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     Пісня – ліричний жанр, і, з першого погляду, її дослідження мало пов’язане 

із науковими завданнями мовознавства. Проте практика діяльності людей 

свідчить про помилковість такої позиції. У тексті пісні відображаються не 

тільки переживання автора, його душа, а й багато інших ознак: особливості 

концептуальної та мовної картин світу автора і мовної спільноти загалом, 

ознаки національної комунікативної культури, соціальні події, які найбільше 

хвилюють суспільство, ставлення до  них громадськості – можна стверджувати, 

що пісня відтворює пульс історичної доби. Кожного разу, коли в тій чи іншій 

країні відбуваються суспільні потрясіння, спостерігається сплеск пісенної 

творчості, причому авторами пісень стають не тільки професійні музиканти – 

композитори чи співаки, – а й представники інших професій. Аналіз текстів 

пісень можна розглядати як своєрідне когнітивне джерело, що несе інформацію 

про настрої, духовний стан суспільства та їх відображення в мові.   

Воєнна пісня посідає особливе місце серед творів названого жанру. Вона 

повідомляє не тільки про згадані вище ознаки, а й про особливості конкретних 

воєн, ставлення до агресорів, ситуації, що складаються в умовах війни.  Воєнна 

пісня несе в собі потужний прагматичний потенціал: підтримує бойовий дух і 

надихає на перемогу, стає способом вираження переживань і своєрідним 

методом психологічної розрядки. Текст воєнної пісні може дати відповідь на 

питання про те, як змінюються концептуальні уявлення народу про патріотизм, 

любов до своєї країни і навіть про сенс життя.  Зауважимо, що еволюційні 

зміни в концептуальному просторі воєнної пісні ще не були об’єктом наукових 

студій. Доводиться констатувати деяку суперечність. З одного боку, наша 

країна намагається задіяти в боротьбі з ворогом усі наявні ресурси – від 

матеріальних до морально-психологічних, – з іншого, такий поширений спосіб 

морально-психологічної підтримки воїнів, як воєнна пісня, залишається поза 

увагою і психологів, і мовознавців. У нашу добу, коли Україна вимушена 

захищатися від агресора, який посягає на її цілісність і незалежність, 
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дослідження текстів воєнних пісень є важливим, оскільки здатне не тільки 

окреслити оптимальний шлях використання воєнної пісні для підтримання 

психологічного стану воїнів, а й краще зрозуміти їх переживання і потреби. 

Викладене свідчить про актуальність теми цієї роботи. 

Ознайомлення з теоретичними джерелами показало, що воєнні пісні 

аналізувалися переважно в аспекті історії їх написання або як фольклорні твори 

[1; 3; 8; 12; 19; 20]. Іноді дослідників цікавили питання метафоричної будови 

воєнної пісні [4; 5]. Висвітлювалась і її роль у формуванні національної 

самосвідомості українців [6; 15]. А ось питання про те, яких змін зазнали воєнні 

пісні в мовно-концептуальному плані, залишилося осторонь уваги мовознавців. 

Не створені вичерпні уявлення щодо специфіки сучасних українських воєнних 

пісень, зокрема пісень про антитерористичну операцію (АТО) та війну.  З 

огляду на стан вивченості проблеми було обрано об’єкт та предмет 

дослідження, сформульовано його мету та завдання. 

Об’єкт аналізу – українські воєнні пісні. 

Предмет дослідження – еволюція мовно-концептуального простору 

української воєнної пісні. 

Мета цієї роботи – виявити особливості еволюції мовно-концептуального 

простору української воєнної пісні.  

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: 

– окреслити теоретичні засади дослідження  еволюційних змін у 

концептуальному просторі української воєнної пісні; 

– з’ясувати специфіку мовно-концептуальних ознак воєнних пісень 

трьох історичних періодів: козацької доби, Другої світової війни та часів 

боротьби української повстанської армії (УПА), а також сучасності (пісні 

періоду АТО та операції об’єднаних сил (ООС) у війні, нав’язаній Росією); 

–  виокремити спільні й відмінні ознаки воєнних пісень названих 

періодів у мовно-концептуальному та прагматичному вимірах; 

– виявити константні ознаки воєнної пісні й  такі, що зазнали 

еволюційних змін. 
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 Матеріалом для дослідження слугували українські козацькі пісні, пісні 

часів Другої світової війни та боротьби УПА і пісні сучасного періоду (АТО та 

ООС). Усього було проаналізовано …… текстів пісень. Їх перелік подано в 

додатку. 

Основна концептуальна ідея дослідження – доцільність поєднання  

когнітивного та прагматичного підходів у дослідженні тексту воєнної пісні.   

Основоположна гіпотеза дослідження: уявлення українців про 

національні ціннісні пріоритети та способи їх мовного вираження в текстах 

воєнних пісень зазнали еволюційних змін. 

Методи і прийоми аналізу на кожному етапі роботи використовувались  

відповідно до поставлених завдань та обраних напрямів їх дослідження.   

На першому – науково-пошуковому – етапі був складений список 

літератури, присвяченої методам концептуального та прагматичного  аналізу, а 

також дослідженню текстів пісень, зокрема і воєнних. Використовувались 

методи цілеспрямованої вибірки і систематизації матеріалу. На другому етапі, 

ознайомлювальному, було здійснено формування наукової концепції 

дослідження. Використовувалися методи систематизації інформації та 

узагальнення, порівняння, аналізу, синтезу та моделювання. На третьому етапі 

було здійснено лінгвістичний аналіз текстів пісень та їх впливового потенціалу.  

Використовувались методи концептуального, семантичного та прагматичного 

аналізу. Четвертий етап був описовим і потребував методів систематизації 

результатів спостережень, узагальнення, класифікації, синтезу та інших.  

Практичне застосування результатів дослідження пов’язано з двома 

галузями діяльності: викладанням української мови та літератури, з одного 

боку, і комунікацією у військовій сфері, з другого. Спостереження і висновки 

автора можуть слугувати у вивченні образних засобів української мови, її 

когнітивних та прагматичних особливостей.  Отримані результати знадобляться 

також у реальній практиці морально-психологічного забезпечення українських 

військових – учасників воєнних дій – при відборі пісень для зняття 

психологічного напруження військовослужбовців, а також у підготовці 
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курсантів до роботи з особовим складом.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 

 

Починаючи викладення результатів, отриманих в процесі виконання 

завдань наукової роботи, наведемо основні положення, які розглядаємо як 

теоретичне підґрунтя  дослідження. Ключовим поняттям цієї роботи є поняття 

еволюції. Наведене слово є багатозначним. Так, у «Великому тлумачному 

словнику української мови» наведено такі значення: «1. Процес зміни, розвитку 

кого,- чого-небудь. 2. філос. Форма розвитку, що полягає в безперервній, 

поступовій кількісній зміні, яка готує якісну зміну. 3. Процес розвитку 

органічного світу шляхом поступового пристосування живих систем до нових 

умов існування» [21, c.336]. У нашій науковій роботі орієнтуємося на перше 

значення і розуміємо еволюцію концептуального простору як зміни, що 

відбулися в уявленнях людей у процесі суспільного розвитку. Отже, в своїй 

інтерпретації ми актуалізуємо семантичний компонент «зміни», а не «процес», 

тобто зміни як результат процесу.  

Термін «концептуальний простір» використовують у царині когнітивної 

лінгвістики. З огляду на те, що ключові поняття когнітивної лінгвістики, 

прагматичної лінгвістики, фольклористики викладені і обґрунтовані  в значній 

кількості наукових праць [7; 9; 10; 11; 14; 16; 17; 18; 19; 20] , автор цієї наукової 

роботи не ставив за мету пояснювати свої позиції в дискусіях щодо дефініцій 

понять. Спираючись на наукові студії, представлені в списку літератури, 

подамо обрану інтерпретацію термінів і підходів до аналізу. 

