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СИМВОЛІЗАЦІЯ НАЗВ ДОВКІЛЛЯ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ 

БУКОВИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 

У статті на матеріалі поетичних, прозових та драматичних творів письменників Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
розглянуто символізацію назв довкілля, схарактеризовано загальнонаціональні та регіональні функціональні вияви 
українських мовних символів у художніх текстах буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття, визначено 
роль письменників у створенні нових українських символічних позначень явищ, з’ясовано значення символу для 
самоідентифікації українців у культурному просторі, окреслено подальші перспективи дослідження. Аналіз особливостей 
функціонування українських мовних символів на матеріалі творчості буковинських письменників кінця ХІХ – початку ХХ 
століття дає змогу глибше збагнути специфічні питомі риси української символіки, регіональні особливості 
символовикористання доповнюють мовну картину світу українців. 
Ключові слова: символ, етнокультура, загальнонаціональні, регіональні, індивідуально-авторські особливості. 

 
Постановка проблеми. Специфіка етнічної 

свідомості українців – результат спільної дії 
природних і культурних факторів, конкретних 
історичних деталей розвитку українського 
народу, відображення специфіки взаємодії 
українців із довкіллям та іншими народами. 
Природне середовище – одна з найважливіших 
причин розвинутої хліборобської культури 
українців; саме природа зумовлює велику 
кількість українських обрядів. Природна 
детермінація етнічної свідомості виявляється 
також у розвинутому магічному мисленні 
українців – будь-який магічний вплив на 
навколишнє середовище здійснюється завжди 
за допомогою певного „посередника”: сонця, 
землі, дощу, дерева, рослини, тварини, річки 
тощо. Магічний символізм українського 
народу тісно пов’язаний із реальними 
властивостями об’єктів [3, с. 88]. 

В. Кононенко зазначає, що слова на 
позначення особливостей природного 
середовища органічно влились у систему 
символів: „Відомо, що природне оточення 
впливає на формування народної психіки; на 
українському характері позначилося, зокрема, 
саме існування широких, неосяжних степів (у 
степовій частині), лісів (у лісовій частині), гір 
(у гірській місцевості). Тому закономірне 
осмислення українцем природи, що його 
оточує, наділення її певними властивостями й 
ознаками” [6, с. 88]. Більшість дослідників, 
зокрема І. Нечуй-Левицький, Г. Булашев, 
О. Воропай, Г. Воропаєва та ін., стверджують, 
що саме навколишній об’єктивний світ був для 
людини джерелом її поетичних утворів і саме 
він давав людині матеріал для творення 
символів і художніх образів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі символу присвячено численні праці 
з філософії, літературознавства, психології 
тощо. У ХХ – на початку ХХІ ст. в 
українському мовознавстві питання мовного 
символу активно досліджують В. Жайворонок, 
В. Кононенко, О. Сімович; у сучасних 
наукових розвідках символ розглядають у 
фразеології (Т. Гапонова, О. Куцик, 
О. Левченко, І. Намакштанська, Ю. Новикова, 
Д. Ужченко, В. Ужченко); фольклорі 
(М. Бігусяк, З. Василько, Л. Дідківська, 
Л. Дяченко, А. Мойсієнко, О. Свиридов, 
Г. Таранюк); художньому тексті (Я. Гарасим, 
Л. Голомб, В. Кравченко, Н. Лисенко, 
Л. Лемець, О. Переломова, Л. Ставицька, 
О. Степанюк, О. Таран, М. Філон, С. Чернюк, 
І. Шапошникова). Особливості символовикористання 
назв довкілля у творах письменників Буковини 
кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Ю. Федьковича, 
С. Воробкевича, С. Яричевського, І. Діброви, 
І. Карбулицького, Є. Ярошинської та ін.) ще не 
були об’єктом спеціального дослідження, чим 
і зумовлена актуальність нашої роботи. Мета 
статті – проаналізувати особливості 
функціонування образно-символічних назв 
довкілля у творчості письменників Буковини 
окресленого періоду.  

