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НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Підвищення інтересу до проблеми вираження “людського 

фактору” в мові обумовило наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

інтенсифікацію наукових розробок у галузі лінгвістики емоцій, тому 

що саме емоційна сфера особистості, одна з найважливіших, якщо не 

найважливіша у життєдіяльності людини, виявилась найменш 

представленою в парадигмі гуманітарного знання, у тому числі і в 
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теорії мови. Заради справедливості слід зауважити, що емоційність 
досить довго залишалася поза межами інтересів і своєї “рідної” 
науки – психології, представники якої певний час вважали людину 
винятково раціональним створінням, а причини її буття сугубо 
пізнавальними та інтелектуальними.1 Напр., у списку 403-х 
загальнопсихологічних понять, складеному за оцінкою їх значення 
для психології 15 провідними професорами США в середині ХХ ст., 
термін “емоція” займав 130-е, а “почуття” – 285-е місця.2  

Не менш красномовним є і той факт, що В.К. Вілюнас у своїй 
книзі “Психологія емоційних явищ”, яка вийшла у 1976 році, 
вказував на те, що основним капітальним дослідженням емоцій 
залишається праця М.Я. Грота, надрукована у 1879-1880 рр.3 Але 
поступово емоційна сфера, за влучним  висловлюванням 
М.М. Ланге,4 залишила стан Попелюшки й посіла гідне місце в 
психологічній науці. Проте до сьогодні емоції вважаються найбільш 
важкою та суперечливою цариною психології: “Кожен раз, коли 
відбувається спроба осідлати емоції, знову і знову доводиться 
дивуватися тому, як нелегко підвести їх під яку-небудь загальну 
предметну галузь, запрягти в логіку тієї чи іншої парадигми”.5 

На даному етапі в психології встановилася точка зору, що емоції 
є “психічними реакціями, які оцінюють характер впливу на людину 
зовнішніх чинників і тим самим служать одним з головних 
механізмів регуляції її діяльності, спрямованої на опанування 
дійсності та на задоволення актуальних потреб”.6 Значення емоцій 
як в онтогенезі (пристосувальна функція та вирішальна роль у 
виникненні психічного7), так і у філогенезі (вплив на сприйняття, 
пізнавальні процеси, розвиток особистості, секс, подружні стосунки, 
батьківські почуття8) є незаперечним. 

Емоції можуть узагальнюватися, зберігатися та передаватися за 
допомогою мови, що дозволяє розглядати їх в якості предмета 
вивчення лінгвістики. У 1976 році І.Г. Торсуєва відмітила відсутність 
систематизації мовних засобів вираження емоцій.9 З цього часу 
почалися комплексні дослідження цієї проблеми, хоча окремі її 
аспекти привертали увагу вчених і раніше (напр., конотація). 
Парадоксальним чином у лінгвістиці повторилася ситуація 
психології: спливав час, накопичувався матеріал, але вираження 
емоцій у мові “відносили до маргінальних явищ, нібито порушуючих 
систему та граматичні норми. У найкращому випадку емотивність 
згадувалася в науковій літературі як стилістична або фоно-
стилістична риса мови”.10 Проте поступово вираження емоцій в 



 83

мові  позбувається ярлика вторинності й відокремлюється в окрему 
галузь лінгвістики – емотологію (термін В.Г. Гака), науку про 
“вербалізацію, акумуляцію, структурацію та міжпоколінну 
трансляцію знань про емоції”,11 які зафіксовані в мові. Основною 
категорією даної науки є емотивність. Під емотивністю дослідники 
розуміють “мовне вираження емоцій”.12  

Слід зазначити, що існують певні розбіжності в термінології: 
різні лінгвісти використовують терміни “емоційність” 
(Н.М. Разінкіна, Ю.М. Осіпов), “експресивність” (В.М. Мокієнко, 
Н.А. Лук’янова), “емотивність” (Л.Г. Бабенко, В.І. Шаховський, 
М.В. Гамзюк), маючи на увазі виражальні можливості мовної 
одиниці. Спроби розрізнити ці категорії робляться давно, але поки 
що не зовсім успішно. З’ясуємо, що ж таке експресивність як 
лінгвістичний феномен. Вчені розглядають її як: 

1) формальну сторону лінгвістичного знаку в протилежність 
змістовній стороні (Сосюр, Єльмслєв); 

2) пряме вираження ставлення мовця до предмета мовлення 
(Бюлер, Матезіус, Якобсон, Вахек, О.Н. Селівьорстова); 

3) індексальний іконічний зв’язок між знаком та емоцією 
(Коржинек); 

4) суто психологічну зовнішню ознаку висловлювання (Фрей, 
Зима) або як “порушення норми” (Делакруа). 

