
СВІТЛАНА РОМАНЧУК 
«ЛІТО БАБИНЕ КАЗКОЮ ЗАЦВІЛО У КОСІ...» 

(ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
60—80-Х РОКІВ XX СТ.) 

 
Пісенні тексти — фольклорного чи літературного походження — це динамічна живомовна 
стихія, наповнена роздумами й емоціями, смутком і веселощами, свіжими враженнями й 
віковою зажурою. Вони відбивають генетичний зв’язок із народним світовідчуттям. 
Національне світобачення, світосприйняття й світорозуміння певної мовної спільноти 
знаходить словесне втілення, зокрема, у фразеологічних одиницях, їх важливою особливістю 
є етнокультурний зміст, уписуваність у культурно-національний контекст, культурологічний 
«ореол» (пор. Ужченко В. Д. Східноукраїнська фразеологія. — Луганськ, 2003. — С 213). 

Існують численні класифікації фразеологізмів. В. Калашник вважає, що «аспект 
стилістичного дослідження дозволяє виділити досить значні за обсягом групи 
фразеологізмів: загальновживана народна фразеологія, що включає розмовно-побутову і 
фольклорну, зокрема народнопісенну фразеологію; книжні фразеологізми наукового, 
офіційно-ділового, публіцистичного стилів» (Калашник В. С. Фразотворення в українській 
поетичній мові радянського періоду. — X., 1985. — С. 23-24). 

Поети-піснярі по-різному використовують образно-емоційний потенціал фразеологічних 
одиниць (фольклорних, розмовно-побутових сталих сполук, індивідуально-авторських 
перифраз), спираючись на загальновідомі фразеологізми, на їх прозорі асоціативно-смислові 
зв’язки, концептуальний зміст. 

Фраземи хліб-сіль, три дороги, стежини тернисті, треті півні, біле личенько, карі очі, 
ясні очі, ясні зорі та ін. розглядаємо і як самостійні сталі сполуки, і як компоненти 
загальновживаних фразеологізмів фольклорного походження. 

За цими фольклорно-пісенними висловами простежується вертикальний культурно-
національний контекст. Вони асоціюються з традиціями побуту, усною народною творчістю, 
з певним етномовним масивом, етнокультурною символікою тощо. 

Наприклад, для українців концептуальним є мовний образ хліба. Ця лексема засвідчена у 
складі численних фразеологізмів: хліб, хліб-сіль закріплені як символи гостинності, життя, 
святості, радості, щастя, здоров’я та ін. У піснях літературного походження народнопоетична 
формула хліб-сіль сполучається певними дієсловами, епітетними означеннями, що 
допомагають розпізнати приховані семи. Для пісенних текстів періоду 60-80-х років XX ст. 
характерне звернення до теми дружби народів СРСР, тому й інтимізуючі прикметники 
спільний, наш мають ідеологічну конотацію. Створюючи публіцистичні за змістом образи, 
поети-піснярі апелювали до етнокультурних цінностей, до позитивно маркованих 
стереотипних мовообразів на зразок нести хліб і сіль, ділити хліб-сіль, що передають 
значення ‘бути з ким-небудь у дружніх стосунках’, ‘щось найважливіше, найістотніше’, 
‘жити спільними інтересами, турботами’. Пор.: Виходьте усі: чиста путь на Русі, Несіть 
звідусіль спільний хліб наш і сіль (М. Гірник); Спогади... Плачі і сльози житні Вже за плечі 
вічність обійма. Ти хотів людиною побути, Розділити з друзями хліб-сіль 
(М. Сингаївський). 

Концепт шлях є водночас і результатом, і засобом пізнання простору. Це один із 
найважливіших «працюючих» концептів у площині «людина — простір» (Радзієвська Т. В. 
Концепт шляху в українській мові: поєднання ідей простору і руху // Мовознавство. — 1997. 
— №4. — С. 17). У значенні шляху як події на перший план виступає слово дорога, а лексеми 
путь, шлях, стежка стають допоміжними номінативними засобами. Уявлення про життєвий 
шлях як ланцюг періодів, організованих за принципом контрасту (злети і падіння, горе і 
радощі), втілюються в означеннях складний, непростий, звивистий. У текстах пісень 
літературного походження концепт шлях реалізовано у лексемах дорога, стежка: Виглядаю 
тебе ще з весняних доріг, Обминаю у мріях стежини тернисті (В. Герасимович). Широко 
використовується фольклорна формула три дороги у складі фразеологізму розійшлися три 



дороги, наприклад: Розійшлися три дороги у широкий світ. Три дороги-доріженьки 
(А. Демиденко). 

Концептуальним у фольклорі є й число три. Вважається, що потроєння бере свій початок 
із того часу, коли у лічбі не йшли далі числа три. Три тоді означало «дуже багато». «Один із 
найвизначніших і найпоширеніших прийомів народної думки у створенні пісень, — зазначав 
М. Сумцов, — полягає в мультиплікації або збільшенні кількості предметів [..], що 
виражається переважно у потроєнні предмета» (Сумцов Н. Ф. Тур в народной словесности. 
— К., 1987. — С. 14). 

Окрема група фразеологізмів у піснях літературного походження відбиває процес 
експресивізації мовообразу часу — форми існування дійсності, людської діяльності, явищ 
природи. Словниковому стилістично нейтральному значенню фразеологізму до третіх півнів 
(ФСУМ, II, С 629: «за північ, до пізнього ранку») протиставлена експресія тривоги, 
неспокою, якої набуває цей фразеологізм у контексті: Закричали треті півні — Впала з горя 
Чураївна Головою в проданий рушник (Б. Олійник). 

