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Психолінгвістичне представлення концепту ВОЛЯ в українських 

прислів’ях.  

У науковій роботі комплексно досліджено українські паремії 

репрезентанти концепту ВОЛЯ як мовні знаки, що реалізують семантику, 

спроєктовану на когнітивні механізми етносвідомості. На засадах когнітивної 

семантики здійснено аналіз лінгвокультурного концепту ВОЛЯ, який 

віддзеркалює основні мовно-культурні смисли, релевантні для українського 

народу. Доведено, що концепт ВОЛЯ є складним ментальним утворенням, до 

складу якого в українській мовній свідомості належать такі компоненти: 

образний – це людина, яка має можливість самостійного вибору без будь-

якого стороннього впливу; поняттєвий – це функція людської психіки, що 

ґрунтується на владі над самим собою, керуванні своїми діями, регулюванні 

своєї поведінки; бажання чого-небудь недоступного у цю мить; влада над 

чимось; відсутність певних обмежень; незалежність. Виокремлено п’ять 

основних груп, у яких представлено концептуальні ознаки досліджуваного 

поняття: ВОЛЯ – найцінніше в житті людини, ВОЛЯ – недосяжна мета, 

ВОЛЯ – джерело сили та енергії, ВОЛЯ  – обов’язковий супутник козака, 

козацької сили, ВОЛЯ –  могутній інструмент Божої сили. Простежено також 

взаємодію концепту ВОЛЯ з іншими концептів. Досліджено вплив концепту 

ВОЛЯ на сучасне ментальне сприйняття українців за допомогою 

асоціативного експерименту, який підтвердив, що образна система українців 

змінюється з часом, а також залежить від місце проживання.  

Ключові слова: концепт, паремія, етносвідомість, ментальність.   
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ВСТУП 

Мова – духовне багатство народу, скарбниця національного 

менталітету. Вона відображає етапи його становлення і світобачення, 

віддзеркалює етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення та 

переживання. Це засвідчено передовсім у текстах замовлянь, вірувань, 

вербальних фрагментах весілля та інших обрядів. Особливе місце серед 

таких дискурсивних одиниць належить народним висловленням, зокрема 

пареміям, в яких найширше висвітлено вияв народного духу, глибину його 

філософії, етики та естетики.  

          Упродовж усієї історії українського народу прислів’я та приказки 

відіграють важливу роль у його духовному житті  як комунікативний та 

естетичний елемент культури. Ці зразки народної творчості розвиваються 

разом із людським суспільством, відображаючи різні події суспільного 

життя, утілюючи народну мудрість та досвід. 

           У прислів’ях відображено цінності етносу, що за своєю суттю є 

певними соціальними нормами, еталонами поведінки людини в суспільстві. 

Так, В. Телія зауважує, що мова «не лише відтворює дійсність у наївній 

картині світу і відображає ставлення до її фрагментів з позицій ціннісної 

картини світу, а й транслює від покоління до покоління                    

культурно-національні настанови й традиції народу» [25, с. 231]. 

На початку ХХ ст. як окремий розділ мовознавства інтенсивно 

розвивається пареміологія. За цей короткий період в ній було виявлено і 

розв’язано цілу низку важливих питань, але в сучасному мовознавстві у 

вченні про фразеологію існує ще багато проблем. Підґрунтя вивчення 

надслівних утворень – «нерозкладних сполук» (О. Шахматов) – було 

закладене в працях Ф. Буслаєва, О. Потебні, І. Серезневського,                        

О. Шахматова та інших. Кожна людина прагне бути вільною, а в творчості 

українців жага до волі виявилась як одне з найяскравіших явищ. Історія 

українського народу побудована на боротьбі за це (на перший погляд), 
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просте поняття, адже людині доводилося віддавати життя за те, щоб нащадки 

жили без будь-яких утисків, у свободі, волі. Концепт ВОЛЯ яскраво 

виражений і в прислів’ях та приказках українського народу, адже це один з 

центральних концептів української національної картини світу, аналіз якого 

на матеріалі паремій дозволяє виявити специфіку етнічного бачення світу й 

віддзеркалення його фрагментів. Для свідомості українського етносу – ВОЛЯ  

необхідний і невід’ємний складник її носія.  

Аналіз мовознавчої літератури засвідчив, що в сучасній науці відсутні 

фундаментальні праці, які б подавали повний аналіз концепту в паремійному 

просторі. Зазвичай його аналізують разом з іншими тематичними групами 

паремій, про що свідчить той факт, що в збірках малих фольклорних жанрів 

цю тематичну групу подають як не окрему, а серед інших груп. 

Концепт ВОЛЯ дає великий простір для подальшого його вивчення, 

особливо на матеріалі паремій, які акумулюють давній досвід українського 

етносу, що й зумовлює актуальність нашого дослідження. 

Об’єкт дослідження – українські прислів’я. 

Предметом дослідження є українські прислів’я, пов’язані з концептом 

ВОЛЯ, що функціонують як ключові одиниці національно-мовної картини 

світу. 

Мета наукової роботи полягає в комплексному аналізі українських 

прислів’їв, у яких вербалізовано концепт ВОЛЯ, у проекції на структури 

етнічної свідомості. 

Досягнення цієї мети зумовлює необхідність розв’язання низки 

завдань: 

– простежити еволюцію поняття «прислів’я» в мовознавстві й визначити 

засадничі підходи до його дефініції; 

– описати паремії як відображення картини світу етносу; 

– з’ясувати місце прислів’їв та приказок як засобів відображення 

пізнавальної активності людини; 
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–  провести вільний асоціативний експеримент, з’ясувати особливості 

представлення досліджуваного концепту в етносвідомості сучасних 

українців. 

Методологія  дослідження. У роботі використано такі методи:  

1) описовий, для типологізації та аналізу як теоретичних, так і 

практичних результатів дослідження;  

2) структурний, для вивчення паремій в цілісній системі лінгвістичних 

відношень; 

3) методика проведення асоціативного експерименту, для визначення 

домінантного концепту в свідомості українців. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що на широкому тлі 

паремійних одиниць української мови проведено комплексне дослідження 

тематичної групи паремій із компонентом ВОЛЯ в плані формування в них 

символічного компонента значення слова. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть мати своє застосування в подальшому трактуванні й вивченні в 

межах лексикології та фразеології сучасної української літературної мови. 