Передусім зазначимо, що в аналізі матеріалу ми поєднали дослідження в 

галузі когнітивної лінгвістики і фольклористики, що й зумовило вибір наших 

інтерпретацій. Так, серед численної кількості лінгвістичних дефініцій поняття 

«концепт» ми обрали  тлумачення О.О.Селіванової, в якому концепт 

визначається як «…інформаційна структура свідомості, різносубстратна, 

певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про 
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об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих  шляхом взаємодії п’яти 

психічних функцій свідомого й позасвідомого» [18, с. 410]. Інформаційний 

підхід до аналізу знаходимо і в роботах фольклористів, зокрема В.Д. Буряка, 

який відзначає: «У центрі інформаційно-художньої свідомості як сукупності 

системи інтелектуального  сприйняття й відображення  дійсності стоїть 

інформація» [3, с. 10]. Отже, в текстах воєнних пісень відображені концепти, 

що являють собою інформацію певного типу: у нашому матеріалі – уявлення 

про ціннісні пріоритети суспільства. Із цього випливає і напрям дослідницької 

роботи: ми маємо вияснити, які саме  уявлення про ціннісні пріоритети 

українців виражені в піснях різних історичних періодів. Логічно припустити, 

що існують концепти, які не зазнали еволюції, тобто залишились незмінними. 

Ми їх розглядаємо як архетипові концепти – такі, що репрезентують уявлення, 

притаманні всім представникам етносу або людства загалом і виявляються у 

свідомості і мовленні кожного індивіда [1; 3; 11; 18; 19].  

В.Д. Буряк зауважує: «Творча свідомість (свідомість образного відображення) в 

її генезисі  досліджується як система відображення інформації, що видозмінюється 

залежно від історико-соціальної специфіки епохи» [3, с. 7]. І тоді наше завдання – 

вияснити, як саме змінюється творча свідомість. Названий автор виділяє три 

рівні інтерпретації фактів (інформації): образно-емоційний, умовно-реальний і 

реальний [там само, с. 3]. Відштовхуючись від ідей В.Д.Буряка, будемо 

виявляти способи відображення концептуальних уявлень, називаючи їх не 

рівнями, а саме способами. Термін «рівень», хоч і є багатозначним, все ж 

більше асоціює з раціональною оцінкою (нижчий рівень – на перших стадіях 

розвитку, якісно менш досконалий, гірший; вищий – у подальшому розвинутий, 

кращий). Ми не ставимо за мету оцінювати способи відображення інформації у 

воєнних піснях за якістю, тому будемо послуговуватись названим вище 

терміном – «спосіб».  У якості робочої гіпотези припускаємо, що, по-перше, 

кожен із способів інтерпретації концептуальних уявлень міг бути використаним 

в різні історичні періоди, по-друге, у пісенному творі можуть існувати 
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перехідні способи, які можуть або варіюватися в різних частинах тексту пісні, 

або поєднуватись із перевагою одного з них. 

До термінологічного апарату роботи введено також поняття 

концептосфери, яке ми інтерпретуємо в загальновизнаному формулюванні: 

концептосфера – це сукупність концептів, з яких складається картина світу 

носіїв мови [16]. Концепти, концептосфери – ментальні уявлення, які 

вербалізуються різними способами і репрезентують мовну картину світу 

(вербалізована сукупність концептосфер) або її фрагменти (вербалізовані 

концепти). Із цього випливає, що за допомогою аналізу текстів воєнних пісень 

ми можемо визначити зміст уявлень про національні ціннісні пріоритети 

українців.  

Уявлення соціуму про різні поняття можуть бути виражені словами-

вербалізаторами концептів – і тоді можна говорити про їх експліцитне 

вираження.  Наприклад, у пісні гурту «Шабля» концепт Захист україни 

виражено експліцитно: 

Любі мої діти, мила, мамо й тату,  

Я йду на війноньку нашу землю захищати.  

Часто слова-вербалізатори не використані в пісні, проте її ідейний зміст 

вичитується в підтексті, в результаті встановлення асоціативних чи логічних 

звʼязків – тоді маємо приклад імпліцитного представлення концепту [2]. Так, у 

пісні «Ой сів козак їсти, ідуть к йому вісти» фрагмент концепту захист україни 

(готовність до захисту) представлено імпліцитно: 

Ой сів козак їсти, ідуть к йому вісти: 

Кидай, козак, вечеряти, час на коня сісти! 

Козак покидає, на коня сідає, 

Мати його рідненькая з жалю умліває.  

Інформацію про концептуальні уявлення мовної спільноти можна 

узагальнити схематично. Схеми, які подають узагальнення про сприйняття 

українцями окремих фрагментів картини світу ми назвали ментальними 

моделями. За загальноприйнятим визначенням, ментальні моделі – це глибоко 
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укорінені в свідомості поняття, узагальнення чи навіть картини і образи, які 

впливають на те, як ми сприймаємо світ і діємо.  Це уявлення про навколишній 

світ, відношення між його різними частинами та інтуїтивне уявлення про власні 

дії та їх наслідки. Ментальні моделі можуть допомогти у формуванні поведінки 

та встановленні підходу до вирішення проблем [18]. Отже, ментальні моделі 

водночас і відображають уявлення соціуму, і слугують орієнтиром у поведінці 

людей. Для нашого дослідження виокремлення ментальних моделей важливе 

передусім для встановлення змісту уявлень про моральні цінності українців. 

Звертаючись до виявлення прагматичного потенціалу воєнної пісні, ми 

послуговуємося термінами прагматичної лінгвістики та комунікативної 

лінгвістики. Доцільність поєднання в дослідженні мовних явищ семантичного, 

когнітивного та прагматичного підходів переконливо обґрунтована в науковій 

літературі [14; 17; 18]. У контексті завдань нашого дослідження ми звертаємось 

до понять соціального контексту створення пісень, прагматичного контексту і 

лінгвістичного, які в сукупності являють собою три складових елементи 

дискурсу [7]. Термін «прагматичний потенціал тексту» тлумачимо в 

загальноприйнятому визначенні – як здатність тексту здійснювати на адресата 

комунікативний вплив: викликати емоційну реакцію, зумовлювати зміни в 

світогляді або спонукати його до певних дій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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2 КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ В ПІСНЯХ КОЗАЦЬКОГО ПЕРІОДУ 

 

 

    Тематика пісень козацького періоду схарактеризована в науковій літературі 

[1; 3; 19], проте їх аналіз виконувався в межах вивчення фольклористики, 

вирішення літературознавчих завдань чи мистецтвознавчих. Нас же цікавить 

власне лінгвістичний аналіз, спрямований на виявлення когнітивних моделей 

сприйняття світу, реалізованих у воєнних піснях, та прагматичного потенціалу 

відповідних текстів. Такий аналіз допоможе краще зрозуміти, як сприймали 

світ носії української мови, як вони тлумачили основні поняття морального 

плану і які з їхніх когнітивних уявлень залишились актуальними до наших днів, 

тобто стали ознакою національної ментальності українців.  

В основі змісту козацьких пісень – героїзм українців, переможні або 

трагічні битви з ворогами, улюблені кошові отамани й гетьмани, невичерпний 

народний гумор, ніжна любов козака до коханої дівчини, до батька і матері. Як 

показали наші спостереження, для козацьких пісень характерним є образно-

емоційне вираження інформації. Пісенні твори козацтва відзначаються 

емоційністю, різнобарвністю образів, що пояснюється неординарним 

поєднанням концептів та концептосфер. Основний герой цих пісень — 

відважний воїн, оборонець України, готовий віддати за неї життя. У піснях 

козацького періоду прославляється мужність та відвага козаків, але акцент 

ставиться на особистих переживаннях ліричних героїв: коханні, любові, 

захопленні красою природи рідної країни. Ядерними в них є концепти україна, 

захист україни, воїн, відвага, проте частіше вони представлені імпліцитно і 

виявляються через міжконцептуальні зв’язки. Так, у більшості пісень 

актуалізуються концепти кохання та дівчина: 

Їхав козак на війноньку, 

Сказав, прощай, дівчинонько. 

Прощай, дівчино, 

Чорнобривонько, 
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Їду в чужу сторононьку. 

Готовність захищати Україну як фрагмент концепту захист україни в 

наведеному уривку представлено імпліцитно. Вичитування підтексту 

здійснюємо за допомогою встановлення логічних зв'язків: козаку не хотілось би 

прощатися з коханою, але він усвідомлює необхідність захисту України і їде на 

війну, він – патріот своєї країни. 

