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ВСТУП 

У центрі сучасної лінгвістики знаходиться антропоцентричний підхід, з 

яким пов’язаний бурхливий розвиток таких мовознавчих напрямів, як 

когнітивна і комунікативна лінгвістика, психо- і соціолінгвістика, 

прагмалінгвістика. Зокрема, когнітивна лінгвістика вивчає ментальні процеси, 

які відбуваються у сприйманні, осмисленні й пізнанні дійсності, а також форми 

та види цих ментальних репрезентацій. Найважливішим об’єктом дослідження 

в когнітивній лінгвістиці є концепт як концентрат культури і досвіду народу. 

Моделювання концептів сьогодні здійснюється з позиції двох провідних 

напрямів: лінгвокогнітивного і лінгвокультурологічного. 

Лінгвокультурологічний підхід до вивчення специфіки національної 

концептосфери представлений працями С. Г. Воркачова, В. В. Жайворонка, 

В В. Карасика, В. І. Кононенка, В. А. Маслової, О. І. Потапенка, 

О. О. Селіванової, Г. Г. Слишкіна, Ю. С. Степанова та ін. 

Ключовими концептами культури є головні одиниці картини світу, які 

особливо важливі як для певної мовної особистості, так і для лінгвокультурної 

спільноти загалом. Концептосфера української культури також 

характеризується специфічними національними концептами, з-поміж яких 

українські дослідники акцентували увагу на таких: правда (В. П. Мусієнко), 

краса (О. М. Цапок), шлях (Т. В. Радзієвська), дім (Т. В. Даренська), доля (Т. В. 

Даренська), гріх (Н. В. Вдовиченко), життя (Ж. Краснобаєва-Чорна), воля (О. 

Яцкевич), час (О. Задорожна), земля (С. Шуляк, К. Голобородько), 

флороконцепти (І. Рогальська), абстрактно-емоційні концепти (В. І. Кононенко) 

тощо. Концепт «надія» на прикладі пареміологічного фонду досліджувала І. 

Тарасюк. 

Як бачимо, опис українських культурних концептів є актуальним 

питанням сучасної лінгвістики. При цьому задля вивчення семантики мовних 

культурних знаків недостатньо традиційних лінгвістичних методів, тому 

основним напрямом дослідження було обрано лінгвокультурологічний, 

сутність  якого полягає у вивченні мовних репрезентацій концептів як 

елементів національної лінгвокультури у зв’язку з національними цінностями. 



Однак, як зазначає В. А. Маслова, універсальні концепти в кожного народу 

набувають «особливих, тільки йому властивих співвідношень між цими 

концептами, що створює основу національного світогляду та оцінки світу» [16, 

74]. Таким чином, започатковане дослідження робить внесок у вивчення складу 

концептосфери української культури. 

Мета наукової роботи полягає у з'ясуванні національної специфіки 

концепту «надія» на основі аналізу лексикографічних джерел, релігійних і 

художніх творів, паремій. Реалізація поставленої мети потребувала розв'язання 

таких завдань: 

1) охарактеризувати лінгвокультурологічний напрям вивчення концепту; 

2) визначити місце надії в українській мовній картині світу на основі 

аналізу лексикографічних джерел; 

3) подати лінгвокультурологічний опис концепту «надія» з опорою на 

різноманітні контексти, зокрема релігійні твори та паремії; 

4) визначити когнітивні ознаки, що формують концепт «надія», на основі 

інтерпретації його в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» та оповіданні 

«П'ятизлотник». 

Об’єкт дослідження – концепт «надія» як базовий концепт української 

лінгвокультури. Предмет дослідження – зміст і структура концепту «надія» в 

українській лінгвокультурі.  

Методи дослідження: описовий при визначенні теоретичних засад 

роботи, концептуальний аналіз, компонентний аналіз для опису семантичного 

змісту лексем, що репрезентують концепт, контекстуально-інтерпретаційний 

аналіз з метою виявлення специфіки функціонування концепту в тексті. 

Практичне значення роботи визначається тим, що отримані результати 

можуть бути використані при укладанні лінгвокультурологічних словників, під 

час підготовки навчально-методичних матеріалів для читання таких курсів, як 

лексикологія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел.   



Розділ 1. Лінгвокультурологічний напрям вивчення концепту 

 

На сучасному етапі розвитку мовознавства простежуємо підвищену увагу 

лінгвістів до вивчення взаємозв'язку мови й культури, мови і ментальності. 

Духовний світ етносу закодований у його мові. Оскільки людина виступає 

одночасно носієм рідної мови і культури, мовні знаки, за твердженням 

В. А. Маслової, набувають здатності виконувати функцію знаків культури. 

Саме тому мова відображає культурно-національну ментальність її носіїв, що 

особливо проявляється у словах-символах,  культурних концептах тощо. 

Зокрема, концепт отримав міждисциплінарний статус і використовується у двох 

нових парадигмах: лінгвокогнітології та лінгвокультурології.  

Когнітивно зорієнтований напрям активно розвивається у сучасному 

мовознавстві, а термін «концепт» став ключовим у лінгвістиці. Науковці 

намагаються визначити основні поняття та розглянути основні підходи до 

вивчення концепту, його типологію. Однак, незважаючи на це, багато питань 

цієї галузі і досі залишаються недостатньо вивченими. 

Дослідженням обраної теми займалися та аналізували у своїх працях різні 

аспекти такі дослідники, як Дж. Лакофф та М. Джонсон, Н. Арутюнова, 

Ю. Апресян, Н. Рябцева, О. Кубрякова, В. Дем’янков, А. Вежбицька, 

Ю. Степанов, В. Іващенко, М. Полюжин, А. Приходько, С. Воркачов, 

О. Залевська, В. Карасик, О. Кубрякова, О. Потапенко, В. Жайворонок, 

В. Кононенко, О. Селіванова та інші. 

На сьогодні існують різні погляди на походження поняття «концепту», 

немає єдиної точки зору в його визначенні. За першою версією, слово 

«концепт» походить від латинського conceptus, що в перекладі означає «думка, 

уявлення, поняття», і первинно застосовувалося як термін логіки та філософії. 

За другою версією, автором якої є В. Колесов, під концептом розуміють «не 

conceptus (умовно передається терміном «поняття»), а conceptum («зародок», 

«зернятко»), з якого й виростають у процесі комунікації всі змістові форми 

його втілення в дійсності» [12, 81]. Уважають, що правильним є обидві версії 



походження терміна, проте  друга точніше відбиває суть лінгвістичної 

категорії. 

