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СИМВОЛ ДЕРЕВА В МІФОЛОГІЇ НАРОДІВ СВІТУ 
Стаття містить коротке роз'яснення інформації щодо символізму дерева і окре-

мих деревних і чагарникових порід у філософських системах, в язичницьких вірос-
повіданнях і релігійному світогляді різних народів і держав в минулому і сучасності, 
що на думку автора може бути використано в зеленому будівництві у створенні но-
вих і реставрації історичних об'єктів ландшафтної архітектури. 

Ключові слова: Дерево життя і дерево смерті, світове Дерево, Дерево пізнання 
добра і зла. 
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Character of tree in mythology of peoples of world 

The article contains short exposition of information on symbolism of tree and separa-
te arboreal and shrub breeds in the philosophical systems, in heathen cults and religious 
world view of different people and world powers in a past and modern stage, that in opini-
on of author it can be used in green building at creation of new and restorations of histori-
cal objects of landscape architecture. 

Keywords: Tree of life and as Tree of cognition of good and evil, space tree, Tree of Truth. 

Створення об'єктів ландшафтної архітектури потребує свідомого вибо-
ру порід дерев та чагарників не тільки за їх декоративними якостями. Вибір 
рослин, підпорядковуючись загальній композиції майбутнього об'єкту при 
вдумливому підході, окрім технічних та декоративних якостей повинен врахо-
вувати і символіку, що склалась за тривалий розвиток цивілізації у різних на-
родів та країн. Усі стародавні язичницькі релігії в основі своїй були пантеїс-
тичними. Від найдавніших часів людина жила поруч з деревами, часто посеред 
лісу і, звичайно, не могла не вводити їх у свій релігійний світогляд. Згідно з 
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цим дерево – багатозначний прадавній символ, відомий практично всім наро-
дам світу, що зрештою виражає форми життя в органічних взаємозв'язках і 
людини – як частини натурального космосу. Всесвіт же являє закони життя і 
людину як невід'ємне ціле. Втілює життя космосу як живого організму. Відоме 
перш за все як предвічне, космічне, астральне світове дерево. 

Як вертикальний феномен світове дерево асоціюється з горою. У Біб-
лії предвічне дерево виступає у двох формах: як Дерево життя і як Дерево 
пізнання добра і зла. Легенди Вавилона також свідчать про дуалізм дерева. 
Біля східних вавилонських воріт росли Дерево Істини і Дерево Життя. Інь і 
Ян, принцип Сонця і принцип Місяця, дерево Адама і дерево Єви. Дерево 
життя – це символ райської повноти і майбутньої повноти в кінці часів. У 
біблійній традиції Дерево життя – центр досконалого Божественного світу – 
пов'язане з символікою центру. "Виростив Господь Бог із землі всяке дерево, 
приємне на вигляд і хороше для їжі, і дерево життя посеред раю". Чотири річ-
ки, що текли від Дерева життя в Раю, розносять життєву енергію на чотири 
боки світу. Гносеологічний двійник Дерева життя – Дерево пізнання добра і 
зла – втілює вторгнення людини у попередньо встановлену Божественну гар-
монію. "І заповідав Господь Бог людині, кажучи: від всякого дерева в саду ти 
їстимеш, а від дерева пізнання добра і зла, не їж від нього, бо в день, в який 
ти скуштуєш від нього смертю помреш". 

Дерево життя і Дерево смерті – два аспекти райських дерев. Відмова від 
принципу Єдиного, від Добра, втіленого в Дереві життя, і поворот до дуалізму, 
породжує альтернативу добра і зла. Дерево пізнання породило зерно смерті. 
Спокусник у вигляді змія, що обвився навколо дерева – стародавній містичний 
знак життєвої енергії. Плід з Дерева пізнання добра і зла прирік першу людину 
на смерть і перебування у світі протилежностей. Згідно з легендою, архангел 
Михаїл порадив Єві посадити гілку від Дерева пізнання на могилу Адама. Дере-
во, що виросло, цар Соломон пересадив у сад при храмі. Воно було зрубане, і 
згодом з нього було зроблено хрест для Христа. Ідея, що хрест було зроблено з 
Дерева пізнання, поширилась з XII ст. Дерево – важлива частина християнсько-
го символізму як символ життя чи смерті або життя і смерті. У християнській 
іконографії хрест часто зображається як Дерево життя. 

Міфологічні асоціації богів з деревами трапляються в різних культу-
рах. Дерево – це земний образ божественної суті. Священним деревом Аттіса 
була сосна, єгипетський Осіріс асоціювався з кедром – деревом, що пізніше 
стало біблійним символом для Месії. 

