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У цій статті на матеріалі українських фольклорних текстів 

проаналізовано концептуальну пару доброта – злостивість. Проведене 

дослідження дає можливість здійснити аналіз семантичного обсягу цих 

антонімічних лексем і відстежити частотність їх слововживання в 

народнопоетичному дискурсі. 
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In this article the conceptual pair «kindness – evil» has been analyzed on 

materials of Ukrainian folklore texts. The given investigation enables to complete the 

analysis of these antonymic lexemes semantic volume and trace their usage frequency 

in people’s poetic discourse. 
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Активізація в Україні державотворчих процесів на національній основі 

пробуджує жвавий інтерес як науковців, так і широких кіл громадськості до 

різноманітних виявів етнічної самобутності автохтонного населення. У цьому 

контексті актуалізується проблема душі народу – його світоглядної, почуттєвої, 

духовної сфери. Мовні відтворення концептуальної картин світу викликають 



все більший інтерес сучасних мовознавців (Ю. Апресян, А. Вербицька, 

С. Воркачов, А. Гук, Н. Данилюк, В. Жайворонок, А. Івченко, В. Мусієнко, 

В. Кононенко, Є. Кубрякова, О. Почепцов, Є. Селіванова та ін.). 

З метою побудови спрощеної структури ідеальних лексико-семантичних 

груп концептів доброта й злостивість необхідно за статтями «Словника 

української мови» (1970–1980) визначити множину лексичних експлікаторів 

кожного концепту, що й було зреалізовано. Людську якість, що співвідноситься 

з моральною максимою «добре», в узусі позначає субстантив доброта, 

похідний від прикметника добрий: доброта – «чутливе, дружнє ставлення до 

людей; привітність, ласка, прихильність» [7, с. 326]. Оскільки аналізований 

концепт у фольклорі вербалізований переважно прикметниковою лексемою, 

наводимо словникову статтю ад’єктива добрий: «1. Який доброзичливо, чуйно, 

приязно ставиться до людей; протилежне лихий, поганий. 2. Для якого 

характерна взаємна прихильність, симпатія. 3. Який приносить добро, 

задоволення, радість.  4. Який має належні знання, навики для виконання чого-

небудь; досвідчений. 5. Гідний шани, похвали, незаплямований» [7, с. 321–323].  

Аналіз усього обсягу вербалізаторів, зафіксованих у словникових статтях, 

дає змогу згрупувати низку базових сем, які експлікують поняття добрий: 

привітний, лагідний у взаєминах, який виражає доброту, щирість; сповнений 

ласки, приязні (про голос, посмішку) доброзичливий, чуйний, приязний, виявляє 

взаємну прихильність, симпатію, добро, задоволення, радість. Центральні 

лексеми доброта, добрий, добре, милуватися, милувати, милий, мило, 

миленький, приятель, приятелька, приятелювати, приязний, приятельство, 

хороший містять гіпосему добрий (е), і становлять разом із ними ядерну зону 

концепту доброта. Лексема добрий (добре) функціонує у двох значеннях: 

протиставляючись гіпосемі поганий, вона становить спільний 

міжконцептуальний центр категорії народна мораль, а в протиставленні семі 

злий (зле) є одним із часткових концептів. 

Концептуальна пара доброта – злостивість у фольклорних текстах 

представлена біцентрично з орієнтацією на моральну настанову – схвалення 



доброти й засудження її відсутності та негативних емоцій (злостивість, злість, 

неприязнь, злорадність) як крайнього вияву протилежної семантики.  

Узусним вербалізатором концепту злостивість є відповідний іменник, 

який позначає стан за значенням злостивий: «1. Сповнений злості, ворожнечі, 

недоброзичливості; злий (у 1 знач.). 2. Який виражає зло, злість. 3. Сповнений 

зла, злорадства, злості. 4. Який має високий ступінь вияву міри, якості, дії; 

шалений, лютий» [268, с. 603]. У фольклорному дискурсі найбільш уживаним 

вербалізатором другого ядра біцентричного концепту є прикметник злий, 

спільнокореневі з ним слова й система синонімів. Відповідно антонімічним 

центром є лексема злий в оточенні привативних синонімів ворожий, 

недоброзичливий, злорадний, жорстокий.  

Надуживанням у фольклорних текстах позначені лексеми добрий, добрий 

(субстантивований прикметник), добра (добрая), добре (субстантивований 

прикметник): Добре довго пам’ятають, а зле ще довше. Добре минеться – лихо 

буде, лихо минеться – добре буде. Добре роби, добре й буде. Добрий чоловік і 

сусідів дім од вогню збереже. Добрий не чинить лихого та не боїться нічого. 

