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ДЕРЕВА В ТРАДИЦІЙНОМУ ОБРАЗІ УКРАЇНСЬКОЇ 
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Досліджено роль рослин, зокрема дерев, у створенні традиційного образу Ук-
раїни, та використання їх символічного змісту для формування українського харак-
теру архітектурного середовища. 
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This article is devoted to research the role of the plants, especially of the trees in cre-
ation of the traditional view of Ukraine and the use of their symbolic meaning for creation 
of the Ukrainian character of architectural environment. 
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Сучасний розвиток української архітектури повинен ґрунтуватися на 
традиціях, що випливають з особливостей її історичного становлення, а та-
кож з неповторності української природи. Одна з головних традиційних рис 
української архітектури полягає у її пов'язанні з навколишнім природним се-
редовищем. Аналіз та дослідження цих традицій є важливим завданням на-
укових та практичних програм. 

Питання про роль навколишньої природи, про символічне значення 
рослин в архітектурі України, вимагає колективного опрацювання. У цьому 
необхідно спиратися на нагромаджений великий досвід, зафіксований у вис-
ловлюваннях видатних діячів української культури, а також на скарби народ-
ної творчості. Ці матеріали потребують осмислення і узагальнення. 

Мета цього дослідження полягає в тому, щоби з'ясувати роль та символіч-
не значення дерев, рослин у формуванні традиційної української архітектури. 

Архітектура будь-якої країни за період свого історичного становлення 
набуває певних, характерних тільки для неї, особливих рис, які великою мірою 
ґрунтуються на світоглядних установках народу, і які в результаті визначають 
архітектурні традиції цієї країни. Йдеться не про окремі конструктивні особли-
вості архітектури, що можуть і повинні змінюватися під впливом технічного 
прогресу, а про загальний, сукупний образ архітектурного середовища, який 
людина, навіть професійно далека від архітектури та будівництва, ідентифікує 
з певним народом чи певною країною. Найповніше і найточніше такий образ 
традиційного архітектурного середовища описують письменники і поети – 
внаслідок свого таланту і вміння виділити головні і найбільш знакові елементи. 

Для нас особливе значення становить образ України, відображений 
письменниками, поетами та діячами української культури. Ці люди у сублі-
мованій, часом злегка ностальгічній формі, висловлюють найголовніші зна-
кові характеристики українського архітектурного середовища. Особливу 
роль у кристалізації символічного образу України відіграють твори Тараса 
Шевченка, який відчув і виразив неповторну суть української архітектури. 

Кожна особистість сприймає довкілля по-своєму, вирізняючи в ньому 
ті чи інші особливості. Але якщо певні ознаки постійно підкреслюються як 
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визначальні великою кількістю людей, що жили і творили в різний час, мали 
різні політичні погляди і різні естетичні уподобання, то це дає змогу нам при-
пустити наявність об'єктивно існуючого конкретного чинника, що визначає 
традиції української архітектури. Ось як змальовують українські краєвиди 
українські письменники. 

Українське село в описі Лесі Українки: "Красо України, Подолля!. Он-
де балочка весела, в ній хороші, красні села; там хати садками вкриті, сріб-
ним маревом повиті; коло сіл стоять тополі, розмовляють з вітром в полі" [1, 
с. 181]. У поемі "Сон" Леся Українка описує своє ідеалізоване бачення Укра-
їни так: "Тихо та любо… чи се Вкраїна? Так, се Вкраїна… Он і садок, бать-
ківська хата і луки зеленії, темнії вільхи, ставочок з ряскою. Так, се Вкра-
їна…" [2, с. 286]. 

У книзі "Антологія української лірики від смерті Шевченка", яку 
1903 р. уложив Іван Франко за консультацією Івана Труша і Михайла Гру-
шевського, у вірші Василя Кулика "Думка", бачимо такий ідеальний образ ук-
раїнської оселі: "Стоять села: вишневії сади зеленіють, Степом-полем як в зо-
лоті лани наші спіють, і здається, на ті села з неба щастє ллється…" [3, с. 59]. 

Марко Вовчок викладає ідеалізований образ українського села так: 
"Хутір цей, де вони жили, такий, що кращого не бажав би собі найбільш ви-
мисливий чоловік. Дістався він Данилові, перейшовши через руки Бог знає 
кількох прадідів та прабабок, а звісно ж кожному, що де оселиться українець 
з українкою, там зараз зацвіте вишневий садочок коло білої хатини, запах-
нуть усякі квітки, простелються криві стежечки по степу та гаю та розлягати-
муться мелодійні пісні…" [4, c. 115]. 

