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У пропонованій статті розглядаються константи української етнічної свідомості крізь мо-

дус їхнього переломлення у формально-змістових світах української мови. Увага фокусується на 
українських культурних концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ як квантах національ-
но-культурної свідомості українців та на синтаксичних безособових структурах як репрезента-
нтах суттєвих рис етнічного світосприйняття українця.  
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Як відомо, зараз у лінгвістиці панує антропологічний підхід до висвітлення не-

мовних та мовних феноменів, оскільки після тривалого панування системно-
структурної парадигми у мовознавстві, так званої "іманентної лінгвістики", їй на 
зміну прийшла "зовнішня" лінгвістика, правомочність якої свого часу заперечува-
лася геніальним Фердинандом де Соссюром. Антропологічний підхід до усвідом-
лення природи й сутності мови сприяв фокусуванню дослідницької уваги на мис-
ленні, почуттях, самосвідомості, світосприйнятті суб'єкта мовлення, детермінова-
ного певною культурою. На межі століть формується лінгвокультурологія – міжди-
сциплінарна галузь лінгвістичного знання, у рамках якої вивчається система мора-
льно-етичних та естетичних цінностей, зафіксована у тій або тій мові. Типовим об'-
єктом для лінгвокультурологічних розвідок останнього часу виступають націона-
льно-мовні картини світу – репрезентація мовними засобами етнічної ментальності 
певного етносу, його світогляду, світосприйняття та світооцінки. Постулатом су-
часної антропологічної лінгвістики стало твердження про моделювання специфіч-
них рис національної ментальності засобами всіх рівнів мовної системи, що здійс-
нюється за участю дознакових, знакових і супразнакових мовних величин [Голу-
бовська 2004]. По суті, було спростовано твердження визначного американського 
антрополога, лінгвіста та філософа мови Е. Сепіра про те, що не існує навіть "най-
меншого" зв'язку між формою мови та національним темпераментом, що не існує у 
мовних структурах розбіжностей, які б відповідали "темпераментним варіаціям" 
[Сепир 1993, 192 – 193]. Однак зіставний модус дослідження матеріалу багатьох 
мов надає переконливі свідчення тому, що все-таки такий важкий для безпосеред-
нього споглядання феномен, яким виступає етнічна ментальність, дає мовні рефле-
кси. Причому вираження культурно-національної специфіки відбувається на всіх 
без винятку рівнях мовної системи. 

Цікаво, що "культурнонавантажені" мовні одиниці ніби "розкидані" по всьо-
му змістовому каркасу мови, вони не створюють системних угруповань (полів), 
що створює підстави для проведення аналогій із "буттям" елементарних части-
нок, які вивчаються у межах сучасної квантово-хвильової механіки. Просуваю-
чись далі шляхом узагальнень за аналогією, можна дійти цікавих і навіть, як ка-
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жуть англійці "taking breath away", припущень про цілісний план створення все-
світу, який нам, простим смертним, відкривається фрагментарно, шляхом пі-
знання Наукової Істини. 

Вивчення засобів усіх мовних ярусів, які розглядаються з точки зору їхньої уча-
сті в експлікуванні культурно детермінованих феноменів та етнічної ментальності, 
показує, що у фокусі уваги дослідника мають перебувати культурні концепти, 
специфіка вираження емоційності у мовах, що належать різним культурним 
регіонам, роль архетипів у процесі вторинного семіозису, етномовні стереоти-
пи, особливості вияву етнічної особистості на синтаксичному рівні тощо. Зга-
даймо у зв'язку з цим слова німецького філософа Е. Кассірера: "Людина живе не 
лише у фізичному, а й у символічному універсумі. Мова, міф, мистецтво, релігія – 
це частини цього універсуму, ті різні нитки, з яких сплітається символічна сітка, 
складна тканина людського досвіду... Людина вже не протистоїть реальності безпо-
середньо ... фізична реальність ніби віддаляється у міру того, як зростає "символіч-
на" активність людини" [Кассирер 1988, 29]. 

Культурні концепти, або "ключові слова культури", є омовленими культурно 
детермінованими ментальними утвореннями, котрі мають безпосередній дотик до 
цінностей, ідеалів і установок етносів і у яких знаходять своє найповніше відобра-
ження особливості національного характеру і сприйняття світу. Концептуальний 
аналіз як засіб дослідження культурно зумовлених понять потребує всебічної про-
цесуальної об'єктивізації. Адекватній вибірці слів-культурних концептів сприяють 
шість основних принципів: 1) принцип словникової (культурної) розробленості; 
2) принцип частотності вживання; 3) принцип високої словотвірної розробленості; 
4) принцип поширеності в межах фразеологічних одиниць мови; 5) принцип обліга-
торності аксіологічної маркованості; 6) їх "ключовий" характер для духовності пев-
ного лінгвокультурного ареалу. 