Концепт патріотизм, який є одним із ключових, в піснях про від’їзд козака 

до війська, часто виражається через концепти рідня, мати: 

Прощай, батьку, прощай, ненько, 

Прощай, Україно! 

Бо я їду на війноньку - 

Може, там загину. 

У текстах пісень вживаються слова, що вербалізують концепти природа та 

стихії (перед козаками гасне вогонь, втихають води). Такі слова набувають 

символічного значення, створюючи фон для зображення кохання (соловейко, 

ластівка), любові до України (річка, поле, гай), прославляючи мужність, силу і 

міць козаків (орел, сокіл, дуб, явір). Неординарне поєднання концептів і 

концептосфер  зумовлює ліричність пісень, їх емоційний вплив на слухача. 

Зауважимо, що звичне, традиційне поєднання концептів кінь – друг, товариш 

аж ніяк не зменшує ступеню емоційності козацьких пісень, можливо, тому, що 

відповідні слова використовуються в метафоричних блоках поряд з 

уособленням (кінь плаче, журиться, намагається оживити хазяїна).  Образ коня 

як вірного друга – один із найбільш поширених у піснях козацтва:                     

Ти, конику вороненький, неси та гуляй!  

Ще одна особливість козацьких пісень – різноспрямованість поєднання 

концептів. Так, концепт битва в різних піснях асоціативно поєднується  з 

концептами бенкет, оранка, сівба, полювання  і навіть гребля (будівництво 

греблі).  

В текстах багатьох пісень стверджується думка, що воля виборюється 

дорогою ціною – життям воїнів, і тоді актуалізується концепт смерть. І знову 
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фіксуємо опосередковану вербалізацію концепту – через словосполучення-

евфемізми вічний сон, переселення в інший будинок (без вікон, без дверей) та 

інші.  У піснях, що описують від’їзд козака з рідної домівки, названий концепт 

актуалізується безпосередньо – як тривога, лихі передчуття, усвідомлення 

можливості загибелі: 

Прощай, батьку, прощай, ненько, 

Прощай, Україно! 

Бо я їду на війноньку – 

Може, там загину.    (Ой розвивайся, сухий дубе) 

Козак усвідомлює можливість трагічного кінця, і все ж їде воювати – так 

знову актуалізуються концепти патріотизм, любов до україни, що представлені 

імпліцитно.  

Часто в піснях козацтва зустрічаються образи степу і поля: 

Серед степу, де поле широке, 

Сокол вільно літає високо, 

Побратими лягли на тім полі, 

Їм співають пісні ясні зорі…    (Вічна пам'ять героям) 

Концепти степ та поле пов’язуються з уявленнями про Україну і боротьбу 

за її свободу, ці концепти можна назвати українськими національними 

архетипами сприйняття світу. Саме тому слова-вербалізатори концептів як 

правило вживаються поряд із словами, що викликають асоціації з безмежністю 

простору і волею (у наведеному прикладі – широкий, високо, вільно, літає).  

Не меншою є частотність актуалізації концепту червона калина, яка 

символізує саму Україну, а відповідний концепт відносимо до архетипових: 

А ми ж тую червону калину,  

Гей, гей, гей, гей! Піднімемо. 

А ми ж свою славну Україну,  

Гей, гей, гей, гей! Розвеселимо. (Народна пісня «Розлилися 

круті бережечки») 
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Калина – національний символ України, який уособлює багато понять: 

красу, молоду дівчину, кохання, материнство, кров, безсмертність роду, вогонь, 

національне відродження, жіночість, життя, любов до Батьківщини. Це осердя 

козацького духу, символ національного єднання. Козак, умираючи на чужині, 

просить:  

 Казав собі насипати високу могилу,  

Казав собі посадити в голову калину.  

Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти,  

Будуть мені приносити від родоньку вісті. 

(Народна пісня «Стоїть явір над водою») 

Проведений аналіз текстів воєнних пісень козацтва дозволяє зробити 

висновки про ментальні моделі сприйняття світу українцями. Ментальну 

модель сприйняття фрагменту картини світу патріотизм схематично можна 

подати так:                                  

Патріотизм 

 

Любов до матері, батька    Любов до коханої дівчини  Любов до рідного 

краю, його лісів, степів, рік 

 

Патріотизм 

Усвідомлення обов’язку захищати країну    Мужність     Відвага   

Спрямованість на боротьбу за волю 

 

Міжконцептуальні зв’язки, представлені в текстах воєнних пісень 

козацтва, не тільки розкривають ознаки національної свідомості українців, а й 

відіграють значну роль у реалізації прагматичного потенціалу пісень, 

здійсненні впливу на адресата. Неординарне поєднання концептів забезпечує 

образність текстів пісень і орієнтацію на емоційне сприйняття їх змісту і, як 

результат, – залучення до моральних цінностей української спільноти. 
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3 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПІСЕНЬ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 

ВІЙНИ ТА ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ 

 

 

Багато українських ліричних пісень створено і в роки Другої світової 

війни, в них акцентуються концепти патріотизм, захист країни, ненависть до 

ворогів, кохання, вірність коханому  («Хусточка червона» – автор тексту 

Андрій Малишко), патріотизм, партизани («партизанська дума» – автор тексту 

Михайло Стельмах). Пісня «Степом» написана вже після закінчення війни – у 

середині 60-х років (композитор Анатолій Пашкевич, автор тексту Микола 

Негода ). У ній актуалізується концепт степ, який символізує і саму Україну, і 

поле битви за неї, і героїзм солдатів, і горе матері, яка чекає свого сина з війни, 

та не дочекається: 

Степом, степом йшли у бій солдати. 

Степом, степом - обрій затягло. 

Мати, мати стала коло хати, 

А навкруг в диму село. 

Проте більшість пісень про Другу світову війну були написані російською 

мовою і присвячувались не власне Україні, а Вітчизні тодішнього часу та 

боротьбі з ворогом. Це гарні пісні, які мали величезний впливовий ефект, але 

вони не репрезентують мовної картини світу саме українців. З огляду на 

викладене звернемося до аналізу пісень українських повстанців.  

Повстанськими піснями називають сукупність пісенних творів про 

національно-визвольну боротьбу українського народу у ХХ ст. Ці пісні 

відображають ідеї самозречення та жертовності на благо державності України, 

передають захоплення красою, мужністю та сміливістю повстанців, 

нескореністю їхнього духу.   

У повстанських піснях слова козак, стрілець, повстанець часто виступають 

як синонімічні, бо  вояки-повстанці ототожнювали себе з героями минулого. 

Авторами пісень зазвичай були безпосередні учасники бойових дій, які в 
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умовах переслідувань змушені були використовувати псевдоніми. Багато 

повстанських пісень, що дійшли до сьогодні, стали народними. 

Помітна особливість повстанських пісень – їх оптимістичний бадьорий 

настрій, вираження в них віри в перемогу.   Як гімн  визвольної боротьби 

звучав марш УПА   «Захід» під назвою «Гімн безсмертної  батави»: 

Ми лицарі без жаху і без смерти, 

На злочин світу станем без ваги, 

Ми присяглися долю переперти, 

Розбити присуд смерти ваш, боги. 

Ключовими концептами повстанських пісень є вільна україна, патріотизм, 

боротьба, повстанець, партизан, сміливість, помста, бій, перемога. Проте цим 

переліком не вичерпується зміст концептуального простору повстанських 

пісень.  

Як і в піснях козацтва, у повстанській пісенній творчості знаходимо 

національні архетипи – концепти степ і ліс. Концепт степ виступає як символ 

волі, незалежності людини і держави. За словами Ю. Барабаша, його необхідно 

розглядати «як один із архетипів національної свідомості, як чи не 

найважливіший компонент української моделі Всесвіту» [1, с. 142]. У пісні 

«Єднаймось, брати галичани» стверджується: Ми – діти Вкраїни широких 

степів. степ у повстанських піснях – це не тільки Україна, а й поле бою за неї; 

це символ волі, незалежності.  

 Не менш важливе місце посідає і концепт ліс.  Його особливістю  є деяка 

ментальна суперечність: з одного боку, він сприймається як прихисток (Темний 

ліс – це наша рідна хата; Родина наша на Сибірі, а хата в лісі, у ярах; Ліс – наш 

батько), а з іншого, – тлумачиться як негативне, неприязне, антагоністичне: 

В темнім лісі ви знайдете, 

В темнім лісі хатину. 