У когнітивній лінгвістиці розрізняють такі напрями вивчення концепту: 

лінгвокультурологічний, семантико-когнітивний, логічний, філософсько-

семіотичний.  

Представники семантико-когнітивного напряму (О. С. Кубрякова, 

Н.А. Болдирев, З. Д. Попова, Й.А. Стернін, А. П. Бабушкін) інтерпретують 

концепт як одиницю оперативної пам'яті, свідомості, що виступає як 

відображення певного факту дійсності. Концепти утворюються в процесі 

мозкового конструювання (концептуалізації) предметів і явищ навколишнього 

світу, відображають зміст знань, досвіду, результатів усієї діяльності людини та 

результати пізнання навколишнього світу в певному вигляді одиниць. 

Представники другого, культурологічного напряму (А. Вежбицька, 

Н.Д. Арутюнова, В. І. Карасик, В. В. Красних, Д. С. Лихачов, В. А. Маслова, 

Ю.С. Степанов, С. Х. Ляпін, В. І. Шаховський, С. Г. Воркачов) розглядають 

концепт як ментальне утворення, позначене етносемантичною специфікою [10, 

6]. 

Як підкреслюють З. Д. Попова та Й. А. Стернін, лінгвокультурологічний 

підхід передбачає вивчення специфіки національної концептосфери від 

культури до свідомості. Цей підхід визначає концепт як базову одиницю 

культури, яка характеризується образним, понятійним і ціннісним 

компонентами, з перевагою останнього (В. І. Карасик) [18, 13]. Завдяки 

кумулятивній функцій мова зберігає та передає народний досвід, його історію, 

світогляд та світосприймання. Відповідно лінгвокультурологічний напрям  

спрямований на «вивчення названих мовними одиницями концептів як 

елементів національної лінгвокультури в їх зв'язку з національними цінностями 

і національними особливостями цієї культури» [18, 16]. За образним 

визначенням Н. Д. Арутюнової, концепт – це «поняття, занурене в культуру». 

Значну увагу культурологічному аспекту у вивченні концептів приділяв 

Ю. С. Степанов. Усю культуру він визначав як сукупність концептів та 

відношень між ними, а концепт розглядав як одиницю національної культури; 



«згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у 

ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за допомогою чого 

людина (…) сама входить у культуру, а в деяких  випадках і впливає на неї» 

[23, 40]. 

У цьому напрямі важливими і цікавими є дослідження В. А. Маслової, яка 

за робоче бере таке визначення концепту — «це семантичне утворення, 

позначене лінгвокультурною специфікою та певним чином характеризує носія 

означеної етнокультури. Концепт, відтворюючи етнічне світосприймання, 

маркує етнічну мовну картину світу» [16, 47].  

На думку В. В. Жайворонка, концепти — це мовні одиниці, наповнені 

етнокультурним змістом, а не просто слова-знаки. Слова-концепти здебільшого 

функціонують у культурних контекстах, позначені образністю та 

етносимволікою, у мові характеризуються етнографічним, етноісторичним, 

етнокультурним, етнофілософським та іншими національно-культурними 

підтекстами [7, 27]. 

Особливою є позиція С. Г. Воркачова, який пропонує на позначення 

лінгвоконцептів вищого рівня — універсалій духовної культури — 

використовувати термін «лінгвокультурна ідея» [4, 67]. Дослідник виділяє такі 

ознаки лінгвокультурного концепту: етнокультурне позначення, 

метафоричність та емоційність, семантична щільність, зорієнтованість на план 

вираження; з лінгвокультурним концептом обов'язково повинні бути пов'язані 

внутрішні переживання [4, 86]. 

Отже, мова пов'язує людей в націю/ етнос за допомогою концептів. При 

цьому концепти, як підкреслюють З. Д. Попова та Й. А. Стернін, формуються у 

свідомості людини з: її сприйняття світу; предметної діяльності; мисленнєвих 

дій з концептами, що вже існують у свідомості; із мовленнєвого спілкування; 

шляхом свідомого вивчення мовних одиниць [18, 149].  Водночас 

В. А. Маслова зазначає, що концепти є результатом зіткнення словникового 

значення з особистим та народним досвідом людини, а тому вони оточені 

емоційним, експресивним та оцінним ореолом. 



Таким чином, концепт має складну структуру, а саме, окрім понятійної 

основи, містить соціо-психо-культурну частину, яка не стільки мислиться 

носіями мови, скільки переживається, вона включає асоціації, емоції, оцінки, 

національні образи та конотації, властиві певній культурі [16, 98]. 

На думку Ю. С. Степанова, структура концепту включає в себе: 

 основну (актуальну) ознаку; 

 додаткову (пасивну, історичну) ознаку; 

 внутрішню форму [23, 145]. 

Саме внутрішня форма, етимологічна ознака або етимологія відкривається 

лише дослідникам, для всіх інших ці ознаки існують опосередковано, як основа, 

яка непомітна і на якій виникають та тримаються інші значення. Тому, концепт 

— це одиниця колективної свідомості (апелює до вищих духовних цінностей), 

що має мовне вираження і позначена етнокультурною специфікою. 

У більш загальному значенні структуру концепту можна уявити у вигляді 

кола, в центрі якого лежить основне поняття — ядро концепту, а на периферії 

знаходиться все те, що привнесено культурою, традиціями, народним та 

особистим досвідом. Як підкреслює В. А. Маслова, таке визначення є найбільш 

популярним і точним у сучасній лінгвістиці. Окремо підкреслимо, що центром 

концепту завжди є цінність, оскільки концепт щільно пов'язаний з культурою, а 

в основі культури знаходиться саме ціннісний принцип [16, 54]. 

Дискусійним у когнітивній лінгвістиці залишається питання типології та 

кількості концептів. Так, С. Г. Воркачов розрізняє концепти-універсалії 

духовної культури (щастя, свобода) та концепти-символи (реалії, що позначені 

національно-культурним забарвленням) (береза, хліб), але при 

лінгвоконцептологічному моделюванні надає перевагу першим [4]. Зокрема, 

концепти-духовні сутності, або, як їх називає В. І. Кононенко, духовно-

культурні концепти (воля, надія, віра, доля / недоля, кохання, любов; зло, добро) 

та традиційно-характерологічні концепти (родинність, побратимство, 

милосердя) [13] мають глибинний виховний потенціал,   відтворюють 

морально-етичні цінності українців та особливості національного 

світосприймання. Натомість В. В. Жайворонок акцентує увагу на концептах 



історико-культурної свідомості. До поданого ним переліку входять не просто 

слова-знаки, як підкреслює дослідник, а мовні одиниці, що мають національно-

культурний підтекст та пов'язані з народними звичаями, переказами, 

традиціями, історією (батько-мати, берегиня, вечорниці, земля, калина, козак, 

місяць, хата, душа тощо) [7]. 