Обсяг і структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи 

– 32 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Поняття прислів’я 

Прислів’я – це великий і цінний спадок наших предків, який не одне 

покоління передається з вуст у вуста. У цих невеликих висловах прихована 

глибинна мудрість, яка здатна розкрити зміст багатьох речей. Незважаючи на 

те, що прислів’я використовують у розмові регулярно, багато хто й досі не 

усвідомлює повноти їхнього змісту. Нині існують певні складнощі стосовно 

вияву періоду людської історії, де розпочинається цей вид народної мудрості. 

Відомо, що найдавніші прислів’я пов’язані з усвідомленням людиною свого 

місця в довкіллі.  

У процесі розвитку й формування людської спільноти поступово 

встановила правила поведінки людини у суспільстві, виробила естетичні 

норми, своєрідні засади моральної поведінки. Вони набули своєрідної форми 

влучних афористичних висловів. Джерелом утворення прислів’я стало 

реальне життя й побут людей. Це один із найвизначніших виявів народної 

мудрості, який не втратили свого сенсу й актуальності  до сьогодні. 

Поняття прислів’я зазвичай невід’ємно вживають разом з приказками 

як єдиний термін і, як правило, вони є нероздільними у своєму значенні. Це 

явище можна розглядати з двох боків: по-перше, між прислів’ями і 

приказками є багато спільних ознак. Але в науковій літературі переважно ці 

два поняття прийнято розрізняти. Незважаючи на те, що прислів’я та 

приказки зараховують до одного жанру, усе ж вони відмінні за своїми 

структурними особливостями.  Прислів’я – це довершене за змістом 

висловлення, яке становить граматично й інтонаційно оформлене судження, 

як правило, у формі складного речення [8, c.537].  

За визначенням В. Даля, прислів’я – це коротка притча, у якій 

висловлено судження, присуд, повчання. Приказка, за В. Далем, – це простий 

вислів без притчі, без судження, без висновку [9, c. 556]. Приказка – це 
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образний вислів чи мовний зворот, який влучно характеризує людину, її 

вчинки, явища в житті і т. ін., і є елементом вужчого судження. Для прислів’я 

властиве повне вираження думки, а приказка висловлює думку неповно, 

часто є частиною прислів’я. На відміну від прислів’я, приказка не висловлює 

повне твердження й висновок з нього, не дає узагальнення, а підкреслює 

особливість конкретного предмету чи явища, дає  в дотепній образній формі 

спостереження за цим явищем. З цього випливає те, що на противагу 

синтаксичній двочленній завершеності прислів’я, приказка – одночленна з 

синтаксичного погляду. Вона переважно є неповним реченням або частиною 

речення [4, с. 141]. 

З. Тарланов вважає, що приказка відноситься до прислів’я як частина 

до цілого [24, с. 115]. З цього можна вже зробити своєрідний висновок: 

прислів’я може діяти самостійно, а приказка завжди має бути включена в 

одиницю, що є переважною, у складі якої вона може функціонувати. 

Не всі дослідники дотримуються такої думки. Наприклад, С. Гаврин 

вважає, що не лише прислів’я, але й приказки можуть мати форму 

завершеного речення [6, с. 28].  В. Мокієнко до прислів’їв зараховує сталі 

народні вислови, що мають переносне значення, а до приказок – народні 

вислови, що не мають переносного значення [12, с. 56]. 

Літературознавчий словник-довідник подає такі визначення приказки і 

прислів’я: «Приказка – стислий крилатий народний вислів, близький до 

прислів’я, іноді це укорочене прислів’я здебільшого двочленне речення, то 

приказка – одночленне [25, с. 296–297]. Але чітку межу між прислів’ями та 

приказками провести дуже важко. Їх здебільшого розглядають як твори 

одного жанру народної творчості. Як бачимо, вони відрізняються певними 

структурними особливостями. «Прислів’я – короткий, часто віршований 

крилатий народний вислів, в якому у високохудожній формі виражено 

повчальний життєвий досвід і мудрість мас. Це насичене глибоким змістом 

художнє узагальнення, в якому об’єднано за якоюсь характерною ознакою 

багато різних явищ і яке сформульоване у легкій для запам’ятовування 
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формі» [25, с. 297]. На відміну від прислів’я, приказка є частиною судження, 

яке позбавлене узагальненого характеру; «вона передає  лише якийсь 

психологічний момент чи образний натяк» [25, с. 537]. 

          Літературознавча енциклопедія подає окремо визначення прислів’я: 

«Прислів’я – стійка фольклорна, синтаксично завершена, ритмічно та 

фонічно організована формула, яка вживається у мовленні на підставі 

аналогії, містить лаконічну образно-емоційну характеристику певного явища, 

життєвого досвіду, конкретної ситуації» [25, с. 271–272]. 

          Прислів’я і приказки – це насамперед фольклорні утворення з 

самодостатнім значенням, які подібно до байок, легенд, казок являють собою 

тексти, тобто словесні утворення, що можуть вживатися самостійно. І хоча 

прислів’я і приказки часто не розрізняються деякими вченими, та все ж це 

номінативні одиниці, які можна зарахувати навіть до різних підсистем мови 

прислів’я – до синтаксичної, а приказки – до фразеологічної [12, с. 10–11]. 

         До загальних ознак прислів’їв та приказок належать такі: 

– незалежність структури прислів’я; 

– стабільність (здатність до відтворювання); 

– комплікативність (специфічне ускладнення семантичної 

структури, пов’язаної з пізнавальною діяльністю людини)   [24, c. 124]; 

– відтворюваність (здатність використовуватись у різних типах 

дискурсу); 

–  експресивність (виразність та вплив на реципієнта); 

–  дидактичність (зміст повчального характеру); 

–  афористичність (здатність у лаконічній формі виразити чітке 

спостереження, що є узагальненням досвіду); 

– лаконічність (здатність виразити повноту змісту у стислій формі) 

[24, c. 124]. 

          Прислів’я та приказки були й залишаються енциклопедією народного 

життя. Ми не знайдемо такої ділянки побуту, взаємин між людьми і 

природним довкіллям, які б не знайшли відображення в народній мудрості.  
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Отже, прислів’я та приказки за своєю структурою є стійкими та лаконічними 

сполуками, що зберігають інформацію про давні уявлення народу, а також 

висвітлюють питомі українцеві риси менталітету, характеризують 

етносвідомость та образну систему сприйняття. Прислів’ям властиве повне 

вираження думки, приказка висловлює думку неповно, часто є частиною 

прислів’я. 