В тій хатині сумно жити, 

В тій хатині темнота. 

Ліс у повстанських піснях часто співвідноситься із концептом хата і 
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нерідко протиставляється їй як негативне уявлення позитивному. 

Використовується у піснях повстанців і концепт калина, який актуалізує ті 

самі уявлення про Україну, що і в піснях козацтва. Звертає на себе увагу той 

факт, що козацькі пісні, в яких згадується калина, залюбки співали і повстанці.  

Символічний потенціал калини у цих піснях залишався незмінним. Не дивно, 

що свято стрілецької та повстанської пісні, яке відбулося 9 вересня 2012 року, 

почалося із згадки саме про калину: 

Росте край дороги червона калина, 

Гуде понад степом пам`яті дзвін. 

Зупинись, подорожній, калині вклонися, 

Безіменним героям віддай свій уклін. 

(Слова Ігоря Гінчицького, музика Євгена Бондаренка, пісня «Червона калина») 

На відміну від козацьких пісень, концепти у повстанських піснях  

представлені переважно експліцитно: їх вербалізація здійснюється частіше не 

через міжконцептуальні зв’язки, а через мовні репрезентанти того самого 

концепту або суміжних. Розглянемо це явище на прикладі концепту 

повстанець. 

 Слова, які вербалізують концепт, вказує на домінантні позиції військової 

героїки в його структурі. Зауважимо, що у повстанських піснях цей образ 

наділений рисами, якими в свідомості українця мав би володіти герой: 

– сміливість (Ми – українські партизани, не знаєм, що таке є страх; хлопці, 

як соколи; міцні, тверді, незламні, мов граніт; лицар України); 

– патріотизм (Для Вкраїни ми усі живемо і за неї голови складем; Все 

Україні в дар принести; Україні вічно бути; Для тебе живем, Україно, щоб волю 

здобути тобі; Ми всі тут упали за рідну Вкраїну); 

– віра в перемогу (Вже заграла українська кров; переможно сяє стяг; вже 

грають сурми, близько воля; ми знищим ката, волю принесем, і загримлять 

могутнії гармати, вітаючи Тебе з воскресним днем; Ми діб'ємося свободи і 

святої правди);  

– готовність віддати життя за незалежність України: 
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Ну і що ж, що прийдеться нам вмерти 

З автоматом в руці у житах, 

Ми у вічі сміємося смерті,  

А вмирати прийдеться лиш раз. 

Концепт патріотизм в повстанських воєнних піснях репрезентується 

різними способами: через міжконцептуальні зв’язки в межах концептосфери  

україна, а також через зв’язки з концептосферою родина: 

Від синього Дону до сивих Карпат – 

Одна нероздільна родина 

Без панства, без рабства, насильництва і зрад –  

Вільна, незалежна Україна. 

                                                           (Пісня «Від синього Дону до сивих Карпат») 

Патріотизм виражається і в тому, що боротьбу за незалежність України 

повстанці ставлять вище своїх особистих переживань: 

Іди від мене ти, моя кохана, 

Іди з очей, мене не забувай. 

Я – син лісів, а серце партизана, 

На мене жде з побідою весь край  

                                               (Пісня «У бій за славу коханого виряджала 

стрільця») 

Уявлення про патріотизм, виражені в повстанських, піснях за змістом є 

схожими з козацькими, проте в ментальній моделі сприйняття аналізованого 

фрагменту картини світу відрізняються акценти і спосіб репрезентації уявлень:  

 

Патріотизм 

 

Прагнення свободи, незалежності  для України Мужність  Відвага 

Віра в перемогу  Готовність віддати життя за Україну 

 

 На відміну від переважно імпліцитного представлення уявлень про 
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патріотизм в козацьких піснях у піснях повстанців ті самі уявлення виражені 

експліцитно. Якщо в піснях козацтва переважає образно-емоційний спосіб 

інтерпретації фактів, то в піснях повстанців варіюються образно-емоційний і 

умовно-реальний: 

Упав козак, упав орел, упав Соловейко 

Крикнув: «Слава Україні! Будь здорова ненько!»    

«Будь здорова чорноброва і ти стара нене, 

А ти славна Україно не забудь за мене».      

(Пісня «Ой, у лісі, на полянці)  

Відрізняється і прагматичний потенціал пісень аналізованого періоду. 

Національні моральні цінності в них уже сприймаються як аксіоматична 

данність, до якої немає потреби залучувати – вона вже стала надбанням 

спільноти. Впливовий ефект пісень пов'язаний з оптимістичними настроями, 

вірою в перемогу попри всі труднощі, оспівуванням героїзму, мужності, 

незламності духу. 
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4 МОВНЕ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ В 

СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВОЄННИХ ПІСНЯХ 

 

 

Пісні періоду АТО та ООС характеризуються різноманітністю 

концептуального простору. Ключовими концептами є україна, захист україни, 

війна, героїзм. Аналізовані пісенні твори розмежовуються за авторством. 

Виділяються пісні, написані професійними музикантами, і такі, що написані 

самими учасниками воєнних дій – бардами. В обох групах пісень вербалізовані 

схожі концепти, проте їх прагматичний потенціал відрізняється. Пісні, написані 

професіоналами, зорієнтовані на підтримання бойового духу воїнів. У них 

прославляється героїзм, мужність, готовність віддати життя за Україну:   

Любі мої діти, мила, мамо й тату,  

Я йду на війноньку нашу землю захищати.  

Не плачте за мною, якщо в полі згину,  

Все віддам за любу неньку нашу Україну!  

                            (Гурт «Шабля», пісня «Браття українці») 

Концепт захист україни часто вербалізується через опис конкретних 

бойових дій,  жорстоких боїв, болю через загибель товаришів. У таких піснях 

представлено реальний рівень інтерпретації фактів. Вони позбавлені 

метафоричної образності і пафосу, проте є надзвичайно емоційними, бо 

відтворюють реальні картини подій, які не можуть залишити адресата 

спокійним: 

Набрехав мамі, а як їй правду казати, 

Про те, як раптом мужніють зовсім юні солдати? 

Про постріли, вибухи, в броні пробоїни, 

Про те, що ми вже давно не діти, ми – воїни. 

                                  (Гурт «Riffmaster», пісня  «Земля») 

І навіть коли пісня не про бій, емоційне напруження не зменшується, що 

зумовлено використанням просторічних слів (у тексті пісні ми їх виділили 
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жирним шрифтом), які вербалізують концепт негативні емоції: 

Спокій, спокій, спокій 

Сниться, як прибила маячня.  

Спокій, спокій, спокій 

Сниться, як дістала ця війна. 

                                                          (Гурт «Друга ріка», пісня «Я чую») 

У багатьох піснях актуалізується концепт «наказ», підкреслюється 

мужність українських воїнів, які в складних умовах виконують накази: 

Тихо прийшов, тихо пішов, 

Ворога знищено, як був наказ, 

Сонце сідає, ніч наступає, 

І вже повертається Спецназ. 

           (Гурт «Шабля». пісня «Тихо прийшов, тихо пішов») 

Міжконцептуальні зв’язки іноді ніби продовжують традиції пісень 

козацтва, актуалізуючи традиційні для українців асоціації та символіку. У таких 

піснях відзначаємо образно-асоціативний спосіб вираження інформації. Так, 

образ коня асоціативно пов’язується з боротьбою за свободу України: 

посади мене на коня густогривого  

та й пусти мене...  

коли з ворогом вестиму бій,  

на покутті свічок не запалюй:  

кожен сум твій – пронизливий біль, 

гірше ворога тіло долає.  

                            (Гурт «Тінь сонця», пісня  «На відблисках мого меча») 

Барди у своїх піснях виражають почуття, надії, сподівання. Їхні пісні 

допомагають зняти напруження після бою, вилити душу, виразити тугу за 

загиблими товаришами, підтримати друзів у тяжкі хвилини. 

