уживаючись тільки епізодично (На 
бережечку самоти,/на жовтому пісочку, кого лишив — не осягти (В. Стус). Їм на зміну 
приходять інші колірні означення — синій («який має забарвлення одного з основних 
кольорів спектра — середній між голубим і фіолетовим» — СУМ: Т. IX. — С. 182) та сірий 
(«колір, середній між білим і чорним; барва попелу» — СУМ: Т. IX. — С. 229). їх включення 
у метафоричні комплекси у ролі художніх означень до номінації пісок дозволяє 
встановлювати нові асоціативні зв’язки сірий — земля, синій — небо. Пор.: я вигрібаю сірий 
пісок (П. Килина); велике місто/рожевих, пірамід/ на синіх пісках неба (Ю. Тарнавський). 

Крім збагачення традиційного епітетного ряду номінації пісок, авторські колірні 
характеристики часто відштовхуються від релятивної ознаки ‘колір’, засвідчують її 
переосмислення в руслі психологізації: Мабуть, досі зваблива шурхотить змія під скелею, 
на спечнім сонці, на синьо-маривнім піску (В. Стус). 

Ускладнену кількаступеневими асоціативно-метафоричними трансформаціями, але 
смислово прозору народнопісенну естетику реалізує метафоричний образ такого змісту: по 
піску тягнувся дівочий шлейф,/ білий, як крило упавшої чайки (Патриція Килина). 

В авторських метафоричних структурах формується образ піску, що відбиває особливості 
його конкретно-чуттєвого, зорового сприйняття. Так, наприклад, продуктивною для 
семантичного окреслення образу пісок є сполучуваність із дієсловами-носіями семи ‘звук’: 
ницьма заплющився в землю — І пісок заскрипів на зубах і в зіницях (І. Римарук). Саме у 
рамках цієї семантичної моделі постають оригінальні авторські порівняння: У німій, ніби 
смерть, порожнечі свічаді пересохла імла шебершить, як пісок (В. Стус); І хрустять на 
грудях сіллю та піском/ сім разів прочитані зібгані листи (Ю. Андрухович). 

У поезії представника новітньої української поезії В. Махна виявляємо безпосереднє 
узалежнення у складі оказіонального порівняння абсолютно неконтактних, не пов’язаних в 
узуальній мові сем ‘звук’ та ‘вага’: звуки наче лантухи з піском що кидають вам/у спини. 

Номінація пісок продуктивно осмислюється і в контексті популярних у сучасній поезії 
екзистенційних, філософсько-медитативних мотивів: отак півжиття-півзими серед піску 
та солі — / крикливих жінок (В. Махно). При цьому основною семантичною ознакою, на 
ґрунті якої найчастіше відбувається метафоротворення, стає така характеристика піску, як 
‘сухий’, що послідовно пов’язується з мотивом минущості, втечі, закінчення життя. 



Відповідна сема домінує у цілому ряді авторських інтерпретацій образу пісок активного, 
динамічного характеру, що на текстовому рівні простежується у дієслівних метафоричних 
висловах такого змісту: а із жмені навмання пересушеним піском/ тікає життя 
(Ю. Коломиєць); людина має дні, але і хмари висихають;/ одного дня людина/ обернеться в 
пісок без води (Ю. Тарнавський). Семантика цих образів не буде повністю розкрита, якщо не 
враховувати згадувану вище показову народнопісенну тенденцію до поєднання в межах 
одного контексту образів пісок та вода. 

В окремих випадках сема мінливості, несталості імпліцитно присутня у семантичній 
структурі номінації пісок, дає підстави для її асоціативно-тропеїчного зближення з 
абстрактом час: Час цідить пісок з долоні в/ долоню (В. Вовк). 

Також виразно пов’язана із семантикою нестабільності, минущості ознака ‘сипкий’ стає 
основною у дієсловах, що граматично керують генітивними метафорами із стрижневим 
образом пісок, напр.: Сиплеш мені/ на очі/ м’який пісок долонь (Ю. Тарнавський); в мене 
розсипався спрагнений дощів/ і свіжих зустрічей/ пісок душі (Б. Бойчук). Пор. також 
опосередкування цієї ознаки у тричленному образному вислові В. Стуса сипкий переляк 
піщаний. 

Цікавий розвиток мовної семантики та естетики образу пісок спостерігаємо в одному з 
віршів К. Москальця: своїм терпінням підіймаєш/ благеньке тіло зроблене з піску/ із голосу і 
тіні (К. Москалець). Розглядувана вище ознака ‘минущий, ненадійний’ під впливом 
контекстуального оточення (епітет благенький, уведення до складу об’єктної метафори 
зроблене з піску нарівні з номінаціями із голосу і тіні) переконливо трансформується у 
семантичний варіант ‘слабкий’. 

Негативний аксіологічний зміст притаманний образові пісок, коли він поєднується з 
дієсловами засипати, присипати, іменником замет тощо: може ілюзії — це міста які 
будуються для того/ щоби їх руйнувати/ або щоби їх засипав пісок життєвого досвіду/ й 
утоми ? (В. Махно); А в світах — тільки сонми тривог/ замети зі снігу й піску (М. Савка). У 
наведених контекстах виразно прочитується домінантна сема ‘придушити, покрити великою 
кількістю [піску]’, яка співвідноситься із негативно-оцінними мовними стереотипами. 
Наявність у складі метафоричних конструкцій численних негативно маркованих компонентів 
(дієслово руйнувати, абстракти ілюзії, утома, тривога) інтенсифікує аксіологічний зміст 
стрижневого образу. 

У новітній українській поезії образ пісок часто вживається також у складі поетичних 
обставин, на тлі яких розгортається лірична дія: повертайся туди, [..] де на пісках 
виростають водорості/ і солодкий тютюн (С. Жадан); Розквітле ти море застав/ і на 
теплих пісках/ перележав невизріле світло (І. Римарук). 

Отже, спостерігаючи за мовно-естетичним розвитком образу пісок в українській поетичній 
творчості, констатуємо певну тяглість традиції його використання. Основи розкодування 
семантики цього образу закорінені у народнопоетичній творчості, де він реалізує широку 
систему значень, які згодом рефлексують в авторській мовотворчості. У поезії XX ст. 
відбувається також продуктивне семантичне ускладнення образу за рахунок активного 
розширення меж його традиційної сполучуваності, активного поєднання з абстрактами, 
уведення у структуру метафоричних висловів різного типу. 
 