Основні результати дослідження. Для 
письменників Буковини кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. Україна нерозривно пов’язана зі 
степом. Степ – „великий безлісий, вкритий 
трав’янистою рослинністю, рівнинний простір 
у зоні сухого клімату” [10, Т. 9, с. 686]. Цей 
простір обов’язково наводить на думки про 
волю, свободу. В. Кононенко, описуючи 
концепт волі в українському дискурсі, 
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зазначає: „сама безмежність, незміряність 
українського степу органічно викликає ідею 
свободи, незалежності людини від світу, 
прагнення бути вільним, сміливим, 
непоборним” [5, с. 36], адже „для українського 
козака степ був не лише місцем постійного 
перебування, а й важливим чинником 
волелюбства, широчини, повноти життя [5, 
с. 37]. „Степ – і щастя волі, і простір для мрій, і 
нестриманість почуттів; зрештою, він, на 
думку О. Кульчицького, має не лише 
соціально-економічний, а й геопсихічний 
вплив: „світонастанова людини українського 
степу – це найскоріше т.зв. ентузіястична 
настанова, коли панує стан душі, що його 
філософи (Ясперс) і поети описують як 
сп’янілість, розмріяність, любов і шал” [5, 
с. 37]. Тому степ передусім виступає  
символом простору, волі: Загомоніли степи і 
горби – і встала країна до праці, борби 
(С. Яричевський) [7, с. 386]. Загальнонаціональні 
й регіональні риси функціонування символів 
спостерігаємо у поєднанні степу і верховини, 
яке показує єдність усіх українських земель: 
Дорога твоя нам слава, / В серцю нашім ти 
єдина, / Мила там, де степ широкий, / Мила 
там, де верховина  (С. Яричевський) [7, с. 389]. 

У культурі українців Карпат важливе місце 
займають гори, тому цей символ у творах 
письменників Буковини фіксуємо частіше, ніж 
степ. Образ гір у досліджуваних текстах має як 
загальнонаціональні, так і регіональні риси. 
Гора – „значне підвищення над навколишньою 
місцевістю або серед інших підвищень” [10, 
Т. 2, с. 124]. Символіка гір у народній уяві 
українців багата. За легендами, гора – творіння 
диявола. Цей переказ ліг в основу однієї з 
„Рогатинських балад” С. Яричевського: гора 
з’явилася через те, що її впустила на землю 
нечиста сила. Загалом гора найчастіше 
символізує перешкоди, труднощі: гора з горою 
не зійдеться, а ми люди, та й треба всім 
догодити... (І. Бажанський) [7, с. 319]; тугу, 
печаль: Співаночки мої любі, / Де я вас подію? / 
Зберу я вас всі докупи, / По горі розсію 
(З. Канюк) [7, с.182]; для горян слово гори 
символізує рідний край, а місцевість за горами, 
вербалізована лексемою за горою, позначає 
чужину: Не встиг жовнір молоденький / За 
горою стати, / Взяли його дівчиноньку / Водов 
відливати (З. Канюк) [7, с. 184]; Утікають 
наші люди / За моря, за гори / І втрачають в 
тій утечі / Хатчини, обори (З. Канюк) [7, 
с. 183]. 

У міфології багатьох народів гора має 

сакральні риси. Гори в уявленнях язичників 
були пов’язані з космічним світом богів та 
божественних предків і складали один із 
головних елементів переправи в „інший” світ 
[1, с. 112]. Образ гір опоетизований у творах 
окресленого періоду, зокрема Ю.Федькович 
пише: Най каже хто що хоче, а я все своєї: 
нема й нема кращого світа понад гуцульські 
гори. Небо над ними чисте, як дорогий камінь, 
смеречина зеленіє як зимі, так літі, пташка не 
втихає, а хрещатий барвінок стелиться по 
шовкових травах, що цілу Буковину своїми 
запахами обвіяли [11, Т. ІІ, с. 40]. 

Для буковинця гори – не лише символ 
чогось складного, недосяжного, для нього 
вони – органічна частина життя, необхідний 
складник світогляду, своєрідні „координати 
світу” [8, с. 151]. В. Шухевич зазначає*: 
„Одною з замітних черт гуцульської душі є 
тужливість, що відбиваєся в їх житю, звичаях і 
поетичних творах. Гуцул любить дуже свої 
гори, і невважаючи на всю непосидючість та 
рухливість не радо покидає їх, а коли 
приневолений до того обставинами, банує 
заєдно за ними” [12, с. 70].  

Передусім гори уособлюють красу і 
могутність рідної землі [6, с.91], їх асоціюють 
із раєм: Там на сівер сині гори, / Сині гори, 
Гуцул-край! / Всі – як Дунай, всі – як море, / Всі 
– як мая бога рай (Ю. Федькович) [11, Т. І, 
с. 374] (символічне значення слова гори 
увиразнене іншими словами-символами: 
Дунай і море уособлюють водну стихію, що 
позначає у цьому контесті силу, життя, 
вічність); Там десь в раю – / Хто був там, 
хлопці? Де той рай? / Бо я, єй-богу, ще не 
знаю!.. / Мабуть, десь в горах? 
(Ю. Федькович) [11, Т. І, с. 352]. Та частіше 
гори – це воля: В горах – там воля, / Там твоя 
доля, / Щастя твоє повернеся! 
(С. Воробкевич) [2, с. 158]; ...Як на твоїх 
верхах, верхах скалистих, / Родилася твоя і 
наша воля (І. Карбулицький) [7, с. 434]; Туди, в 
той край, де мріють сині гори, / Там станеш 
ти стопою вище хмар / Де воля всім... (Т. Галіп) 
[7, с. 344]; Сійся, родися, / Жито-пшениця, / В 
цвіт уберися, / В рай обернися, / Рідна землице: 
/ Ниви родимі / Широкополі, / Гори високі, / 
Сторожі волі!.. (Т. Галіп) [7, с. 340].  