У піснях бардів реалізовані різні концепти, проте всі вони в одних піснях 

імпліцитно, в інших експліцитно акцентують згадані вище україна, захист 

україни, війна, героїзм, перемога: 
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ти у зоні ато 

За чужу не ховаєшся спину, 

Як не ти, тоді хто 

В час лихий порятує країну, 

Як не ти, тоді хто, 

Принесе перемогу крилату? 

Ти у зоні АТО –  

Твоя місія – перемагати! 

(Ніна Третяк «Ти у зоні АТО» 

 Ключовими в піснях бардів є також концепти наказ, присяга, друг, родина, 

мати, вони стверджують антигуманну сутність війни: 

Вже закружляли під небом лелеки.  

Мати старенька чекає сумна.  

Ти ж повертай нездоланним із пекла  

Хай закінчиться жорстока війна. 

(Олег Дмитрук, Павло Завада, Єлєна Бєлогур, Марія Таранко, пісня «Лист 

солдату») 

У піснях бардів поєднується реальне вираження інформації і образно-

асоціативне, і саме цим зумовлений їхній прагматичний потенціал. Образність  

пісень викликає у слухача асоціативні зв’язки, впливає на нього емоційно, і цей 

ефект підтримується відтворенням у пісні реальних жахливих картин війни.  

У піснях сучасності, як і попередніх періодів, реалізуються архетипові 

концепти степ і калина. Образ степу пов’язується з просторами України, які 

треба захищати:  

ми за ції степи, за ліси і гори,  

за лани широкі, за чорнеє море,  

за небесну сотню, за тараса брата,  

за нашу свободу ми побороли ката!  

 (Гурт «Шабля», пісня «Браття українці») 

Образ калини символізує саму Україну, постає як її душа, яка переживає 
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за кожного загиблого воїна: 

Плакала калина, 

З вітром говорила: 

Розпитай по світу 

Чия тут могила? 

Молодий хлопчина, 

Мав він очі сині, 

Чи Роман із Львова, 

Чи Тарас з Волині?.. 

(Соломія Українець, Володимир Домшинський, пісня «Плакала калина») 

Ще однією особливістю воєнних пісень АТО є те, що у творах учасників 

АТО патріотизм, любов до України часто виражаються засобами російської 

мови («Пошли колонны на восток», «Третий тост», «Феникс уходит на боевое» 

та інші). Значна кількість пісень, написаних російською мовою, свідчить про те, 

що в Україні сформувався новий тип комунікативної особистості – патріот 

своєї країни, який мужньо захищає її, хоча мовою його повсякденного 

спілкування є російська. Свою патріотичність він довів і продовжує доводити, 

захищаючи Україну від агресора. А в піснях, створених ним, стверджуються 

патріотизм, любов до України, вірність присязі і військовому обов’язку: 

Обещаю я тебе, комбат, 

Украины небо будет чистым. 

Обещаю, хоть сгорим в аду, 

Перед боем не сбегу, не струшу, 

Ты, родная, жди, и я приду, 

Но присяги клятву не нарушу. 

(Олег Сорока «Феникс уходит на боевое задание») 

А в пісні гурту Riffmaster «Земля» використано дві мови: першу частину 

пісні лідер Riffmaster Андрій Антоненко співає російською, а другу частину – 

Сашко Положинський українською мовою: 

Фрагмент 1 частини:   Воет ветер и грохочет гром, 
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Зло не спит, пришло в наш дом. 

Режет дождь и бьет о землю град, 

Стучится «брат». 

Фрагмент 2 частини:  Ну нічого, в нас хлопці – вогонь, всиплемо жару 

Усім, хто хоче нашу землю відібрати на шару. 

Пишатиметься народ своїми синами. 

Все буде добре! Перемога за нами! 

                                                               (Гурт «Riffmaster», пісня  «Земля») 

Дві мови використано і в пісні «Чужа війна» (слова Петро Мага, муз. – 

Павло Зібров). Ця зворушлива пісня звучить як протест проти війни. 

Ментальна модель сприйняття уявлень про патріотизм у сучасних 

воєнних піснях схематично виглядає так: 

патріотизм 

 

любов до україни  необхідність захисту україни   вірність присязі   віра в 

перемогу 

 

Ми зафіксували і зовсім нове явище: з’явилось багато пісень про бійців 

жінок. Цей факт зумовлює необхідність звернення до питання про зміни в 

гендерних уявленнях, виражені у воєнних піснях. 
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5 ЕВОЛЮЦІЯ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТУ ВОЄННОЇ ПІСНІ 

 

 

Образ жінки завжди посідав помітне місце і в цивільних піснях, і у воєнних. 

Змінювались уявлення про роль жінки в житті суспільства, а разом із цим 

зазнавали змін і концептуальні уявлення про неї, виражені у воєнних  піснях.  

Проте емоційний ореол  залишався позитивним і у всі часи викликав асоціації з 

ніжністю, вірністю, духовним багатством. Можна стверджувати, що емоційне 

сприйняття уявлень про жінку не зазнало еволюційних змін на відміну від 

раціонального.      

У піснях козацтва концепт жінка реалізується в межах концептосфер 

кохання, мати. Уявлення про жінку в них пов’язуються або з образом матері, 

яка проводжає своїх синів на війну і дуже сумує за ними, або з образом коханої, 

яка в одних піснях плаче: Постій, постій, мій козаче, твоя дівчина плаче («Їхав 

козак за Дунай»); Плаче молода дівчина, Їде козак з України  («Гей, соколи»), в 

інших намагається не пускати свого коханого на війну: Не хочу я нічого, тільки 

тебе одного; Ти будь здоров, мій миленький, а все пропадай. 

Отже, ментальна модель сприйняття уявлень про жінку була такою: 

 

жінка 

мати                кохана 

 

У повстанських піснях аналізований концепт, з одного боку, репрезентував 

традиційні уявлення, з другого, набув нового змісту. Це можна пояснити 

фактом активної участі українського жіноцтва в повстанському русі. Українки 

були і зв'язковими, і сестрами милосердя, і воїнами: …горда в бою виступала, з 

кулемета катів лютих вона  убивала. Вони ставали на місце вбитих чи 

закатованих батьків, братів, коханих і давали гідну відсіч ворогові. У 

повстанських піснях вперше показана жінка-боєць, жінка-захисник рідної 

країни. Традиційна вітчизняна модель жінки-берегині домашнього вогнища в 
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повстанських піснях набуває нового смислу: жінка-Берегиня держави.  Модель 

сприйняття уявлень про жінку схематично виглядає так: 

 

жінка 

мати      кохана     захисниця країни 

 

У сучасних воєнних піснях жінка постає і як кохана, і як мати, і як боєць, 

патріот своєї країни, і як вірна дружина, що вміє чекати свого коханого 

чоловіка, і як донька, що чекає свого татка з війни. У багатьох піснях концепт 

жінка-боєць, патріот реалізується на протиставленні концептів війна – мир. 

Репрезентантами протиставлення  виступають предмети одягу і взуття (Ти 

підбори змінила на берці, Ніжну сукню – на камуфляж; Дівчата зрізають коси і 

туго шнурують берці…), а також розваги мирного життя (А десь там 

переповнені клуби І нічного життя ліхтарі…). Якщо в піснях козацтва постає 

образ дівчини, яка плаче через те, що коханий іде на війну, сумує або навіть 

намагається не пускати його, то в піснях АТО жінка підтримує чоловіка. 

Зрозуміло, що і наречені, і дружини воїнів, і їхні матері та сестри сумують за 

ними, ясна річ – в реальному житті плачуть, але в піснях цей факт не 

згадується. Ми не знайшли жодної сучасної воєнної пісні, в якій співалось би 

про те, що жінка плаче. Вона теж відчуває тривогу, сумує, але усвідомлює 

необхідність виконання обов’язку своїм чоловіком і ще більше цінує хвилини 

щастя («щастя – коли ти не йдеш на війну», «повертайся живим»). У піснях 

АТО про жінок часто  висловлюється бажання, щоб був мир і Україна була 

вільною. Поєднання концептів жінка, вільна україна, захист україни, любов до 

україни, мир – характерна особливість саме пісень АТО («А говорили – янголів 

нема» та ін.).  