 

1.2. Методика проведення асоціативного експерименту 

Асоціативний експеримент застосовують у різних галузях знань: 

лінгвістиці, психології, соціології та інших. Використання ж цього методу 

різниться залежно від мети та завдань конкретної науки. Лінгвіста цікавить 

система семантичних та граматичних відношень, образи свідомості, мотиви й 

оцінки. Філолог насамперед аналізує мовну форму, яку приймає 

асоціювання, у центрі його уваги – мовні чинники. 

Асоціативний експеримент (від лат. «аssociato» – поєднання, 

«experimentum» – досвід), уперше був застосований у психології. Його 

використовували Ф. Гальтон, К. Юнг, М. Вертгеймер, О. Лурія, О. Леонтьєв 

та інші. Асоціативний експеримент є прийомом, спрямованим на вияв 

асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому досвіді. 

Асоціативність є однією з ознак творчого мислення людини. 

Лінгвостилістичне осягнення сутності цього поняття ґрунтується на теорії 

про властивості, природу та зв’язки асоціацій у філософії, психології, 

психолінгвістиці, семасіології. Кожна з цих галузей обирає свій аспект опису 

цього поняття й формує свій предмет вивчення. 

З погляду лінгвістики тексту асоціації розглядають як актуалізовані в 

свідомості читача зв’язки між елементами лексичної структури тексту та 

співвідносними з ними явищами дійсності або свідомості. 

Розрізняють 3 види асоціативного експерименту: вільний, 

цілеспрямований та ланцюжковий. Для проведення нашого експерименту 

було використано вид вільного асоціативного експерименту. Під час 
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проведення вільного експерименту опитуваному пропонується ізольоване 

слово із завданням реагувати на нього першим словом, що з’являється в 

свідомості з отриманим вихідним словом. Ізольованим словом, на яке мають 

реагувати реципієнти у нашому дослідженні, є «ВОЛЯ». Опитуваним також 

запропоновано назвати синоніми та антоніми до пропонованого концепту.  

На нашу думку, варто говорити про комплекс умов, які спричиняють 

появу словесних асоціацій, зв’язок між певними об’єктами або явищами, 

ґрунтується в особистому, суб’єктивному, досвіді людини, що збігається з 

досвідом тієї культури, до якої належить мовець. У нашому випадку велику 

роль у виборі асоціацій має місцезнаходження реципієнта, що виконує 

функцію умови,  яка  спричинює появу асоціації.  

Словесні асоціації є результатом сприйняття індивідуумом об’єктивної 

дійсності через призму власного життєвого досвіду, його культурного й 

соціального рівня, належності до певної етнічної групи.  

У нашому дослідженні надано перевагу письмовій формі проведення 

експерименту, яка не має обмежень, даючи реципієнту можливість обдумати 

рішення, проте, як показала практика, найчастіше обираються спонтанні 

асоціації.  

Формування асоціацій – це складний психофізіологічний процес, адже 

передбачає зв’язок між окремими нервово-психічними актами, думками, 

уявленнями, почуттями особистості. Будь-яке слово, сказане, прочитане або 

почуте, приводить в дію величезний механізм асоціативних зв’язків, який 

формує певний образ. Утворюючи асоціації, людина виявляє своє бачення 

дійсності крізь призму індивідуальної асоціативної картини світу, що 

формується в період її становлення в певному соціальному, культурному, 

ментальному та лінгвістичному просторі, що закарбовується у її 

підсвідомості. 
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РОЗДІЛ 2 

МОВНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ КОНЦЕПТУ ВОЛЯ В УКРАЇНСЬКІЙ 

ЕНТНОСВІДОМОСТІ 

 

2.1. Концепт ВОЛЯ в українських прислів’ях 

          Історично склалося так, що воля для українців набула особливого 

значення. Багато творців української літератури оспівували і жадали цього 

простого (на перший погляд) явища. Ще за часів козацтва, воля стала їхнім 

постійним супутником, без котрого життя справжнього козака не мала сенсу. 

Безперечно, воля, жага до волі, свободи – є невід’ємною складовою нашого 

народу. Концепт ВОЛЯ – один із найважливіших концептів, що сформувався 

в етносвідомості українця. Аналіз цього поняття дає змогу виявити 

специфіку ментального бачення світу й відображення його фрагментів. Для 

свідомості українського етносу – ВОЛЯ  невід’ємна складова її носія. У 

пареміях з використанням цього концепту однією з домінантних ідей є те, що 

воля дорожча за життя, а здобуття волі – одне з найголовніших завдань 

людини. Також у пареміях позитивно оцінюють людину, що прагне до волі, а 

також її вольові якості. Тому вважаємо, що лінгвокультурологічний концепт 

ВОЛЯ є одним із центральних понять у менталітеті української нації. 

          Концепт ВОЛЯ в сучасній українській мові репрезентують різні науки. 

Незважаючи на те, що воля для українського народу не має ніякого 

практичного значення, а містить передусім сакральний зміст, буде доцільно  

розтлумачити це явище  оглянувши різні погляди. 

          Поняття ВОЛЯ має декілька тлумачень в історії філософії і психології. 

Пов’язано це тим, що дати точне визначення такого фундаментального 

терміна важко. Дехто розглядає волю як  ознаку сильної особистості, що 

зумовлено ззовні через певні фізичні, психологічні, соціальні причини, і 

навіть через божественне визначення. Інші вважають, що внутрішня воля 

заздалегідь закладена як велика самодумальна сила. Наприклад, у навчаннях 

волюнтаризму воля постає як початкова, первинна підстава всього світового 
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процесу, зокрема, людської діяльності. Проблема відмінності філософських 

підходів до проблеми вивчення та розуміння волі спробували знайти своє 

відображення в психологічних теоріях волі. 

На думку психологів, воля – «регуляція діяльності індивідом, що 

забезпечує досягнення мети за відсутності актуальної потреби чи 

утримування від бажаної дії в ситуації вибору; це активність особистості 

всупереч наявним обмеженням» [9, с. 379]. Визначення з словника-довідника 

із філософії дещо повторює визначення з підручника із загальної психології, 

що не є дивним, оскільки психологія і філософія, в особливості з цим 

концептом є подібними. 

На думку М. Варія питання, які стосуються волі, у світовій філософії і 

психології розв’язували по-різному. У психології часто виокремлюють три 

головні сфери: інтелектуальну, емоційну, вольову. Уперше їх було 

розрізнено ще за часів античності – у межах спіритуалістичного напряму. 