Кілька зауваг відносно шостої позиції. "Ключові слова" належать до тієї уніка-
льної для кожної культури лексики, через яку етнос самоідентифікується як колек-
тив носіїв національної мови, що певним чином відчуває, мислить, сприймає та 
оцінює навколишню дійсність. Зрозуміло, що слова такого типу не становлять за-
мкненої остаточної множини, а вибір і кваліфікація тих чи інших слів як "ключо-
вих" пов'язані з неабиякими труднощами, оскільки природа їх сублогічна, вони ви-
ступають своєрідним конденсатом колективного несвідомого. "Ключові слова" в 
семантичному просторі мови й культури відіграють роль своєрідних кванторів, 
центральних точок, які організують великі культурні шари, – "в тілі мови" це від-
бивається частотністю концептів, їх повторюваністю в емоційній або етичній мов-
них сферах, їх "розробленості" у фразеологічній системі мови, вживаності в попу-
лярних піснях, назвах фільмів, вистав, книг. Якщо ж вибір слів зроблено некорект-
но, їх аналіз не дозволить нічого з'ясувати стосовно особливостей світоспоглядання 
того чи іншого етносу. 

Звернімося ж зараз до спостережень над українськими концептами ВОЛЯ, ДО-
ЛЯ, ЛИХО. 
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В українському культурному ареалі концепт ВОЛЯ виступає виплеканою наро-
дом мрією про гідне людини вільне життя (Сам у неволі, а мрії на волі). Вона зіста-
вляється з добром і правдою, які можна одержати тільки в боротьбі:  

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте, 
І вражою злою кров'ю 
Волю окропіте (Т. Шевченко) 
 
Добра не жди, 
Не жди сподіваної волі –  
Вона заснула: цар Микола 
Її приспав… (Т. Шевченко) 
За українськими народними уявленнями, воля дорожча за гроші і навіть за саме 

життя: Хоч і спина гола, аби своя воля; І золота клітка для пташки неволя; В клітці 
є пити, їсти і хороше сісти, та немає волі; Лучче птиці на сухій гілці, чим ся в зо-
лотій клітці; Хоч за три дні перед смертю волі побачить; Життя не має ціни, але 
воля дорожча життя [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 

Уся історія споконвічної національно-визвольної боротьби українського народу 
"за волю, за щастя" підтверджує волелюбність українців, їх могутній внутрішній 
порив до волі і " ... переконливо свідчить про первинність козацької основи україн-
ської психіки" [Храмова 1992, 18]. 

При перекладі укр. воля англійським номеном liberty ("свобода"): 
Bury me thus I pray, and rise! 
From fetters set you free! 
And with your foes' unholy blood 
Baptize your liberty!  
(T. Shevchenko The Testement // The Ukrainian Poets / Selected and Translated into 

English Verse by C.H. Andrusyshen and Watson Kirkconnell. – Univ. of Toronto 
Press,1963. – P. 153.) не вдається досягти повної адекватності через неможливість 
передати етнічний компонент семантики концепту воля, який в українській колек-
тивній свідомості пов'язаний насамперед із мрією про краще життя: "В українсько-
му ландшафті вчування у "хвилясту м'якість лісостепу" чи "в безкрайню далечінь 
степу" – не пробуджує активності. Навпаки, сприяє ... споглядальним настановам 
..., пробуджує ... схильність до любові до нескінченного, недосяжного й абсолют-
ного" [Кульчицький 1992, 53]. Таким чином, в українській культурі "аксіома етно-
психології" стосовно волі набуває не стільки географічного, скільки історико-
психологічного характеру: Козак та воля – заласна доля. Недивно, що психолінг-
вістичний експеримент, проведений за методикою семантичного диференціала, ви-
явив майже стовідсоткову єдність респондентів щодо кваліфікації цього концепту 
як меліоративно маркованої мовної величини: позитивних реакцій 93 з 96 (+ 3 → 52; 
+ 2 → 24; + 1 → 17), нейтральних → 3. 

Український культурний концепт ДОЛЯ пов'язаний із праслов'янським dolja – 
"частина", яка, у свою чергу співвідноситься із значенням deliti "ділити" [Етимоло-
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гічний словник української мови, т. 2, 107]. Внутрішня форма цього слова розкри-
ває уявлення українців про існування вищої сили, яка наділяє кожну людину щас-
ливим або нещасливим життям. Саме вона за принципом випадковості визначає го-
ловний вектор життєвого шляху людини, незважаючи на його власні прагнення і ба-
жання: випадати / перепадати / діставатися на долю; доля привела / судила. Народ-
ні уявлення про неминучість долі відображають українські прислів'я та приказки:  
То Божа воля, чи щаслива, чи нещасна доля; Доля карає й вельможного, й не-

можного; Своєї долі і конем не об'їдеш; Лихая доля і під землею надибає [Україн-
ські народні прислів'я та приказки 1963]. 

