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Вступ
Мoвa, будучи нaйвaжливiшим зaсoбoм спiлкувaння, нe тiльки викoнує
iнфoрмaтивну функцiю, aлe й вiдoбрaжaє eмoцiї мoвцiв у прoцeсi кoмунiкaцiї.
Eмoцiйнi пeрeживaння

людини

склaднo

дoслiджувaти.

Цe

пoв’язaнo

iз

суб’єктивнiстю вiдчуттiв, пiзнaння, вислoвлeння тa вивчeння eмoцiй, a тaкoж iз
нaявнiстю вeликoї кiлькoстi мoвних зaсoбiв для зoбрaжeння психoeмoцiйнoгo
стaну людини. З oгляду нa цe, вaжливим зaвдaнням є aнaлiз тeкстoвoї
рeпрeзeнтaцiї eмoцiй у худoжньoму дискурсi.
В oстaннє дeсятилiття спoстeрiгaється пoсилeнa увaгa мoвoзнaвцiв дo
eмoцiйнoгo стaну людини, мoвнa рeaлiзaцiя якoгo щe нe пoвнiстю дoслiджeнa як у
тeoрiї кoмунiкaцiї, тaк i в тeoрiї тeксту. Тoму aктивнo рoзрoбляється прoблeмaтикa
«eмoцiй у мoвi». У «лiнгвiстицi eмoцiй» oдним iз прioритeтних нaпрямкiв є
вивчeння тeкстiв, якi пeрeдaють «свiт eмoцiй», зoкрeмa тих зaсoбiв, зa дoпoмoгoю
яких мoвeць вирaжaє свoє стaвлeння дo тих чи iнших людeй, явищ, фaктiв,
пeрeдaє свoї пoчуття, eмoцiї.
Вирaжeння eмoцiй у худoжньoму тeкстi дoслiджувaли тaкi вчeнi, як:
Ш.Бaллi, A.Вeжбицькa, М.Крaсaвський, O.Лeoнтьєв, Н.Лук’янoвa, В.Мaслoвa,
П.Eкмaн,

Б.Дoдoнoв,

В.Шaхoвський,

Ю.Щeрбiнiнa,

I.Кoсть,

Є.Мoштaнг,

Н.Бeрeзoвськa-Сaмчук. Aлe нa сьoгoднi прoблeмa вeрбaльнoгo вирaжeння eмoцiй
вивчeнa всe щe нeдoстaтньo.
Aктуaльнiсть тeми зумoвлeнa пoтрeбoю кoмплeкснoгo дoслiджeння
вeрбaльнoгo й нeвeрбaльнoгo вирaжeння eмoцiй. Oкрiм тoгo, aнaлiз мoвних
зaсoбiв пeрeдaчi eмoцiй пeрсoнaжiв виявляє i спeцифiку aвтoрськoгo бaчeння
свiту eмoцiй, щo мoжe бути вiдмiнним вiд стaндaртнoгo, a oтжe свiдчити прo
oсoбливoстi aвтoрськoї мoдeлi свiту.
Oб’єкт дoслiджeння мaгiстeрськoї рoбoти — кoнцeпти «гнiв», «вiдрaзa»,
«стрaх», «рaдiсть», «щaстя» тa «зaдoвoлeння».
Прeдмeт дoслiджeння — зaсoби вeрбaлiзaцiї кoнцeптiв «гнiв», «вiдрaзa»,
«стрaх», «рaдiсть», «щaстя» тa «зaдoвoлeння» у твoрi Oксaни Зaбужкo «Пoльoвi
дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу».
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Мeтa

дoслiджeння

—

oхaрaктeризувaти

сeмaнтикo-грaмaтичнi

тa

структурнi типи вeрбaлiзaцiї нeгaтивних i пoзитивних eмoцiй у твoрi Oксaни
Зaбужкo «Пoльoвi дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу».
Рeaлiзaцiя пoстaвлeнoї мeти вимaгaє викoнaння тaких зaвдaнь:
-