Отже, в сучасній лінгвістиці утворилось три підходи до розгляду 

концепту. Перший полягає в тому, що до числа концептів належать лексеми, 

значення яких визначають зміст національної мовної свідомості і формують  

картину світу носіїв мови. Відповідно до другого підходу концепти містять  

семантичні ознаки, позначені лінгвокультурною специфікою, і характеризують 

носіїв певної етнокультури. Представники третього підходу до числа концептів 

відносять лише ті семантичні утворення, список яких певною мірою обмежений 

і які є ключовими для розуміння національного менталітету як специфічного 

ставлення до світу його носіїв [15, 285]. 

Аналіз концептів культури здійснюється не лише на матеріалі словників,  

повинні враховуватись різноманітні контексти його функціонування: художній, 

науковий, філософський, релігійний, публіцистичний, прислів'я та приказки 

тощо — і навіть його інтерпретація у суміжних видах мистецтва (живописі, 

музиці)[16].  

У започаткованому дослідженні для лінгвоконцептологічного опису було 

обрано культурний концепт «надія», адже «вивчення морально-етичних 

цінностей українства дає змогу глибше пізнати етнопсихологічні засади 

національного світосприймання, закладає підвалини відтворення картини світу, 

що виокремлює національну спільноту» [13, 11]. Надія посідає важливе місце в 

духовному житті людини, емоційно переживається і має широкий план 

вираження.  



Розділ 2. Надія як концепт-універсалія духовної культури 

 

2.1. Концепт «надія» в мовній свідомості українців 

Загальновідомо, що надія − це психоемотивне почуття, позитивна 

моральна риса в характері людини. Як концепт-універсалія духовної культури є 

важливим для української та інших мов світу, що знайшло відтворення в 

лексикографічних працях, пареміях і фразеологізмах, фольклорних і художніх 

творах. 

Ядро концепту ототожнюється з поняттям, зі значенням лексеми, яка 

виступає його мовним репрезентантом. За тлумачним словником, надія: 

1. Впевненість у можливості здійснення чогось бажаного, потрібного, 

приємного; сподівання.  Як же його у неволі Жити без надії? (Тарас Шевченко, 

II, 1953, 67); Одно тільки скрашало його життя невеселе: надія на краще, що 

жевріла в його серці (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 104); 

2. Те (той), на що (на кого) можна надіятися, покладатися, що (хто) є 

відрадою, опорою для кого-небудь. А он розпинають Вдову за подушне,  а сина 

кують, Єдиного сина, єдину дитину, Єдину надію! в військо оддають! (Тарас 

Шевченко, I, 1951, 242); Ось як вчинив з нею він, її надія, її опора (Олесь 

Гончар, Тронка, 1963, 244) [22]. 

Лексема «надія», яка має етнокультурний підтекст, витлумачується в 

«Словаре української мови» Б. Грінченка [21] і словнику-довіднику 

В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» [8]. Основний зміст концепту 

«надія», зафіксований у словниках, репрезентують семи «впевненість», 

«бажане», «потрібне», «сподівання», «відрада, опора». Вони становлять ядро 

концепту. Надія — це насамперед упевненість, яка вимагає від людини 

наявності внутрішніх сил, ресурсів для здійснення бажаного, потрібного. Надія, 

бажання, сподіванка пов'язуються семою «здійсненність», «здійснювати» — 

втілювати в життя, робити що-небудь дійсним. 

Виявлені когнітивні ознаки змушують замислитись над внутрішньою 

формою слова «НА-ДІЯ». В «Етимологічному словнику української мови» 

вказано, що «надія», «надійний», «надіятися» похідне утворення від основи 



інфінітива псл. naděti «накладати», «покладати», утвореного за допомогою 

префікса na- від дієслова děti «класти» [6, 26], тобто означає покладатися на 

щось або когось. Найближчими синонімами надії виступають лексеми 

«сподівання», «сподіванка», «сподія» (заст.), запозичені з польської мови 

spodziewac się та пов'язані з дієсловом dziac’ się «діятися», що відповідають 

українському дієслову «діяти» [6, 377]. Отже, важливим семантичним 

компонентом концепту «надія» можна вважати «дію» (Надія у Бозі, коли хліб у 

стозі. На Бога складайся, розуму ж тримайся).  

Лексична система будь-якої мови специфічна, зокрема в синонімічних, 

антонімічних або асоціативних рядах. Аналіз словникових дефініцій за 

тлумачним словником та використання словника синонімів дозволяє 

встановити ядро концепту на основі синонімічного розширення ключового 

слова, яке збігається з ім'ям концепту: сподівання, сподіванка, мрія, впевненість 

[9, 205], уповання, розрахунок. Названі синоніми актуалізують різні аспекти 

концепту: надія (очікування, впевненість); сподівання (перев. мн.), сподіванка 

(розм.) (з більшою певністю в здійсненні чогось); уповання (заст., уроч.) (тверда 

надія); розрахунок (припущення, що ґрунтується на яких-небудь міркуваннях, 

фактах); мрія (нездійсненна).  

Концепт «надія» в українській мові представлений низкою стійких 

сполук, паремій, фразеологічних одиниць, інтерпретація яких дозволяє 

виділити його національно-забарвлені компоненти.  

Так, до пареміологічного корпусу мови належить лексика, в якій 

««відкладені» найбільш давні та стійкі архетипи етнічної свідомості» [4, 96], 

тому паремії є достатньо інформативними для лінгвокультурологічного опису 

концепту. Аналіз збірок українських прислів'їв і приказок засвідчив достатню 

кількість паремій, що містять ключове слово-репрезентант концепту «надія». 

У народних пареміях духовність тісно пов'язана з поняттями віри, надії і 

любові, що становлять собою різні аспекти складної, але єдиної духовної 

категорії. Християнська надія — цілковите покладання на свою віру: На Бога 



надія [24, 1030]. Якщо віра стосується минулого і теперішнього, то надія 

завжди спрямована на майбутнє. Кожна людина обов'язково дивиться вперед, 

думає про краще, про радість і щастя, тому надію пов'язують з молодістю, 

життєрадістю: Хай радіє, поки надія серце гріє. Хто має надію, той молодіє [24, 

1030]. Без надії чоловік дуріє [8, 383]. У народній уяві надія супроводжує 

людину все життя: Де є життя, там є й надія [24, 1030]. Людині важко на 

життєвій дорозі без надії: Хто надію стратить, той жити не вартий [8, 383]. 