Ще одна особливість гендерного аспекту пісень АТО – це прагматична 

функція самої пісні. Пісня постає не тільки як засіб підтримання бойового духу 

чи як засіб вираження переживань, а ще і як засіб спілкування: воїн звертається 

до своєї дружини чи коханої і розповідає про події, про свої роздуми, про тугу 



27 

 

за вбитими товаришами; запитує про дітей і переконує, що свій обов’язок 

виконає.  

Любов моя, ти не сумуй за мене, 

А збережи моє кохання в себе. 

Доки війна, я буду захищати, 

Любов моя, країна – наша мати 

(Володимир Пуряєв, пісня  «Не сумуй») 

У таких піснях поряд із традиційними образами з’являються неочікувані 

поєднання концептів, як-то захисник – стіна («Градом» нелюд нічку шкварив, 

Знай, що я – твоя стіна).   

Особливе місце посідає в піснях АТО образ доньки. Концепт донька 

пов’язується і з сенсом життя воїна, і з найголовнішою людиною, перед якою 

він буде звітувати про свої вчинки (Позивний «Алькор», пісня «Де був ти»): 

Моя донька підросте,  

І задасть вона питання зовсім по-дитячому просте: 

В час великої біди, під навалою орди –  

Тату, де був ти? 

 Дослідження засвідчило, що ментальна модель сприйняття уявлень про 

жінку зазнала значних змін. Тепер жінка в уявленні українців – це вже не тільки 

мати, кохана чи донька. Сучасна жінка постає і як патріот, захисниця України, 

яка разом із чоловіками мужньо долає всі труднощі війни заради своєї країни, 

Схематично ментальна модель виглядає так: 

жінка 

мати    кохана донька  захисниця країни  друг  сенс життя 

 

 Зовсім новим явищем сучасності, що відтворює гендерний аспект уявлень, 

є  пісні, в яких воїни – учасники Ато – переосмислюють свої стосунки в сім’ї. У 

таких піснях актуалізуються концепти війна, розлучення, кохання, захист: 

Чом з тобою ми розстались, 

Я, кохана, не збагну. 
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Ще холодний сніг не станув,  

Як пішов я на війну. 

(Автор слів Роман Лесюк, музіка Сергій Гуркач-Асафатов «Я – твоя стіна») 

Як видно, у наведеному фрагменті представлено реальний спосіб 

інтерпретації інформації і образно-асоціативний. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

      Дослідження еволюційних змін у концептуальному просторі текстів різних 

стилів і жанрів є актуальним, оскільки здатне репрезентувати константи 

українського менталітету і зміни, що відбулися в національній свідомості 

українців. У роботі ставилася мета виявити особливості еволюції мовно-

концептуального простору української воєнної пісні.  

Дослідження проводилось на матеріалі воєнних пісень козацтва, 

повстанської армії та часів Другої світової війни, а також сучасних пісень про 

АТО та ООС. Аналіз матеріалу засвідчив, що у творів названих трьох епох, які 

значно відрізняються і за історичними умовами, і за типом воєнних дій, і за 

іншими показниками, виявилося багато спільного. Усі пісні сповнені 

патріотичних почуттів, переживань за Україну та її майбутнє, що відобразилось 

і на темах пісень, і на їх змісті.  Концепти україна, захист україни, патріотизм, 

героїзм актуалізовані в піснях усіх трьох періодів. У всіх піснях виразно 

відчуваються  переживання за загиблих товаришів, ненависть до ворога, при 

цьому актуалізуються концепти друг, герой, мати,родина. Отже, патріотичність, 

любов до України, почуття товариськості, ненависть до ворогів – це незмінні 

ознаки менталітету українців.   

Зміст названих вище концептів не змінився, проте еволюційних змін 

зазнали способи репрезентації концептуальних уявлень і акценти, які слугують 

для виділення тих чи інших інформаційних складових. У піснях козацтва 

ключові концепти представлені імпліцитно і актуалізуються через 

міжконцептуальні зв’язки в межах однієї концептосфери та через зв’язки різних 

концептосфер (концептосфера людина – концепти мати, кохана, дівчина, 

родина; концептосфера природа – концепти флора, фауна, стихії). Спосіб 

вираження інформації в них є образно-асоціативним. Неординарне поєднання 

концептів зумовлює образність текстів пісень, їх потужний прагматичний 

потенціал і забезпечує залучення адресатів до національних ціннісних 
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пріоритетів українців через   емоційне сприйняття інформації. 

У піснях повстанської армії концептуальні уявлення виражені експліцитно; 

у них варіюються образний і умовно-реальний способи вираження інформації з 

помітною перевагою останнього. Крім названих вище у піснях повстанської 

армії виступають як ключові концепти вільна україна, боротьба, повстанець, 

партизан, помста, бій, перемога. Прагматичний потенціал пісень повстанців 

зумовлений їхнім оптимізмом, бадьорістю, вірою в незламність духу українців і 

перемогу. 

У піснях про АТО та ООС актуалізуються названі вище концепти, а в 

якості ключових поряд із названими виступають концепти наказ і військова 

присяга. Для творів цього періоду характерним є реальний спосіб інтерпретації 

фактів, який часто варіюється з образно-асоціативним.  Особливістю пісень 

сучасного періоду є те, що пісенні твори чітко розмежовуються за авторством: 

виокремлюються пісні, слова і музику яких  написали професійні автори – 

композитори, поети, співаки, –  і пісні самих учасників воєнних дій, бардів, які 

не є професіоналами в музичній сфері діяльності. Прагматичний потенціал 

пісень професійних поетів і композиторів спрямований на підтримку бойового 

духу бійців, пісень бардів – на емоційну підтримку воїнів, їх психологічну 

розрядку після бою, вираження туги за вбитими товаришами. Спільне у творів 

двох виділених груп – віра в перемогу, категоричне засудження антигуманної 

сутності війни.  

Помітних еволюційних змін зазнав концепт жінка, вербалізований у 

воєнних піснях трьох історичних періодів. У козацьких піснях уявлення про 

жінку повʼязуються з такими образами: 

– мати, яка проводжає сина на війну, сумує за ним, чекає його; 

– кохана дівчина, яка сумує, часто  плаче, проводжаючи коханого на війну, 

або навіть намагається не пускати його. 

Ментальна модель сприйняття уявлень про жінку в піснях повстанської 

армії є дещо іншою. Це вже не тільки мати чи кохана, а й жінка-боєць, 

захисниця України, берегиня не тільки своєї сімʼї та оселі, а й держави. У 
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піснях цього періоду мати і кохана сумують за сином чи нареченим, але не 

відмовляють його від боротьби. Така зміна в уявленнях пояснюється тією 

соціальною роллю, яку відігравали жінки в повстанському русі: вони були і 

медсестрами, і звʼязковими, і учасниками боїв.  

У піснях про АТО та сучасну війну жінка – це вже не тільки мати, кохана 

дівчина. У багатьох піснях бардів це кохана дружина, з якою боєць ділиться 

своїми переживаннями в листах і по телефону, це ще й донька, за яку він 

відчуває відповідальність, перед якою готовий звітувати за свої дії. Сучасна 

жінка підтримує чоловіка в його боротьбі і, хоч і сумує за ним, не плаче і не 

відмовляє його виконувати громадянський обов’язок. З’явилися пісні про 

жінок-бійців, які покинули мирне життя  і стали пліч о пліч із чоловіками 

захищати свою країну.    

Характеризуючи спосіб вираження інформації, ми відзначали його 

еволюцію від образного до реального. У воєнних піснях про жінок завжди є  

елемент образності, навіть якщо переважає реальне осмислення подій. 

Поза увагою цієї наукової роботи залишилася велика кількість пісень 

повстанської армії, які належать до тюремної лірики, а також сатиричних 

пісень. Ми свідомо не включили їх до матеріалів для аналізу з двох причин. По-

перше, вони не зовсім воєнні, хоча концепти україна, патріотизм, захист 

україни часто реалізуються і в них, по-друге, вони потребують звернення до 

аналізу тюремного дискурсу та політичного дискурсу, який виходить за межі 

завдань, поставлених у роботі. Їх можна розглядати як перспективу 

дослідження нашої теми.    

Крім того, опрацьовуючи матеріал, ми помітили явище, яке не просто 

зацікавило, а заворожило своєю загадковістю. Чому деякі пісні (не всі!) 