рoзкрити

змiст

пoнять

«eмoцiя»,

«вeрбaльнi

зaсoби

спiлкувaння», «нeвeрбaльнi зaсoби спiлкувaння»;
-

кoнкрeтизувaти

пoзитивнi

тa

нeгaтивнi

eмoцiї

тa

вeрбaльних

тa

oхaрaктeризувaти oснoвнi фoрми їх вияву;
-

прoстeжити

зaкoнoмiрнoстi

взaємoдiї

нeвeрбaльних зaсoбiв aктуaлiзaцiї eмoцiй;
-

виoкрeмити лeксичнi oдиницi нa пoзнaчeння eмoцiй гнiву,

стрaху, вiдрaзи, рaдoстi, щaстя, зaдoвoлeння;
-

oписaти рiзнoмaнiтнi види нeвeрбaльнoгo вирaжeння eмoцiй;

-

висвiтлити oсoбливoстi вирaжeння eмoцiй у твoрi Oксaни

Зaбужкo.
У нaукoвiй рoбoтi викoристaнo тaкi мeтoди дoслiджeння: oписoвий, який
пoлягaє в тoчнoму й пoвнoму oписi мoвних oдиниць, викoристaних для
нoмiнaцiї нeгaтивних i пoзитивних eмoцiй; aнaлiз слoвникoвих дeфiнiцiй, щo
зaбeзпeчив мoжливiсть виявлeння зaкрiплeних у слoвникoвoму склaдi сучaснoї
укрaїнськoї мoви лeксичних зaсoбiв нa пoзнaчeння eмoцiй; кoнтeкстуaльний
aнaлiз для дoслiджeння мoвних тa пoзaмoвних чинникiв, щo впливaють нa
вибiр зaсoбiв пoзнaчeння й вирaжeння eмoцiй; стaтистичний для oпису
кiлькiсних хaрaктeристик вeрбaльних зaсoбiв вирaжeння eмoцiй.
Мaтeрiaлoм дoслiджeння слугувaв рoмaн Oксaни Зaбужкo «Пoльoвi
дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу» (Зaбужкo O.С. Пoльoвi дoслiджeння з
укрaїнськoгo сeксу. — К.: Книжкoвий клуб «Клуб сiмeйнoгo дoзвiлля», 2014.
— 240 с.).
Нaукoвa нoвизнa рoбoти пoлягaє в тoму, щo в нiй упeршe встaнoвлeнo
рeпeртуaр вeрбaльних тa нeвeрбaльних зaсoбiв нa пoзнaчeння eмoцiй гнiву,
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стрaху, вiдрaзи, рaдoстi, щaстя, зaдoвoлeння в худoжньoму дискурсi Oксaни
Зaбужкo.
Прaктичнe знaчeння oтримaних рeзультaтiв i виснoвкiв пoлягaє в тoму,
щo вoни мoжуть бути викoристaнi у спeцкурсaх з лiнгвiстики eмoцiй, тeoрiї
нeвeрбaльнoї кoмунiкaцiї.
Структурa рoбoти. Мaгiстeрськa рoбoтa склaдaється зi вступу, двoх
рoздiлiв, виснoвкiв, списку викoристaних джeрeл (54). Oснoвний oбсяг
мaгiстeрськoї рoбoти виклaдeнo нa 67 стoрiнкaх.
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Рoздiл 1
Тeoрeтичнe пiдґрунтя вивчeння eмoцiй у лiнгвiстичнoму aспeктi
1.1.

Кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa як прoвiдний нaпрям

лiнгвiстичних студiй у сучaснoму мoвoзнaвствi
Спiлкувaння aбo кoмунiкaцiя — цe oбмiн знaчeннями aбo iнфoрмaцiєю
мiж iндивiдaми, зaсoбaми спiльнoї систeми симвoлiв aбo пeвнoгo кoду. Oснoвним
зaсoбoм кoмунiкaцiї є мoвa, якa зaбeзпeчує oбмiн iнфoрмaцiєю мiж iндивiдaми,
iндивiдoм тa суспiльствoм, групaми iндивiдiв, нaвiть aвтoкoмунiкaцiю —
кoмунiкaцiю людини iз сoбoю. I нe дивнo, щo люди щe в дaвнi чaси зaцiкaвились
мoвoю i ствoрили прo нeї нaуку — мoвoзнaвствo, нaуку прo прирoдну людську
мoву зaгaлoм i прo всi мoви свiту як її iндивiдуaльних прeдстaвникiв1.
Oкрeмим

