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МОВИ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНІ МАРКЕРИ МОВНОЇ 

КАРТИНИ СВІТУ 

У статті проаналізовано групу фразеологічних одиниць української мови з 

компонентами-дендронімами – етнокультурними маркерами мовної картини 

світу; з’ясовано, що апарат символів як структурних компонентів стійких спо- 

лучень неоднорідний; зазначено, що словесна символіка фразеологічних одиниць 

відображає своєрідність рослинного світу, що світ природи, представлений в 

українських стійких сполуках, характеризується як універсальністю, так і осо- 

бливостями національного сприйняття. 
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Постановка проблеми. Все людське буття – господарська діяльність 

і її види (землеробство, тваринництво, полювання, мореплавство тощо), 

побутові взаємини, звичаї й обряди – зумовлене природно-географічним 

середовищем і тісно з ним пов’язане. Зрештою феномен національного 

світобачення і світосприйняття, відбитий у мові, теж певною мірою по- 

яснюється природними чинниками. 

“Мова розглядається, – пише Л.Лисиченко, – не тільки як система, 

але … як певна картина світу” [4, 82]. Для мовної картини світу важливі 

три явища, тісно пов’язані між собою: людина – світ – мова. Отже, 

для характеристики мовної картини світу з антропологічного погляду 

вихідною точкою є людина, яка пізнає світ і створює засоби фіксації та 

передачі знань про нього іншим людям і для власного пізнання. Фра- 

зеологізм, як і всякий інший мовний знак, номінуючи певну ділянку, 

фрагмент позамовного світу, репрезентує й інформацію щодо аспектів 

пізнання його елементів людиною. 

Відображення природи, зокрема її рослинного світу, у фразеологіч- 

них образах пов’язане з традицією ще дохристиянських часів, коли лю- 

дина вважала себе частиною природи, а саму природу персоніфікувала, 

вела з нею діалог. Релігійно-міфологічний світогляд людини розвивався 

поступово як антропологічний, набувши зрештою форми специфічного 

прийому-пояснення природи та її явищ через сферу побуту людини. 



 

Світ природи, репрезентований в українських фразеологізмах, ха- 

рактеризується як універсальністю, так і своєрідністю свідомістю на- 

ціонального сприйняття. Своєрідність полягає у виборі компонентного 

складу фразеологічних одиниць, у наділенні їх мовно-образною симво- 

лікою еталона порівняння, оцінки, їх проекцією на контекст народної 

культури, звичаїв, прикмет. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рослинні символи в 

контексті традиційної календарної обрядовості українського народу 

досліджували Г.Булишев, Е.Гаврилюк, М.Дикарєв, М.Костомаров, 

В.Скуратівський та ін. Національну специфіку українських, англій- 

ських і німецьких назв рослин аналізує І.Подолян шляхом зіставлен- 

ня пов’язаних з ними уявлень, наявних у свідомості сучасних носіїв 

цих мов. Семантику, ареологію назв рослин, а також їх  синонімів, 

які функціонують в окремих діалектах, розглядають Я.Закревська, 

Г.Козачук, О.Миголинець, Л.Москаленко, Г.Смик, Л.Фроляк та ін. 

Попри велику роботу, здійснену в напрямі опису ботанічної лексики, 

чимало питань і досі не з’ясовано. Не проведено, зокрема, комплек- 

сного дослідження фразеологічних одиниць із дендронімами (назва- 

ми деревних рослин) і лише частково вивчено семантику й особли- 

вості функціонування рослинних назв у фразеологічних одиницях 

української мови (З.Васильків, М.Дмитренко, Л.Мовчун, Л.Пушко, 

О.Самсонова та ін.). 

Мета статті – схарактеризувати фразеологічні одиниці української 

мови з компонентами-дендронімами, а також дендроніми у пареміології 

крізь призму їхнього етнокультурного змісту й національного мента- 

літету; виявити в них компоненти-символи, які відображають своєрід- 

ність рослинного світу. 