Деякі лінгвісти розуміють експресивність як здатність виражати 
ставлення мовця до об’єкта, яка складається з окремих компонентів: 
характеру й інтенсивності (Л.М. Болдирєва); інтенсивності, 
образності, зображувальності (В.І. Шаховський); образності й 
оцінності (А.М. Комарова). Багатозначність тлумачення 
експресивності дозволяє говорити про певну розмитість терміну, 
тому деякі вчені (Є.М. Галкіна-Федорук, І.Н. Худяков, В.М. Телія, 
М.В. Гамзюк) вважають його вживання взагалі недоцільним. Що ж 
до емоційності, то це передусім психологічна категорія, а не мовна. 
Саме тому ми дотримуємося тієї думки, що використання терміна 
“емотивність” як мовного вираження емоцій є найбільш вдалим і 
несуперечливим.  

Зазначимо також, що багато лінгвістів залучають при  
дослідженні емотивності й поняття “конотація”. Остання має різні 
сфери застосування, і використання її для позначення емоційних, 
стилістичних і тому подібних компонентів семантичного значення є 
також неоднозначним. На співвідношення конотації та емотивності 
існують три точки зору: 
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1) ці поняття тотожні (Н.А. Лук’янова); 
2) емотивні характеристики є частиною конотативного 

значення (В.І. Говердовський, Є.Й. Шендельс); 
3) емотивність включає в себе конотацію, конотація ж може 

бути й не емотивною (В.І. Шаховський, Б. Волек). 
Наявність багатьох точок зору стосовно понять “емотивність” і 

“конотація”, їх структури, проблеми розмежування компонентів 
пояснюються відсутністю єдиної лінгвістичної теорії емоційного 
мовлення.  

Тим же пояснюється й той факт, що існує вузьке та широке 
розуміння емотивності (це тісно пов’язано ще з одним дискусійним 
питанням – про системність емотивності). У першому випадку під 
емотивністю розуміють емотивну лексику, конотацію 
(В.І. Шаховський, В.М. Телія) або якийсь компонент конотації 
(напр., оцінність у О.М. Вольф). У другому випадку ця категорія 
розглядається як системне явище, що охоплює всі мовні засоби 
відображення емоцій (Л.Г. Бабенко, І.І. Квасюк, А.М. Комарова). 
Напр., М.В. Гамзюк вважає, що емоції виражаються всіма мовними 
рівнями: фонетичним, морфемним, лексичним, граматичним 
(морфологією і синтаксисом), хоча і зазначає, що загальна кількість 
емотивно маркованих слів і конструкцій невелика порівняно з 
емотивно нейтральними одиницями.13 

Але треба звернути увагу на ще один рівень мови, “одиниці 
якого покликані до життя і функціонування в мові перш за все 
емотивним позначенням предметів і явищ”.14 Це – фразеологізми 
(далі – ФО). Найбільш лапідарно ця позиція була виражена 
В.М. Мокієнком: “Без експресивності немає і фразеологізма”.15 На 
нашу думку, ця точка зору заслуговує на увагу, оскільки на її 
користь свідчить низка аргументів. 

Аналіз денотативної віднесеності ФО дозволяє говорити про те, 
що “ФО відіграють особливо велику роль там, де безпосередньо 
позначаються емоції або позначаються ті об’єкти, що викликають 
максимальну внутрішню участь, особливу зацікавленість, емоційні 
переживання суб’єкта. Низький рівень фразеологічного позначення 
існує в тих сферах, які не викликають диференційного ставлення”.16 
На цій підставі виділяється чотири групи об’єктів позамовної 
дійсності: високо-, середньо-, низько- та нефразеологічні. 

Високофразеологічними класами є: бажання, дії, почуття, 
афекти, риси характеру, мислення, знаки, інформація, мова, 
суспільство, колектив, економіка, право, етика. 
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Середньофразеологічна група має у своєму складі такі об’єкти: 
рослини, тварини, людина, фізіологія, буття, відношення, подія, час, 
відчуття, релігія, надпочуттєве. 

До низькофразеологічних належать: простір, положення, форма, 
величина, кількість, число, міра, видимість, світло, колір, звук, 
температура, вага, агрегатні стани, запах, смак, переміщення в 
просторі.  

Нефразеологічну групу складають: неорганічна природа, 
речовина, писемність, наука, мистецтво, знаряддя, техніка. 

