
ЛІДІЯ ПРОКОПОВИЧ 
ОБРАЗ ПРОСТОРУ В НАРОДНІЙ ПІСНІ 

 
Життя кожного народу відбувається у певній часо-просторовій площині. Її виміри, 
узагальнені й естетизовані, відбиваються у народнопоетичному словнику, в тій пісенній 
системі, яка витворюється віками й акумулює світосприйняття багатьох поколінь. «Пісенне 
слово, багато разів повторене й пережите, в характерних поетичних образах узагальнює 
людський досвід» (Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. — К., 1987. — С. 42). До 
таких визначальних параметрів народного світогляду, мовомислення належить і простір, на 
тлі й в оточенні якого людина живе, працює й формує уявлення про навколишній світ. То які 
ж найвиразніші особливості сприйняття і відображення простору в народній пісні? Які 
просторові образи засвідчують динаміку національної мовно-культурної свідомості? 

Розбудова семантичного поля ‘простір’ у народній пісні здійснюється передусім за 
рахунок таких популярних образів, як поле, луг, гора, байрак, яр тощо, які пов’язуються з 
ідеєю відкритого, необмеженого простору, точніше, його горизонтального вектора. Вони 
об’єднуються за найзагальнішою семантичною ознакою ‘місце, де відбуваються описувані у 
пісні події’ — це одна з характерних ознак осмислення й відтворення простору в 
народнопоетичній творчості. Вказані образи не стільки конкретизують, називають реалії 
простору, скільки реалізують абстрактну просторову семантику у звичних для української 
мовної свідомості лексичних параметрах. Саме тому вони сприймаються як мовно-естетичні 
знаки національної культури, що «пов’язані з характером мислення і почування народу» 
(Єрмоленко С. Нариси з української словесності. — К., 1999. — С. 16). 

Етнокультурне навантаження та естетичні умови функціонування просторових образів 
поле та луг визначають їх семантичний обсяг у народній пісні, який істотно відрізняється від 
узуального: «Вживаючись у зачинах народної пісні, у характерних для неї фігурах 
психологічного паралелізму, вони фактично набувають значення символів» (Єрмоленко С. 
Фольклор і літературна мова. — К., 1987. — С. 48). Цим можна пояснити, наприклад, таке не 
кожному зрозуміле народнопісенне явище: незважаючи на істотну різницю прямих 
лексичних значень (пор.: поле — «безліса рівнина, рівний відкритий простір» [СУМ: VII, 
С. 61], луг — «низина, поросла лісом» [СУМ: IV, С. 552] і т. ін.), згадані номінації часто 
синонімізуються, а контексти, у рамках яких вони функціонують, не засвідчують власне 
просторової різниці. Пор. їх уживання у зачинах у ролі узагальнених художніх позначень 
місця, де розгортаються описувані у пісні події: Ой у полі озеречко — / Там плавало 
відеречко (с. 48 // Тут і далі цитуємо за виданням: Українські народні пісні, наспівані 
Д. Яворницьким. Пісні та думи з архіву вченого. — К., 1990); Ой в полі могила з вітром 
говорила:/ Повій, вітре буйнесенький, Щоб я не чорніла (с. 61); Ой у полі три дорожки 
різно,/ Гей ходе козак до дівчини пізно (с. 52); Ой що в лузі, й у лужечку Стоять хлопці й у 
кружечку (с. 154); Ой кряче, кряче/ Та чорненький вороні Та й у лузі над водою (с. 101) та ін. 

Семантичний перегук образів поле та луг забезпечують і спільні напрямки їх експресивної 
реалізації: обставини у полі, у лузі послідовно пов’язуються з мотивами суму, туги, розпачу, 
відшукування долі, пор.: Ой піду я в поле/ Пошукаю долі./ Не найшов я долі, — / найшов синє 
море (с. 206); Ой не шуми, луже, ти, зелений гаю,/ Не завдавай серцю жалю, бо я в чужім 
краю (с. 139). 