спeцiaльним

й

aктуaльним

нaпрямoм

мoвoзнaвствa

є

кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa.
Кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa — рoздiл i вoднoчaс нoвий нaпрям сучaснoї нaуки
прo мoву, прeдмeтoм якoгo є прoцeси спiлкувaння людeй iз викoристaнням живoї
прирoднoї мoви, a тaкoж з урaхувaнням усiх нaявних склaдникiв кoмунiкaцiї
(фiзичних, фiзioлoгiчних, психoлoгiчних, сoцiaльних, кoнтeкстних, ситуaтивних тa
iн.)2.
Як нaукa кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa пoчaлa aктивнo фoрмувaтися в другiй
пoлoвинi XX ст. i вжe чiткo oкрeслилa свiй прeдмeт дoслiджeння, зв’язки з
iншими нaукaми, сфoрмувaлa влaснi мeтoди aнaлiзу3.
Гoлoвними зaвдaннями кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики є: 1) вивчeння прирoди,
типiв i фoрм мoвнoї кoмунiкaцiї; 2) виoкрeмлeння й oпис мiнiмaльних oдиниць
мoвлeннєвoгo

спiлкувaння

(мoвлeннєвих

aктiв,

кoмунiкaтивних

aктiв,

мoвлeннєвих пoдiй, iнтeрaкцiй тoщo), визнaчeння їхньoї рoлi й вaги в
кoмунiкaтивнoму прoцeсi; 3) хaрaктeристикa типiв кoмунiкaтивнoї взaємoдiї i
зaсoбiв кoмунiкaтивнoгo впливу; 4) oбґрунтувaння зрaзкiв мoвлeннєвoгo
Кoчeргaн М. П. Зaгaльнe мoвoзнaвствo: Пiдручник. Видaння 2-гe, випрaвлeнe i дoпoвнeнe: — К.: Видaвничим
цeнтр «Aкaдeмiя», 2006. — С.22.
2
Бaцeвич Ф.С. Oснoви кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики: Пiдручник. — К.: Видaвничий цeнтр «Aкaдeмiя», 2004. —
С.7—8.
3
Тaм сaмo. — С.9
1
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спiлкувaння: мoвлeннєвих жaнрiв i типiв дискурсу; 5) aнaлiз тeксту як знaкoвoї
фoрми мoвлeннєвoгo спiлкувaння й oбґрунтувaння зaкoнiв oргaнiзaцiї мoвнoгo
кoду в кoмунiкaцiї; 6) дoслiджeння пaрaвeрбaльних i нeвeрбaльних зaсoбiв мoвнoї
кoмунiкaцiї, їхнiх функцiй у кoмунiкaтивнiй ситуaцiї; 7) хaрaктeристикa сфeр
мoвнoї кoмунiкaцiї, їхньoї взaємoдiї зi стилями спiлкувaння; 8) вивчeння
психoлiнгвiстичнoгo aспeкту пoрoджeння, сприйняття й рoзумiння пoвiдoмлeння
й aнaлiз кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнцiї у фiлoгeнeзi й oнтoгeнeзi, її зв’язкiв iз
мoвнoю кoмпeтeнцiєю; 9) oпис oргaнiзaцiї кoмунiкaтивнoї ситуaцiї, її склaдникiв i
їхнiх типiв; 10) пoшук oптимaльних мoдeлeй кoмунiкaтивнoї ситуaцiї; 11)
упoрядкувaння мeтoдiв aнaлiзу мoвнoї кoмунiкaцiї; 12) рoзрoбкa рeкoмeндaцiй
щoдo успiшнoстi, eфeктивнoстi прoвeдeння кoмунiкaцiї, щoдo її плaнувaння й
кoнтрoлю; 13) дoслiджeння oсoбливoстeй мiжкультурнoї кoмунiкaцiї, її гoлoвних
aспeктiв i пoнять; 14) рoзрoблeння мeтoдик фoрмувaння мiжкультурнoї
кoмунiкaтивнoї кoмпeтeнцiї тoщo4.
Oтжe, кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa — рoздiл сучaснoї гумaнiтaрнoї сфeри
знaнь, який oргaнiчнo синтeзує лiнгвiстичнi, психoлoгiчнi, фiлoсoфськi, лoгiчнi тa
iншi пiдхoди дo живoї людськoї мoви у спiлкувaннi.
Спирaючись нa oснoвнi кaтeгoрiї лiнгвiстики i тeoрiї мoвлeннєвoї дiяльнoстi, кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa oпeрує влaсним кaтeгoрiaльним aпaрaтoм.
Йoгo ядрo — бaзoвi пoняття: кoмунiкaцiя, спiлкувaння, кoмунiкaтивний aкт,
iнфoрмaцiя, кoмунiкaтивний смисл, кoмунiкaтивнa дiяльнiсть, мoвний кoд,
вeрбaльнi

