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Емоціональні висловлювання як об'єкт наукових 
досліджень 

Відомо, що мова є поліфункціональною системою, призначеною для 
накопичення, зберігання та передачі інформації на основі варіативної 
взаємодії складаючих її змістових елементів та існуючих між ними зв'язків. 

Таке розуміння мови як системи склалося не відразу: воно повільно 
еволюціонувало у процесі розвитку лінгвістичних знань. 

При цьому розроблене на рівні теорії структурної лінгвістики 
(Р.О.Якобсон; У.Я.Проп; Є.Бенвеніст; Л.Теньєр; А.А.Реформатський; 
І.І.Ревзін) і генеративної граматики (Н.Ханський) уявлення про структуру 
мовної системи з чіткою ієрархією та морфологією її складових елементів 
розширилося до розуміння необхідності наближення теорії до практики 
реального життя мови. Цей процес завершився становленням комплексного 
підходу до вивчення мовної структури в реальних умовах мовленнєвої 
комунікації з орієнтацією на семантичні явища, а не на окремі абстрактно 
взяті речення. 

Такий погляд на мову призвів до того, що в лінгвістиці на перший план 
висувається нова одиниця – висловлювання, що виражає судження, 
встановлює зв'язок між поняттями, повідомляє щось стосовно позначуваних 
об'єктів. 

Дана структура, як відомо, включає не тільки окремі лексичні та 
семантичні елементи, але й способи їх об'єднання в граматичні структури. 
При цьому особливого значення набуває інтонація як невід'ємний компонент 
висловлювання, що реалізує його комунікативну природу. Інші, крупніші 
структурні елементи, такі як абзац, текст, є ускладненням елементарної 
форми висловлювання, тобто тієї первісної структури, з якої починається 
комунікація. 

Семантика виходить з визначення мови як знакової системи, яка 
забезпечує передачу всього змісту інформації, що міститься в її структурі або 
окремих елементах (знаках) через відношення знаків до об'єктів дійсності. 
Згідно з семантичним підходом, кожен знак мови має певне значення і смисл. 
Вивчення в рамках семантичного підходу співвідношення смислу, що 
входять до нього, показало, що інформація, яка передається висловлюванням, 
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набагато ширша за інформацію, що міститься в кожному із його елементів, 
оскільки одне й теж висловлювання може передавати різні смисли залежно 
від комунікативної ситуації, в якій воно вживається. 

Припущення Є.Г.Бєлявської про те, що значення слова повинно 
модифікуватися під впливом смислу всього повідомлення цілком логічне, 
якщо розглядати смисл як сукупність конкретних значень, що виникають при 
наявності певної прагматичної настанови, яка реалізується в умовах 
мовленнєвого спілкування. Підтвердження даної тези можна також зустріти у 
праці Хоанг Фе, автор якої, розглядаючи семантичну структуру 
висловлювання, характеризував його як багаторівневу структуру, 
компонентами якої є пресупозиція, експліцитний та імпліцитний зміст. 
Залежно від контексту семантика висловлювання може по-різному 
розподілятися в межах одного рівня або поміж ними. 

Говорячи про проблеми семантики взагалі, перш за все слід зазначити 
основні прийняті в ній підходи до вивчення семантики висловлювання 
зокрема. Так, у рамках денотативного підходу який визначає відношення між 
висловлюванням і ситуацією, що ним описується, смислова структура 
речення – висловлювання розглядається як вирізнений та оброблений 
думкою й мовою фрагмент дійсності, що називається індивідуальною 
денотативною ситуацією або подією. Логіко-семантичний підхід розглядає 
теорію значення речення – висловлювання у взаємодії з теорією референції, з 
урахуванням відношень екзистенції та ідентифікації. На відміну від них, за 
допомогою функціонально-граматичного підходу розв'язують завдання 
виявлення співвіднесеності структурно-граматичних і семантичних ознак у 
реченні. І, нарешті, представники функціонально-комунікативного підходу 
вивчають висловлювання за їх функціонуванням у мовленні, ситуативності 
співвіднесеності з мовцем. 