У літературних творах ХІХ століття розрізняються поняття щасливої та нещас-
ливої долі, контексти функціонування цього концепту акцентують семантичну ха-
рактеристику випадковості: 

Чи я тебе, моя мила,  
Не любив, як треба? 
Чи то мені така доля 
Випала з неба? (С. Руданський); 
Ти не моя, голубко сива!.. 
Щаслива доленька твоя, 
Моя же доля нещаслива,  
Бо ти, дівчино, не моя!.. (С. Руданський). 
Однак, як видається, це ще не є підставою, щоб твердити про амбівалентність 

оцінки цього концепту. Більшість контекстів, у яких уживається номен доля, 
свідчить радше про його позитивну, ніж про негативну аксіологічну забарвле-
ність, тому етнічний компонент семантики українського концепту ДОЛЯ має 
отримати таке визначення: "скоріше можна очікувати чогось доброго, ніж пога-
ного". Саме таку аксіологічну значущість долі демонструють численні контекс-
тні реалізації цього номена як у поетичному дискурсі, так і в українських на-
родних прислів'ях та приказках: 

"Благослови, – кажуть, – батьку, 
Поки маєм силу; 
Благослови шукать долю 
На широкім світі" (Т. Шевченко);  
"Нащо мені врода, 
Коли нема долі, нема талану!" (Т. Шевченко);  
"Має поле, має волю, 
та долі не має. 
Його щастя, його доля – 
Мої чорні брови… (Т. Шевченко); 
 
Довго плакав рибалонька: 
"Нема в мене роду, 
Нема долі на сім світі, –  
Ходім жити в воду!" (Т. Шевченко); 
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Спив до дна я прикрий келих 
За здоров'я долі, 
І з похмілля моє серце 
Розривають болі (С. Руданський); 
Ні долі, ні волі у мене нема,  
Зосталася тільки надія одна (Л. Українка); 
І, може, тоді завітає та доля жадана 
До нашої рідної хати, 
До тебе, моя ти Україно, мила, кохана,  
Моя безталанна мати! (Л. Українка); 
 
У сусіда донек сім, та й є доля всім – у мене одна, та й тій нема; Спи, доню, не-

хай тобі доля росте; Не то сирота, що роду нема, а то сирота, що долі не має; 
Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий; Хоч ряба й пога-
на, та її доля кохана; Кому щастя, тому й доля; Не купуй лою, та купуй долю; Як 
буде доля, то буде льоля [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 

Як бачимо, у поетичних і фольклорних контекстах доля зіставляється з волею та 
щастям, будучи протиставленою недолі й неволі. 

Про позитивну аксіологічну забарвленість цього концепту свідчить також вико-
ристання кличної форми доле в пестливих звертаннях метонімічного характеру на 
зразок: 
Серце моє, доле моя! 
Соколе мій милий! (Так звертається Оксана до Яреми у "Гайдамаках" Т. Шевченка); 
Кличе панну козак: 
"Панно, пташко моя! 
Панно, доле моя!" (Т. Шевченко) 
Про переважно позитивну категоризацію концепту ДОЛЯ українською колекти-

вною свідомістю свідчать словотвірні деривати з похідною основою дол- (долати, 
подолати), а також фразеологічні єдності, у яких доля виступає персоніфікованою 
сутністю, утворюючи антропоморфні метафори: доля зглянеться, доля маслом губи 
змастить, доля (фортуна) послужила (послужить), доля (фортуна) усміхнеться 
(посміхається)/усміхнулася (посміхнулася). У фразеологічних сполученнях і прика-
зках позитивний потенціал долі розкривається через семантику її найближчих син-
тагматичних сусідів: щастя й доля, хвалити долю, жити та долю (Бога) хвали-
ти; Козак та воля – заласна доля, Степ та воля – козацька доля. 

Природно, що тяжке, нещасливе, безрадісне життя, яке випадає на долю кому-
небудь, позначається як лиха /гірка / чорна / щербата доля, однак ці пейоративні 
оцінні змісти не впливають на загальну позитивну, меліоративну спрямованість 
поняття долі. Цікаво, що у тих фразеологічних зворотах, в яких доля на перший по-
гляд має негативні характеристики, – доля обділила (скривдила) кого чим, доля обе-
рнулася іншим боком до кого, доля підставила ногу кому (ірон.), – ментальна мо-
дель долі залишається з тим самим оцінним знаком. Це можна експлікувати шляхом 
вилучення пресупозицій з таких словосполучень: доля скривдила (зрадити може 
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близький друг, від якого ми не чекаємо чогось подібного); доля обернулася іншим 
боком (тобто перебіг подій до цього моменту був цілком нормальним, позитивним, 
як і належить), доля підставила ногу (несподівана неприємна подія, такої "нетипо-
вої поведінки" ніхто від долі не чекає). Можна припустити, що саме завдяки підсві-
домому знанню позитивної аксіологічної значущості цього слова І.Я. Франко, гово-
рячи про своє нелегке, сповнене трагізмом, життя, вжив русизм судьба замість до-
ля: Ціле життя, ціла судьба моя – не романтизм, а проста груба проза (І. Франко). 