Власне, Платон говорив, що людська душа складається з таких частин, як 

розумова, гнівна і хтива. Саме гнівна душа, що переважає над іншими 

частинами в людини, яка належить до спільноти воїнів, є уособленням волі 

[3, с. 602]. Таке тлумачення концепту логічно поєднано із свідомістю 

українського народу. Якщо опустити окремі особливості нашого менталітету, 

в особливості опозицій у нашій етносвідомості, можна чітко виокремити 

тенденцію до саме «гнівного бажання волі», яке притаманне спільноті     

воїнів – козакам, що часто можна помітити у паремійному просторі. 

Словник В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» наводить 

нам найдоречніше визначення концепту ВОЛЯ з погляду на його паремійний 

зміст: «Воля – свобода, незалежність на противагу неволі, рабству; також в 

особистому плані – здатність здійснювати, переходити від думки до дії; 

понад усе слов’яни любили особисту волю, а це не давало їм змоги єднатися 

у великі суспільні організації й породжувало поміж ними незгоду та 

ворожнечу; у народі символізує силу; ставиться понад життя; часто 

зіставляється з долею, узалежнюється від неї [9, c. 113]. 
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Відомості з синонімічних словників цікаві у порівнянні із асоціативним 

методом та різноманіттям використання концептів у паремійному просторі. 

«Словник синонімів української» за Л. М. Полюгою подає такі варіанти: 

«ВОЛЯ (відсутність обмежень у чому-небудь), свобода (повна незалежність), 

привілля, дозвілля, (політична) незалежність, самостійність» [13, с. 18]. 

За результатами асоціативного методу, такі концепти як «свобода» та 

«незалежність» були вказані реципієнтами найчастіше, проте ніхто не вказав 

на такі концепти як «привілля», «дозвілля», «самостійність». Що стосується 

прислів’їв, то найчастіше використано концепт «свобода» на заміну «волі». 

Аналіз прислів’їв та приказок засвідчив, що паремії про ВОЛЮ можна 

зарахувати до п’ятьох основних груп, які містять у собі такі концептуальні 

ознаки: 

1. Воля – найцінніше в житті людини: для замучених історією українців 

воля стала тим, за що не шкода покласти найголовніше – життя, що можна 

казати про інші звичні нам блага. Тому цей мотив так яскраво виражений у 

прислів’ях українського народу. У цій позиції можна виокремити підрозділи:  

         –  Войовниче, агресивне прагнення волі: Або волю здобути, або  дома 

не   бути; За народ і волю віддамо життя і долю; Краще стоя вмерти, чим 

сидя в неволі жити. 

– Відмова від життя без волі: Життя не має ціни, а воля дорожча 

за життя, У неволі ніщо не миле. 

– Воля важливіша за матеріальні блага: Хоч голі, аби на волі; Хоч 

долі, аби на волі; Хоч і спина гола, аби своя воля; Хоч рачки, та на волі; Хоч 

ти в багатстві, та в неволі, а я хоч голий, та на волі. 

– Зіставлення концептів «воля/доля»: Де немає волі, там не буває й 

долі;  Не шукай долі, а шукай волі; У неволі нема долі; Хто без волі, той без 

долі. 

2. Воля – недосяжна мета: у ті часи волі було досягти дуже важко, і 

цілком нормальним явищем є те, що вона є недосяжною для українського 

народу, тому більшість прислів’їв та приказок наповнені тугою за волею, 
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напр.: Воля – маленьке слово, а всі йому раді; Воля велика, а тюрма кріпка; В 

своєму добрі, та волі нема;  Дай серцю волю, а сам підеш у неволю; На 

чужому полі не матимеш волі; У неволі ніщо не миле.  

Також слід зазначити, що саме ця концептуальна група яскраво 

розкриває метафоричний компонент прислів’я, адже неможливість отримати 

бажане, породжує такі щирі крилаті почуття, напр.:  Воля – нічний вогник: 

наче близько, а не достанеш; Сам у неволі, а мрії на волі; Коли та воля буде? 

Чи вона втопилась, чи де поділась? 

3. Воля – джерело сили та енергії. Отримавши волю, людина отримує 

нескінчений запас сили. Часто в українській літературі зображують 

персонажів, що після неволі отримують великий приплив енергії, така 

тенденція походить ще із старих прислів’їв та приказок, напр.: Воля дає силу 

слабим;  Дай волі на ніготь, а він візьме на лікоть; Добра воля стане за 

учинок; Моя воля, моя сила; На волі я й гори потоплю; Не сильно – вільно; 

Сильна воля гори перевертає.  

4. Воля – обов’язковий супутник козака, козацької сили: справжній 

козак не може існувати без волі, адже більшість свого життя проводить у 

дикому, вільному полі. Козаки є борцями за волю свого народу, тому не є 

дивним те, що в українській народній творчості наявні багато прислів’їв та 

приказок, присвячених саме цій темі, напр.: Козача потилиця панам ляхам не 

хилиться; Коли козак у полі, то він на волі; Степ та воля – козацька доля; 

Що буде, те й буде, а козак панщини робить не буде; Чоловік без волі, що 

кінь на припоні; Де козак – там і воля; Кінь, шаблюка, вітер в полі і ніхто не 

здолає козацької волі. 

5. Воля – інструмент Божої сили. Окрему групу прислів’їв безперечно 

становить тема релігії. В українців простежується бажання до непокори 

стосовно визначеної їм долі, а разом з тим, відповідно,  волі. Спостережемо 

також покору волевиявленням Божим, що також становить певну 

характеристику української нації, її менталітету, напр.: Воля то божа, та я 

на це не згожа; Читає: «Да буде воля твоя», а думає: «Коли б моя»; 
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Хвалиться рис усім світом заволодіти, а Бог йому не дав волі і над свинею; 

Без Божої волі і волос з голови не впаде.  

В окрему групу можна виокремити прислів’я, яким притаманна 

іронічність погляду на волю, як Божу силу, що вказує на певне двовір’я 

українського народу: Воля божа, а суд царів; 3 Божої волі, продав штани, 

купив солі. 

Концепт ВОЛЯ не можна розглядати відірвано від інших концептів. 