Специфіка функціонально-комунікативного підходу полягає в тому що з 
його допомогою висловлювання можна вивчати як засіб реалізації 
комунікативної функції мови, яка забезпечує передачу повідомлення від 
автора до адресата. Інакше кажучи, вказаний підхід приділяє належну увагу 
як прагматиці, так і умовам комунікації в межах теоретичних уявлень щодо 
єдності системних і структурних положень про мову Тому природним є 
значення прагматичного аспекту, який функціонує в семантиці й дозволяє 
оцінити додаткову інформацію про учасників комунікації, умови 
спілкування, сферу користування мовою. Власне кажучи, прагматика 
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займається питанням вибору мовних засобів для найкращого вираження 
думки або почуття, для ефективного впливу на адресата. І цілком логічно, що 
центральною категорією сучасної прагматики є категорія суб'єкта 
(відношення мовця до того, що і як він говорить, та інтерпретація мовлення 
слухачами). 

Прагматичний аспект передбачає, таким чином, вивчення висловлювання 
як об'єкту двоякої природи, який представляє собою єдність смислового та 
емоційного змісту. В людині все залежить від емоцій, що складають 
мотиваційну основу її діяльності, і отже, не можуть не відображатися в мові. 
Індивід, вступаючи в різні стосунки з людьми, об'єктами і явищами 
навколишньої дійсності, може відчувати різні емоції. Специфіка емоцій 
полягає в тому що вони, згідно з твердженням М.У.Шаховського, є об'єктом 
та інструментом відображення в мові самих себе та інших об'єктів дійсності і 
нероздільні з суб'єктом. Тому емоційно-оцінювальний компонент 
висловлювання необхідно розглядати як складову частину відповідного 
висловлювання, незалежно від того, що є предметом комунікації – об'єкти чи 
їх безпосередня оцінка. 

Що ж стосується емоційного змісту мовлення, то, згідно з 
спостереженнями Є.А.Бризгунової, воно визначається як емоційний стан або 
відповідна реакція мовця. Очевидно, що емоційний стан може бути 
нейтральним, активним, пасивним, неспокійним, радісним, гнівним і та ін. 

Отже, емоційна реакція мовця на попереднє висловлювання, дію, об'єкт, 
тощо, може аналогічним почуттям проявлятися в активній чи пасивній формі, 
а вираження або розпізнавання емоцій може розглядатися як специфічний 
рівень комунікації. При цьому як правило використовуються засоби, що 
мають певні розпізнавальні ознаки, синтезовані й узагальнені в досвіді 
поколінь, здатні забезпечити вираження будь – якого емоційного стану в 
процесі спілкування. 

Зазначимо, що емоції як психічний процес або як діяльність оцінювання 
інформації, що надходить до мозку про зовнішній і внутрішній світ, яку 
відчуття і сприйняття кодують у формі його суб'єктивних образів, 
розглядалися також у працях Д.Юма, У.Вундта, Н.Грота, Т.Рібо, К.Ланге та 
ін. Згідно з ними емоції проявляються у вигляді об'єктивних фізіологічних, 
біохімічних та психічних реакцій: зміна дихання, серцевої функції і та ін., з 
іншого – внутрішній прояв людської психіки або людських переживань. 

Найчастіше емоційність виступає в єдності з інтелектуальним і вольовим 



115 Матеріали науково-практичної конференції 

началами, що знаходять своє вираження у мові. У мовленні проявляються 
також реакція мовця на ситуацію спілкування, на співрозмовника, на об'єкт 
розмови тощо. Тому поряд з багатьма вітчизняними і зарубіжними 
лінгвістами, які вивчали засоби мови, що беруть участь в оформленні 
емоційно-забарвленого мовлення, Дж.Серль в теорії мовленнєвих актів 
відносить оцінювальні висловлювання до експресивів. Дана точка зору 
уточнюється Е.М.Вольфом, який трактує клас експресивів значно ширше і 
зараховує до них, крім вибачень, подяки, поздоровлень тощо, оцінювальні 
висловлювання, що належать індивідам, які мають своєю ілокутивною метою 
вираження емоційного стану мовця та емоційний вплив на слухача. 