Разом з тим у поетичних перекладах з української на російську мову слово доля 
не замінюється російським судьба, що, безумовно, робить честь інтуїції переклада-
чів, зайвий раз підкреслюючи позитивну конотативну забарвленість цього україн-
ського концепту: 
Доле, де ти? Доле, де ти? 
Нема ніякої, 
Коли доброї жаль, Боже, 
То дай злої, злої! (Т. Шевченко) 
Доля, где ты? Доля, где ты? 
По тебе тоскую! 
Если доброй жалко, Боже, – 
Дай хоть злую, злую! 
Доле! Доле! 
Моя ти співаная воле! (Т. Шевченко) 
Доля! Доля! 
Пропетая ты моя воля! 
Як оступлять тебе, доле, 
Діточки – дівчата, 
Й защебечуть по своєму 
Доброму звичаю… (Т. Шевченко) 
Как обступит тебя, радость, 
Хоровод девичий, –  
Словно пташки защебечут,–  
Таков их обычай… 
В останньому випадку лексемою радость у перекладі експлікується імпліцитна 

сема слова оригіналу доля – "надія на удачу, щастя, талан". 
Ще одним аргументом для визнання позитивної оцінності українського концеп-

ту доля можуть послужити дані слов'янської міфології: Долею звали духа – покро-
вителя людини, який дарував останній багатство й успіх. Доля уявлялася нашим 
далеким предкам у вигляді гарного веселого юнака чи золотокудрої красуні, що 
блукали по білому світу (звідси, очевидно, укр. піти шукати долі) і все на своєму 
шляху могли подолати: болото, річку, ліс, гори. Хорошій людині Доля допомагала, 
а від лихої, лінивої, недбайливої, п'яниці обов'язково йшла геть [Персонажи славя-
нской мифологии 1993, 60]. 

Остаточним аргументом на користь визнання позитивної аксіології в українсь-
кого культурного концепту ДОЛЯ став психолінгвістичний експеримент, проведе-
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ний за методикою семантичного диференціала в його модифікованій версії. Реакції 
96 учасників експерименту (90 дівчат та 6 юнаків віком від вісімнадцяти до двадця-
ти восьми років) на слово-стимул доля розподілилися таким чином: Доля: + 3 → 25; 
+ 2 → 25; + 1 → 21; 0 → 11; – 3 → 0; – 2→ 6; – 1 → 8. Усього: позитивних реакцій – 71; 
нейтральних – 11; негативних – 14. 

Таким чином, експериментальні дані засвідчують справедливість формулювання 
етнічної компоненти семантики українського концепту ДОЛЯ саме в такий спосіб: 
"скоріше можна очікувати чогось доброго, ніж поганого". 

Серед концептів, які характеризують нашу ментальність, слід виділити поняття 
лихо, яке, на мій погляд, відбиває певні установки світосприйняття українців, зумов-
лені реакцією "vita minima", "відступом у себе" [Храмова 1992, 12] внаслідок усвідо-
млення неможливості подолати поширені в світі несправедливість, неволю і нещастя. 
Коли думаєш про це, мимоволі на думку спадають міркування Зеновії Франко про 
"гени мучеництва, акумульовані в генофонді українського народу" [Франко Зеновія 
2003, 278]. Лихо в українському лінгвокультурному просторі – це не лише горе, біда, 
страждання, нещастя, неприємності: "… кажеш, що пам'ятаєш давнє лихо?... Правда, 
що й то лихо було – тяжке лихо, що нас до землі гнуло, над нами знущалося, за лю-
дей нас не лічило. А проте те давнє лихо не різнило людей… А тепер яке лихо наста-
ло? Сьогочасне лихо – то справжнє лихо!"; "Як тебе колись лихо спіткало, вони тебе 
приберегли й не дали лихові тебе посісти, а як їх прикрутило голодне лихо, то що ти з 
ними вчинила? (Там само) – "Когда тебя какая беда посещала, они тебя оберегали и 
не дали беде тебя одолеть, а когда их скрутила голодная беда, что ты с ними сдела-
ла?" (П. Мирний, Лихо давнє й сьогочасне), лихо – це зла світова сила, яка виступає 
родовим поняттям щодо горя, біди, страждань, нещастя, неприємностей, зумовлюю-
чи їх появу та існування. Корені цього концепту сягають східнослов'янської міфоло-
гії, де лихо було власним ім'ям, позначаючи величезну однооку злу бабу. На зріст Ли-
хо була вища за дерева, спала на ліжку з людських кісток і не знала ні жалю, ні спів-
чуття до живих істот: все живе на своєму шляху вона затоптувала, розривала і з'їдала 
[Персонажи славянской мифологии 1993, 111]. Відлуння колишнього ідентифікую-
чого характеру цього cлова можна простежити у таких дискурсах: 
Лихо конем не об'їхати; Швидко йди – доженеш лихо; іди тихо – тебе дожене ли-