Щастя скоро покидає, а надія ніколи [27, 143]. Козак в дорозі, а надія в Бозі 

[26, 17].  

Слід підкреслити, що саме в релігії народ бачить істинне джерело надії: 

На Бога надія. Вся моя надія в Бозі [26, 94]. Однак з іншого боку, сподівання не 

повинно бути наївним, марним: Надіявся дід на мід та й утратив обід [8, 383]. 

Надіявся дід на обід, та без вечері ліг спати [26, 109]. Щоб бажане і потрібне 

здійснилось, потрібно докласти зусиль: На Бога надійся, а сам не плошай [26, 

2]. 

Крім того, в народній свідомості надія диференціюється на види: надія, 

пов'язана з Богом (На Бога надія [26, 94]), надія на себе (Надія в Бозі, коли хліб 

у стозі [8, 383]. Хто густо сіє, в того є надія [24, 1030]. На Бога надійся, а сам 

не плошай [26, 2]), на людей (Надія на Бога, а лицарство наше. На людей, як на 

Бога, а на себе, як на чорта (надію поклада) [26, 108]).  

Виокремлені паремії об’єктивують такі когнітивні ознаки концепту 

«надія»: 

1. Надія надає людині сили жити:  Де є життя, там є й надія. Хто має 

надію, той молодіє [24, 1030]. Без надії чоловік дуріє. Хто надію 

стратить, той жити не вартий [8, 383]. Щастя скоро покидає, а надія 

ніколи [27, 143]. 

2. Надія надає впевненості на краще (здійсниться бажане, приємне): З 

несподіваного часом і люди бувають. То не козак, що отаманом не думає 



бути. Колись і на нас сонечко гляне. Буде й на нашому тижні свято [26, 

95]. 

3. Надія — це праця (покладайся на себе): Хто густо сіє, в того є надія [24, 

1030]. На Бога надійся, а сам не плошай. На Бога складайся, розуму ж 

тримайся [26, 2]. Надіявся дід на мід, та води не пив [26, 109]. Надія на 

Бога, а лицарство наше. Надія в Бозі, коли хліб у стозі [8, 383]. 

4. Надію легко втратити: Надія в кут скрилася. Уже не надоложиш, 

уповаючи. Мала надія [26, 108].  

5. В українській православній свідомості надія — це Бог: На Бога надія. Вся 

моя надія в Бозі [26, 94]. Козак в дорозі, а надія в Бозі [26, 17].  

Крім того, концепт «надія» виступає головним у багатьох фразеологізмах, 

які репрезентують його загальномовні особливості та національно-культурну 

специфіку, наприклад: тішити себе надією (думкою, мрією і т. ін.) (сподівання, 

впевненість); жити надією (мрія, сподівання, бажання); плекати надію (віра, 

сподівання, можливість); подавати надію (опора, успіх); покладати надію 

(чекання, розрахунок, опора); уся надія (сильна віра у когось); не втрачати 

надію (віра); втрачати надію, остання надія (невпевненість, безнадія), мала 

надія, мало надії (невпевненість) [22]. 

Концепт, не обмежується поняттям та значенням слова, а має більш 

широкий зміст, що охоплює різноманітні зв’язки явища в картині світу і слова в 

мовній системі. Тому для визначення місця концепту в мовній свідомості 

недостатньо лексем, що номінують окремі його явища і фрагменти, необхідно 

схарактеризувати їх сполучуваність, що дає можливість більш повно 

експлікувати відповідний фрагмент картини. Зокрема, за «Словником епітетів 

української мови» С. Бибик, надія характеризується такими епітетами: 

безвідповідальна, блаженна, бліда, блискуча, відрадна, воскресла, земна, висока, 

марна, незламна, непевна, несміла, наївна, крилата, пекуча, промениста, тиха, 

тривожна, тверда, світла, романтична, таємна, туманна, чиста, яскрава, 

ясна [2]. Образні епітети утворюють опозицію надія — безнадія за такими 

критеріями: «світлий / темний»: блискуча, промениста, світла, чиста, яскрава, 

ясна / бліда, туманна, тривожна; «сильний/  слабкий»: блаженна, висока, 



відрадна, незламна, пекуча, тверда / марна, непевна, несміла, наївна, тиха; 

«активний / пасивний»: воскресла, земна, крилата, романтична /  

безвідповідальна, таємна. Здійснений розподіл епітетів засвідчив перевагу 

позитивної оцінки, яка пов'язана з концептом «надія». 

Отже, когнітивна інтерпретація складових концепту «надія» дозволяє 

зробити такі висновки. Надія — психоемотивне почуття, що вибудовує модель 

бажаного, сподіваного, потрібного у свідомості людини: віра в позитивне 

майбутнє, завжди сподівання на краще, протиставляється відчаю, безнадії; 

виокремлюються види надії, що мають різне забарвлення: надія на себе, на 

людей, на Бога. При цьому в українській картині світу концепт «надія» набуває 

позитивної емоційної оцінки. 

 

2.2. Концепт «надія» в релігійній літературі 

Як відомо, периферія концепту представлена по-різному: «дистрибуцією 

ключового слова, асоціативними зв'язками з іншими концептами, поглибленою 

інформацією, суб'єктивними досвідними знаннями, конотативними 

елементами» [20, 417], всім тим, що «привнесене культурою, традиціями, 

народним й особистим досвідом» [16, 55]. 

Надія — одна з християнських чеснот, тому це поняття насамперед 

глибоко та ґрунтовно осмислюється в релігійній та філософській літературі.  

Апостол Павло в Першому посланні до Корінтян говорив: «Тепер же 

зостаються: віра, надія, любов — цих троє, але найбільша з них — любов». 

Водночас надія — чеснота, що випливає з віри. Вона глибоко закорінена у вірі 

та ментальності народу. Через Біблію найближчі асоціати концепту «надія» — 

це віра і любов. Оскільки Бог для українського народу завжди дбає за щастя 

людини, то Він прагне дати все те, що зробить її щасливою. 

У Біблії концепт «надія» має глибше й ширше значення, ніж те, яке 

вкладаємо в нього у повсякденному побуті. Біблійні слова, перекладені з мови 

оригіналу як «надія», означають «чекати з нетерпінням» і «сподіватися 

добра». Як бачимо, це поняття складається з двох елементів. Воно включає в 

себе бажання досягти чогось доброго, а також підставу для віри, що це 



бажання здійсниться. Надія, яку пропонує Біблія, — не просто нереалістичне 

сподівання, воно ґрунтується на фактах та доказах, а тому має міцну основу [15, 

284]. Невипадково символом надії у християнському вченні є якір. Якір — 

опора корабля в морі, а надія виступає опорою душі в християнстві. 