Плутарх бачив паралель між Осірісом і грецьким Діонісом. Подібну ж 
аналогію він знайшов і у фригійських богів, що засинають подібно дереву на 
зиму і прокидаються на літо. За своїм зв'язком з імпульсом, що йде від при-
роди, Діоніс був богом-деревом (Dendrites). Насамперед, він асоціювався з 
виноградною лозою. Також він сприймався як бог інжирного дерева, плюща, 
і всього квітучого і як Фіталміос – богом всього, що росте – всіх дерев і рос-
лин. Його священними рослинами були плющ і сосна. Подібно до дельфійсь-
кого оракула, що жував лавр, його менади для інспірації жували плющ. 

Серед священних дерев дуб посідав перше місце у стародавніх євреїв, 
кельтів, суфіїв і у русичів. Ясен був священним у Скандинавії, де перші люди 
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були зроблені з ясена, липа – германцями, дерево бодхи і інжирне дерево – 
вважаються священними деревами Індії. Священним деревом Аполлона був 
лавр. Символом Христа був ліванський кедр. 

Дерево було одним з наймогутніших символів родючості і втілення 
життєвої енергії. Воно ж є знаком приреченості всього живого, будучи підпо-
рядковане природному ритму: розквіт – плодоношення – в'янення і загибель. 
Щороку воно є в мініатюрі циклом чергування життя і смерті: вмирає-заси-
нає щоосені і воскресає весною. Антропоморфні інтерпретації дерева виника-
ють з ідеї відповідності мікрокосму з макрокосмом. Дерево, як і людина, вер-
тикальне, воно схильне до природного циклу: росте, старіє і гине. Відповідно 
цій ідеї дерево може втілювати собою ідею людського предка. 

У скандинавській міфології людська пара створена з дерева (Аск та 
Ембле). У давньоєгипетській традиції жіноче божество в гілках поїть помер-
лих соком життя. Образ людини-дерева був поширений в західних культах як 
втілення невидимих життєвих струменів, що пронизують землю. Дерево-лю-
дина, зелена людина – образ, добре знаний західними культурами. Дерево 
життя з андрогінного стану може розпастись на дві половини, утворюючи чо-
ловічу і жіночу суть. Проте існує і зворотний варіант – образ подвійних або 
спарених дерев. Одне відповідає чоловічому, інше – жіночому началу. Вони 
тягнуться одне до одного гілками, немов закохані. 

В образі месопотамського бога Таммуза форми рослини, тварини і лю-
дини переплетені. Сином деревної німфи Дріопи був бог Пан (у пер. з грець-
кої "все") – згідно з орфічними гимнами всепоєднуючий принцип. У Римі 
його аналогією був бог лісів і дикої природи Сильван. Він був божеством 
рослинності, а також гір і металів. Перший цар Альба-Лонги Сильвій наро-
дився у лісі. Відомі також образи дерева-тварини. У середземноморській 
культурі олень ототожнювався з деревом життя, роги якого сприймалися як 
крона дерева. 

Відомий образ "співаючого дерева". У картині раю з Житія ХІ ст. рай 
зображається як залитий світлом сад з високими деревами, з яких "лине спів". 

Вирій – це слов'янський рай – країна, звідки прилітають птахи і де 
росте райське дерево – Прадуб, на якому мешкають птахи і душі померлих. 

Форма дерева з його корінням у землі, стовбуром і кроною втілює три 
царства: хтонічне, земне і небесне, виявляючи структуру космосу. Це особли-
во відноситься до Світового дерева праслов'ян, яке розглядається як опора 
світу. На гілках такого дерева часто поселяються міфічні істоти, душі помер-
лих предків чи не народжені душі (часто у формі птахів). 

Відома символіка рівнів космічного дерева: Його коріння асоціюється 
з дією первинних хтонічних сил: зміїв, драконів. Стовбур дерева означає 
ідею всотування, прагнення, підйому, прориву, і з ним асоціюються активні 
тварини, такі як лев, єдиноріг, олень. Символічно повнозначна і структура 
дерева. Це – символ тріади, що складається з його розлогої крони, вертикаль-
ного стовбура і коріння, що йде в землю. Дерево як світова вертикаль 
скільцьоване гілками крони – свідчення явленого світу. Крона – це притулок 
для птахів і хмар, крізь неї видно небо і зірки. Крім цього, дерево з його ко-
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рінням у землі, що символізує підсвідомість, з могутнім стовбуром, що вира-
жає структуру фізичного життя людини, і спрямованою до неба кроною, яка 
означає свідомість, використовують у психоаналітиці. У міфах під деревом 
знаходять скарби, матеріальні і духовні, що їх охороняють чудиська. Герой 
повинен здобути їх – тобто пізнати. 