Добрий доброго научає, а злий на зле наставляє. Добрі помирають, а діла їхні 

живуть. Добра людина завжди знайде добрих людей [12, с. 262]; Обізвалась 

доля добрая: – Чи ти ті жупани поносила? Бо я тобі вже других нашила! – Як 

гукнула сестра убогая, Обізвалась доля недобрая: – Чи ти всі мички вже 

попряла? Бо я тобі других наприймала! [2, с. 248]. Українська ментальність 

закріплює у своєму моральному досвіді цінності, реалізовані в народній 

творчості лексичними одиницями конкретного значення, ознаковими словами 

або дієсловами. Етимологія лексеми добрий і однокореневих прикметників зі 

спільною семантикою (добрезний, добренний, добренький, [добріненький, 

добріський, добростливий], добротливий, добротний, добрячий, добрящий, 

[добрега] «добра людина» тощо добрый, бр. добры, др. добрый, п. вл. нл. dobry, 

ч. слц. dobry, полаб. dübre «добре», döbre «тс», болг. добър, м. добар, схв. 

добар, добра; – пел. dobrъ «відповідний, підходящий, корисний…» [1, с. 98]. 



Розвиток давньої семантики засвідчує подальшу видозміну семи корисний, 

прийнятний. 

Серед вербалізаторів, вибраних із народних пісень різних жанрів, 

позитивно конотованим центром є прикметник добрий, який уживається 41 раз, 

переважно з розширеним значенням – ‘хороший’, ‘позитивний’: – В понеділок 

ранесенько Гонять молотити; Ой боже наш милостивий, Не можем зробити! 

Озимини по півтори, А орнаути копу, – Треба її змолотити Та доброму хлопу 

[11, с. 352]. Тому більшість зафіксованих випадків слововживання належить до 

міжконцептуального центру. «Словник української мови» фіксує, а  

український фольклор засвідчує також уживання лексеми добрий як постійного 

епітета до означуваних лексичних одиниць люди, чоловік, діла тощо: Де є добрі 

люде, там біди не буде. Коли тебе шанують люди добрі, шануйся і сам. 

Добрим ділам все добрий кінець. Коли до тебе чоловік добрий будь до нього ще 

кращий [12, с. 262–263]. Семантика цього епітета стерта, але загалом 

співвідносна із прикметниками хороший, позитивний, вона маніфестує загальну 

позитивну взаємоналаштованість в українському соціумі різних часів. 

Отже, загальномовна вербалізація концепту доброта має широко 

представлений центр, що містить синонімічні прикметникові лексеми різних 

стильових регістрів (добрий, позитивний, прийнятний) і позначає універсальні 

характеристики позитивної ознаки. Семантика добрий у значенні позитивної 

моральної характеристики людини в українському  фольклорному дискурсі 

представлена приядерними лексичними експлікаторами: жаль (у значенні 

‘співчуття’), жалувати, поважати, шанувати (у значенні ‘догоджати’), 

жалісливий, жалібненько, шановний, які мають яскраво виражені додаткові 

семи, що спорадично проникають у концептосферу народна мораль: Нема 

сокола літо, немає другеє, А на третє літо летить сокіл, летить. Да летить 

він, летить, жалібненько квилить: – А вже ж млє гніздо да далеко видно, А 

вже мої дітки да далеко чутно [2, с. 235]; Удовиця мужа мала, Най би була 

шанувала, Медом-вином напувала, В білий папір завивала.  – Радила-сь ми, 

бідна вдово, як жінку забити, Порадь же ми, бідна вдово, як з тих кайдан 



вийти. – Ой я, вдова молоденька, люблю жартувати: Мав-єсь жінку, як 

зозульку, було шановати  [2, с. 231, 246]. Периферії не виявлено.  

Відмінним від узусної реалізації аналізованого концепту є широке 

вживання в українському фольклорному дискурсі лексем із коренем прия-, 

похідних від приязний [7, с. 321], етимологія яких експлікує давні значення 

‘бути відданим, прихильним, сприяти, допомагати, піклуватися’ [1, с. 586]. У 

фольклорі натрапляємо на різноманітну словотвірну модифікацію цього кореня: 

приятель, приятелька, приятельство, приятелювати, сприяє, приязний, 

приємний: Нехай добра доля завше вам сприяє, Щастя і здоровля щорік 

прибавляє [6, с. 97]; Не забудь ще одного: за морем живе злий цар – друг і 

приятель купця Марка, так що ти йому не признавайся, звідкіль ти, а 

признаєшся – пропадеш [10, с. 34]. Лексема приятель найчастіше вживається у 

функції звертання. Вона ж найбільш продуктивна як словотвірна база: 

приятелька, приятельство, приятелювати. Проте зауважимо, що, на відміну 

від лексем друг і подружка, лексеми приятель і приятелька схильні виявляти 

дещо негативну конотацію. Цьому сприяє контекст: А журавель наварив такої-

то смачної страви: узяв і м’яса, й картопельки, й бурячків – усього-усього, 

покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже: – 

Призволяйся, люба приятелько, не соромся! [9, с. 53]. Суфікс -ств-, 

доповнений метонімічним називанням особи, замість її якості, додає негативної 

конотації скепсису: Не по правді живеш, моє приятельство [6, с. 705]. 