Богдан Лепкий описує свою тугу за Батьківщиною так: "…Немов да-
лекий, гарний сон Село ввижається мені. Хати стоять в вінку сосон, І квіти на 
шибках вікон Мороз малює чарівні…" [5, с. 210]. "І в мене був свій рідний 
край, хати в садочках потопали Коли настав чудовий май І соловейки заспіва-
ли, здавалось – не земля, а рай" [5, с. 211]. "Знав я хатину на селі. Біля хатини 
явір ріс, у вікна мальви заглядали. Город, садок і поле, й ліс; В день сонце, в 
вечір зорі с'яли – Біля хатини явір ріс" [5, с. 223]. І далі ще: "…Білі стіни і 
стріха з соломи, Довкола сади-виногради…." [5, с. 29]. "…В огороді, між 
квітками, бачу вибілену хату, Бачу стежку, що від брами Йде під липу росо-
хату. А під липою старою Лава тесана, дубова; З липи мід паде з росою… Мі-
сяць, зорі, ніч чудова" [5, с. 101]. Згадуючи своє, втрачене вже, рідне село, 
Б. Лепкий пише: "…Снишся ти часто мені Далеко на чужині. Кожне подвір'я 
у сні бачу, немов на картині… Мальви при вікнах цвітуть, І рожі й чорноб-
ривці, Бджоли весело гудуть Між улиями при сливці; А на широких полях 
Пшениця колоситься…" [5, с. 234]. 

Борис Грінченко у повісті "Під тихими вербами" так описує українсь-
ке село: "Біленькі хатки з темними й жовтими солом'яними покрівлями визи-
рали, весело всміхаючись, з невеликих садочків, що зеленіли мало не в кож-
ному дворі, – мов дівчата позаквітчувались та й повиходили на вулицю всім 
гуртом… За все вищі були великі верби гіллясті: вони широко розкидалися 
вгорі і над хатками і над тими садочками, зеленіючи ясно на блакитному небі. 
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Їх так багато було, що вони затуляли частину хат і все село здавалося яки-
мось садом-гаєм, що серед нього побудовано було оті маленькі людські 
осельки" [6, с. 90]. 

При описі поміщицького двору письменники також виділяють, серед 
характерних його ознак, поєднання архітектурного довкілля з природними 
елементами. Наприклад, Іван Нечуй-Левицький так описує панське помістя: 
"…Двір був просторий, чистий, зарослий низеньким зеленим споришем. Чи-
малий, але не новий вже дім з ганом привітно білів проти сонця. Кущі рожі, 
оргінії зеленіли під самими вікнами, дуже виразно малюючись проти чистих 
білих стін, як на папері" [7, с. 220]. "Перед хатою з обох боків гана був квіт-
ничок, де панські квітки перемішувалися з зеленим зіллям, любимим сільсь-
кими дівчатами. Коло лелії й оргінії слався зелений барвінок, застеляла гряд-
ки рута, м'ята. Рядом з фіялками й левкоєм ріс любисток, цвіла просто рожа й 
своїми великими червоними квітками дуже красила городчик і веселила стіни 
будинка…[7, с. 223]." А Микола Гоголь наводить такий образ поміщицької 
садиби в Україні: "…Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необык-
новенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, 
окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблунями и 
сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, 
осененные вербами, бузиною и грушами….Я вижу…низенький домик с гал-
лереею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущей вокруг все-
го дома… За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых де-
рев…; развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер; перед 
домом просторный двор с низенькою свежею травкою, с протоптанною до-
рожкою от амбара до кухни и от кухни до барских покоев…" [8, с. 5]. 

Подібні образи природного оточення знаходимо також в описах архі-
тектури українських міст. Щоправда, вони стосуються переважно того вигля-
ду, який мали ці міста в ХІХ ст., тому що двадцяте ст., в силу цілого ряду іс-
торично обумовлених причин, не сприяло розвиткові українських архітектур-
них традицій, а, навпаки, успішно протидіяло цьому процесу. 