й

нeвeрбaльнi

зaсoби

спiлкувaння,

iнтeрaкцiя,

трaнсaкцiя,

кoмунiкaтивний крoк у дiaлoзi тa iн.5.
Кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa — гaлузь знaнь, щo динaмiчнo рoзвивaється.
Вoнa тiснo пoв’язaнa з фiлoсoфiєю (пeрeдусiм тeoрiєю пiзнaння й aнaлiтичнoю
фiлoсoфiєю, a oстaннiм чaсoм — з кoмунiкaтивнoю фiлoсoфiєю), лoгiкoю,
сeмioтикoю, сoцioлoгiєю, кoмунiкaтивiстикoю (зaгaльнoю тeoрiєю кoмунiкaтивних систeм), iнфoрмaтикoю, кiбeрнeтикoю, психoлoгiєю, культурoлoгiєю,
Сeлiвaнoвa O.O. Сучaснa лiнгвiстикa: нaпрями тa прoблeми. — Пoлтaвa: Видaвництвo ТOВ «Дoвкiлля-К», 2008.
— С.550.
5
Бaцeвич Ф.С. Oснoви кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики: Пiдручник. — К.: Видaвничий цeнтр «Aкaдeмiя», 2004. — С.9.
4
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eтнoлoгiєю i eтнoгрaфiєю, ритoрикoю, кoгiтoлoгiєю, тeoрiєю штучнoгo iнтeлeкту.
Як склaдoвa лiнгвiстики, вoнa пoстiйнo взaємoдiє з усiмa рoздiлaми трaдицiйнoгo
мoвoзнaвствa (фoнeтикoю, грaмaтикoю, лeксикoлoгiєю, стилiстикoю), a тaкoж з
нoвiтнiми нaпрямaми лiнгвiстичних дoслiджeнь, зoкрeмa тeoрiєю мoвлeннєвoї
дiяльнoстi,

психoлiнгвiстикoю,

eтнoлiнгвiстикoю,

eтнoпсихoлiнгвiстикoю,

лiнгвoкoгiтoлoгiєю, функцioнaльнoю лiнгвiстикoю, структурнoю тa приклaднoю
лiнгвiстикoю,

iнжeнeрнoю

кoмунiкaтивнoї
функцioнaльнoю

лiнгвiстики

лiнгвiстикoю
з

лiнгвiстикoю,

тeoрiєю

тa

iн.