Виклад основного матеріалу. Кожна людина сприймає і усвідом- 

лює світ за допомогою органів чуття і вже на цій основі створює систе- 

му уявлень про нього, пропускає її через свою свідомість, дає їм оцінку 

і, осмисливши результати свого сприйняття, передає їх іншим людям  

за допомогою мови. Мова є основоположним, найважливішим джере- 

лом знань не тільки про навколишню дійсність, але й про саму себе, а 

також про свого носія [7, 87]. Людині притаманна здатність сприймати 

світ не тільки в реально-видимих формах, але й через аналогію (уподі- 

бнення) одного явища іншому, тобто символічно. Українська система 

символічного відображення світу належить до найдавніших і найба- 

гатших систем традиційної культури на планеті [2, 7], вона ще мало 

вивчена, зокрема недостатньо висвітлено питання символіки у фра- 

зеологічних  одиницях  –  відтворюваних  у  мовленні  стійких  за своїм 
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складом, структурою і значенням словосполучень чи речень, що вико- 

нують номінативно-характерологічну або комунікативно-еврестичну 

функції. У цих мовних формулах (фразеологізмах) закарбований спо- 

сіб мислення народу, його погляди на явища природи, виняткова спо- 

стережливість і допитливість [14, 80], вони зберігають і передають на- 

ступним поколінням особливості світосприймання народу, факти його 

історії, картини соціального та родинного побуту, найрізноманітніші 

відтінки людських почуттів [1, 3]. 

Аналіз семантичної структури фразеологічних одиниць української 

мови дав можливість виявити в них компоненти-символи – ті мовні зна- 

чення, які відображають, фіксують і передають від покоління до поко- 

ління особливості того чи того етносу (звичаї, традиції, вірування, мо- 

рально-етичні оцінки, соціальні відносини, психічний і фізичний стан 

людини) – усе, що брало і бере участь у формуванні культурних кодів, 

що визначає менталітет народу. 

Справді, “символи мають національний характер: вони творять мову 

смислів, незрозумілу для представників інших культур, передають осо- 

бливості національного характеру, своєрідність світосприйняття, логіку 

національної естетики [11, 351]. 

Назви великих дикоростучих дерев, поширених в умовах європей- 

ського клімату, походять із індоєвропейської мовної єдності і зберігають 

у мовах цієї сім’ї спільні риси. Дерева вкривали землю цілими масивами 

– лісами, утворювали вигідне і зручне для людей місце проживання й 

полювання. Знання рослинного світу у стародавніх людей було порів- 

няно обмеженим. Наші предки розрізняли насамперед дерева, які були 

добрим матеріалом для будівництва житла, виготовлення меблів, зброї, 

воза, човна, а також ті, які давали смачні й поживні плоди і ягоди. Різно- 

манітні дерева в народних уявленнях часто сприймалися як живі істо- 

ти: відчували, дихали, розмовляли між собою чи з людьми, їх не можна 

було бити, рубати, пиляти. Кожна з рослин набувала людських ознак, 

втілювала в собі людські риси, що відобразилося у фразеологічних оди- 

ницях, прислів’ях і приказках, походження яких пов’язане з уявою пер- 

вісної людини, з її усвідомленням свого місця в природі. Виразне злит- 

тя рис, властивих явищам природи, з людськими якостями зумовило й 

відповідні мовно-зображальні засоби. Тісні зв’язки людини з природою 

пов’язані з певним уподібненням чи зближенням двох картин – антро- 

поморфної та природної. 