Бог є джерелом справжньої надії. У біблійні часи Єгову називали «надією 

Ізраїлевою». Все, на що надіялись ізраїльтяни, пов’язувалось з Богом, тому він 

сам був їхньою надією. Отож вони не просто бажали чогось. Єгова постачав їм 

непохитну підставу для надії. Підтримуючи протягом багатьох століть близькі 

взаємини з ізраїльтянами, Бог давав їм чимало обіцянок, і всі вони здійснились. 

Ісус Навин, провідник ізраїльтян, сказав: «Признайте... що з добрих обітниць, 

які Господь, Бог ваш, дав вам, усі вони для вас справдились» [12, 144].  

У свідомості українців Бог зосереджує увагу не на помилках і вадах, а на 

наших позитивних рисах. Він надіється, що ми будемо чинити те, що 

правильне, і радіє, коли ми так робимо. Підтвердженням цього слугує народний 

вислів: «Бог дивиться на нас з надією».  

 Біблію в народі називають «книгою надії». Цікаво, що за матеріалами 

асоціативного словника поняття «надія» з’являється як реакція на слова: 

Мойсей, Біблія, святий, пророк, провідник [25, 256].  

Виділені когнітивні ознаки складають найближчу периферію концепту. 

Проінтерпретуємо їх на матеріалі релігійного дискурсу, беручи за основу 

український переклад Біблії та Псалтиря з метою виділення універсальних і 

водночас національно-культурних компонентів концепту. 

У християнській літературі важливе місце посідає Книга Псалмів, яка 

була першою перекладена старослов'янською мовою. У слов'янській Біблії 

Псалтир містить 150 духовних пісень, які широко вживаються у богослужіннях 

християнських (у т.ч. українських) церков. Власне, текст Псалтиря поширився в 

Україні відразу після прийняття християнства, а тому використовувався як 

шкільний підручник, часто переспівувався або цитувався в українській 

літературі. Одним із перекладачів Псалтиря був Іван Огієнко, митрополит 

Іларіон, церковний і культурний діяч України. Переклад Біблії сучасною 



українською літературною мовою був головним завданням, головною працею 

вченого, який багато зробив для розвитку національної духовної культури. 

Так, звернувшись до тексту Псалма 32 у перекладі І. Огієнка, можна 

виділити такі когнітивні ознаки: надія – уповання на Божу ласку і милосердя, 

життєва опора: 

Душа наша надію складає на Господа. 

Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо на Ймення 

святеє Його ми надію кладемо! 

Нехай твоя милість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на 

Тебе! [3]. 

З тексту псалма зрозуміло, що надія зміцнюється переконанням у тому, 

що людина не є самотньою у своїх турботах і проблемах. Вона завжди може 

покладатись на Господа, який є її духовною підтримкою у важку хвилину: І на 

Тебе надіятись будуть усі, що Ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, 

хто шукає Тебе! (Псалом 9) [3].  

Вмістилищем надії є душа і серце, тому вона викликає позитивні емоції,  

радість: 

Жертви правди приносьте, і надійтесь на Господа. 

Ти даєш більшу радість у серці моїм (Псалом 4) [3].  

Зокрема такі компоненти, як «серце» і «радість» є найбільш частотними у 

трактуванні надії як християнської чесноти у псалмах: Я надію на милість 

твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм!  (Псалом 11) [3]. Господь моя 

сила та щит мій, на нього надіялось серце моє, й він мені допоміг, і втішилося 

моє серце (Псалом 27) [3]. 

Крім того, аналіз текстів псалмів засвідчив, що домінантною лексемою на 

позначення в українській мові «очікуваного, бажаного, потрібного, приємного» 

виступає надія як ім'я концепту, універсалії духовної культури. Порівняймо 

переклад псалмів в українській і російській мовах: Господь любить тих, хто 

боїться Його, хто надію складає на милість Його! — Благоволит Господь к 

боящимся Его, к уповающим на милость Его (Псалом 146); Душа наша надію 

складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. — Душа наша уповает на 



Господа: Он — помощь наша и защита наша (Псалом 32) тощо. Так, в 

українському перекладі перевага надається лексемі «надія», натомість в 

російському — застарілій та урочистій лексемі «уповання», що засвідчує 

домінування народної релігії в українській православній свідомості. Поряд із 

цим у текстах псалмів актуалізується синонімічний ряд: надіятися (Я надіюся 

на Господа (Псалом 10) [3]), покладатися (Покладався на Господа він (Псалом 

22) [3]), вдаватися (Краще вдаватись до Господа (Псалом 117) [3]), уповати (І 

на слово його я вповаю (Псалом 129) [3]). 

Отже, у християнському світогляді надія — це сам Бог, Божа поміч 

людині: А я покладаю надію на Тебе, о Господи, я кажу: Ти мій Бог! (Псалом 

30) [3].  Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема 

(...).  Блаженний, кому його поміч Бог Яковів, що надія його на Господа, Бога 

його (Псалом 145) [3].  

Ця чеснота важлива для кожного християнина і закладається ще змалечку: 

Ти бо, Владико, надія моя, Господи, Ти охорона моя від юнацького віку мого!  

На тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері Ти охорона моя, 

в Тобі моя слава постійно! (Псалом 70) [3].  

З релігійною надією пов'язані такі когнітивні ознаки: 

 милість Божа і милосердя Його: Господь любить тих, хто боїться Його, 

хто надію складає на милість Його! (Псалом 146) [3]; 

 могутність і захист Господа (найчастіше реалізується лексемами «щит» і 

«охорона»): Господи, Боже мій, я до Тебе вдаюся: Щит мій у Бозі, який 

чистих серцем спасає (Псалом 7) [3]; Ти бо, Владико, надія моя, Господи, 

Ти охорона моя від юнацького віку (Псалом 70) [3]; 

 спасіння: На тебе надіялися наші батьки, надіялися і Ти визволив їх. До 

тебе взивали вони і спасенні були, на Тебе надіялися і не посоромились 

(Псалом 22) [3] 

 смирення: Жди Господа мовчки й на Нього надійся (Псалом 36) [3]. 