Так, аналізований мовний матеріал дає змогу пов’язати концепт ВОЛЯ з 

такими концептами: 

– ДІМ: Або волю здобути, або дома не бути; 

–  РАДІСТЬ: Воля – то маленьке слово, а всі йому раді;  

– СИЛА: Воля дає силу слабим; Моя воля, моя сила; Не сильная 

– вольная;  Не сильно – вільно; Панська воля – панська й сила; 

Сильна воля гори перевертає; 

– ЖИТТЯ: Життя не має ціни, а воля дорожча за життя; За 

народ і волю віддамо життя і долю;           

– КОЗАК: Козача потилиця панам ляхам не хилиться.; Коли 

козак у полі, то він на волі; 

– ПАН: Козача потилиця панам ляхам не хилиться; Що буде, 

те й буде, а козак панщини робить не буде; Панська воля  –

панська й сила;  

– ДОЛЯ: Де немає волі, там не буває й долі; За народ і волю 

віддамо життя і долю; Ліпша найгірша недоля, як чужа 

неволя; Мужицька недоля гірш, ніж неволя; Нема гіршої долі, 

як жити без волі; Не шукай долі, а шукай волі; У неволі нема 

долі; Хоч долі, аби на волі; Хто без волі, той без долі ; Яка 

воля, така доля. 

Кількісно концепт «ВОЛЯ», що має не лише власне лінгвістичну, а й 

лінгвокультурну інформацію, досить широко представлений в українській 
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пареміології. Він вербалізований у більш як 200 прислів’ях, приказках та 

приповідках. 

У більшості українських паремій концепт ВОЛЯ постає як     

загальнолюдська, сакральна, часто недосяжна та бажана цінність. Вагомою є 

наявність у прислів’ях протиставлень до концепту ВОЛІ, адже без 

порівняння не можна отримати такого ефекту. ВОЛЯ має вагоме значення в 

житті кожного українця і по сьогодення.  

З давніх-давен людина була пов’язана із тваринним та рослинним 

світом. Вважалося, що природа розуміє людину, яка після смерті віддає себе 

землі і перетворюється у саму природу. Таке єднання з довкіллям 

спостерігалось в баладах, казках і легендах. Одухотворену природу можна 

віднайти і в прислів’ях та приказках. Народні вислови, переносячи дії рослин 

і тварин на людей, надають їм таких рис.  

Нами було виявлено, що найчастіше ВОЛЮ прийнято асоціювати з 

таким поняттям як поле, адже воно велике, має відкритий простір. У 

словнику В. Жайворонка «Знаки української етнокультури» зазначено, що  

численні предки українців жили в основному сільським життям серед свого 

поля. Це вказує нам на напрям формування такого образу в свідомості 

українця. Також поле символізує волю і щастя: Коли я в полі, тоді я на волі; 

Тільки тії й волі, що крикнуть у полі;  Полі дві волі: чия правіша того й 

сильніша; Краще робити на вільнім полі, ніж гуляти у неволі; На чужому 

полі не матимеш волі [20, с. 464–465].  

Часто у прислів’ях із полем присутній образ птаха з яким асоціює себе 

людина. Птах – символ людської душі, блискавки, вітру, вихору, грому, 

світла, блискучих і гарячих променів сонця [20, с. 669]. Саме птах найчастіше 

набуває людського тяжіння до волі, вільного паріння у небі, жаги до 

самоврядування. У людини не було б такого сильного потягу до волі, якби 

вона не мала якихось утисків. Приміщенням для ув’язнення, або ж засобом 

позбавлення волі птаха або тварини найчастіше виконує клітка, що фігурує у 

прислів’ях: Краще на свободі в комірці, нім в неволі в золотій клітці; Воля 
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пташці краща від золотої клітки; І золота клітка для пташки неволя; 

Краще на волі на вітці, чим у неволі в золотій клітці; Ліпше птичці на сухій 

гілці, ніж у золотій клітці; Лучче птиці на сухій гілці, чим у золотій клітці; І 

на вільну птицю є в’язниця. 

Дуже рідко, але фіксуємо порівняння людини з представниками родини 

псових: пес та вовк. У нашому випадку вовк постає як символ 

свободолюбства і розсудливості [20, с. 139]. Людину порівнюють з вовком у 

разі її волі, а з псом, коли вона потрапляє у неволю:  І вовк на волі, та й виє 

доволі; Ходить по волі, як пес на прикові. 

Трапляються також порівняння людини з конем. За словником 

символів,  кінь – символ сонця і водночас потустороннього світу; циклічного 

розвитку світу; нестримних пристрастей та інстинктів; чоловічого начала; 

усна народна творчість, література змальовують коня «вороненьким», 

«баским», «вітроногим» [20, с. 349–350]. Кінь, уособлюючи багатство, 

могутність українського степу, швидкість, символізує й волю для українців 

Чоловік без волі, що кінь на припоні. 

Часто в українських паремія персоніфікують і саму волю, надаючи їй 

можливість керувати людиною як якимсь окремим створінням, робить 

людину залежною від неї, окремою персоною: В полі дві волі: чия подолає, 

того і право має; Дай рукам волю, сам підеш в неволю; Дай серцю волю  –

заведе в неволю; Коли та воля буде? Чи вона втопилась, чи де поділась?; 

Неволя скаче, неволя пляше, неволя пісню співає; Своя воля мед п’є, своя воля 

й кайдани кує; Сильна воля гори перевертає. 

На формування і вербальне вираження менталітету народу впливають, 

зокрема, історичний та географічний фактори, вони визначають його 

світобачення. Цим зумовлена, на нашу думку, наявність у смисловому центрі 

численних досліджуваних стійких висловів традиційних символів  – могутніх 

підвалин національної культури  [7, с.112]. 
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Концепту ВОЛЯ в структурі українських паремій притаманні такі 

мовні явища як синонімія, антонімія, полісемія. Дослідивши і обґрунтувавши 

парадигматичну структуру концепту, ми можемо з’ясувати і повніше 

розглянути його сутність та особливості. 

Нами зафіксоване варіативне уживання прислів’їв. Це зумовлено 

розгалуженою системою синонімії в українській мові. Наприклад:   

1) усічення прислів’їв на більш короткі варіанти: В полі дві волі; В полі 

дві волі: чия подолає, того і право має / Неволя і плаче, неволя і скаче;  

Неволя скаче, неволя пляше, неволя пісню співає; 

2) заміна понять: кому/йому/рукам/серцю. Співставлення кому/йому 

вказує на те, що воля повинна залежати тільки від самого себе на що вказує 

варіативність прислів’їв. Зіставлення понять серце/воля використовуються 

часто, воно також потрапляє у цю категорію, оскільки результат «віддачі» 

волі є однаковим – неволя:  Дай кому волю, а собі неволю / Дай йому волю, а 

сам підеш в неволю; Дай рукам волю, сам підеш в неволю / Дай серцю волю, а 

сам підеш у неволю; 