хо; Не шукай лиха – само тебе знайде; Нема нічого без лиха; Багатство дочасне, а 
лихо довічне [Українські народні прислів'я та приказки 1963]. 
Лихо, люде, всюди лихо,  
Нігде пригорнуться… (Т.Шевченко) 
Летіть в Україну, – 
Хоч і лихо зустрінеться, 
Так не на чужині. (Т. Шевченко) 
Люди сплять, спить і людськеє лихо, –  
Лихо сили не має в сю ніч. (Л.Українка) 
Тяжка годинонько! 
Гірка хвилинонько! 
Лихо не спить… (Л. Українка) 
"Його боялись, бо міг зробити людям багато лиха" (М. Коцюбинський).  
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Очевидну пейоративну маркованість цієї лексеми виявляють її численні словотві-
рні похідні різної частиномовної приналежності: лиходій, лиходійка, лиховод, лихо-
дійство, лиходіяння, лихоліття, лихоманка, лихослов, лихослів'я; лиходіяти, лихома-
нити, лихословити; лихий, лиховісний, лиходійний, лихолітній, лихоманковий, лихослі-
вний; лиховісно, лихоманково. Показовим для визначення національної оцінки лиха 
виступає зіставлення деяких українських слів, які містять у своєму складі кореневу 
морфему лих/лиш, з їх російськими відповідниками: лихвар – ростовщик; лихварсь-
кий – ростовщический; лишати – оставлять; Ой, лишенько мені! – Батюшки! Ма-
тушки! На відміну від російського ад'єктива лихой, оцінність якого може бути визна-
чена як амбівалентна (порівняймо лихой недуг, лихой человек, лихая година, лиха беда 
начало і, з другого боку, лихой наездник, лихая атака, лихой водитель), укр. лихий 
розвиває в своїй семантиці виключно негативні смисли (лиха людина, лиха хвороба, 
лиха сила, лихий ворог, лихі думки, лиха година тощо). Негативна аксіологія цього 
культурного концепту підтверджується також експериментально: 
Лихо: – 3→ 52 реакції; – 2 → 19 реакцій; – 1 →14 реакцій; 0 → 11реакцій; +3→ 0 

реакцій; +2 → 0 реакцій; +1→ 0 реакцій. 
Усього: негативних реакцій на слово-стимул лихо – 85; нейтральних – 11; пози-

тивних – 0. 
Розглядаючи концепти як концентроване вираження духовно-емоційного досві-

ду певного етносу, не можна не звернутися до поняття людської особистості як но-
сія цього досвіду. Користуючись мовою семантичних примітивів як лексичних уні-
версалій, придатних для опису будь-яких мов та культур [Вежбицкая 1995], визна-
чимо людську особистість у такий спосіб: це суб'єкт того чи того етнокультурного 
соціуму, який певним чином бажає, відчуває, думає, знає, говорить і діє, тобто ха-
рактеризується мотивованою пізнавальною, емоційною та практичною діяльністю. 
Внутрішній світ кожної людської особистості характеризується різним співвідно-
шенням властивостей розуму (ratio), з одного боку, і властивостей серця і душі 
(emotio) – з другого. У чому ж тоді виявляється етнічна зумовленість поняття "осо-
бистість"? Найімовірніше, у різній якісній наповненості цих понять і в специфіці 
їхньої взаємної співвіднесеності. Так, в основі англосаксонської моделі етнічної 
особистості лежить протиставлення "матеріального" (body) "інтелектуальному" 
(mind), що відбиває зосередженість цієї особистості на мисленні (thinking) і знанні 
(knowing), "які перебувають поза сферою почуттів, Духу і підсвідомого" [Вежбиц-
кая 1996, 384; Bruner 1990, 72 – 73; Geertz 1984, 123 – 136]. Українська ж та росій-
ська етнічні моделі особистості, на мій погляд, ґрунтуються на протиставленні тіла 
як матеріального компонента душі (серцю) як морально-емоційному ядру людини; 
сфера ірраціонального, неконтрольованого розумом тут виступає головною. Душа 
(серце) виступає в українському культурному ареалі символом внутрішнього пси-
хічного світу людини, місцем локалізації її емоцій і "високих" бажань, пов'язаних із 
задоволенням духовних потреб: душа радіє, тішиться, болить, поривається, три-
вожиться, не приймає; серце підказує, віщує, чує, ниє, не привертається. "Буває 
іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу" (Т. Шевченко); "Думи ду-
шу осідають, і капають сльози" (Т. Шевченко); "А тепер я пішла до тебе всією ду-
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шею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто її жалує" (Л. Українка); "Не раз в 
душі наступить перелом, і очі глянуть у бездонну яму" (Л. Українка). 

Якщо використовувати метамову семантичного опису, концепти душа і серце 
можуть бути представлені семантичними примітивами "хотіти" і "відчувати". Душа 
і серце (серце в переносному значенні "осередок почуттів, переживань, настрою 
людини"), будучи абстрактними поняттями, метафорично переосмислюються в 
конкретних образах певного вмістища, що має цілком визначені просторові харак-
теристики: укр. порожньо в душі, прирости до душі, сидіти в душі, хоч із душі вий-
ми, заходити в душу, тягти за душу, брати за душу, на дно душі, за душею, у глиби-
ні душі /серця, з відкритою душею/серцем, на дні серця, до глибини серця, серце 
стискується (стиснулося).  