У багатьох пісенних творах бути в лузі, полетіти в луги означає тужити, страждати — 
таке значення прочитуємо у численних семантико-синтаксичних паралелізмах: Ой зацвіла 
калиночка в лузі, —/ Чогось моє серденько в тузі; Як полетів сокіл із туги та в луги,/ Да й 
сів же сокіл на зеленім дубі; Вороний коню, грай ти підо мною,/ Та розбий ти тугу мою./ 
Розбий, розбий тугу/ По темному лугу. Ймовірно, що усталенню такої народнопісенної 
семантики сприяла фонетична схожість просторового символу луг та експресеми туга у 
формах непрямих відмінків. Завдяки систематичному зближенню у позиції рими оформився 
стійкий асоціативний зв’язок луг — туга, у якому первинна просторова семантика цілковито 
периферизувалася, поступившись місцем експресивній: Ой, кряче, кряче та чорненький 



ворон — / Та й у лузі над водою;/ Ой плаче, плаче козак молоденький/ На конику вороному; Ой 
у лузі на галузі/ Там соківка гніздо вила,/ Гніздо вила та й говорила:/ — Та п нащо мені та й 
гнізда того,/ Та коли нема сокола мого. Помітно, що у наведених фрагментах семантика луг 
— туга, печаль вияскравлюється також за рахунок опосередкованих образних значень та 
асоціацій цього самого експресивного спрямування (ворон, зозуля — орнітосимволи нещастя, 
провісники лиха; над водою — сум, печаль). 

Про універсалізацію вказаного зв’язку переконливо свідчать контексти, у яких він 
виходить за формально обмежені рамки семантико-синтаксичного паралелізму чи рими і 
реалізується на рівні тексту. При цьому мотив туги може бути виражений тільки за рахунок 
конкретизаторів сльози, плакати тощо: Ішла мати темними лугами,/ Заллялася дрібними 
сльозами (с. 62). 

Лексичне розгортання започаткованого образною парою поле — луг синонімічного ряду 
відбувається за рахунок мікрообразів байрак, яр. За внутрішніми законами репрезентації 
фольклорної дійсності, вони потрапляють в одну не лише просторову, а й експресивну 
площину, пор.: Зелений дубочок/ На яр похилився./ Молодий козаче,/ Чого зажурився (с. 206); 
Ой не шуми, луже,/ Зелений байраче,/ Не плач, не журися,/ Молодий козаче (с. 56). Стосовно 
пісенних висловів останнього типу, у рамках яких на текстовому рівні ототожнюються різні з 
погляду просторового значення реалії, С. Єрмоленко зауважує: «У багатьох піснях слова луг і 
байрак є синонімами. Саме тому вони й можуть уживатися в такій синтаксичній конструкції, 
де вислів зелений байрак фактично виступає другою назвою, прикладкою до іменника луг» 
(Єрмоленко С. Нариси з української словесності. — К, 1999. — С. 78). 

Окремий статус має в українській пісні просторовий образ горя. Передусім це один із 
небагатьох фольклорних образів, які репрезентують вертикальний вектор фольклорного 
простору і чітко співвідносяться із символікою світового дерева. До того ж (і це надзвичайно 
важливо для розуміння народнопоетичного навантаження образу) гора — це сакральне місце, 
де відбуваються ініціаційні переходи та жертвоприношення. Дослідник щодо цього 
зауважував: «У слов’ян досі живе старовинний переказ про те, що душі померлих повинні 
вибиратися на якусь круту неприступну гору» (Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения 
славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи 
с мифическими сказаниями других родственных народов. — М., 1865. — Т. 1. — С. 120). 
Отже, частотні в народній пісні вислови поїхати за гору / вийти на гору / бути за горою є 
носіями значення ‘шукати смерті’, ‘знайти смерть’. Пор.: Ой піду я, піду на гору крутую,/ 
Відти си подивлю на воду биструю; Ой поїхав козаченько, та вже за горою,/ Обливають 
дівчиноньку студенов водою. 

Із формально-граматичного погляду номінації поле, луг, байрак, гора вживаються з 
прийменниками у, на, понад, із-за і т. ін., які мали б варіювати їх первинне просторове 
значення. Однак у народній пісні діють свої, не завжди співвідносні з сучасною 
літературною нормою, внутрішні закони граматичної семантики. У ній звичними, 
природними є вислови на зразок понад лугом (Ой піду я понад лугом/ Оре милий своїм плугом 
(с. 149): попід лугами (Попід лугами, попід берегами/ Та й все густі очерети (с. 192). 