Іван Нечуй-Левицький так описує в повісті "Хмари" забудову міста 
Києва: ".На Братській вулиці, проти самого монастиря, ік полудню, була осе-
ля купця Сидора Петровича Сухобруса. Оселя стояла садом до Братства, а во-
рітьми виходила з другого боку квартала на другу вулицю. Половина ґрунту 
була засаджена добрим садом. Сад був старий, розкішний. Високі стовбури 
дерев, рівні як кольони, високо розкидали рясне гілля. Дерева було так пов-
но, що сад здавався пишним кошиком, в якому було букетів накладено так 
тісно, що вони з усіх боків вилазили аж за край. Яблуні, груші, черешні купа-
ми гілля вилазили в чужі двори, слались на чорну покрівлю воловень і комор, 
схилялись над тротуаром, зачіпаючи прохожих за голови" [7, с. 20]. 

Олена Пчілка, мати Лесі Українки, так описувала старовинне місто 
Кременець: "Се один з найдавніших куточків волинських. Високі гори, вкри-
ті лісами, зеленими левадами; срібна Іква, що звивається між тими горами, 
дзвінкі струмки з гір, білі українські хатки, розкинуті по узгір'ях, у долині 
місто із старовинними будиночками, костьолами й церквами – усе це творить 
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надзвичайно гарний пейзаж. А велична гора з руїнами історичного замку мо-
же створювати особливий "романтичний" настрій… Хто хоч раз побачив цей 
чудовий куток, не забуде його ніколи" [9, с. 12]. 

Панас Мирний так описує українське місто: "Картина була справді чу-
дова: з бурти, мов із високої гори, видно було направоруч місто. Церкви під-
няли високо вгору свої круглі голови, сіяли в прозорому повітрі золотими ба-
нями: їх залізні покрівлі, мов травою вкриті; біліли білі боки, мов із крейди 
вистругані; поміж церквами хатки, людські огороди тонули в гущавині тем-
но-зелених садків. Он і річка блищала, звиваючись змією по жовтому пісочку 
й пускаючи легенький димок туману з себе, а через річку перекинувся міст – 
тонкий, узорчастий, мов із волосіні виплетений…" [4, с. 153]. 

Стереотип образу України, як квітучої, потопаючої в зелені садів, кра-
їни, настільки глибоко увійшов у суспільну свідомість, що навіть у сталінські 
часи ця особливість українського архітектурного середовища відобразилася в 
тогочасних, політично благонадійних поезіях. Павло Тичина у своїй поезії 
"Пісня про Сталіна", виданій у 1945 р., писав: "Сад зелений – що є краще як 
кругом цвіте, росте? У країні нашій славній все кругом цвіте, росте…" [10, с. 
252]. А Микита Хрущов, виступаючи на нараді партійного, радянського і 
колгоспного активу Київської області 28 січня 1949 р., висловив своє бачення 
оптимального життєвого середовища, по-суті описавши той же традиційний 
образ українського архітектурного довкілля: "Треба побілити хати, щоб вони 
вигляд мали хороший, щоб вони відповідали поняттю, яке склалося в народі 
про українську хату, – хороша, чиста хата і всередині і зовні, побілена, роз-
мальована, з хорошим садочком біля неї". 

В усіх описах українських міст і сіл знаходимо образи чудової приро-
ди, яка становить єдине ціле з антропогенною складовою архітектури. Поряд 
з тим, в наведених тут, а також у великій кількості інших поетичних описів 
архітектурного українського довкілля, деякі дерева і квіти згадуються порів-
няно частіше, ніж інші. Очевидно, згадуються ті рослини, що ростуть в Укра-
їні, що пристосовані до місцевих природних умов, а також ті, які люди садять 
біля житла з метою сільськогосподарського використання. Але рослин, які 
відповідають наведеним критеріям, є дуже багато, – а в літературі переважа-
ють згадки тільки про деякі з них. Найчастіше в поетичному образі українсь-
кого села чи міста фігурують вишні, верби, тополі, калина. Таке вибіркове 
акцентування уваги читача на певних деревах і квітах викликане, очевидно, 
тим, що метою літературних творів є не документальний опис ситуації, а ві-
дображення загального поетичного образу України, і в цьому випадку важли-
вим є власне символічне значення згаданих рослин. Деякі з них традиційно 
несуть в Україні глибокий символічний зміст, що має дуже давнє походжен-
ня і є міцно утверджений в народній творчості. Сьогодні важко визначити, чи 
таке значне поширення конкретних рослин в Україні обумовлено саме їх 
символічним, і навіть часом магічним, змістом і їх адекватністю естетичним 
смакам українців, чи це власне їх широке розповсюдження в Україні привело 
до сприйняття їх як традиційних і символічних для України. 