З погляду теорії сучасної комунікативної семантики, є актуальним більш 
глибоке вивчення функціонування національних висловлювань в мовленні, 
розглядаючи їх в єдності граматичних, лексичних, фонетичних і 
паралінгвістичних засобів з урахуванням ситуативних факторів і власних 
характеристик комунікантів. Це в кінцевому підсумку дозволить вивчати 
мовні одиниці з точки зору функцій, які вони виконують у процесі 
комунікації. 

Відповідно до основних теоретичних уявлень комунікативної лінгвістики, 
спрямованої на дослідження комунікативного значення мовних одиниць усіх 
рівнів, що забезпечують мовленнєво-мислительну та емоційну діяльність 
людини, прийнято вважати, що мовлення існує у формі конкретних 
висловлювань, у яких за допомогою невичерпного арсеналу мовних і 
немовних засобів у їх органічній єдності зі змістом і структурними 
характеристиками здійснюється вираження почуттів мовця. 

Тому цілком зрозумілим є інтерес багатьох учених до дослідження 
одиниць, які беруть участь в реалізації естетичної функції мови, а також до 
механізмів, що забезпечують емоційне забарвлення висловлювання. 

Результати досліджень показують, що одна з проблем семантичного 
вивчення емотивності полягає в складному взаємозв'язку таких понять, як 
номінація емоцій, їх опис і вираження у висловлюванні. Це не випадково, 
оскільки будь-яке слово одночасно і називає, і узагальнює, і позначає. При 
цьому з одного боку; для вираження якої-небудь конкретної емоції в 
подібних ситуаціях мажуть бути використані вельми різні мовні або 
мовленнєві засоби, – з іншого боку для вираження різних емоцій можуть 
використовуватися одні й ті ж одиниці та механізми. Більше того, існують 
емоції, які не можливо позначити словами, хоча вони виражаються 
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лексичними, просодичними або паралінгвістичними засобами (наприклад: 
усміх, блиск очей і таке ін.). 

У процесі теоретичного осмислення вказаних феноменів стало 
очевидним, що вираження емоції та емоційний вплив у мовленні 
здійснюється завдяки емотивній функції мовних одиниць, обумовленій 
емотивною семантикою, яка реалізується емотивами, що актуалізуються в 
специфічних контекстах. 

Зупинимося на вказаних засобах детальніше. Наприклад, М.У.Нікітін 
обґрунтовує можливість існування як двох типів змісту лексичного значення 
– когнітивного та прагматичного, так і одного з них. Результати досліджень 
А.А.Уфімцевої та У.І.Шаховського свідчать, що емоції розподіляються між 
н а с т у п н и м и  г р у п а м и  м о в н о ї  л е к с и к и :  
1) лексика, що позначає емоції, 2) лексика, яка описує емоції, 3) лексика, що 
виражає емоції. 

При цьому зазначається, що назви емоцій з погляду мови є 
одноплановими, такими, що не мають емоційно-оцінювального денотата. 
Крім того, увага акцентується на тому що супровід найменувань емоцій 
окличним знаком не завжди трансформує їхню семантику в емотивний тип, 
оскільки слово у таких випадках тільки називає емоцію. 

Лексичні одиниці, які описують емоційний стан (прислівники icily, 
lovingly; дієслова hate, love; іменники, прикметники) за своєю природою 
нейтральні, у той час як група слів, призначена для вираження емоцій, 
представлена емотивними засобами мови. Як правило, вираження емоцій, що 
супроводжується внутрішніми та зовнішніми переживаннями, є 
маніфестацією цього почуття в мовленні. При цьому будь-яке неемотивне 
слово залежно від контексту і ситуації може стати виразником емоції. 
Відомо, що лайка виражає тільки негативне ставлення мовця до об'єкта 
оцінки або його емоційний стан. Проте, Н.Д.Арутюнова зазначає, що існує 
певний пласт лексики, який в одному соціумі неемотивний, а в іншому – 
емотивний (жаргони, лайливі слова і т.ін.). Крім того, для вираження 
позитивного або негативного ставлення можуть використовуватися звичайні 
слова в переносному значенні – ass, pig, fox, honey і таке ін., або слова із 
суфіксами суб'єктивної оцінки, аналогічними словами української або 
російської мови -очк, -ечк, -ичк, -ушк тощо. 