Символічний образ гір довершує кольорова 
палітра. Як свідчить проаналізований матеріал, 
найчастіше гори позначені синім кольором 
(синій постає у далекій перспективі гір), а 

                                                 
* Зберігаємо орфографію автора – М.І. 



Альманах науки 

 

28 

словосполучення сині гори стають символом 
батьківщини, рідного дому [8, с. 151]: Ци 
знаєш ти, де ті наші сині гори, / Де Черемшу, 
де буйного ізвори (Ю. Федькович) [11, Т. І, 
с. 39]. Значення синього кольору в такому 
випадку відповідає його розумінню в 
спільноєвропейській літературній традиції – це 
барва спокою, відкритості, гармонії, вічності, 
віри, пошуків істини та ідеалу [9, с. 29]. 

У мові, носії якої близько стикаються з 
певним явищем, виокремлюється багато 
нюансів, за якими можна розрізняти найменші 
зміни в його існуванні. Для українців Карпат 
таким об’єктом є гори. У творах письменники 
Буковини гори часто прирівнюють до моря.  
Море – „частина океану – великий водний 
простір з гірко-солоною водою, більш-менш 
означений суходолом [10, Т. 4, с. 207]; 
загальнолюдський символ життя з його 
гріховними пристрастями і бурями” [4, с. 375–
376]. Гірський простір уподібнюється 
морському – обидві стихії не піддаються людині 
і її волі: Ой синку мій, дитинко мила, / Рости ми 
буйний, як то сине море, / Рости ми красний, як 
ті чорні гори (Ю. Федькович) [11, Т. І, с. 104]; 
Зупинився, подивився – / Як згойдане море, / 
Зелеліли кругом гори... (Ю. Федькович) [11, Т. І, 
с.155]; Тамті гори, наше море, / Поля 
зеленіють... (Ю. Федькович) [11, Т. І, с. 153]. 

Для українців особливе значення має поле, 
оскільки наші предки здавна вели осілий 
землеробський спосіб життя. Поле – „безліса 
рівнина, рівний великий простір” [10, Т. 8, 
с. 61]; лексема поле зазвичай має символічне 
значення „воля”, „єдність”: ... кожде плем’я, 
людей усіх докупи згортає / в одно море великих 
свобідних народів, / в одно поле широкеє 
справедливих плодів (Г. Воробкевич)  [7, с. 144]. 

Письменники Буковини  часто звертаються 
до образу України. Україна в поетичному 
осмисленні стає потужним мовно-естетичним 
знаком етнокультури, але іноді виступає 
негативно конотованим – натрапляємо на 
правдивий образ тогочасної України, 
здебільшого не прикрашений традиційними 
епітетами чи замилувальними метафорами. 
Для С. Яричевського та Україна, в якій живе 
він і його сучасники, край могил, гробів, 
хрестів, цвинтарів. Відповідно це передано і 
через опис довкілля, закованого в лід (маємо 
асоціативне символічне використання 
протиставлення: вода – символ життя, лексема 
лід – символ завмирання, відмирання): Мороз... 
Заковані в леди стави й ручаї, / пірнули в сніг 
хати, й хрести, й могили тлумно, / і край 

цілий, немов одно велике трумно... 
(С. Яричевський) [7, с. 389]; до образу могили 
часто звертається Ю. Федькович: Шумить, 
летить наш Черемуш / Кровавий у море. / А 
могили берегами / Чорніють, як гори [11, Т. І, 
с. 137]; Ой-бо в гаю калина / Не для него 
зацвіла; / Гей, цвіла, цвіла висока могила – / 
Твому синові дружина [11, Т. І, с. 24]; 
С. Воробкевич: ...Бо тут я подружився, / Бо 
тут я оженився, – / Скажи, що моя мила / 
Високая могила [2, с. 161]. 

Предметні символи-назви довкілля 
передусім представлені лексемою кладка. 
Кладка – „1. Дошка або колода, прокладена 
через річку, струмок, болото для переходу; 
2. Дерев’яний поміст на річці, ставку для 
прання білизни, полотна тощо” [10, Т. 4, 
с. 172]. Слово кладка має символічне значення 
спізнання, єднання, парування молодих, їхнє 
кохання, щастя [4, с. 288]: Там на розі при 
дорозі / Біленькая хатка; / Протікає там 
потічок, / Через него кладка. / На день скільки 
разів кладку / Мушу я минати, / І в садочок 
той вишневий / Крадьки заглядати 
(С. Воробкевич) [2, с. 25].  