3) окрему категорію складають прислів’я, пов’язані з концептом 

«серце». Як і в попередній позиції, результат втрати волі пов’язаний із 

«віддачою» волі до інших  рук, серця, особи тощо: Дай серцю волю, а сам 

підеш у неволю; Дай серцю волю – заведе в неволю;  Дай серцю волю – то собі 

неволю; Не дай серцю волі, жебис не був у неволі; Не дай серцю волі, бо 

будеш сам у неволі; Як дати серцю волю, заведе в неволю. У  цій групі також 

є розрізнення на типи «якщо дати волю серцю» та «не дай волю серцю», 

тобто у першому випадку нас попереджають про наслідки, а в другому 

наказують не робити цього; 

4) багато варіантів пропонують прислів’я з використанням концептів 

«клітка», «птах».  Особливу увагу приділено протиставленням до клітки: 

комірка, воля, вітка, суха гілка. Наприклад: Краще на свободі в комірці, нім в 

неволі в золотій клітці; Воля пташці краща від золотої клітки / І золота 

клітка для пташки неволя; Краще на волі на вітці, чим у неволі в золотій 
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клітці / Ліпше птичці на сухій гілці, ніж у золотій клітці / Лучче птиці на 

сухій гілці, чим у золотій клітці;  І на вільну птицю є в’язниця; 

  5) часто у прислів’ях прослідковуємо повне заміщення, що практично 

не міняє змісту висловлення: Не підеш по добрій волі, то підеш по неволі;  Не 

хочеш по добрій волі, то мусиш по неволі / Не сильная – вольная / Не сильно – 

вільно.    

Проаналізований паремійний матеріал дав нам змогу дійти висновку, 

що велика кількість українських прислів’їв побудована на принципах 

контрасту, антонімії. З цього можна зробити висновок, що в українців були 

чіткі уявлення про протилежні за своєю семантикою поняття (воля/тюрма, 

воля/клітка тощо), антонімічні стереотипи українців були чітко 

сформованими: Воля велика, а тюрма кріпка; Дай кому волю, а собі неволю; 

Краще на свободі в комірці, нім в неволі в золотій клітці; Краще робити на 

вільнім полі, ніж гуляти у неволі.  

 Варто зазначити, що менталітет українців стосовно досягнення чогось 

(не тільки волі), поділено на дві групи: ті, що будуть досягати своєї мети 

віддаючи свої життя, і ті, що послуговуються прислів’ям: «Моя хата    

скраю... ». Як не дивно таку тенденцію також простежуємо у пареміях, 

присвяченим ВОЛІ: Схотілося волі, щоб не були голі; Своя воля добра, та не 

пожиточна; З доброї волі борщу не звариш; З корита їли, та у волі жили – 

ніякого горя не знали. Наявність такого роду прислів’їв вказує на присутність 

в українського народу здатності до самоіронії. Навіть перебуваючи у важкій 

ситуації людина не втрачає здатності до позитивного мислення, 

використовуючи засоби гумору, іронії та сарказму.  

  Прикладом синонімії у прислів’я часто є заміщення концепту «ВОЛЯ» 

на концепт «СВОБОДА». Саме поняття «свободи» практично не 

відрізняється від «волі»,  на що вказує словник української мови: 

1) відсутність політичного й економічного гноблення, утиску й 

обмежень у суспільно-політичному житті якого-небудь класу або всього 

суспільства; воля; державний суверенітет; 
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2) перебування не під арештом, не ув’язненим, не в неволі і т. ін; 

3)  життя, існування і т. ін. без залежності від кого-небудь, можливість 

поводитися на свій розсуд;  

4) можливість діяти без перешкод і заборон у якій-небудь галузі; 

5) філософська категорія – можливість вияву суб’єктом своєї волі в 

умовах усвідомлення законів розвитку природи і суспільства. 

6)  легкість, відсутність утруднень у чому-небудь;  

7) заст., рідко. Простота, невимушеність у поводженні;  

8) розм., рідко. Вільний від праці час [21, с. 98]. 

Наприклад: В пригоді – мисль о свободі; Коли ти в свободі, гадай о 

пригоді; Ліпше холодно і голодно, але свободно; Народ без свободи, як 

безплідна земля, лиш терен родить; Народ без свободи – як риба без води; 

Розколовся світ на свободу і гніт; Свобода дорожча золота, ціну їй тоді 

узнаєш, коли загубиш; Сій і ори, а на свободу ся бери; Щасливі раби  –

найбільші вороги свободи.  

 Розглянута нами парадигматична характеристика концепту ВОЛЯ дає 

змогу зробити висновки, що концепт ВОЛЯ є складним ментальним 

утворенням, має широку розгалужену структуру. Концепт ВОЛЯ як 

компонент концептуальної картини світу зараховують одночасно як до 

мовної, так і до культурної картин світу. 

 

2.2. Вербалізація концепту «ВОЛЯ» за даними асоціативного 

експерименту 

У важкі часи для України нами було вирішено провести асоціативний 

експеримент, що показав би реакцію українців на обраний нами концепту у 

різних куточках країни. Для проведення цього експерименту було обрано 

письмово-письмову вільну форму.  Реципієнтам слід було вказати свій вік, 

місто, стать, асоціацію із концептом, антонім до концепту, описати з якою 

твариною у них асоціюється концепт, а також запропоновано згадати 
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прислів’я з концептом. Відповіді дали реципієнти, що проживають на таких 

територіях:  

– Центральної України: с. Богуславець Золотоніського району,        

с. Розсохуватка Катеринопільского району, с. Богодухівка 

Чорнобаївського району, Тальне, Черкаси, Київ, Лубни, 

Полтава. 

– Західної України: Тернопіль. 

– Східної України: Голубівка (Кіровськ) Луганської області, 

Кадіївка (Стаханів) Луганської області, Луганськ (території 

окупованої України). 

Вік реципієнтів від сімнадцяти до сімдесяти семи років, що мало вплив 

на відповіді до питань. Розташування реципієнта в Україні також має свої 

наслідки та результати в експерименті.  

Відповідаючи на перше питання «Перша асоціація зі словом воля», 

опитувані надали найбільшу перевагу концепту свобода (19). На другому 

місці опинилося поняття незалежність (15). Третє місце за вживаністю 

розділили слова: поле (7), політ (5), Україна (5). Наступні концепти були 

уживані спорадично, могли повторюватись два, три рази: небо (3), сонце (3), 

простір (3), свобода думок (2), свобода пересування (2), життя без війни (2), 

доля (2), канікули (2), гуртожиток (2), село, природа, гепард, студентство, 

Мальдіви, вихідні дні, вибір, життя, тризуб, надійність, щастя, 

безмежність, свіже повітря, відкритий простір, шлях, мир, глибокий вдих, 

пташиний спів, луги, ріки, зорі, вільне життя, бажання, воля народу, 

спрямованість, розмах, відчуття, висота (1).  