Проте М.В. Гамзюк відмічає, що галузі, які вважалися 
нефразеологічними (напр., техніка) останнім часом також отримують 
фразеологічне позначення, напр.: genialer Idiot – “комп’ютер”. “Це є 
свідченням охоплення фразеологічною номінацією все більшої 
кількості об’єктів зовнішнього світу”.17 

Фразеологізм позначає меншу кількість об’єктів порівняно зі 
словом, але в ньому відбивається набагато більше характерних рис 
об’єкта, порівняно зі словом. Це також доводить аналіз 
денотативного аспекту фразеологічного значення. Так лексичному 
значенню “вдарити кого-небудь” відповідають фразеологізми: j-m 
eins drauf geben; j-m eine schießen; j-m eine knallen; j-m eine 
reinlangen; j-m eine/ein paar runterhauen; j-m eine/ein paar scheuern;   
j-m eine ballern; j-m eine reinhauen; j-m eine reinknallen; j-m 
einen/eines/ein paar überziehen; die Hucke voll kriegen та ін. Причому 
перший означає  “вдарити злегка”; 2-ий, 3-ій і 4-ий – “дати 
ляпаса”; 5-ий та 6-ий – “дати кілька ляпасів”; 7-ий – “дати 
добрячого ляпаса”; 8-ий та 9-ий – “вдарити по обличчю”; 10-ий – 
“вдарити кілька разів”; а 11-ий – “сильно побити”.  

Емотивність завжди представлена у фразеологічній одиниці. 
Вона може бути репрезентованою в чистому вигляді, а може 
переплітатися з предметно-логічним значенням. Перший випадок 
стосується емотивних стійких словосполучень і фраз, єдиний зміст 
яких – вираження емоції: Ach wo! Na, dann nicht, liebe Tante! Kein 
Aber! Mensch, Meier! Звісно, кількість таких фраз і словосполучень з 
тих же самих причин, що і кількість вигуків і емотивних часток, є 
обмеженою (близько 1100 одиниць). Набагато більшу в кількісному 
відношенні групу складають ФО зі “змішаним” значенням. Йдеться 
про логічно-емотивні (домінує логічний компонент): der schwarze 
Markt  та емотивно-логічні ФО (домінує емотивний компонент): nach 
j-s Pfeife tanzen. Обидва компоненти значення є рівноправними, 
відмінність же емотивного компонента від предметно-логічного 
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полягає в меншій стійкості, у більшому ступені залежності від епохи, 
соціальних та суспільних засад. Напр., вираз “Beamter auf 
Lebenszeit” з’явився в Прусії на позначення людини, яка обіймає 
державну посаду і не може бути звільненою після 27-річного віку. 
Первісно це стійке словосполучення було позбавлено емотивності, 
вказуючи лише на представників певної касти, але з часом, коли 
принцип довічного призначення перетворився у своєрідну синекуру, 
виник фразеологізм “j-d ist ein ruhiger Beamter” зі значенням “хтось 
спокійно виконує свою роботу і ні про що більше не піклується”. 
Важко не помітити, що він носить жартівливий, гумористичний 
характер.18 Стійкий вираз, позбавлений емотивності, є надслівним 
терміном (der schwarze Tee,  der Nahe Osten). 

У ФО різною мірою представлені всі характеристики 
емотивності, яку ми, на відміну від В.І. Шаховського, розглядаємо як 
дискретне явище. Ми поділяємо точку зору М.В. Гамзюка, що 
емотивність складається з наступних компонентів: 

• емотивного тону; 
• оцінності; 
• тривалості; 
• інтенсивності.19 
Під емотивним тоном розуміється вираження різноманітних 

переживань людини. Відомий психолог К. Ізард20 виділяє десять 
фундаментальних емоцій, які можуть взаємодіяти одна з одною та 
утворювати нові комплекси емоцій. Напр., ворожість – це поєднання 
гніву, відрази та презирства. До того ж емоції або комплекси емоцій 
можуть взаємодіяти й з когнітивними процесами або спонуканнями, 
утворюючи все нові поєднання. Напр., та ж ворожість у комбінації з 
конкретним набором знань може перерости в ненависть. ФО здатні 
відображати всю палітру переживань чи певні комплекси 
переживань. Проаналізуємо, як базисні емоції знаходять своє 
вираження в мові: 

• цікавість: Wohin/woher des Weges? Wie stehen die Aktien? 
• здивування: Heiliger Strohsack/Bimbam/Antonius! Meine 

Güte/Seele! Du liebe Zeit! 
• горе-страждання: j-n ins Unglück bringen/stoßen/stürzen; vom 

Gram/Kummer gramgebeugt, gebrochen; geteiltes Leid ist 
halbes Leid. 