Символічне дерево не належить до певного виду дерев. У Біблії не 
вказано породу Дерева життя і Дерева пізнання, але останнє, даючи яблука, 
асоціювалося з яблунею. Це і райські яблука, і золоті яблука саду Гесперид, і 
яблука в "Молодшій Едде", які рекомендували для збільшення чоловічої си-
ли. Аттіс за легендою був зачатий від плоду мигдалевого і гранатового дерев. 

Дерево символізує людську природу у двох її аспектах – з одного бо-
ку, прив'язаність до землі, інтравертність і споглядальність, з іншого, екстра-
вертність, порив угору, динаміка зростання – внутрішнього і зовнішнього. 
Дерево бере участь в метаморфозах органічних форм. У грецькій міфології 
відомі німфи-дріади (від druz – дерево, дуб) – покровительки певних дерев. 
Дріопа, мати Пана, була перетворена на дерево. Гамадріади – німфи, що на-
роджуються і гинуть разом з деревом. 

Дерево може виражати ідею андрогіна. Дерево пізнання – дерево Єви, 
і Дерево життя – дерево Адама – це ціле, що розпалося на дві половини. 

Дерево має різноманітні значення. Дерево, що плодоносить, і дерево, 
що дає тінь і захист, – це символ материнства. Цікавий образ співаючого де-
рева, а також ідея жертовного багаття, пов'язаного з тим чи іншим деревом. 
Арфа, ліра, ідея корабля зі щоглою посеред палуби також пов'язуються з 
ідеєю дерева. Дерево як міст між небом і землею асоціюється зі сходами. 

Складним символом, що пов'язує різні плани і елементи буття, і знаку 
водної безодні, моря, є морське дерево, або водне дерево – корал. Він також 
асоціюється з кров'ю. За міфами корал виріс з крапель крові Медузи Горгони, 
страшну голову якої відсік син Зевса Персей. Дерево також асоціюється з 
водною стихією і є підводною проекцією лісового дерева. 

У Середні віки схема дерева розглядалася як ілюстрація цілого, що 
складається з безлічі елементів різних планів. З'явились алхімічні дерева, гене-
алогічні дерева, дерева душі, дерева любові, дерева життєвого шляху, дерева 
праведності. ("Праведник квітне як пальма"). Окремі дерева виражають окремі 
аспекти широкого спектру значень. Листяне дерево, яке щорічно змінює лис-
тя – символ оновлення життя і образ Божественної сутності; вічнозелене дере-
во – символ безсмертя. Дерева-довгожителі: явір, модрина, кедр, сикомора, – 
символи довголіття, втілення особливого життєвого задоволення від безсмер-
тя. Німецький тис, який висаджували на кладовищах, означав подолання смер-
ті. Осика в язичницькі часи сприймалась як символ надлишку життєвої сили. Її 
листя, що тремтить, колишеться, ніби розмовляючи саме з собою. Але це 
тремтіння і трепет асоціюються також з лихоманкою і занепокоєнням. Після 
того як осика відмовилась прихистити Марію з немовлям під час її втечі у Єги-
пет; після того як Юда, замучений розкаянням, повісився на осиці, вона 
сприймається як дерево, що постійно страждає, розкаюється. Дуб і явір були 
знаком ідолопоклонства. Пану присвячувалась бузина, Вакху – плющ, Апол-
лону і Діонісу – лавр. Священним деревом Осіріса був також тамариск. 
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Дерево бере участь і в календарній символіці. Відома ялинка як знак 
Нового року і Різдва, верба – знак початку весни – і переддень Великодня. 
Береза, що розпустила свої сережки на початку літа – дерево Трійці. Відомі 
купальські дерева, які кидали в річку. Відламана від купального дерева гілоч-
ка була кращим оберегом від відьом та нечистої сили. Основна мета ритуалу 
з деревами – це досягнення і забезпечення благополуччя, родючості, моло-
дості. Дерева прямо чи опосередковано фігурують і в українських назвах мі-
сяців – березень, липень, жовтень, листопад. 

Поширений звичай представляти частини світу і країни через дерева, 
що ростуть в них. Україна асоціюється з вишнею, калиною, смерекою. Відо-
мо, що Росія – країна беріз, горобини. Німеччина представлена липою, Скан-
динавія і Прибалтика – соснами. Канада на своєму прапорі представлена лис-
тком клена. 