Узвичаєні, граматично правильні конструкції на позначення місця, які не викликають 
застережень у сучасних мовців, — це у полі, у лузі, на горі, за горою, із-за гори: Ой у полі 
билиночка/ Колихається,/ А в шиночку удовин син/ Напивається (с. 41); Що ж то за 
пташина/ По полю літає,/ По полю літає,/ Траву розгортає (с. 29); Не косіте, люди, по 
лугам трави,/ По лугам трава — Ганнина коса./ Не ламайте, люди, по лугам калини,/ По 
лугам калина — Ганнина краса (с. 189); Ой із-за гори та й буйний вітер віє/ Там козаченько 
пшениченьку сіє (с. 72); Ой на горі, на горі/ Пасла дівка лебеді (с. 135) та ін. Проте їх 
внутрішній зміст — не той, який ми вкладаємо у ці прийменникові сполуки в побутовій чи 
прозовій мові. У народній пісні він визначається давнім міфопоетичним, ініціаційним 
змістом, символізує перехід, зв’язок між світом живих і світом мертвих. Бути в полі (у лузі), 
іти в поле (у луг), переходити через гору, виходити на гору і т. ін. — такі народнопісенні 
образи розкодовуються саме у цьому семантичному руслі. Тому в полі (на полі) найчастіше 



знаходить смерть козак, чумак, стрілець (Ой полечко-поле, туманом повито,/ А на тому полі 
два козаки вбито; Ти біжи, коню мій,/ Скажи неньці моїй,/ Що я лежу у полі убитий); в 
темному лузі страждають сироти (Твої, брате, діти/ У темному лузі,/ У темному лузі,/ На 
гіркій калині (с. 180) та ін. Тому саме із-за гори приносить орел воду (згадаймо відомий 
казковий мотив про живу і мертву воду, яку треба шукати за сімома горами): Ой з-за гори 
кам’яної/ Орел воду носить (с. 39). 

Як відомо, народнопісенна мова відбиває особливості моделювання фольклорної 
реальності, яка не завжди відповідає об’єктивній дійсності. Зокрема, це виразно простежуємо 
у тих пісенних контекстах, де відбувається своєрідне нанизування, нагромадження 
просторових реалій, пор.: Ой у полі за горою/ Стоїть камінь мармуровий./ Стоїть, стоїть, 
ані рушиш,/ Ти в чужині жити мусиш (с. 122); Ой по горах, по долинах,/ По широких 
байрачинах,/ Гей козак ходе,/ козак блуде (с. 34). Очевидно, в цьому полягає одна з 
прикметних особливостей народнопісенної мови, яка «зберігає найзагальнішу 
народнопоетичну семантику слова, зв’язок з його лірично-пісенними ситуаціями» 
(Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. — К., 1987. — С. 47). 

У словнику народної пісні, зокрема, у символізації етнопростору, на тлі якого відбувалося 
життя народу, відбиті й конкретні реалії, пов’язані з його щоденним побутом. До таких, 
наприклад, належить образ ворота, який у народній поетиці пов’язаний із двома типами 
мікроконтекстів. У першому образ ворота символізує певну межу між своїм і чужим, 
добрим і ворожим, пор.: Ой вийду я за нові ворота,/ Там все віють буйні вітри (с. 113); Та як 
вийду за ворота — / Та луги та болота (с. 50). Семантику небезпеки при цьому 
увиразнюють її усталені пісенні конкретизатори — болото, буйний вітер. 

Іншим є фольклорний зміст образу виходити за ворота у такому пісенному фрагменті: А у 
тії вдови дочка молода./ Вона виходила за новії ворота (с. 141). У цьому разі прочитується 
типовий для просторових образів ініціаційний підтекст: виходити за ворота для дівчини 
означає змінювати свій життєвий статус, покидати батьківський дім, переходити у нове 
(сімейне) життя. 

Просторові образи поле, луг, гора та ін. пройшли складний шлях розвитку й утвердилися в 
українській народнопоетичній мові як змістово й експресивно виразні мовно-естетичні знаки 
національної культури. Називання реалій простору — периферійна їх функція. Вони 
конкретизують абстрактну просторову семантику у звичних для української мовної 
свідомості параметрах та виявляють глибинний міфопоетичний і символічний зміст. 
 