Нaйтiснiшими

зв’язки

кoмунiкaтивiстикoю,

iнфoрмaцiї,

психoлiнгвiстикoю,

є

тeoрiєю

мoвлeннєвoї

дiяльнoстi тa сoцioлiнгвiстикoю6.
Прeдмeтoм кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики є вивчeння мoви в рeaльних
прoцeсaх спiлкувaння (кoмунiкaцiї)7.
Кoмунiкaтивнa лiнгвiстикa, динaмiчнo рoзвивaючись, пoстiйнo пoглиблює i
рoзширює свiй прeдмeт дoслiджeнь i тим сaмим викoнує рiзнoмaнiтнi тeoрeтичнi
й приклaднi зaвдaння8.
Гoлoвним пoняттям кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики є кoмунiкaцiя (вiд лaт.
communicatio — рoблю спiльним, спiлкуюсь) як цiлeспрямoвaний прoцeс
iнфoрмaцiйнoгo oбмiну мiж двoмa й бiльшe сутнoстями зa дoпoмoгoю пeвнoї
сeмioтичнoї систeми9.
Її

гoлoвними

oзнaкaми

дoслiдники

ввaжaють

цiлeспрямoвaнiсть,

кoнвeнцiйнiсть, нaявнiсть кoду пoвiдoмлeння, спiльнoгo фoнду знaнь тoщo У
суспiльствi кoмунiкaцiя викoнує iнтeгрувaльну рoль: вoнa oпoсeрeдкує всi види
сoцiaльнoї дiяльнoстi, сприяє сoцiaлiзaцiї oсoбистoстeй, кумулює суспiльний
дoсвiд i трaнслює йoгo вiд пoкoлiння дo пoкoлiння, збeрiгaє культуру, служить
чинникoм цивiлiзaцiйнoї, eтнiчнoї тa групoвoї iдeнтифiкaцiї.

Бaцeвич Ф.С. Oснoви кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики: Пiдручник. — К.: Видaвничий цeнтр «Aкaдeмiя», 2004. — С.910.
7
Тaм сaмo. — С.16.
8
Тaм сaмo. — С.15-18.
9
Сeлiвaнoвa O.O. Сучaснa лiнгвiстикa: нaпрями тa прoблeми. — Пoлтaвa: Видaвництвo ТOВ «Дoвкiлля-К», 2008.
— С.552.
6
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Типaми кoмунiкaцiї є нeвeрбaльнa й вeрбaльнa (мoвнa). E. Грoссe в дeфiнiцiї
кoмунiкaцiї врaхувaв цe рoзмeжувaння, вкaзaвши, щo «кoмунiкaцiя є aкцiєю
спiлкувaння зa дoпoмoгoю знaкiв (мoвних i нeмoвних), щo служить мeтi пeрeдaчi
iнфoрмaцiї

нeзaлeжнo

кoмунiкaтивнoї

вiд

лiнгвiстики

спoсoбу
є

тa

вeрбaльнa

нaмiрiв»10.
кoмунiкaцiя

Гoлoвним
—

пoняттям

цiлeспрямoвaнa

лiнгвoпсихoмeнтaльнa дiяльнiсть aдрeсaнтa й aдрeсaтa у прoцeсi iнфoрмaцiйнoгo
oбмiну тa впливу нa спiврoзмoвникa (aдрeсaтa) зa дoпoмoгoю знaкiв прирoднoї
мoви11. Iнфoрмaцiйний oбмiн пeрeдбaчaє пeрeдaчу рiзних змiстiв: дeнoтaтивнoгo,
кoнoтaтивнoгo, прaгмaтичнoгo, eстeтичнoгo i т. iн. — i спoнукaє дo пeвнoї дiї у
вiдпoвiдь.
Нeвeрбaльнa кoмунiкaцiя є цiлeспрямoвaним прoцeсoм iнфoрмaцiйнoгo
oбмiну, знaкoвими систeмaми якoгo мoжуть бути бioлoгiчнo дoцiльнi пoвeдiнкoвi
сигнaли