Чим молодшим був реципієнт, тим більш інфантильніші, 

ностальгічніші асоціації в нього виникали, наприклад: канікули, гуртожиток, 

вихідні дні. Порівнюючи різні регіони України можна звернути увагу на те, 

наскільки серйозно люди підходять до завдання, наскільки вони напружені, 

виконуючи його, яку оцінку мають відповіді, які явища вони називають. 
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На західних теренах України люди досить серйозно та свідомо 

поставились до завдання. Найбільш уживаними словами стали: Україна, 

незалежність, свобода, поле, свобода руху, боротьба.  

У центральних регіонах країни люди більш розважливо відповідали на 

питання, серед мешканців центральної України і були висвітлені асоціації: 

канікули, гуртожиток, Мальдіви, вихідні дні. Одними з найбільш згадуваних 

були природні образи та асоціації; якщо скласти їх до спільної групи, то вони 

можуть нести в собі певну інформацію: луги, ріки, природа, поля, небо, сонце, 

зорі. Також були часто згадані такі концепти: свобода , незалежність, вибір.  

На території східної України найпоширенішою була асоціація із 

концептом «ВОЛЯ» – свобода, незалежність. Оскільки реципієнти, опитані 

на територіях окупованої України, можна помітити цікаві тенденції у виборі 

асоціацій. Окрім вищезазначених концептів, поширеними були:  воля народу, 

бажання, простір, відкритий простір, життя без війни, мир, свобода думок, 

свобода дій.  

Вибір конкретно таких асоціацій вказує на те, що за п’ять років 

конфлікту люди втомилися. Складається враження, що їм мало місця, що їх 

змушують інакше думати, аніж вони хочуть.  

Експеримент із пошуком антонімічної пари також дав цікавий 

результат. Найпоширенішим став вибір концепту неволя (20). Друге місце 

розділили одразу два слова: тюрма (9), рабство(9).  Концепти рабство і 

тюрма найуживанішими стали саме на території східної України, трохи 

менше на землях західної. Також були названі: залежність (8), кабала (6), 

ярмо (5), ланцюги(3), гніт (3), каторга (2), утиск (2), обмеження (2), 

загарбництво, клітка, вседозволеність, будні дні, робота, примус, кров, чорні 

хмари, стогін, ув’язнення, узи, лещата, утиск, обмеження, полон (1).  

Реципієнтами із західної України найбільше було обрано концепти: 

неволя, рабство. Як і з вибором синонімів, так і з антонімічними парами, 

опитувані робили більш серйозний та свідомий вибір. 
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На територіях центральної України найпоширенішим став антонім 

неволя. Також одиничними варіантами було обрано такі концепти: робота, 

будні дні, заміжжя. Як бачимо, на цих територіях зберігається почуття 

гумору та розважливість.  

Найбільш поширеними на територіях східної України виявились 

концепти: рабство, тюрма, кабала, каторга. Настрій українців на 

окупованих територіях на відміну від інших є дещо депресивний, що 

неможливо проігнорувати. Саме в цієї категорії людей розуміння «неволі», 

на противагу «волі» є найбільш уживаним у пареміях. Зараз реципієнти з 

територій східної України є в тому стані, в якому були наші попередники, 

про що й каже їхній вибір асоціацій.  

Наступне, що вказували реципієнти – з якою твариною в них 

асоціюється концепт «ВОЛЯ». Вибір більшості спирався на пташині образи. 

Найбільше вказували саме на птахів (20). Серед них окремо було названо: 

орел, журавель, сокіл, папуга. Друге місце розділили вовк (11) та кіт (11). 

Насправді, птахи часто використовуються у пареміях із концептом «ВОЛЯ», 

також є і використання образу вовка, проте кіт – нове уявлення українців. 

Можливо це пов’язано із урбанізацією українців, а згодом і більш тісне 

одомашнення котів. У людей з’явилась змога більше спостерігати за цією 

твариною, що надало їм підстави асоціювати кота із концептом «ВОЛЯ». 

Третє місце розділили: пес (6) та лев (6). Знову ми маємо ситуацію, коли пес 

– використовується у пареміях, а лев є новим уявленням. Ми можемо 

припустити, що раніше селянам не було можливості більше дізнаватись про 

фауну інших країн, на відміну від теперішнього часу, коли є доступ до будь-

якого джерела інформації. Проте не можемо заперечити, що лев – волелюбна 

тварина, оскільки його завданням є охороняти та у випадку загрози – 

захищати свою територію. Також реципієнти назвали таких тварин: кінь (3), 

буйвіл, дикий кабан лис, змія, гепард, слон, рись, жираф, тигр, мавпа, барс 

(1).  
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Уживання екзотичних образів можна трактувати ще й як втрату 

українцями питомої образної системи, що негативно позначається на 

формуванні нашої етносвідомості.  

Останнє, на що мали вказати реципієнти – прислів’я. Незважаючи на 

те, що більшість не змогли відповісти на це питання, все ж знайшлись ті, що 

згадали деякі прислів’я. Найбільш поширеним і згадуваним стало: вільному 

воля, спасенному – рай (5). Також деякі опитувані наводили те саме 

прислів’я, проте у скороченому варіанті: вільному воля (6). Найбільше його 

було згадано на територіях східної України російською мовою. Також були 

наведені такі прислів’я: воля – нічний вогник; наче близько, а не дістанеш / 

чоловік без волі, як кінь на припоні / краще на волі на гілці, ніж у неволі у 

золотій клітці / степ та воля – козацька доля / коли ти вільний, як вітер в 

полі, то не маєш лихої долі / краще смерть за волю, ніж життя у неволі / і 

золота клітка для пташки неволя / вільному воля не потрібна / волю неволя 

вчить / в неволі немає щасливої долі / дай серцеві волю заведе в неволю / 

вільний козак, як вітер у полі / воля пташці дорожча за золоту. 