козацтва та повстанської армії з натхненням співають бійці сучасної війни?  Що 

в прагматичному потенціалі цих пісень забезпечило їм друге життя? Пошук 

відповіді на ці питання спонукає звернутися не тільки до когнітивних та  

прагматичних методів аналізу, а й до психолінгвістичних. Таку наукову 

розвідку плануємо здійснити теж у перспективі. 
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ДОДАТОК А 

Перелік пісень, залучених до аналізу 

 

 

1 Пісні козацтва: А вже років двісті як козак в неволі; А, хто хоче війну знати ; 

Бистра вода; Бігли коні через степ; Було колись в Україні ревіли гармати; Вічна 

пам'ять героям; В кінці греблі шумлять верби; Гаєм зелененьким вода тече;  

Гей Соколи; Гей, з устні Дніпра та до вершини; Гей, по конях; Гей, там на горі 

Січ іде; Гомін гомін по діброві; Гомін, гомін, гомін; Їхав козак на війноньку; За 

Україну!; Зажурилась Україна; Засвистали козаченьки в похід з полуночі; Їхав, 

їхав козак містом; Їхав козак за Дунай; Їхали козаченьки; Козака несуть і коня 

ведуть; Коло млина, млина; На вулиці сурма грає; Не жаль мені на сотника; 

Не жури мене, моя мати; Нещаслива годинонька була; Ой а у полі, гей, терен, 

теренок; Ой зацвіла калинонька у темному лузі; Ой із лісу із темного;  Ой, 

крикнула лебедонька; Ой кряче, кряче чорненький ворон; Ой літа орел, літа 

сизокрилий; Ой мандрував молодий козак; Ой, на горі та женці жнуть; Ой по 

горах сніги лежать; Ой розвивайся сухий дубе; Ой сів козак їсти, ідуть к йому 

вісти; Ой там в степу при дорозі; Ой, у лузі червона калина; Ой у лузі та і при 

березі; Понад морем, Дунаєм; Розлилися круті бережечки; Соколику-сину! 

Вчини мою волю;  Ставлю коня в вишневому саду; Стоїть явір над водою;  

Та йшов козак дорогою; Туман поле покриває;Чуєш мій друже, славний юначе;  

 

2 Українські воєнні пісні Другої світової війни: Партизанська дума; Степом ; 

Хусточка червона; Червона калина.  

 

3 Воєнні пісні повстанської армії: А в неділю дуже рано вітерець повіває; 

А з підводи чути голос; А мій миленький; А хто хоче воювати; Без рідної хати; 

Борімось, брати-галичани; Бувай, бо я вже від’їжджаю; Буде нам з тобою що 

згадати; Була весна; В гаю, зеленому гаю; В Чорне море кров Дніпром пливе; 

Вже сонце зайшло над горою; Ви за волю воювали;Ви, хлопці, не сумуйте; 

https://nashe.com.ua/song/17110
https://nashe.com.ua/song/17105
https://nashe.com.ua/song/17007
https://nashe.com.ua/song/17015
https://nashe.com.ua/song/16924
https://nashe.com.ua/song/6263
https://nashe.com.ua/song/17047
https://nashe.com.ua/song/16957
https://nashe.com.ua/song/16957
https://nashe.com.ua/song/16952
https://nashe.com.ua/song/16995
https://nashe.com.ua/song/16950
https://nashe.com.ua/song/16965
https://nashe.com.ua/song/17111
https://nashe.com.ua/song/16903
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Ви за волю воювали; Виряжала мати сина; Від синього Дону до сивих Карпат; 

Віє вітер; Вставаймо; Всю ніч не вгавала страшна завірюха;Вчора він ще жив; 

Гей готуйте, хлопці, зброю; Гей на півночі, на Волині; Гей повстанці; 

Гей степами; Гей, браття, до бою ставайте в ряди; Гей, десь далеко на Волині; 

Гей, степами, темними ярами – Софія Федина; Гімн безсмертної батави; 

Де ж тая слава; Десь там на Волині; Дівчино, голубко; Довго спала Україна; 

Довкола ліс шумить; Єднайтесь, брати-галичани; За гори сонце заходило; 

За Україну з вогнем завзяття; Зажурилась Україна ; Занесло тебе снігом, 

Вкраїно; Заплакали карії очі; Збудись, могутня Україно; Зродились ми великої 

години; Іди від мене ти, моя кохана; Йшли повстанці темним лісом; 

Ліс – наш батько; Ми лицарі без жаху і без смерти; Ми українські партизани; 

Нас питають, якого ми роду; О Україно, люба ненько; Ой там у лузі ; 

Ой, у лісі на полянці; У бій за славу коханого виряджала стрільця; 

  

4 Пісні про АТО та сучасну війну 

А говорили – янголів нема; Багряні заграви; Білі лебеді у небесах; Біля 

тополі; Брате; Браття українці; Висота (Ніхто, крім нас) ; Вірю! ; Воля; 

Герой; Герою, ми з тобою! ; Готові ми; Де був ти; Дзвінок з фронту; Дівчата; 

Дорога на схід; Земля; Кіборг;  Клята війна; Лист солдату;Марш нової армії; 

Ми – патріоти ; Ми не кинемо зброї своєї; Ми упали в сніги; Мій тато – 

герой; На відблисках мого меча; На лінії вогню; Нашим пацанам; Не сумуй; 

Не твоя війна; Плакала калина; Подай зброю (гімн 10 окремої гірсько-

штурмової бригади «Едельвейси») ; Серцебиття; Сини соколята; Сльози 

матері; Солдат ; Ти підбори змінила на берці;Ти – солдат України; Ти у зоні 

АТО; Тихо прийшов, тихо пішов; Третий тост; У полум’ї війни; Україна – 

мати героїв; Укроп; Феникс уходит на боевое задание; Чужа війна; Я – твоя 

стіна; Я дочекаюсь тебе; Я ніколи в житті не стріляв з кулемета; 

Я покохала Вас на лінії вогню; Я чую; 

 

 

https://nashe.com.ua/song/16932
https://nashe.com.ua/song/16887
https://nashe.com.ua/song/6275
https://nashe.com.ua/song/17081
https://nashe.com.ua/song/16891
https://nashe.com.ua/song/16844
https://nashe.com.ua/song/16918
https://nashe.com.ua/song/16872
https://nashe.com.ua/song/6274
https://nashe.com.ua/song/5640
https://nashe.com.ua/song/7131
https://nashe.com.ua/artist/609
https://nashe.com.ua/song/16910
https://nashe.com.ua/song/6273
https://nashe.com.ua/song/16943
https://nashe.com.ua/song/16852
https://nashe.com.ua/song/16979
https://nashe.com.ua/song/16885
https://nashe.com.ua/song/16987
https://nashe.com.ua/song/16333
https://nashe.com.ua/song/17005
https://nashe.com.ua/song/16867
https://nashe.com.ua/song/16867
https://nashe.com.ua/song/16945
https://nashe.com.ua/song/16845
https://nashe.com.ua/song/16843
https://nashe.com.ua/song/16843
https://nashe.com.ua/song/16946
https://nashe.com.ua/song/6262
https://nashe.com.ua/song/16896
https://nashe.com.ua/song/16876
https://nashe.com.ua/song/16897
https://nashe.com.ua/song/16926
https://nashe.com.ua/song/6392
https://nashe.com.ua/song/17107
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ДОДАТОК Б 

Витяг публікації матеріалів зі збірника  всеукраїнської наукової 

конференції НА СБУ 

 

 

Джерело : Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих 

учених, студентів та курсантів “Комунікативні стратегії інформаційного 

суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека”. – Київ : Нац. акад. 

СБУ, 2018. – 323 с. 

Доповіді здобувачів вищої освіти ; Сторожук П. Еволюція концептуального 

простору української воєнної пісні 302с. 