Разом з тим існують певні словотвірні деривати і фразеологічні словосполучен-
ня, наприклад: укр. щиросердий, серцеїд; заграло серце, запалилося серце, кам'яне 
серце, гаряче серце, мати м'яке серце, завойовувати серце, обгортати серце ту-
гою, серце холоне, серце в тузі, покласти руку на серце, серце з перцем, від щирого 
серця, – у яких заміна компонента серце компонентом душа навряд чи можлива. 
Очевидно, це свідчить про більшу спеціалізацію слова серце в переносному зна-
ченні "символ переживань, почуттів, настрою людини" на вираженні подій емоцій-
ного життя людини: "Дай серцеві волю – заведе в неволю" (М. Кропивницький); 
"Серце не в нашій волі, любить, кого схоче" (І. Нечуй-Левицький); "Вибрала, кого 
серце підказало" (О. Гончар); "Серце не навчиш" (Ю. Федькович); "Серцю не зака-
жеш" (І. Карпенко-Карий). 

У російській мові досить важко підібрати адекватні відповідники таким україн-
ським фразеологічним сполукам, як мулько на серці, серце тліє, умлівати серцем, 
краяти серце, переїдати серце, кусати за серце, відводити тугу від серця, через 
їхню яскраву експресію та образність. Звертає на себе увагу спеціалізація цих ідіо-
матичних сполук на вираженні негативних емоцій, що властиво також українським 
загальномовним порівнянням з компонентом серце, напр.: мов (немов, наче) п'явки 
за серце ссуть, мов ножем вколоти у серце, мов хто серпом різнув (різонув) по сер-
цю, мов хто встромив (вгородив) ніж (ножа) в серце, мов хто шпигонув ножем у 
серце, мов хто всадив кулю у серце, мов хто батогом по серцю стьобає (стьобнув, 
стьобне). Лише одному з українських образних порівнянь з компонентом серце – 
наче (мов, як) ножем полоснути по серцю, – вдалося знайти перекладний еквіва-
лент у російській мові: как (словно) ножом по сердцу (полоснуть), нож в сердце. 
Це може стати ще одним аргументом на користь визнання української кордоцент-
ричності, особливостей емоційної вдачі українця, яку трагічна доля України здебі-
льшого визначила через негативну чутливість [Кононенко 1996, 40; Храмова 1992, 
10 – 11]. Незважаючи на все вищезазначене, номен серце все-таки залишається по-
зитивно зарядженим словом, виступаючи символом любовних почуттів, душевної 
прихильності, про що свідчать його словотвірні деривати: укр. серденя, серденько, 
серденятко, сердечний тощо. Позитивний потенціал зберігається навіть у таких де-
риватах, як укр. сердитий – "роздратований, гнівний"; сердитися – "бути у стані 
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гніву, роздратування; гніватися" (Пор. із синонімічним словом злий). В українській 
мові номен серце широко використовується у функції метонімічного пестливого 
позначення людини при звертанні, що також підтверджує його позитивний семан-
тичний потенціал: "Cерце моє, ненько! Скажи мені щиру правду, де милий-
серденько?" (Т. Шевченко); "Серце моє! доле моя! Розкрий карі очі! Подивися, 
усміхнися!" (Т. Шевченко). Не можна не згадати і Вірку-Сердючку, з образом якої в 
українського глядача пов'язані все-таки більшою мірою позитивні емоції. Меліора-
тивну аксіологію концептів душа та серце підтвердив також психолінгвістичний 
експеримент, проведений за методом семантичного диференціала його модифіко-
ваній версії [Белянин 1999, 82 – 84]. Учасникам експерименту було запропоновано 
оцінити за семибальною шкалою ( + 3; + 2; + 1; 0; – 1; – 2; – 3) конотативний поте-
нціал номенів серце і душа. В експерименті взяли участь студенти-філологи першо-
го та п'ятого курсів філологічного факультету та факультету іноземної філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (експеримент про-
водився у 2000 р.), 90 дівчат та 6 юнаків віком від вісімнадцяти до двадцяти восьми 
років, усього – 96 осіб. Нижче подаються результати експерименту: 
Серце: + 3→ 49 реакцій; + 2 → 29 реакцій; + 1 → 8 реакцій; 0 → 10 реакцій;  

– 1→ 0 реакцій; – 2 → 0 реакцій; – 3→ 0 реакцій. 
Усього: позитивних реакцій на слово-стимул серце – 86; нейтральних – 10; нега-

тивних – 0. 
Душа: + 3→ 64 реакцій; + 2 → 26 реакцій; + 1 → 5 реакцій; 0 → 1 реакція;  
–1→ 0 реакцій; – 2 → 0 реакцій; – 3→ 0 реакцій. 
Усього: позитивних реакцій на слово-стимул душа – 95; нейтральних – 1; нега-

тивних – 0. 
Якщо серце протиставлене розуму, то душа, як вже зазначалося, протиставлена 