Невід’ємною мовностилістичною ознакою пісень літературного походження є збереження 
естетичного значення словесно-образних одиниць, співвідносних із народнопісенною 
фразеологією. Це смислово нерозкладні словосполучення з постійними епітетами на зразок 
біле личенько, карі очі, ясні очі, ясні зорі. Епітетні сполуки подають портретну, стереотипну, 
позитивно марковану етнонаціональну характеристику ліричного героя: Ой ти, ніченько, 
чарівниченько, Не смути моє біле личенько (Д. Луценко); Зорі сходяться за хмарами, Так 
раніш ходили в парі ми. А мій милий та зрадливий Покохав з очима карими 
(М. Сингаївський). 

Фразеологія пісень літературного походження поповнюється і розмовно-побутовими 
сталими висловами з концептуальним змістом ‘час’, ‘доля’, а саме: бабине літо; зозуля все 
віщує; доля посміхнулась / лягла; циганська доля. 

Фразеологічна одиниця бабине літо у пісенних текстах вживається у двох значеннях. 
Перше пов’язане з позначенням похилого віку жінки — такий фразеологізм побудований на 
колірній подібності зі сріблястим павутинням, яке пливе над землею і яке подібне до довгого 
волосся літньої жінки. У пісенному тексті ця сполука входить у поетичну метафору-загадку: 
Літо бабине казкою зацвіло у косі (Д. Луценко). Друге значення вислову бабине літо — 
‘теплі дні на початку осені, зазвичай у вересні — жовтні’. У дієслівній поетичній метафорі 
літо бабіте становить частину персоніфікованого образу, пор.: Жар-жарини скрізь кладе, 
Бродить по отавах, Літо бабине пряде Тиша золотава (А. Демиденко). 

До складу фразем української поетичної мови другої половини XX ст. належать 
індивідуально-авторські перифрази із темпоральним значенням. Вони набули поширення в 
мові завдяки популярності пісенно-музичних творів. Наприклад: Не наводь на серце туману, 
Повертай мою ти осінь на весну (М. Ткач); Вірю я, що не запізно, ні, Ти явилась Мавкою 
мені — Ой ходи, ходи, я пригорну, Та й повернем нашу осінь на весну (М. Ткач). Внутрішня 
форма перифрази повертай мою ти осінь на весну засвідчує метафоричне значення 
темпоральних лексем осінь, весна, що виконують у мові роль вторинних номінацій емоційно-
психічних станів людини, означаючи зміну настроїв ліричного героя: із сумного, тужливого 
до піднесеного, ніжного. У контексті Літа на зиму повернули, Летять в осінній хмурості. А 
я люблю, а я люблю, люблю, як в юності (Д. Луценко) названий фразеологізм означає зміну 
віку людини, тобто наближення старості. 

Концепт доля у піснях літературного походження реалізується у складі розмовно-
побутових фразеологізмів зозуля все віщує; посміхнулась / лягла доля; циганська доля. 
Фразеологізм зозуля все віщує є носієм образно-символічного значення емоційно-психічного 
стану туги ліричного героя: А зозуля все віщує в лузі, крається моє серденько в тузі 
(Д. Луценко). 

Слово-образ доля реалізується у складі фразеологічних одиниць із позитивним емоційним 
забарвленням: Може, доля то до мене посміхнулась В тихий вечір в ніжних пахощах садка 
(Д. Луценко) — для людини «склалися сприятливі життєві обставини, їй 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) — для людини «склалися 
певні життєві обставини» (ФСУМ, І, С. 261). 

Натомість фразеологізм циганська доля у контексті Циганська доля об землю б’ється, її 
гне вітер, як лозу. Сьогодні плаче вона й сміється, Щоб завтра витерти сльозу 
(В. Крищенко) привносить негативне емоційне забарвлення, оскільки вказує на «життя без 
постійного домашнього «притулку», «мандрівне життя». В. Ужченко зазначає, що у всіх 
фразеологізмах зі словом циганський виразно проступає об’єднувальна сема ‘несправжній, 
незвичайний, оманливий’ (Ужченко В. Д., Авксентьев Л. Г. Українська фразеологія. — X.: 
Основа, 1990. — С. 90). 

Фразеологія пісень літературного походження 60-80-х років XX століття безпосередньо 
пов’язана із суспільним життям і відбиває суспільно-економічні та політичні перетворення, 
що впливають на розвиток фразеологічного складу мови. У зазначений період тексти пісень 
літературного походження поповнюються усталеними книжними словосполученнями на 
зразок космічний простір, ленінська траса, ленінський шлях, радянська земля. Тематика 
пісень літературного походження (політ у космос, уславлення ідеологем) передумовлювала 
послуговування публіцистичними стійкими метафоричними сполуками, як-от: На всі віки в 
космічному просторі проклали шлях Гагарін і Титов (І. Кремльов); У молоді плани єдині, 
сягнути своєї мети: по ленінській трасі сміливо, бадьоро в майбутнє іти (І. Маковійчук); 
Ленінським шляхом ясним і відкритим Гордо народи ідуть (І. Маковійчук). 

Такі книжні фразеологізми як мовно-часові знаки індивідуально-авторського стилю 
швидко переходять у пасивний словник літературної мови. 

Фразеологія пісень літературного походження відображає культурно-національні традиції, 
пов’язані з образно-емоційними функціями фольклорних і розмовно-побутових сполук. Вона 
засвідчує зміни у суспільно-політичній свідомості мовців на кожному конкретному етапі 
розвитку поетичної мови. Отже, мова пісень літературного походження перебуває у площині 
семантичного та естетичного ускладнення фольклорно-пісенної образної парадигми та 
динамічного розвитку власне поетичного словника сучасної української літературної мови. 
 