Такими своєрідними загальновизнаними національними символами є, 
зокрема, калина і вишня. Калина виступає у народних піснях і легендах як оз-
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нака непорушної вірності і пам'яті. Калина, за висловом А. Кондратюка – це 
символ рідної землі, отчого краю, батькової хати [11, с. 15]. А червоні плоди ка-
лини символізують мужність людей, які загинули у боротьбі з ворогами. Неда-
ремно ідея проекту парку-музею пам'яті жертв голодомору 1933 р., який почали 
закладати на схилах парку Слави в Києві, полягає в тому, щоб на дніпровській 
кручі посадити по одному калиновому кущу від кожного українського села, яке 
постраждало в ті страшні часи. Від стели Слави до мурів Києво-Печерської Лав-
ри загалом буде висаджено близько 10 тис. кущів калини [12, с. 11]. 

Що ж стосується вишні, то це дерево стало споконвічним, загальновиз-
наним символом справжньої української оселі. Вишневий садок згадується в 
народних піснях, його оспівали українські поети й письменники, його малюва-
ли художники. Народна творчість широко застосовує такі образи: "Тече річка 
невеличка з вишневого саду", Вишневий садочок процвітає", "Ночувала нічку 
в вишневім садочку", "Ой, сяду, сяду в вишневім саду, а сама гірко заплачу", 
"Поховай мене, брате, вірний товаришу, в вишневім саду" та ін. [13, cc. 429, 
431, 438, 452, 505]. Ми знаємо, що стародавньою батьківщиною вишні є регіон 
України, колишня Припонтида. У дикому виді вишня зараз невідома. Проте 
французький інженер Боплян у своєму описі України з 1630-1647 рр. пише, що 
на Запоріжжі були цілі ліси вишневих дерев, які на початку серпня плодоноси-
ли ягодами, що за величиною дорівнювали сливі, а за смаком не поступалися 
садовій вишні. Знаменно, що тільки дві країни у світі пов'язують свою тради-
ційну культуру з особливим значенням у ній вишневого дерева – це Україна і 
Японія. В Японії час цвітіння вишні є всенародним святом. В Україні вишня 
стійко посідає провідне місце в народній символіці. 

Крім вишні і калини, особливою увагою в українській культурній тра-
диції користуються тополя, дуб, липа, верба, а також квіти та зілля – барві-
нок, мальви, мак, чорнобривці, рута, м'ята, любисток. 

На основі аналізу народної творчості, літературних описів, наукових 
праць можемо зробити такі висновки. 

По-перше – природне середовище в цілому, і зокрема рослини, в тому 
числі дерева, є невід'ємною частиною загального традиційного образу укра-
їнського архітектурного довкілля. 

По-друге – в створенні ідеалізованого, символічного образу українсь-
кої оселі деякі дерева відіграють особливу, знакову роль. 

По-третє – реконструкція і розвиток українських традицій в архітекту-
рі майбутнього неможливі без збереження символічних для України дерев і 
впровадження їх в архітектурне довкілля. Можливо, для реалізації цього по-
ложення необхідна комплексна програма державного рівня, яка передбачала 
б популяризацію цих стародавніх українських символів-рослин як серед на-
селення нашої країни, так і на міжнародному рівні, що сприяло б, з одного 
боку, підвищенню атракційності України для міжнародного туристичного ру-
ху, а з іншого – відродженню національної свідомості, ідентифікації україн-
ців як народу із прадавньою культурою і традиціями. 

Головний висновок нашої статті полягає в тому, що у ландшафтній ар-
хітектурі, у підборі рослин, потрібно керуватися не тільки критеріями естетики 
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довкілля, декоративними якостями рослин, але враховувати також їх тради-
ційне символічне значення. 
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Розглянуто актуальність екологічної культури та екологічного виховання насе-
лення. Проаналізовано особливості транскордонного еколого-економічного співро-
бітництва. Звернуто увагу на наслідки Чорнобильської аварії. 
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Features of modern ecological culture and ecological education of population 

Actuality of ecological culture and ecological education of population is examined. 
The features of trans-border ecological and economic collaboration are analyzed. Attention 
applies on the consequences of the Chernobyl catastrophe. 
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logical education, ecological consciousness, ecological education, environment protection, 
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Актуальність екологічної культури та екологічного виховання насе-
лення полягає в тому, що у центрі уваги сучасного людства існують пробле-
ми взаємодії людини з навколишнім природним середовищем. 

Початок ХІХ ст. характеризується катастрофічною екологічною ситу-
ацією на нашій планеті. Це пояснюється інтенсивним зростанням масштабів 
забруднення повітря та води, різкого й помітного ослаблення озонового шару 