Наостанку наводимо символіку ряду найвідоміших дерев. 
Акація 
Акацію в Давньому Єгипті шанували як священну рослину завдяки 

подвійному червоно-білому забарвленню. Украй витривале і невибагливе де-
рево, є символом постійності і незмінності. У масонів символізує чистоту, 
безсмертя і святість. У християнстві акація є символом душі і безсмертя. 

Дуб 
З незапам'ятних часів дуб – довголітнє, міцне дерево був найсвященні-

шим деревом у багатьох народів: у кельтів, євреїв, греків, римлян, слов'ян. За 
часів Авраама біля Сихема ріс дуб волхвів, які тлумачили шелестіння його 
листя, туркотання голубів у гілках як знаки, послані духом дерева. Під свя-
щенним дубом Додони давала пророцтва Сивіла. Друїди правили свої обряди 
в дубових гаях. У давніх греків дуб був деревом Зевса. Знаменита паля Герак-
ла також була з дуба. У римлян дуб вважався деревом Юпітера. У язичниць-
кому світогляді слов'ян фігурує правічний Дуб на верхів'ї якого сидить 
найвище божество Род у вигляді сяючого сокола. 

Храм Ваала, що зберігся у Дамаську, знаходився в гаю з вікових дубів. 
Священними дубами оточена могила Авеля. Жителі Палестини під ним хова-
ють своїх пророків і святих. Суфії також ховають своїх святих під гілками 
священних дубів. Дуб і терпентин, гілки яких осяяли могили суфійських свя-
тих, прикрашалися латочками одягу. У Ромове – релігійному центрі Пруссії – 
давні пруси скроплювали кров'ю жертовних тварин священний дуб, поклоня-
ючись в його образі трьом богам. Дуб був божественною тріадою. У євреїв з 
дубом асоціювалося ім'я Яхве. Біля Мамврійського дуба жив Авраам, і перше 
відмічене Біблією явлення Бога Аврааму було біля дуба. Ієронім у IV ст. пи-
сав, що дуб Авраама показували аж до царювання Костянтина. При Костян-
тині біля священного дуба Мамвре було збудовано скромну базиліку. Щоро-
ку біля нього за указом Костянтина проходили багатолюдні святкування. 
Згідно з істориком церкви Созоменом, євреї збиралися з Єгипту додому під 
дубом родоначальника Авраама, щоб вшанувати його. Греки приходили туди 
шанувати Бога і ангелів, що явились Аврааму. Християни шанували це місце, 
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тому що Син Божий з'явився тут вперше Аврааму. Згідно з Біблією, Яків за-
копав під дубом усіх ідолів Сихема, зібраних в своєму будинку. Ісус Навин 
спорудив під дубом у Сихемі великий камінь для клятви на ньому (Нав. 24, 
27). У Офре янгол Господній явився під дубом Гедеону. Годувальниця Ребе-
ки була похована також під дубом, який називали "дубом плачу". Дуб був та-
кож атрибутом царської влади: у Біблії мовиться про "царський дуб" на межі 
Асирової землі. 

Пісня "Серця дуба" була однією з відомих англійських патріотичних 
пісень. По всій Англії росли дубові гаї, в яких стародавні друїди вели свої 
містерії, поклоняючись дубу. Дубові гаї з друїдськими храмами, розкидані по 
всій землі, для Блейка – свідоцтва перемоги певної духовної домінанти: "Всі 
речі починаються і кінчаються на стародавніх друїдськіх скелястих берегах 
Альбіону", – писав він у "Мільтоні". З одного боку, дуб у Блейка є, захисни-
ком невинності, в тіні якого грають діти. Але це і вічне дерево, біблійний 
"дуб плачу" поряд з "пальмою страждання". З іншого, він асоціює дуб з упер-
тими вкоріненими забобонами і називає його дубом з темним корінням. Біля 
могутнього коріння дуба ангел відкриває йому похмурі таємниці посмертя. 
Дуб має багату символіку в культурах усіх північноєвропейських народів. 

Кипарис 
Кипарис символізує смерть. З його листя був сплетений вінок Плуто-

на. Попіл з кипариса разом з яєчною олією допомагав від переломів і був од-
ним із засобів стародавньої медицини. Кипарис оспівано у прекрасній поемі 
Овідія "Метаморфози". На о. Кеос в Карфейській долині жив красивий олень, 
посвячений німфам. Олень був ручним і його любив юний син царя Кеоса 
Кипарис. Одного прекрасного дня олень улігся в тінь, ховаючись від спеки 
під гілками куща. Кипарис в цей час полював і кинув спис на шум в кущах. 
Коли він побачив, що убив свого улюбленця, то став просити Аполлона, аби 
той дав йому вічну скорботу за втраченим другом. Аполлон перетворив куче-
рі на вічнозелену крону, а стрункість – у стовбур дерева. З того часу кипарис 
став символом скорботи і чужого горя. У Стародавній Греції біля дверей по-
мерлого вішали гілку кипариса, а на могилах садили молоді кипариси. З гілок 
цього дерева робили похоронні багаття, на яких спалювалися тіла померлих. 