Важливе місце в українській символічній 
системі посідає дим – „суміш дрібних твердих 
частинок (сажі, попелу і т.ін.) і газоподібних 
продуктів, які виділяються в повітря при 
згорянні чого-небудь” [10, Т. 2, с. 277]. Дим 
виступає засобом охорони від нечистої сили, 
має властивість швидко розсіюватися, тому 
лексема димове символізує скороминучість: 
Як ті димове, що на сонці гинуть, / Так ті 
пропадуть, що кайдан нам гріють 
(Ю. Федькович) [11, Т. І, с. 41]; символічне 
значення диму розкривається і у фразеологізмі 
піти димом („горіти, пропадати”): Гей-гей, вся 
моя надія димом пішла, за хмару сховалася! 
(С. Воробкевич) [2, с. 432]. 

Як символ важкого тягаря в осмисленні 
долі українського народу традиційно постає 
слово камінь – „тверда гірська порода у 
вигляді суцільної маси або окремих шматків, 
що не кується і не розчиняється у воді” [10, 
Т. 4, с. 83]: Минуло все, загуло все, / Іду у світ 
чужий; / Тут серце згине, давить ’го, / Ах, 
камінь претяжкий (С. Воробкевич)  [2, с. 51]; 
твердість каменю спричинила таке символічне 
значення слова, як „жорстокосердість”: Мово 
рідна, слово рідне, / Хто вас забуває, / Той у 
грудях не серденько / Тілько камінь має 
(С. Воробкевич) [2, с. 155]. 

Висновки та пропозиції. Символи-назви 
явищ довкілля у творах письменників 
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Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
представлені просторовими назвами-
символами (степ, гори, поле) та предметними 
назвами-символами (кладка, камінь). 
Символічне значення диму розкрито як у 
вільному слововживанні, так і у 
фразеологічній одиниці піти димом. У 
поданих контекстах вони зазвичай 
відображають загальноукраїнські тенденції до 
осмислення навколишнього середовища і 
втілення їх у слові. Проте, на відміну від 

письменників „рівнинної” України, 
письменники Буковини рідше використовують 
символ степу, набагато філігранніше у їх 
творах змальований образ гір. Результати 
дослідження є перспективними для сучасної 
української символології, оскільки є 
поштовхом до подальших студій регіональних 
та індивідуально-авторських особливостей 
символовикористання та символотворення, 
уточнення відповідних словників і посібників. 
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Ивасюта М.И.,  
СИМВОЛИЗАЦИЯ НАЗВАНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ БУКОВИНЫ КОНЦА 
ХІХ – НАЧАЛА ХХ В. 
В статье на материале поэтических, прозаических и драматических произведений писателей Буковины конца XIX – начала ХХ в. 
рассмотрена символизация названий окружающей среды, охарактеризованы общенациональные и региональные функциональные 
проявления украинских языковых символов в художественных текстах буковинских писателей конца XIX – начала ХХ века, 
определена роль писателей в создании новых украинских символических обозначений явлений, выяснено значение символа для 
самоидентификации украинцев в культурном пространстве, определены дальнейшие перспективы исследования. Анализ 
особенностей функционирования украинских языковых символов на материале творчества буковинских писателей конца XIX – 
начала ХХ века позволяет глубже понять специфические черты украинской символики, региональные особенности использования 
символов дополняют языковую картину мира украинцев. 
Ключевые слова: символ, этнокультура, общенациональные, региональные, индивидуально-авторские особенности. 
 
Ivasiuta M., 
SYMBOLIZATION OF THE NAMES OF ENVIRONMENT IN THE WORKS OF THE BUKOVINIAN  WRITERS OF THE END 
OF XIX - THE BEGINNING OF XX CENTURY 
In the article based on poetical, prosaic and dramatic works of the Bukovinian  writers of the end of XIX – the beginning of XX century are 
examined the symbolization of the names of environment, the nationwide and regional functional expressions of Ukrainian linguistic symbols 
in artistic texts of the Bukovinian writers of the end of XIX – the beginning of XX century are described, the role of writers in the creation of 
new Ukrainian symbolic denotations of phenomena is determined, the significance of the symbol for the self-identification of Ukrainians in 
the cultural space is explicated, further prospects of research are determined. The analysis of the peculiarities of the functioning of 
Ukrainian linguistic symbols based on creativity of the Bukovinian  writers of the end of XIX – the beginning of XX century makes it possible 
to understand the specific features of Ukrainian symbols more deeply, the regional peculiarities of the symbol use supplement the language 
world model of Ukrainians. 
Key words: symbol, ethnoculture, nationwide, regional and individual-author features. 

 

 

 

 

 