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОЇ ВОЄННОЇ 

ПІСНІ Пісня – ліричний жанр, і, з першого погляду, її дослідження мало 

пов’язане із науковими завданнями мовознавства та перекладу. Проте 

практика діяльності людей свідчить про помилковість такої позиції. У пісні 

відображаються не тільки переживання автора, його душа, а й багато інших 

ознак: особливості національної комунікативної культури, соціальні події, 

які найбільше хвилюють суспільство, та ставлення до них громадськості – 

можна стверджувати, що пісня відтворює пульс історичної доби. Кожного 

разу, коли в тій чи іншій країні відбуваються суспільні потрясіння, 

спостерігається сплеск пісенної творчості, причому авторами пісень стають 

не тільки професійні музиканти – композитори чи співаки, – а й 

представники інших професій. Аналіз текстів пісень можна розглядати як 

своєрідне когнітивне джерело, що несе інформацію про настрої та духовний 

стан суспільства. Воєнна пісня посідає особливе місце серед творів 

названого жанру. Вона повідомляє не тільки про згадані вище ознаки, а й 

про особливості конкретних воєн, ставлення до агресорів, ситуації, що 

складаються в умовах війни. Отже, дослідження текстів воєнних пісень є 

актуальним, особливо в нашу добу, коли Україна вимушена захищатися від 

агресора, який посягає на її цілісність і незалежність. Ознайомлення з 
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теоретичними джерелами показало, що воєнні пісні аналізувалися переважно 

в аспекті історії їх написання. Іноді дослідників цікавили питання 

метафоричної будови воєнної пісні. Висвітлювалась і роль військової пісні у 

формуванні національної самосвідомості українців [3]. А ось 303 питання 

про те, яких змін зазнали воєнні пісні в концептуальному плані залишилося 

осторонь уваги мовознавців. Не створені вичерпні уявлення про специфіку 

сучасних українських воєнних пісень, зокрема про АТО. Мета роботи – 

виявити особливості еволюції концептуального простору української 

воєнної пісні. Аналіз текстів обраної тематики проводився на матеріалі 

українських козацьких пісень, пісень часів Другої світової війни та пісень 

АТО. У творів названих трьох епох, які значно відрізняються і за 

історичними умовами, і за типом воєнних дій, і за іншими показниками, 

виявилося багато спільного. Усі вони сповнені патріотичних почуттів, 

переживань за Україну та її майбутнє, що відобразилось і на темах пісень, і 

на їх змісті, і на інтенційних засадах. У всіх піснях виразно відчуваються 

переживання за загиблих товаришів, ненависть до ворога: Серед степу, де 

поле широке, Сокол вільно літає високо, Побратими лягли на тім полі, Їм 

співають пісні ясні зорі… (Козацька пісня “Вічна пам’ять героям”). Туга за 

загиблими виражена і в піснях наших часів (“Плаче калина”, “Третій тост”, 

“Вічна слава героям”, “Пошли колонны на восток” та інші). Отже, 

патріотичність, любов до України, почуття товариськості, ненависть до 

ворогів – це незмінні ознаки воєнної пісні. Еволюційних змін зазнали, по-

перше, акцентуація тематики, що відобразилося у виділенні ядерних 

концептів, по-друге, міжконцептуальні зв’язки, які зумовили загальний тон 

пісенного твору. У піснях козацького періоду прославляється мужність та 

відвага козаків, але акцент ставиться на особистих переживаннях ліричних 

героїв: коханні, любові, захопленні красою природи рідної країни [1; 2; 3]. 

Ядерними в них є концепти УКРАЇНА, ЗАХИСТ УКРАЇНИ, проте вони 

представлені імпліцитно і виявляються через міжконцептуальні зв’язки. Так, 

у більшості пісень акцентуються концепти КОХАННЯ та ДІВЧИНА: Їхав 
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козак на війноньку, Сказав, прощай, дівчинонько. Прощай, дівчино, 

Чорнобривонько, Їду в чужу сторононьку. В іншій пісні: Козака несуть, І 

коня ведуть, Кінь головоньку клонить. А за ним, за ним Його дівчина Білі 

рученьки ломить. Часто в текстах пісень вживаються слова, що вербалізують 

концепт ПРИРОДА (соловейко, ластівка, річка, поле, гай). Така акцентуація 

зумовлює ліричність 304 пісень, їх емоційний вплив на слухача. Багато 

українських ліричних пісень створено і в роки Другої світової війни, в них 

акцентуються концепти МАТИ (пісня “Степом”), КОХАНА (“Хусточка 

червона”), ПАТРІОТИЗМ (“Партизанська дума”). Проте більшість пісень 

цього періоду були написані російською мовою і присвячувались не власне 

Україні, а Вітчизні тодішнього часу та боротьбі з ворогом. Концептуальний 

простір пісень часів АТО значно відрізняється від попередніх. Ядерними і 

акцентованими у них виступають концепти УКРАЇНА, ЗАХИСТ УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВА, СВОБОДА. Всі інші концептосфери (БАТЬКИ, СІМЯ, 

ПРИРОДА, ПРАВДА, БОГ) групуються навкруги ядерного і підсилюють 

його: Любі мої діти, мила, мамо й тату, Я йду на війноньку нашу землю 

захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, Все віддам за любу неньку 

нашу Україну! (Гурт “Шабля” – “Браття українці”) Концепт ЗАХИСТ 

УКРАЇНИ часто вербалізується через опис конкретних бойових дій, 

жорстоких боїв, болю через загибель товаришів, виконання воєнних наказів: 

Тихо прийшов, тихо пішов, Ворога знищено, як був наказ, Сонце сідає, ніч 

наступає, І вже повертається Спецназ. (“Тихо прийшов, тихо пішов”) 

Міжконцептуальні зв’язки іноді ніби продовжують традиції пісень козацтва, 

актуалізуючи ті самі асоціації та символіку. Так, образ коня асоціативно 

пов’язується з боротьбою за свободу України: Посади мене на коня 

густогривого Та й пусти мене... Коли з ворогом вестиму бій, На покутті 

свічок не запалюй: Кожен сум твій – пронизливий біль, Гірше ворога тіло 

долає. (Гурт “Тінь сонця” – “На відблисках мого меча”) Особливістю пісень 

АТО є те, що в авторських творах патріотизм, любов до України часто 

виражаються засобами російської мови (“Пошли колонны на восток”, 
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“Третий тост”, “Феникс уходит на боевое” та інші). Значна кількість 

авторських пісень, написаних російською мовою, свідчить про те, що в 

Україні сформувався новий тип комунікативної особистості – патріот своєї 

країни, який мужньо захищає її, хоча мовою його повсякденного 

спілкування є російська. Російськомовний українець з повагою ставиться до 

української мови, добре розуміє її і здатен спілкуватися нею. Відомі всім 

історичні умови склалися так, що мовою його повсякденного спілкування 

була російська, він звик до неї, проте є українцем за поглядами, 

комунікативною культурою, ціннісними пріоритетами. Свою патріотичність 

він довів і продовжує доводити, захищаючи Україну від агресора. А в піснях, 

створених ним, 305 стверджуються патріотизм, вірність присязі і 

військовому обов’язку: Обещаю лишь тебе, комбат, Украины небо будет 

чистым. Обещаю, хоть сгорим в аду, Перед боем не сбегу, не струшу, Ты, 

родная, жди, и я приду, Но присяги клятву не нарушу. (Олег Сорока 

“Феникс уходит на боевое задание”) Отже, в українських воєнних піснях 

стверджуються цінності, які є вічними, – любов до України, патріотизм, 

готовність захищати її від ворога, вірність військовому обов’язку та присязі. 

Відповідні концепти реалізуються у воєнних піснях усіх періодів, вони не 

зазнали еволюційних змін. Із плином часу змінилася акцентуація концептів 

та міжконцептуальні зв’язки. В піснях козацького періоду та часів Другої 

світової війни ядерні концепти УКРАЇНА, ЗАХИСТ УКРАЇНИ, 

ПАТРІОТИЗМ представлені імпліцитно і виявляються через 

міжконцептуальні зв’язки. У піснях АТО ядерні концепти представлені 

експліцитно, а міжконцептуальні зв’язки слугують для підсилення основних 

концептів. Аналіз текстів пісень показав, що авторські пісні більш ліричні у 

порівнянні з творами професійних музикантів. Відрізняються вони і за 

метафоричною будовою. Виявлення особливостей метафоричної будови 

авторської пісні часів АТО розглядаємо як перспективу дослідження нашої 
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