Як бачимо, надія може розумітись як слабкість і покора перед Богом, але з 

іншого боку, вона допомагає людині діяти, перемагати, що також утверджують 

тексти псалмів. Наприклад: Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне 



твоє серце і надійся на Господа! (Псалом 26) [3]. Надія повинна бути твердою і 

непохитною: Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і 

благання моє Він почув (Псалом 39) [3]. Надія на Господа приносить людині 

радість (Він наша поміч і щит наш, бо ним радується наше серце, бо на Ймення 

святеє Його ми надію кладемо! (Псалом 32) [3]) і щастя (Скуштуйте й 

побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього кладе! 

(Псалом 33) [3]). Християнське віровчення не лише дає надію, а й спонукає до 

добрих вчинків: Надійся на Господа й добре чини (Псалом 36) [3]; Невинність 

та правда нехай оточають мене, бо надіюсь на Тебе (Псалом 24) [3].  

Надія як християнська чеснота наповнює людину впевненістю в тому, що 

саме Бог урятує її, дарує спасіння та вічні блага:  

Краще вдаватись до Господа, ніж надіятись на людину, 

Краще вдаватись до Господа, ніж надіятися на вельможних (Псалом 

117) [3]. 

Надією наповнене кожне слово Господнє: Я надіюся на Господа, має 

надію душа моя, і на слово Його я вповаю (Псалом 129) [3]. 

Таким чином, периферія концепту «надія» доповнюється такими 

когнітивним ознаками, як доброзичливість, добронадійність, радість, чекання, 

спонука, які надають людині, з одного боку щастя, натхнення, а з іншого —  

терпіння, і тому називаються «найвеличнішими» з чеснот і посідають вагоме 

місце в лінгвоментальності українського народу.  

Сумуючи викладене, ще раз підкреслимо: надія як християнська чеснота  

посідає одне з провідних місць за частотою використання у релігійній 

літературі. Надія — це покладання на свою віру. У вірі міститься надія на 

Господа. Як позитивні моральні риси людини, християнина, віра, надія і любов 

діють у взаємозв'язку, вони нерозривні й апелюють до серця людини. Надія — 

це «заспокоєння серця в Бозі» з певністю, що Він турбується про нас і вказує 

дорогу до спасіння, вічного щастя, захищає від зневіри, спонукає до дії, 

надихає. 

 

2.3. Інтерпретація концепту «надія» в художній літературі 



Концепт «надія» широко представлений не тільки у релігійних творах, а й 

у роботах відомих письменників, поетів, культурних діячів, композиторів та 

художників. Вони висвітлюють це поняття у найрізноманітніших жанрах, у 

межах особливостей свого світобачення та суспільного середовища. 

В. А. Маслова неодноразово підкреслювала, що якщо для аналізу вибрано 

важливий концепт культури, то він має бути неодноразово проінтерпретований 

у різних видах мистецтва [16, 79]. Однак саме художній текст якнайповніше 

розкриває національно-культурний і метафорично-образний потенціал мовних 

засобів, які репрезентують концепт. Дослідження художнього дискурсу виявляє 

тяжіння, «прихильність» письменника високого рівня до тих чи інших 

концептуальних позицій. У таких концептах концентровано передається 

духовне кредо, ідейний стрижень його творчості, її визначальні вихідні 

принципи. Письменник може мати свій провідний концепт, що розкривається в 

його глибинному смислі через образний світ автора-наратора [13, 134]. 

Зокрема концепт «надія» як виразник народного світогляду, зумовленого 

українською духовною культурою та історією, знайшов своє відтворення в 

українській класичній і сучасній літературі, особливо у творчості Лесі Українки 

(«Надія», «Contra spem spero», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну», 

«Знов весна і знов надії», «До мого фортепіано» тощо). Так, В. Кононенко на 

основі концептуального аналізу ліричних і драматичних творів поетеси 

обґрунтовує ідею єдності таких двох концептів, як «надія» і «мрія». Він 

наголошує: «Художня література з її чутливістю, нервовою енергією й 

підвищеною емоційністю має виявити такий набір співзначень слів-понять мрія 

й надія, який суттєво розширить власне лексикографічні дані, зумовлюючи 

сутність концептуальних показників» [13, 68]. 

У запропонованому дослідженні за основу було взято концептуальний 

простір художніх творів М. Коцюбинського. Наприклад, розглянуто повість 

«Fata morgana», в якій концепт «надія» семантично пов'язаний із розгортанням 

основної теми твору та його назвою.  

У повісті «Fata morgana» надія представлена як психоемотивне почуття, 

спрямоване у майбутнє, сподівання на краще: «Там, в кожній хаті, чогось 



чекають, готові, як сухий трусок, що жде підпалу. У кожній хаті цвіте надія, 

ростуть сподівання» [14, 115]. Водночас у творі простежується ідея єдності 

концепту «надія» з концептом «мрія». При цьому надія — це завжди сподівання 

на краще, а мрія нездійсненна; слово «мрія» споріднене зі словами «марево», 

«напівтемрява». Мрія витворена фантазією, тому в народі кажуть «мала надія»: 

«Пестила мрію про землю, а земля встала проти неї, ворожа, жорстка, 

збунтувалась і втекла з рук. Як марево, поманила і, як марево, щезла» [14, 143]. 

Єдність обох концептів насамперед втілюється в образі Маланки: «Відколи вона 

віддалася — от уже чи не вісімнадцять років минуло — не перестає вона 

мріяти про такі чоботи ...» [14, 60]. Маланка завжди повна мрій про землю: 

«Але ще дочекають наші руки обробляти свої ниви, свої городи, свої садки... 

Поділять тебе, земле, ой поділять» [14, 61]. 

Простежуються у творі і такі когнітивні ознаки концепту «надія», як 

«уповання на Божу ласку і милосердя»: «То її чорні руки походили тут, кожен 

бурячок, кожну цибульку сама вона поклала в землю, сама і збере, як дасть 

Господь діждати» [14, 60]; «Ох Боже, Боже, хоч на старість зазнати того 

щастя — дитину свою вивести в люди...» [14, 61]; «Господь не схотів показать 

свою правду: як була панська земля, так і лишилась панська» [14, 81]. 

Крім того, концепт «надія» реалізується у повісті такими ключовими 

лексемами: сподівання («Блакитні тіні розкривали свою глибінь і приймали, як 

м'яке ложе, Гафійчині думи, сподівання Маланки» [14, 82]), бажане («Щось 

сталось. Сподіване, правда, бажане, але неясне[14, 116]), впевненість («Ну, а 

тепер він певний, бо панський пастух Хома Гудзь шепнув йому ту новину» [14, 

54]). 