На думку багатьох дослідників вигуки мають тільки емоційне значення. І 
тому У.Н.Михайловська визначає їх як єдину групу слів, здатну виражати 
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почуття, і вказує, що емотивна семантика цих лексичних одиниць може 
підлягати різним змінам під впливом контексту. В результаті поглибленого 
аналізу вигуки Oh! встановлено понад 100 різновидів його відтінків. 
Лінгвістичною ознакою віднесеності слова, яке виражає емоцію, до емоційної 
лексики є кореневий зв'язок цього слова з вигуком: імперативні форми 
дієслів, частки, прикметники прислівники та іменники – Damn, damned, 
damn, ect. 

В англійській мові існують також клішовані емотивні структури та 
фразеологічні сполучення, які є показником емотивності й виражають 
диференціацію гам позитивних і негативних емоцій при тісній взаємодії 
фразеологічних значень, екстралінгвістичної ситуації, інтонаційних і 
паралінгвістичних засобів. Наприклад: By jolly! – здивування, прикрість; 
Good god! – здивування, прикрість; Dear me! – нетерпіння, жаль, здивування; 
By George! – захоплення, здивування. 

У таких словосполученнях часто міститься не тільки денотативне 
значення. У них можуть бути емоційно-оцінювальні відтінки, притаманні 
значенню слова, або ж дані відтінки, які виникають у мовленні на основі його 
головного семантичного змісту. Крім того, відома роль вставних слів і 
речень, які в поєднанні з присодичними засобами дозволяють створити 
різний емоційний фон висловлювання. 

Проблема взаємодії граматичних і семантичних рівнів, а також вплив 
лексики на формування синтаксичних структур досліджувалася У.Г.Амоні, 
Н.Д.Артюновою, Н.В.Буреніною, Т.Н.Кулігіною, M.A.K.Halliday та іншими 
лінгвістами. Дослідження показали, що лексична семантика компонентів 
речення певною мірою визначає характер його синтаксичної структури. Так 
Т.І.Кулігіна визначила, що іменники і прикметники, вжиті в предикативній 
функції, можуть утворювати емоційно-оцінювальні речення (наприклад 
Wonderful), а оцінювальні іменники здатні утворювати вокативні речення, 
які поряд з оцінкою передають здивування, радість, благання, докір, обурення 
тощо. 

Було також встановлено, що певні емоції корелюють з рядом конкретних 
комунікативних висловлювань. Так, наприклад, емоція здивування 
найчастіше вживається з окличними і питально – окличними реченнями, які 
виражають прагнення мовця з'ясувати для нього дещо невідоме. 

Для емотивних висловлювань, на відміну від нейтральних, характерні 
специфічні дистрибутивні зв'язки слів-емотивів, що виникають внаслідок 
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порушення емоціями синтактичної структури фрази, часто маючи особливий 
синтаксис. 

Слід додати, що при недостатності лише емотиву для вираження 
сьогочасної емоції висловлювання – вони часто можуть бути представлені 
комплексно. Крім того, емоції мажуть передаватися інвертованими та 
еліптичними реченнями або реченнями надлишковими граматично-
стилістичними засобами – повтором, вставними елементами та ін., тобто 
різними стилістичними засобами. 

Для адекватного відображення синтаксичної своєрідності усного 
мовлення в межах окремих висловлювань необхідно враховувати 
інформацію про комунікантів і мовленнєву ситуацію, оскільки одне і те 
висловлювання може справити на слухачів ефект, протилежний до 
прагматичної настанови мовця. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