Найуживанішою для вербалізації концепту доброта у фольклорному 

дискурсі є лексема з універсальним позитивним щодо характеристики людини 

значенням – ‘милий’. Разом із спорідненими лексемами та формами милувати, 

милуватися, милий, миленький, мило, корінь мил- уживається в досліджених 

нами народних піснях 103 рази. Лексикографічне джерело подає розгалужену 

семантичну структуру лексеми милий: «дуже приємний, лагідний у стосунках з 

людьми», «хороший», «симпатичний». Ця сема містить уточнення, які 

перебувають у гіпонімічних відношеннях із основним загальним значенням: 

‘який привертає увагу своєю зовнішністю, приємним виглядом’, ‘…який 



викликає почуття задоволення, дуже приємний (про звуки голосу, сміху тощо)’, 

‘пов’язаний з приємними переживаннями’ [7, с. 702]. У народних піснях 

лексема милий перебуває на перетині кількох концептів. Як постійний епітет 

вона вживана в значенні ‘коханий’, ‘любий’, ‘єдиний, той, що не належить 

іншому’. В інших значеннях корінь мил- вербалізує концепт доброта в одному 

з конкретних аспектів його розгортання: приємне – неприємне: А вже ж нам 

та вечеря не мила, Бо нас нива широкая втомила [6 с. 89]; добре – погано: 

Зібралися всі бурлаки До рідної хати: Тут нам мило, тут нам любо З журби 

заспівали! Ти, царице Катерино, Що ти наробила? Край веселий, край зелений 

Панам роздарила! [8, с. 168]; жалісливість – жорстокість: Цілуй її, милуй її, Як 

голуб голубку [4, с. 201]. Специфічною фольклорною особливістю є уживання 

лексем інших лексико-семантичних пар концептосфери народної моралі у 

значенні ‘добрий’, ‘добрість’: хорошенька, прехороший: – Прийди, милий, 

прехороший, Скинь чоботи, прийди босий, Щоб підківки не бряжчали, Щоб 

собаки не гарчали [5, с. 299]; Хорошеньку господиню маєш [6, с. 97]; дорогая: – 

Моя мама дорогая, Вона мене згодувала [6, с. 480]. Приядерна зона виявляє 

себе у випадках, коли сема добрий є однією з диференційних. Найтиповіше – 

при вираженні доброти стосовно об’єкта: поважати, шанувати (у значенні 

‘догоджати’), шановний: Рано встати, в печі палити, Щоб свекрусі догодити; 

Як я буду статкувати, То він буде шанувати [6, с. 262, 407]. За частотністю й 

специфікацією фольклорні вербалізатори концептуальної пари доброта – 

злостивість відрізняються від загальномовних. Так, лексема чуйний та похідні, 

відсутні в фольклорних текстах, у її значенні найчастіше вживають поруч із 

лексемою добрий лексеми з позитивною конотацією жаль, жалувати, 

жалісливий у значенні ‘співчуття’, ‘співчувати’, ‘співчутливий’, оскільки ця 

форма емпатії мала велику цінність на тлі нужденного життя народу й її 

відсутність засуджувалася: – Ой доню, доню, доню! Жаль мені за тобою, Жаль 

мені тебе буде, Як чоловік бити буде [6, с. 262]. 

Конотативно протилежним концепту доброта в аналізованій 

концептуальній парі є концепт злостивість у сукупності загальномовних 



однокореневих сем злісливий, злісний, [злобивий], злобливий, злобний, злосливий, 

злостивий, злючий, злющий, злість, злісниця, зло, злоба, злобитель, злобитель-

ство, злюка, злити, злішати, злобувати, злобствувати, зозла, [зузлоба], 

озлоблений, озлобити, розізлитися, узлитися має спорідненість із «р. злой, зол, 

бр. злы, др. зълыи, п. вл. нл. zly, ч. слц. zly, болг. зъл, м. зол, схв. зйо, злй, слн. 

zel, стел, зълъ; – псл.*гъ1ъ «недобрий, поганий» тощо [1, с. 266], що свідчить 

про його етимологічну однозначну негативну конотацію.  