тілу (ідеальне – матеріальне): укр. "Тіло вмре, а душа ніколи не вмирає" (П. Мир-
ний); душею і тілом, душа прощається (розлучається) з тілом, ледве душа дер-
житься у тілі, душа вилітає з тіла, душа пішла з тіла, душа держиться (трима-
ється) в тілі. Стосовно серця душа виступає ширшим поняттям, вона відає не лише 
емоціями, а й думками, бажаннями, схильностями і преференціями людини: душа 
не лежить до кого/чого – "немає прихильності, симпатії до кого-небудь, не подоба-
ється хтось, щось"; скільки душа забажає – "багато, без будь-яких обмежень", як 
душа забажає (захоче, запрагне) – "як хто-небудь вважає за потрібне, за власним 
вибором", душа поривається – "хто-небудь відчуває нестримний потяг до ко-
го/чого-небудь". 

Репрезентуючи внутрішній світ людини в цілому, номен душа метонімічно 
може позначати людину в певному морально-етичному ракурсі: бісова (чортова, 
проклята, окаянна, собача) душа, заяча душа, каїнова душа, темна душа, черст-
ва душа, щира (золота) душа, широка душа. Проте поняття душа в українській 
мовній свідомості насамперед асоціюється з позитивною оцінкою, що простежу-
ється в таких слововживаннях: 1) укр. душа товариства – "натхненник чого-
небудь, головна діюча особа"; 2) у звертаннях розмовного типу переважно до жі-
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нок: Жінко-душечко (тобто любий/люба). Однак треба зазначити, що хоча україн-
ська мова й використовує на позначення осіб пестливі форми, похідні від душа – 
душенька, душечка, проте у звертаннях позитивно-оцінного характеру використо-
вується переважно номен серце і його похідне – серденько. Таким чином, у межах 
української лінгвокультури концепти душа і серце виступають "alter ego" людини, 
головним регулятором її психічного, насамперед емоційного життя, що підтвер-
джує висновки українських мислителів (Сковорода, Гоголь, Юркевич, Куліш, 
Чижевський) про емоційність (навіть сентиментальність), чутливість та ліризм, 
властивих психічному укладу українця. 

У зв'язку з цим не можна не згадати "філософії серця" Памфіла Юркевича, яка 
підвела підсумок добі української класичної філософії від Г. Сковороди до М. Го-
голя. За П. Юркевичем, серце виступає найглибшою основою людського існуван-
ня, духовно-моральним джерелом діяльності людини. Саме в житті серця – пере-
живаннях, почуттях, реакціях, а не в думці з її формою загальності виражається 
індивідуальність особи. Саме серце виступає справжньою глибиною людського 
духу, функцією, відносно якої розум є лише надбудовою та поверхнею, а не коре-
нем духовного життя людини [Мала енциклопедія етнодержавознавства 1997, 905 
– 906]. Цим міркуванням П. Юркевича суголосні роздуми Миколи Костомарова, 
який вважав основою душевного життя людини почуття: "Почуття є основа уся-
кого проявлення духа, що викликає думки і вчинки, є корінь морального буття. 
Пізнати почуття людини – значить пізнати її заховане єство" [Цит. за Чижевський 
2005, с. 113]. "Внутрішня людина", її серце – основа і україноцентричного світо-
гляду Пантелеймона Куліша, який протиставляв "внутрішню людину" "зовніш-
ній", віддаючи всі переваги першій. За Д. Чижевським, "внутрішня людина" для 
П. Куліша насамперед пов'язана з Україною, рідним краєм, з батьківщиною: "За-
бути" про неї можливо лише, коли зовнішнє в людині бере гору над внутрішнім. 
І через усе життя Куліша тягнуться спроби то з того, то з іншого пункту погляду, 
то там, то тут провести демаркаційну лінію між внутрішнім і зовнішнім не лише в 
людині, а і в світі, і в суспільстві, і в історії… На внутрішньому, на "серці" можна 
і треба збудувати ідею України, "зовнішнє" треба відкинути як їй вороже і шкід-
ливе" [Чижевський 2005, с. 119]. Як видається, мовні дані та український філо-
софський дискурс висвічують ще одну характерну рису української душі – її інт-
ровертність, яка у свою чергу і зумовлює високий рівень індивідуалізму, прита-
манний українському національному характеру.  