До атрибутивних параметрів концепту «надія» у творі можна віднести 

такі  означення-епітети: молоді надії, тепла, маленька, добра / сіра безвість, 

вмерлі надії, чорні думи, зажурене серце, колишні надії.  

Означені характеристики надії репрезентують модель концепту в 

протиставленні «надія / безнадія»: «Тим часом сподом, потай од холодної 

думки, ворушилась тепла, маленька і добра. Вона щось шепотіла Маланці і вела 

за собою на поле» [14, 86]. До неї прирівнюється безнадія: «Пливе у сірі безвісті 



нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум» [14, 75]; «Їх троє, а всім судилась 

однакова доля. Холод, і голод, і безнадія» [14,  81]. Герої твору втрачають надію 

на щастя, землю, майбутнє, вони знаходяться у розпачі, тому концепт «надія» 

набуває «сумного, холодного» забарвлення: «Сірі дні зміняють темнії ночі. Де 

небо? Де сонце? Міріади дрібних крапель, мов вмерлі надії, що знялись занадто 

високо, спадають додолу і пливуть, змішані з землею, брудними потоками» [14, 

76]; «Облетіли надії, розметались безслідно, і там тепер голо, як в лісі» [14, 

81]. Але поруч з безнадією завжди живе надія, яка пов'язана з вірою в 

здійснення бажаного, приємного, її вмістилищем виступає серце, і вона набуває 

позитивного забарвлення: «Дарма, що разом з клунками насіння вона кинула в 

порох колишні надії; вони тепер знову прохались до її серця. Із уст в уста, од 

хати в хату, з села в село котилась радість: будуть землю ділити» [14, 85].  

Для концепту «надія» в аналізованому творі характерно втілення 

символічних значень. Наприклад, тепла надія порівнюється зі світлом: «Там, в 

кожній хаті, чогось чекають, готові, як сухий трусок, що жде підпалу. У 

кожній хаті цвіте надія, ростуть сподівання. І, певно, ніколи ще стільки не 

сходило світла, як у сі довгі, тривожні осінні ночі» [14, 115]. Світла надія несе 

радість, чудо, життя: «Маланка весь вечір снувала мрії. Щось прийде. Прийде 

щось гарне і перемінить життя. Щось станеться раптом, не сьогодні, то 

завтра. Чудо якесь (...) З Гафійкою вдвох вони ставали на порозі у сінях і довго 

дивились, як світяться вікна скрізь по селі» [14, 115]. Як бачимо, герої повісті 

живуть надією, плекають надію, втрачають надію. Означені фразеологічні 

сполуки, імпліцитно представлені у творі, репрезентують когнітивні ознаки 

концепту «надія». 

Образною номінацією концепту  у повісті «Fata morgana» виступає 

дорога. Проаналізуємо її. Перша частина твору закінчується осінньою 

непогодою та безнадією: «З пониклою, обваженою гіркими думками головою 

вона прислухалася до останніх згуків затихаючої в селі весільної музики, з 

якими гинули її останні надії, останні сподівання» [14, 75]. 

Безнадія представлена атрибутами: сіра безвість, плачуть голі дерева, 

вмивається сльозами убога земля, сірі дні; маленьке, сіре, заплакане віконце; 



заробітчани чорні, похилені, мокрі, нещасні; чорні думи. Тематично концепт  

«безнадія» формують лексеми: безвість, сум, нема розваги, чорні думи, горе 

серця, тихе ридання, зажурене серце. Однак в народі кажуть: «Без надії чоловік 

дуріє». І перша частина твору закінчується сподіваннями на краще: 

«Горбатими тінями у хатнім присмерку сидять старі, немов рішають 

загадане Гудзем завдання: чи прийде коза до воза? А мабуть, прийде...» [14, 

76]. Ці сподівання втілюються в образі дороги, яка є символом вічної надії. 

З одного боку, брудна, розгрузла дорога, якою йдуть заробітчани, «йдуть 

і зникають у сірі безвісті» [14,  76], також молоді сили, молоді надії, «все пішло 

на других, на сильніших, на щасливіших» [14, 76], а з іншого, — сподіване, 

бажане «мабуть прийде». Дієслово «іти», що асоціативно пов'язане з образом 

дороги, в уривку повторюється 7 разів (наприклад, ідуть дощі, йдуть 

заробітчани, все пішло на других, чи прийде коза до воза). Дорога — це і 

спогади («З цим безконечним рухом, з цим безупинним спаданням дрібних 

крапель пливуть і згадки» [14, 76]), і водночас погляд у майбутнє, не можна 

спинятися, треба завжди іти вперед («А мабуть, прийде...» [14, 76]).  

Таким чином, концепт «надія» у повісті співвідноситься зі словниковою 

дефініцією, поданою у тлумачному словнику (семи «сподівання», «бажане», 

«впевненість у можливості здійснення»). Крім того, реалізує семи «мрія» і 

«милість Божа», але в контексті твору домінує перша. В образі Маланки 

концепт реалізує цілісність «надія — мрія», яка може бути як світлою, так і 

темною, одна замінює іншу, протиставляючись безнадії, відчаю. Образними 

номінаціями надії виступають світло і дорога: 1) надія — світло, яке зігріває 

душу, запалює серце, приносить радість, 2) надія — дорога, яка веде у 

майбутнє, змушує йти вперед, боротись, сподіватись, а отже, жити.  

В оповіданні М. Коцюбинського «П'ятизлотник» концепт «надія», на 

нашу думку, актуалізується як психоемотивне почуття і як чеснота. У центрі 

твору знаходиться п'ятизлотник, «білі гроші», на який герої твору покладають 

свої мрії і надії (взаємозв'язок концептів «мрія» і «надія»). 

У концепті «мрія» активізуються семи «жадане, але нездійсненне». Хима 

берегла монету для онуки, яку вірила обов'язково дасть Бог дочці. Лексичним 



репрезентантом концепту виступає дієслово «марити», що двічі повторюється в 

оповіданні: «Не раз і не два марила Хима над сією думкою та звикла до неї так, 

що вже й не уявляла собі, як можна іншим способом розлучитись з 

п'ятизлотником» [14, 161]; «її п'ятизлотник, який вона так довго ховала, який 

марила віддати лиш коханій унучці» [14, 162]. Думки і сподівання Хими щодо 

грошей узагальнюються лексемою «мрія»: «Вона так звикла до своєї мрії 

подарувати п'ятизлотника внучці, що намагання видати п'ятизлотник на що 

інше дратували її, гнівили несказанно» [14, 164]. 