Серед дерев і плодів, які набули символіки  у  світовій  культурі, 

Дж. Тресіддер називає акацію, амарант, апельсин, березу, бузину, вербу, 

вишню, глід, гранат, грушу, дуб, кедр, кипарис, лавр, липу, мигдаль, оли- 
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ву, пальму, персик, сливу, сосну, тамарикс, тис, тополю, фігове дерево, 

яблуко, ялину, ясен тощо [9]. Українська ж фразеологія фіксує такі на- 

зви дерев, кущів та їх плодів, як береза, бузина, бук, верба, вишня, граб, 

горіх, груша, дуб, калина, осика, сосна, терен, тополя, яблуня, явір, яли- 

на тощо, однак значну частину цих компонентів можна вважати лише 

факультативними знаками з огляду на їх поодиноке вживання у складі 

фразеологізмів української мови. Серед найголовніших фразеологічних 

рослинних символів виділяють березу, вербу, дуб, осику, тополю тощо. 

Найшанованішим деревом у слов’ян був дуб. Із давніх часів його 

шанували українці, вважаючи його світовим деревом, від якого почало- 

ся все живе на землі. Звідси дуб – символ світового прадерева, дерева 

життя, сонця; символ гордості й міці, сили, могутності, довговічності, 

цілісності, здоров’я: міцний як дуб; великий як дуб; високий як дуб; 

здоровий як дуб. Інтелектуальні здібності людини принижуються до 

рівня рослинного світу, якому не властива мозкова діяльність. Так, ха- 

рактеризуючи нерозумну, повільно мислячу людину, українці вдаються 

до порівняння людських здібностей із дубом: дубова голова; дуб дубом; 

однак позитивна оцінка розумових здібностей людини в українській ет- 

носвідомості реалізується у стійкому виразі не з дуба впасти – “бути 

досить досвідченим, розумним або обізнаним у чомусь”. 

Великий страх, гнів, подив фіксує фразеологічна одиниця волос дуба 

став / волос дуба стає / волосся дуба стає / волосся дуба стало: Во- 

лосся у пані Іванни стає дубом (О.Кобилянська). 

Дуб також пов’язаний із поховальним ритуалом: у давні часи помер- 

лих ховали в зрізаних стовбурах великих дубів, із яких вибирали серед- 

ину. Цей факт знайшов відображення у фразеологічних одиницях дати 

дуба (зневажл.); врізати дуба (грубо) – “померти, загинути”: Я хоч      

і в тілі, при буряковому виді, але тихцем хворію і можу врізати дуба 

(А.Крижанівський). 

Шанобливе ставлення до дуба, як зазначає М.Дмитренко, засвідчу- 

ють і прислів’я та приказки: “Який дуб, такий тин, який батько, такий 

син”, “Який дуб, така й бочка, яка мати, така й дочка”, “Кожний ду- 

бок хвалить свій чубок”, “Високий, як дуб, а дурний, як пень”, “Жолудь 

який малий буває, а з нього великий дуб виростає” [2, 143]. 

Компонент береза символізує покарання. Саме з таким значенням 

вживається прикметник березовий у фразеологічних одиницях: березо- 

ва каша, березова припарка; дати березової каші; всипати березової 

каші; дати березової припарки; почесати березовим віником; пере- 

пасти березової каші; частувати березовою кашею. В.Маслова пише, 

що березова каша – це ритуальна їжа [6, 121], проте таке значення у 
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фразеологічних одиницях втрачене. У словнику Б.Грінченка зокрема за- 

значено, що березовий, як епітет при деяких іменниках, означає різки: 

березовим пером виписувати; березової дати припарки; уже не їсть 

березової каші [8, т. 1, 52]: Колись за це дадуть тобі березової припар- 

ки такої, що й правнучатам будеш заказувати (І.Котляревський). 