• відраза: Pfui Spinne! 
• гнів-лють: Das ist aber die Höhe/der Gipfel/das Letzte! 
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• страх: (Ach du) heiliger Schreck! Himmel und Wolken! Angst 
schwitzen; mehr Angst als Vaterlandsliebe haben. 

• стид: mit Schimpf und Schande; Schimpf und Glimpf 
• презирство-зневага: von j-m nimmt kein Hund einen Bissen/ein 

Stück Brot. 
• провина-розкаяння: eine Schuld/Blutschuld auf sich laden; 

mehr  Shulden als Haare auf dem Kopf haben. 
• радість-задоволення: Wie steh ich ja? j-m steht das Herz still. 
Таким же чином у фразеологізмах реалізуються й більш складні 

емоційні утворення. 
Всі ФО містять оцінку, бо “первинною функцією ФО є не 

номінація, а оцінка дійсності”.21 Оцінка може бути раціональною й 
емотивною, але найчастіше обидва види оцінок переплітаються. 
Емотивна оцінка відрізняється від логічної за характером, у ній 
оцінювання ведеться за шкалою “приємно-неприємно”. Характер 
емоційного й раціонального оцінювання, як правило, збігається, 
проте це відбувається не завжди: “Раціональне взвішування явищ 
дійсності все одно потім проходить перевірку на вагах емоцій. (…) 
Явище в результаті такої перевірки з’являється перед людиною в 
зовсім іншому, ніж первісно, вигляді”.22 У мовному відображенні це 
наочно спостерігається на прикладах гумору, іронії, сатири або 
сарказму, напр. гумор: Große Geister stört es nicht (scherz. iron.: “Його 
(її) такі дрібниці не хвилюють”). Фразеологізм виражає негативну 
раціональну оцінку з приводу байдужого ставлення до певних подій, 
але водночас виражається й позитивне емотивне ставлення до особи.  

При порівнянні ФО, які мають ідентичний емотивний тон, 
можна помітити різну інтенсивність (ступінь вияву якої-небудь 
ознаки референта) емотивної або емотивно маркованої одиниці. Так, 
напр., градація емоції здивування представлена в ряді ФО: ein Auge 
werfen; in Erstaunen geraten; die Augen aufmachen; die Ohren 
aufmachen; Bauklötze staunen; wie ein Auto gucken; mit den Ohren 
schlacken; ganz Auge und Ohr sein; Augen und Nase aufsparren; Augen 
guellen j-m aus dem Kopf; sein blaues Wunder erleben; Mund und Augen 
aufreißen; j-m vergeht Sehen und Hören.23 У наведених прикладах 
автор розташовує фразеологізми за мірою зростання інтенсивності 
вираження емоції здивування та вказує на те, що “фразеологічна 
система являє собою більшу градацію вираження емотивності 
порівняно з лексикою. Так, синонімами дієслова wundern, що також 
виражає здивування, є: staunen, erstaunen, glotzen, überraschen. 
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Таким чином, фразеологізми здатні точніше, ніж слова передавати 
шкалу почуттів людини”.24 

Іншим кількісним показником емоцій є тривалість. Як свідчить 
мовний матеріал, фразеологізми можуть виражати її різними 
засобами:  

1) способом дії дієслівного компонента, який може вказувати 
на різний характер протікання подій. Так лексичному 
значенню “красти”  в німецькій мові відповідають дві ФО 
(“lange Finger haben” та “lange Finger machen”), причому 
перший зворот містить постійну характеристику людини 
“бути злодійкуватим, схильним до крадіжок”, що 
закріпилося й в іменнику “der Langfinger” = “злодій”. 
Зворот з глаголом “machen” означає дію, окремий випадок 
крадіжки;25 

2) вживанням темпоральних прислівників (Jetzt haben wir die 
Bescherung/den Salat!); 

3) вказівкою на просторову обмеженість (das hält kein Pferd 
aus); 

4) використанням статива: gegen j-n/etw. ist kein Kraut 
gewachsen; 

5) наявністю пасива: Wird gemacht! 
6) вживанням дієприкметника ІІ: Abgemacht!  і т. ін.   
 
Таким чином, емотивність є мовним вираженням емоцій. Це 

складна лінгвістична категорія, яка певним чином співвіноситься з 
поняттям “конотація”. Емотивність пронизує всі рівні мови, стаючи 
домінуючою семантичною ознакою фразеологізма, що дозволяє 
відрізнити останній від стійкого словосполучення. Вона є 
дискретним явищем, яке складається з емотивного тону, оцінності, 
інтенсивності та тривалості. 
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