У концепті «надія» активізуються семи «бажане і потрібне»: «Старі, хоч 

нарізно, та все про одно думали: свій хліб минувся, а купити ні за що»  [14, 

159]. Головна увага зосереджується на думах і переживаннях героїв, які 

спрямовані на себе, до людей і Бога, як і надії: «На другий день пішов Хома по 

сусідах позичати хліба, та ніхто не дав... Пішов Хома до жида, так, без 

великої надії...»  [14, 164]. Образною номінацією концепту виступає промінь 

світла, цілюща вода (свята вода): «Старі замовкли, але надія на панську ласку 

ледве примітним промінням осявала їм серця, зцілющою водою покропила 

сердечні рани» [14, 165]. Надія пов'язана з серцем людини, вона сповнює його 

впевненістю у здійснені бажаного і потрібного. Але найвищою силою та 

опорою для головних героїв є Господь, надія на Його ласку. Пан дав гроші на 

відробітки, і «Хима перехрестилась» [14, 165]. Отже, найбільша надія була на 

Бога: «Роздобув, хвалити Бога, старий трохи грошей» [14, 166]. 

У творі порушено морально-етичну проблему самопожертви, описано 

високі моральні якості бідних селян. Їх благородство бере коріння в сильній і 

непохитній вірі в Бога, що наповнює старечі серця: у церкві «вона чує, як її 

серце м'якне, тане, мов той віск палаючої свічки. Старечі уста непомітно 

ворушаться, з повного ущерть серця раз у раз вириваються глибокі зітхання» 

[14, 160]. Проповідь у церкві не лише дає їм надію, яка більше втілюється в 

покорі, а й спонукає до доброго вчинку: «Довгу хвилину стояла Хима перед 

карнавкою, слухаючи, як той згук «білих грошей» лунав в її ухах, але на серці в 

неї стало і радісно, і весело, мов на Великдень» [14, 167]. Це надія-

доброчесність, її прихованими семами виступають «мужність» і «радість». 



Підсумуємо: в художній літературі актуалізуються насамперед ті семи 

концепту «надія», що складають його ядро (словникову дефініцію), а також 

втілюються емоційно-образні компоненти надії як почуття. Водночас має місце 

і звернення до надії як духовної чесноти, з якою пов'язано, з одного боку,  

покору, смирення, а з іншого, доброчинність.  



ВИСНОВКИ 

У результаті нашого дослідження ми дійшли таких висновків. 

1. Базовим у роботі було обрано визначення концепту, запропоноване 

представниками лінгвокультурологічного напряму. Концепт – це семантичне 

утворення, позначене лінгвокультурною специфікою та яке характеризує носіїв 

певної етнокультури; згусток культури у свідомості людини. 

Мова відображає національно-культурну ментальність її носіїв, а 

концептосфери різних народів відрізняються складом концептів, 

особливостями їх структурування. Концептосфера української культури 

характеризується як універсальними, так і специфічними національними 

концептами, з-поміж яких особливе місце посідає надія. Інтерпретація 

культурного концепту базувалась на здобутках лінгвокультурної концептології, 

представленої переважно в працях В. А. Маслової та С. Г. Воркачова. 

Концептуальний аналіз здійснено на основі вивчення лексикографічних джерел, 

особливостей етимології та різних видів контекстів: паремій, релігійного і 

художнього дискурсів, що дозволило виділити як універсальні, так і 

національно-культурні компоненти, зумовлені історією, життям і побутом 

українців.  

2. Аналіз лексикографічних джерел, релігійних, художніх текстів та 

паремій засвідчив, що домінантною лексемою на позначення в українській мові 

«очікуваного, бажаного, потрібного, приємного» виступає надія як ім'я 

концепту, універсалії духовної культури. Ядро концепту визначено на основі 

аналізу словникових дефініцій, його складають семи «впевненість», 

«сподівання», «бажане», «потрібне». Етимологічний аналіз дозволив 

заглибитись в історичну площину української мови й виявити зв'язок лексеми, 

що номінує концепт, з такими словами, як «покладатися» і «діяти». Їх змістове 

наповнення надалі простежується в релігійному й художньому дискурсах, 

пареміях і дозволяє говорити про надію як покору й надію як спонуку до дії. 

Слова-синоніми, що репрезентують концепт, набувають різного емоційного 

забарвлення, наприклад уповання (тверда надія) найчастіше використовується в 

релігійних творах, мрія (нездійсненна) — в художній літературі. 



3. Надія синтезує в собі поняття психоемотивного почування людини та 

релігійної чесноти. В останньому аспекті надія розглядалась з опорою на тексти 

псалмів. Люди, що вірять у Бога та сповідують християнство, поняття «надія» 

сприймаються цілком у біблійному розумінні, через ставлення до Бога. 

Найголовніше для них вірити в Нього, дотримуватись заповідей, жити з 

любов’ю у серці. Надія спирається на віру, її вмістилищем виступає душа і 

серце, тому вона викликає радість. Аналіз релігійного дискурсу дозволив 

виділити такі когнітивні ознаки, які складають периферію концепту: «Бог», 

«Біблія», «Божа ласка», «милість Божа», «Божа поміч», «життєва опора». 

Людина перебуває під захистом Бога, її тверда і непохитна віра дарують надію 

на спасіння. Відповідно вона вимагає від людини смирення, чекання, терпіння. І 

водночас спрямовує людину на добрі вчинки, допомагає позитивно мислити, 

надихає. 

Аналіз пареміологічного фонду української мови був спрямований на 

виділення когнітивних ознак концепту «надія», що демонструють уявлення 

народу в історичному зрізі. З-поміж них домінували пареміологічні смисли: 

надія — це Бог; надія надає людині сили жити; впевненості на краще. У 

народній свідомості також зафіксовані такі когнітивні ознаки: надію слід 

покладати насамперед на себе, діяти; надію легко втратити.  

4. Аналіз концептуального простору повісті М. Коцюбинського «Fata 

morgana» дозволив виявити особливу емоційну насиченість концепту, 

реалізовану через лексеми «мрія», «безнадія», «відчай». В оповіданні 

«П'ятизлотник» надія сприймається через покору та доброчесність головних 

героїв. Крім того, саме художній контекст багатий на образні номінації 

концепту (надія — світло, дорога, промінь, цілюща вода), що становлять 

індивідуально-авторські компоненти в його структурі. 

Отже, в українській лінгвокультурі концепт «надія» набуває позитивної 

емоційної оцінки, має широкий план вираження, позначений національною 

специфікою, а тому є значущим у світосприйманні українського народу.  
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