Верба у фразеологічних одиницях, як правило, продукує негативну 

модальність: золоті верби ростуть (золоте верб’я росте) “за що не 

візьметься, що не зробить, то все не так, зіпсує справу”; вербу носити 

почав “запив”; як чорт до сухої верби зі сл. причепитися, прилипну- 

ти; повиснути на вербі “заподіяти собі смерть; повіситися”.   Верба 

– дерево антисвіту: про якесь дивне кохання люди кажуть: закохався, як 

чорт у суху грушу [стару вербу]: Провідний інженер об’єднання з пер- 

ших же днів як чорт в стару вербу закохався в молоденьку Галочку-ве- 

селуху (З журналу). Компонент верба входить до складу фразеологічної 

одиниці, що вербалізує концепт НІКОЛИ: як виросте гарбуз на вербі зі 

сл. буде, стане; концепти НІСЕНІТНИЦЯ, ОБМАН, ЩОСЬ НЕРЕАЛЬ- 

НЕ: (що) на вербі груші (ростуть) зі сл. наговорити, набалакати; зі 

сл. обіцяти: Ти розкажеш такого, що на вербі груші, а на сосні яблука 

ростуть! (Марко Вовчок). 

Чільне місце в давній символіці посідала, зокрема, осика. Із нею 

пов’язувалися найрізноманітніші вірування, звичаї, оберігання [10, 

134]. Осика (трепета), як зазначає М.Дмитренко, – символ страху, суму, 

туги; “нечисте, прокляте дерево”, “дерево повішених”, символ важкої 

неприємної справи, поганого (гіркого) життя [2, 150]. Проте, водночас, 

– і оберіг від нечистої сили [3, 397]. Неоднакове ставлення до дерева, на 

думку Г.Лозко, “викликане нав’язаними чужими світоглядними уявлен- 

нями, які наклалися на давні вірування, тому в різних місцевостях осика 

сприймалася по-різному. Через біблійні перекази виробилося також не- 

гативне ставлення до осики, на якій нібито повісився Юда, крім того, 

осика не вклонилася Ісусу. Християни називали це дерево “нечистим, 

проклятим”, хоча, на думку біологів, осика в місцях проживання Ісуса 

та Юди не росла і нині там не поширена” [5, 351-352]. 

Слово осика входить до складу фразеологізмів, які за своїм похо- 

дженням стосуються ритуальних дій, а також спираються на реальні 

атрибути фрейму та вербалізують концепт ПЕРЕЛЯК. Фразеологічні ви- 

слови з компонентом осика детально проаналізовано у книзі В.Ужченка 

та Л.Авксентьєва “Українська фразеологія”: так звані “осикові” фразео- 

логічні вислови вони об’єднують у три тематичні групи: 

а) різні види злих побажань: нехай йому осина; нехай йому осичи- 

на!; на осину б його!; 
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б) представлені в літературній мові і діалектах фразеологічні одини- 

ці, символічна основа яких пов’язана з образом забитого осикового кілка: 

забити осиковий кілок, прибити осиковим кілком, вгатити осиковий 

кілок (колись за звичаєм пробивали в могилі осиковим кілком усіх само- 

губців, відьом, упирів, чаклунів, щоб вони не могли піднятися); 

в) різноструктурні “осикові” порівняння, що передають особливе 

хвилювання, полохливість, переляк: дрожати як лист на осиці, тру- 

ситися як осичина, тремтить як осиковий лист, тремтить як 

лист на осичині (причину цього ботаніки пояснюють просто: осикові 

листки мають довший за себе хвостик і особливу форму, а тому чутливі 

до найменшого подиху вітерця; проте народна уява поєднала цей факт із 

християнською легендою, ніби саме на осиці повісився міфічний Іуда, а 

тому дерево й тремтить із переляку; за іншою версією, на осиковім хрес- 

ті розіп’яли Ісуса – відтак вона вже труситься від сорому) 10, 134-135. 

Горіх – це і дерево, і деревина, і плід, і тому символіка багатозначна. 