Пальма 
Пальма присвячена Юпітеру. Латинський напис свідчить: "Тобі, охо-

чому зірвати гілки пальми, доведеться, хоча ти цього й не знаєш, подолати 
круті схили гір". Дійсно, пальма не така проста, як може здатись. На Сході – 
це священна інжирна пальма Асвата, символ інтегрального і полегшуючого 
життя знання. Вона протистоїть старозавітній концепції: "пізнання примно-
жує скорботу". По-єврейському, пальма "tamar". В юдейській традиції вона 
символізує сонце. У містиків пальма означає апофеоз, торжество, коли рух 
йде зсередини назовні. Якщо зближувати гілки сусідніх чоловічої і жіночої 
пальм, вони схиляються одна до одної. 

На емблематичному рівні це знак перемоги. Наприклад, відома ембле-
ма – пальма у води під сонцем – підписана так: "Як пальма не знає турбот біля 
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рясних вод, так віддані Богу, благоденствують біля священних вод Слова". 
Ця емблема означає вічну радість, що досягається благочестям. Чи латинсь-
кий девіз "пам'ятай про зворотне" – зображається пальмою, відображеною у 
воді. Ця емблема – попередження проти надмірної зарозумілості переможців. 
У написі переможцю пропонується пам'ятати, що життя одного громадянина 
дорожче, ніж загибель багатьох ворогів. Юнг, який у символах бачив велику 
невизначеність, вважав пальму символом жіночності. 

Сосна 
Сосна – одна з найстародавніших деревних порід, вічнозелена і довго-

вічна. Сосна може рости на найбіднішому ґрунті, але їй необхідний життєвий 
простір. Через ці властивості вона є символом довголіття і безсмертя. Саме 
так її використовують при озелененні кладовищ і в похоронному ритуалі 
(соснові вінки і труни). Сосна – символ стійкості і подолання несприятливих 
обставин. У типології друїдів людина, народжена в період сосни (19-29 люто-
го і з 24 серпня по 2 вересня) схильна тягнутися вгору; їй зрозумілі високі ус-
тремління, і в той же час вона завжди готова до труднощів і навіть любить їх. 
Тяжіння до труднощів підсвідомо штовхає її до періодичної зміни способу 
життя. Люди сосни не мають собі рівних в самозахисті. У античній культурі 
сосна присвячувалась Сатурну і Пану. Сосна також служила знаком Кібели – 
соснові дрова йшли на багаття для спалювання померлих. Корібанти (служи-
телі Кібели) ходили з підвішеними на шиї сосновими шишками. 

А також: Азалія – стриманість. 
Барбарис – усвідомлення реального стану речей. 
Гранат – плодючість. 
Дикий виноград – завзятість. 
Жасмин – впевненість. 
Керрія – індивідуалізм. 
Рододендрон – витонченість, добробут. 
Ялівець – переконливість. 

Література 
1. Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Ассоциация Духовного Единения "Золо-

той Век", 1994. – 596 с. 
2. Українці: народні вірування, повір'я, демонологія/ Упор., прим. та біограф. нари-

си А.П. Пономарьова, т. В. Косміної, О.О. Боряк – К.: Либідь, 1991. – 640 с. 
3. Шереминская Л.Г. Фен-Шуй для вашего сада. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 221 с. 
4. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы/ Авт. – сост. В. Андреева и др. – М.: ООО 

"Изд-во Астрель": ООО "Изд-во АСТ", 2004. – 556[4] с. 

 

УДК 001.2: 001.8 Проф. Е.П. Семенюк, д-р філософ. наук – НЛТУ України 

ДЕРЕВО ЗНАННЯ ЯК СИМВОЛ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ 
МЕТОДОЛОГІЇ ТА ЙОГО СОЦІОКУЛЬТУРНА РОЛЬ 
Порівняння науки (як уособлення людського знання) з деревом є відомою мета-

форою з широкими семантичними можливостями. Розглядаються диференціація та 
інтеграція наукового знання, їх сучасні результати та роль у культурі людства. 
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