Тлумачення лексичного значення носіїв кореневої морфеми зл- з давнього 

зол- (зло-) має таку структуру: «1. Сповнений злості, ворожнечі, 

недоброзичливості; протилежне добрий. 2. Викликаний, пройнятий злістю, 

злорадством, недоброзичливістю. 3. Який завдає надзвичайно тяжких 

страждань, мук, неприємностей; жорстокий. 4. Який досяг найвищого ступеня у 

своєму вияві; сильний, лютий» [7, с. 595]. На відміну від центральних 

загальномовних вербалізаторів злий, ворожий, у фольклорному дискурсі 

абсолютну перевагу в уживанні мають злоба, злість, лихий, злий, які в 

доповненні вербалізаторів гніватися, лаяти, сердитися, розсердитися, 

сваритися (виявляти злість), гризуться (у значенні ‘лаятися’) й становлять ядро 

мовної експлікації аналізованого концепту: З добрим поживеш – добро 

переймеш, а з лихим зійдешся того й наберешся. Злий зле і думає. Злий 

доброго зіпсує, а сам добрим не стане. Злий сам себе б’є. Злий плаче від 

зависті, а добрий – від радості. Злий чоловік гірший вовка. Злоба – поганий 

порадник. Злість відчиняє рот, а закриває очі. Лихий чоловік у громаді, що 

вовк у отарі. Лихий чоловік, як хвороба: усе запакостить. Лихому чоловікові і 

в гостині не догодиш. Не бійся дідька, бійся лихого чоловіка. Лихий доброго не 

любить. Не так Бог, як лихі люди  [12, с. 263–267]; Ой Боже ж мій, Боже, що 

я наробила, Батенька й неньку та і розсердила! [6, с. 265];  Не лай мене, моя 

мати, що я ходю пізно [6, с. 321]; А в багача один син І той злодіячка [6, с. 

712]; Стелиться барвінок, стелиться, А Микола на Ганнусю сердиться [6, 

с. 77]; Попалася в лихі руки Невірній дружині [4, с. 294]. Ядерні вербалізатори 

для підсилення семантики в тексті вживаються водночас з периферійними: Де 



пси свої гризуться, там чужий не мішається. Кішки гризуться – мишам 

привілля [12, с. 335].   

Приядерну зону складають лексеми з однією з диференційних сем злість: 

воріженьки, ворогувати, ненавидіти, проклятий, вражий, превражі, скажена: 

«Ой уже ж нам, отамане, Меду й вина не пивать, Коли хотів пан проклятий 

Ще й в солдати нас віддать!» [4, с. 108]; Оце тобі, вражий пане, хазяйські 

сини! [4, с. 112]; Зробив худу славоньку, Покинув любить [4, с. 231]; Ой і 

візьміть мене превражі мурзаки, та виведіть на могилу: Ой нехай же я гляну, 

подивлюся, де я марне загину; «Рости ж, синку, в забаву, Козачесту на славу, 

Вороженькам в розправу!»; Кого ж ненавиджу, Та кого ненавиджу, З тим не 

розминувся; Ой та їв же я сласно, та ще їсти буду, – таки ляхам, вражим 

синам, поки вік, не забуду; Ой як крикнув проклятий Мазепа та на свої улани: 

«Возьміть Палія Семена та забийте в кайдани!»; Нема, нема козаченька та й 

чуть, Злії люди, воріженьки вже кують [3, с. 152–173]; Ой кум, кумі рад, Повів 

куму в виноград: – Їж, кума, ягідки, Котрії солодкі. А котрі гіркі,То для мої 

жінки, А котрі зеленії, то для мої скаженої [4, с. 490].  

Периферія концепту злостивість – вербалізатори з додатковою, 

прихованою або асоціативною семою злість: ошийник, потилник, жахатися; 

слова-символи гадюка (гадина), змія, вовк, собака, сова, чорт; мачуха, 

свекруха: Дай, боже, здоров’я старому, Що зазнала, то зазнала розкоші за 

нього – І ошийника, і потилника [4, с. 420]; Сама як змія [4, с. 472]; Багатая, 

гембатая, Як сова надута [4, с. 710]; А бідная сиротина, Як сива голубка. 

Тільки діти на поріг, А мачуха за батіг [4, с. 712].  

Отже, специфічно фольклорними ознаками концепту доброта є 

центральність поруч із одиницями доброта, добрий лексеми милий (постійні 

епітети напіввільних сполучень) поширеність вербалізаторів приятель, 

приязний, приємний (-о), які займають приядерну зону. Антонімічний концепт 

злостивість представлено ядерною позицією лексеми лихий та її синонімами, 

приядерною – широкий спектр дієслівних і прикметникових лексем із 



семантикою злостивість, тоді як периферія – асоціативно-образні експлікатори 

цієї гіперсемантики. 
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