Горіх (плід) – емблема людини у християнській літературі: шкірка – тіло, 

шкаралупа – кості, солодке ядро – душа. У значенні матеріалу компонент 

входить до фразеологізмів розчисти під горіх ‘відчитати, сильно вила- 

яти кого-небудь’: Він говорив відразу по двох телефонах, з кимсь лаявся, 

комусь дорікав і дивився на Василя з викликом, готовий щомиті спалах- 

нути і розчистити інженера під горіх (П.Загребельний); горіх   (плід) 

– дістанеться (дісталося, буде) на горіхи ‘хто-небудь буде покараний 

за якусь провину’: Він, замість олії, підлив гасу – переплутав пляшки. 

Дісталося на горіхи (В.Минко). Реальний атрибут плоду – міцний: міц- 

ний (твердий) горішок ‘складний, важкий (для вивчення, виготовлення 

і т. ін.’: – Солдатська наука – горішок дуже міцний (І.Стадник), од- 

нак фразеологізм як (мов, що, ніби) горіхи лускати (лущити) перев.   

з дієсл. має значення ‘легко, просто (виконувати що-небудь, досягати 

чогось’: Вечори просиджує над замітками, які інші лускають, мов го- 

ріхи (В.Дрозд). 

В українській фразеологічній системі тополя – це символ самотнос- 

ті: одинока як тополя; як тополя, що край поля; однак у вислові ви- 

сокий як тополя, а дурний, як квасоля говориться про дурну або не- 

чутливу людину. 

Чимало фразеологічних одиниць характеризують не тільки саме де- 

рево – липу, але й певні суспільні явища, людину: обдерти (обідрати, 

облупити) / обдирати (облуплювати, як (мов, наче / [ту, молоденьку] 

липку ‘забирати у когось гроші, майно, коштовності і т. ін., довівши 

до цілковитого зубожіння; обібрати, обікрасти, пограбувати кого-, 

що-небудь’: Покотилася чутка про Гайдука, що організував банду   та 
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й став грабувати і багатих, і бідних: обдирав усіх підряд, наче лип-  

ку (А.Дімаров); ‘змушувати когось витратити багато грошей’: Дуже 

важко збудувати колодязь, бо ніде практично придбати залізобетонні 

кільця, нікому копати. Якщо й найдуться якісь шабашними, то обде- 

руть замовника, як липку (З журналу). 

Семантико-синтаксичне зіставлення явищ природи та внутрішнього 

світу людини у фразеологічних одиницях з компонентом-дендронімом 

часто ґрунтується на прикметниковій сполучуваності слова-символу, 

наприклад: похиле дерево, криве дерево, сухе дерево, сире дерево; зо- 

лоті верби; золоті грушки; суха ялиця, зелений дуб, міцний дуб, грубий 

дуб; біла береза та ін. 

Отож культурний компонент фразеологічної одиниці кожної мови 

пов’язаний з національною культурою відповідного народу, він своє- 

рідний за своїм походженням і обмежений певною культурно-мовною 

спільнотою. Кожне слово викликає у свідомості мовця ланцюг асоціацій 

(наприклад, дендронім дуб пов’язаний асоціативно з ознаками здоровий, 

міцний; горіх – твердий, міцний; тополя – струнка; верба – похила). 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку. Фразеологізми з компонентом-дендронімом – важли- 

вий складник фразеологічного фонду українського соціуму, що відпо- 

відно являє собою важливу частину образної системи його мови. Ана- 

ліз стійких сполук свідчить про різноманітність апарату символів як їх 

структурно-семантичних елементів, що не тільки урізноманітнюють 

компонентний склад фразеологічних одиниць, а й слугують потужними 

етнокультурними маркерами україномовної картини світу. 
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This paper examines a group of Ukrainian idioms with components-dendronyms 

– ethnic and cultural markers of world’s language picture; shows that the apparatus of symbols as structural components of 

stable combinations is not similar; it states that verbal symbols of idioms reflects the originality of the plant world, that the 

world of nature, presented in Ukrainian stable compounds, is characterized by versatility as well as by features of national 

perception. 
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the symbolic foundation, lexical component, ethnic and cultural markers, structural components, symbolic meaning, verbal 

symbols, world’s language picture. 