Своєрідність етнічної особистості виявляється не лише на морфологічному та 
лексичному мовних рівнях, а й на синтаксичному мовному стратумі. Як видається, 
дослідження окремих виявів загальних властивостей висловлення як частини текс-
ту здатне пролити світло на національні властивості характеру і способу осмислен-
ня світу, які властиві певному етносові. Цікаві дані для вивчення специфіки вияву 
етнічного суб'єкта в синтаксисі можуть дати безособові речення української мови. 
Якщо в особових двоскладних реченнях основною фігурою є людина – суб'єкт дії 
чи стану, який поєднує в собі "... дві ролі – агенса і джерела сили (каузатора і вико-
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навця дії)" [Артутюнова 1999, 796], то в безособових реченнях агенсом виступає 
якась сила, що локалізується поза людиною чи всередині людини: "У садку поміж 
деревами понасипало кучугури" (П. Мирний); Добре довго пам'ятається, а злеє – 
ще довше, − проте джерело цієї невизначеної сили не експліковано. Дія в безособо-
вих реченнях виступає некерованою і неконтрольованою, більше того, часто-густо 
події, що описуються безособовими реченнями, не підвладні людському розумові і 
є радше поганими, ніж хорошими: укр. "Однак мене морозить. Щось од спини роз-
лазиться холодними мурашками по всьому тілу" (М. Коцюбинський), "Цілісінький 
день мене і терло, і м'яло, і ходити не давало" (П. Мирний); "Ні, у вас чудна нату-
ра, ви, наприклад, казали, що вам тут не пишеться, а тим часом ви на лоні приро-
ди" (Л. Українка), "Чую я – не спиться щось моєму парубкові" (М. Вовчок), "У сні 
зайшов я в дивную долину. Було так ясно, тихо, легко в ній, що бачилось мені: не 
йду, а лину" (І. Франко), "Мені ввижається, як в тихім, ріднім колі старий дідусь 
навча своїх онуків" (Л.Українка), "Вітер свистів Гафійці у вуха, а їй здавалось, що 
її кличуть" (М. Коцюбинський), "Гурій спав. Йому, сердешному, й не снилось, що 
дома нищечком робилось" (Т. Шевченко), "А про онука онукового, який уже дово-
дився батьком Микиті й Грицькові, пам'яталося, що був він упертий та настирли-
вий…, скажений на роботу й гарячий серцем" (Ю. Яновський), "Двічі, тричі зробив 
що – уже йому й не хочеться, уже йому новинку подавай" (П. Мирний), "Є ж на 
світі невезучі люди, яким ні в чому не таланить" (М. Стельмах). 

Як бачимо, у наведених реченнях суб'єкт виступає не активним началом, а паси-
вним "експерієнцером", який відчуває на собі непереборну дію невизначеної сили, 
що детермінує його інтелектуальний, емоційно-вольовий і фізичний стан. Когніти-
вний модус інтерпретації дозволяє трактувати безособові речення української мови 
як особливі національно-специфічні когнітивні моделі синтаксичного мовного рів-
ня, що визначають параметри взаємодії етнічної особистості з навколишнім світом. 
У зв'язку з цим можна висловити гіпотезу про більший порівняно з іншими етноса-
ми вплив ірраціонального на психічне сприйняття українця, рефлексія чого виявля-
ється у безособових синтаксичних структурах. Це припущення цілком і повністю 
відповідає наведеним вище філософським міркуванням стосовно українського на-
ціонального характеру. 

Визначний український філософ Д. Чижевський наголошував, що протягом віків 
народний світогляд не залишається незмінним: "І впливи чужих культур, і великі 
зміни у власнім житті – все це накладає свій відбиток на психіку народню" [Чижев-
ський 2005, 14]. Українські мис ленники завжди вірили, що любов, яка виникає з 
природи серця людини, веде до встановлення миру між людьми, загальної приязні та 
братства. Згадаймо і публіцистичні рядки І. Франка: "властивий поступ починається 
аж там, де наступає здруження" [Франко 1956, 404]. Притаманний нам потяг до вели-
кого та безмежного (український культурний концепт СТЕП) та сила СЕРЦЯ, хо-
четься вірити, подолають всі труднації бурхливого сьогодення і наблизять виконання 
найпершої задачі нашого народу, яку свого часу сформулював І. Франко "..стояти за 
своїми власними інтересами і дбати про своє власне утримання" [Франко 1956, 272]. 
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В статье рассматриваются константы украинского этнического сознания через призму их 
преломления в формально-семантических мирах украинского языка. Основное внимание сосредо-
точено на украинских культурных концептах ДОЛЯ, ВОЛЯ, ЛИХО, ДУША, СЕРЦЕ как психиче-
ских квантах национально-культурного сознания украинцев и на безличных синтаксических 
структурах–репрезентантах онтологических особенностей украинского мировосприятия и ми-
ропереживания. 

Ключевые слова: лингвокультурология, культурный концепт, этническая личность, кордо 
центричность, иррациональность. 

 
The article is devoted to analysis of Ukrainian ethnic consciousness given through its reflection in 

Ukrainian language forms. Attention is mainly focused on Ukrainian cultural concepts ДОЛЯ (≈ fate, 
destiny), ВОЛЯ (≈ liberty, freedom), ЛИХО(≈ misfortune, evil), ДУША (≈ soul), СЕРЦЕ (heart) which 
are looked upon as ethnic consciousness' quantums of the Ukrainian mentality. Non-personal syntactic 
structures representing ontological features of Ukrainian world vision and perception have also been 
under research. 

Key words: cultural linguistics, cultural concept, ethnic personality, cordial centrism, irrationality. 
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