Зважаючи на отримані результати, ми можемо зробити висновок, що 

усвідомлення «ВОЛІ» в українців різне. Не можна ігнорувати того, як 

відрізняються уявлення людей у межах окупованої територіях і тих, хто 

опинився за межами конфлікту. Відмінності є, про що нам каже вибір 

реципієнтів. Незалежно від того, що історики схильні до ствердження, що 

історія йде спіраллю, в нашому випадку ми спостерігаємо за черговим 

історичним колом, що знову поглинає і нагадує українцям про те, що було 

колись. 
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ВИСНОВКИ 

 

Прислів’я – це великий і цінний спадок наших предків, який не одне 

покоління передаваний з вуст у вуста. У цих невеликих висловах прихована 

глибинна мудрість, яка здатна розкрити зміст багатьох речей. Незважаючи на 

те, що прислів’я використовують в розмові регулярно, багато хто й досі не 

усвідомлюють повноту їхньої користі. 

Пареміологічний фонд – це потужне джерело етносвідомості кожного 

народу. Протягом усієї людської історії прислів’я та приказки відіграють 

важливу роль в духовному житті народів як комунікативний та естетичний 

елемент їхніх культур. Ці зразки народної творчості розвиваються разом із 

людським суспільством, відображаючи різні події суспільного життя, 

втілюючи народну мудрість та народний досвід. 

Паремію можна визначити як короткий текст, нерідко обмежений 

одним реченням (прислів’я, приказки, та ін.); мовне явище, яке відбиває 

життя народу, риси характеру, зовнішність людини, вчинки, події, життєвий 

досвід, реалії оточуючого світу, релігійні уявлення. 

Одностайної думки науковців щодо визначення паремій не існує. 

Найчастіше цей термін вживають для позначення фольклорних малих жанрів 

афористичного спрямування (прислів’я, приказки).  

Особливе місце серед фольклорних зразків належить народним 

висловленням-пареміям. Протягом багатьох століть вони виявляли здатність 

народу відбирати й осмислювати найхарактерніші, найтиповіші сторони 

явищ природи, праці, побуту, родинного й суспільного життя і в результаті 

ставали конденсатором багатовікового життєвого досвіду, взаємин людей 

між собою, між класами, між людиною та навколишньою дійсністю. 

Ураховуючи історію і долю української нації, концепт ВОЛЯ є ледь не 

ключовим концептом для етносу. Кількісно концепт «ВОЛЯ», що має не 

лише власне лінгвістичну, а й лінгвокультурну інформацію, досить широко 

представлений в українській пареміології. Він вербалізований у більш як 200 



27 
 

прислів’ях та приказках. Проаналізовані нами дані Словника української 

мови, дані етимологічного, тлумачних і енциклопедичних словників 

засвідчують, що лінгвокультурний концепт ВОЛЯ є складним ментальним 

утворенням, до складу якого в українській мовній свідомості належать такі 

компоненти: образний – це людина, яка має можливість самостійного вибору 

без будь-якого стороннього впливу; поняттєвий – це функція людської 

психіки, що ґрунтується на владі над самим собою, керуванні своїми діями, 

регулюванні своєї поведінки; бажання чого-небудь недоступного у цю мить; 

влада над чимось; відсутність певних обмежень; незалежність. 

Аналіз прислів’їв та приказок засвідчив, що паремії про ВОЛЮ можна 

зарахувати до п’ятьох основних груп, які містять у собі такі концептуальні 

ознаки: ВОЛЯ – найцінніше в житті людини, ВОЛЯ – недосяжна мета, ВОЛЯ 

– джерело сили та енергії, ВОЛЯ  – обов’язковий супутник козака, козацької 

сили, ВОЛЯ –  могутній інструмент Божої сили.                

У результаті дослідження нами було виокремлено паремії з 

асоціативним компонентом. Саме сприйняття українською нацією 

тваринного світу викликало певні асоціації, за якими людину порівнювали чи 

ототожнювали з представниками фауни, зокрема: птахом, псом, вовком, 

конем тощо. 

Фонд української пареміології містить значно меншу кількість паремій 

з асоціативним компонентом, а здебільшого відображає пропозиційний 

компонент. 

Проаналізований пареміологічний матеріал дав нам змогу дійти 

висновку, що велика кількість українських прислів’їв побудована на 

принципах контрасту, антонімії. З цього можна зробити висновок, що в 

українців були чіткі уявлення про протилежні за своєю семантикою поняття 

(воля/тюрма, воля/клітка тощо), антонімічні стереотипи українців були чітко 

сформованими.  

Концепт ВОЛЯ – один з центральних концептів української 

національної картини світу, аналіз якого на матеріалі паремій дає змогу 
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виявити специфіку етнічного бачення світу й віддзеркалення його 

фрагментів. ВОЛЯ для людини є ледь не найважливішим складником життя. 

Український народ багато років бореться за свою волю, тому цей концепт 

дуже яскраво виражений в усній народній творчості, а передусім у прислів’ях 

та приказках. 

Українська нація розглядає концепт ВОЛЯ не відірвано від інших 

концептів, а у поєднанні з ними. Це такі концепти як ДІМ, РАДІСТЬ, СИЛА, 

ЖИТТЯ, ПТАХ, КОЗАК, ПОЛЕ, КЛІТКА, ПАН, ДОЛЯ та ін. Це свідчить 

про те, що для українців ці поняття є близькими, вони передають сутність, а 

також частково історію українського народу. 

Нами було проведено асоціативний експеримент у вільній, письмово-

письмовій формі, де було опитано людей із різних областей України. 

Результати дослідження довели, що усвідомлення концепту, а також образна 

система українця залежить від умов перебування. Так на окупованих 

територіях ми бачимо яскраво виражену опозицію воля/неволя саме у сенсі 

обмеження людини в існуванні. Через це виникають різкі, радикальні, часом 

депресивні антонімічні пари, що вказують на стан людини, вплив військових 

дій на усвідомлення концепту. Вибір асоціацій щодо тварини як уособлення 

«ВОЛІ» також показав цікаві результати, оскільки в свідомості українців 

почали з’являтися екзотичні, не притаманні питомій образній системі. Таке 

явище ми пов’язуємо з двома чинниками:  

1) розширення можливостей пошукових систем, засобів інформації, 

зацікавленість у дослідженні флори та фауни інших країн; 

2) поступова втрата, забування ключових образів конкретно 

українського етносу, що пов’язується із проникненням певних елементів 

культур інших країн.  

Незважаючи на присутність деяких незвиклих  раніше для українця 

асоціацій, більшість реципієнтів надали перевагу питомим для нас образам, 

що вказує на попередню традиційність в нашій свідомості.  
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Дослідження ключових концептів фразеологічної системи може дати 

цікаві результати, оскільки дозволяє простежити особливості 

концептуалізації світу українським етносом, встановити їхню роль у 

національно-мовній картині світу. Пропоноване дослідження не є вичерпним, 

може бути продовженим у подальшій науковій роботі. 
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