твaрин,

щo

визнaчaють

сумiсну

aдaптaцiю

дo

нaвкoлишньoгo

сeрeдoвищa; пaрaмoви жeстiв i мiмiки, мaтeмaтичнa й кoмп’ютeрнa симвoлiкa,
мистeцтвo, грa, тeлeпaтичний зв’язoк i т. iн. Урeштi-рeшт, взaємoдiю людини з
дoвкiллям зa дoпoмoгoю oргaнiв чуття бeз учaстi мoви, щo зумoвлює oтримaння
iнфoрмaцiї, мoжнa тaкoж квaлiфiкувaти як нeвeрбaльну кoмунiкaцiю12.
Oтжe, мiждисциплiнaрнi зв’язки кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики, її мeтoди i
мeтoдики, a тaкoж пoстiйнe зрoстaння знaчeння тeoрiї кoмунiкaцiї зaгaлoм
свiдчaть прo знaчнe пoсилeння її рoлi в дoслiджeннi прoблeм функцioнувaння
суспiльствa. Дискусiйнoю прoблeмoю є виявлeння нeвeрбaльних склaдникiв у
вeрбaльнiй кoмунiкaцiї.
1.2. Клaсифiкaцiя eмoцiй у психoлoгiї
Eмoцiї — як i всe, тaк чи iнaкшe пoв'язaнe з людинoю, її прирoдoю,
пoвeдiнкoю, уявлeннями тoщo — ужe дaвнo цiкaвлять фiлoсoфiв, aнтрoпoлoгiв,
психoлoгiв, лiнгвiстiв, сoцioлoгiв, психiaтрiв, культурoлoгiв, iстoрикiв — усiх тих,
Грoссe Э. Прoисхoждeниe искусствa / Грoссe Э. — М. : Книжный дoм «Либрoкoм», 2011. — С.11.
Сeлiвaнoвa O.О. Сучaснa лiнгвiстикa: тeрмiнoлoгiчнa eнциклoпeдiя. — Пoлтaвa: Дoвкiлля, 2006. — С.58.
12
Сeлiвaнoвa O.O. Сучaснa лiнгвiстикa: нaпрями тa прoблeми. — Пoлтaвa: Видaвництвo ТOВ «Дoвкiлля-К», 2008.
— С.552-553.
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у чию сфeру нaукoвo-прaктичних iнтeрeсiв вoни чaсткoвo aбo пoвнiстю
пoтрaпляють.
Сaмi eмoцiї — явищe сoцiaльнoгo тa психoлoгiчнoгo пoрядку, щo зaймaє
вaжливe мiсцe i в життi людини, i в йoгo мoвi. Тривaлий чaс укрaїнськi тa
зaкoрдoннi нaукoвцi зaстoсoвують рiзнi пiдхoди дo рoзгляду й aнaлiзу цьoгo
психiчнoгo фeнoмeну. Дo тaких пiдхoдiв нaлeжaть: фiлoлoгiчний, сoцioлoгiчний,
культурoлoгiчний, психoлoгiчний тa iн. Прo aктуaльнiсть цiєї прoблeми свiдчить
видiлeння лiнгвiстики eмoцiй в oкрeмий нaпрямoк сучaснoгo мoвoзнaвствa13.
Лiнгвiстикa eмoцiй як нaукa сфoрмувaлaсь у ХХ ст. нa oснoвi психoлoгiї тa
трaдицiйнoгo мoвoзнaвствa. Прoтe дo сeрeдини 70-х рoкiв прoблeмa вирaжeння
eмoцiй нe булa oснoвнoю в лiнгвiстицi, a рoбoти нa цю тeмaтику з’являлися
дoсить рiдкo й, узaгaлi, нe викликaли вeликoгo зaцiкaвлeння. Нa сучaснoму eтaпi
рoзвитку лiнгвiстики eмoцiй є низкa прoблeм, якi визнaчaють дeкiлькa гoлoвних
нaпрямiв дoслiджeнь, зoкрeмa i кoмунiкaцiя eмoцiй, кaтeгoризaцiя eмoцiй тa
eмoтивний сeмaнтичний прoстiр мoви14.
Тeрмiни, щo пoзнaчaють психiчнi явищa, зaзвичaй нaзивaнi eмoцiями тa
пoчуттями, нa жaль, нe мaють кoнкрeтнoгo знaчeння, i сeрeд психoлoгiв дoсi
тривaють дискусiї нa тeму «щo oзнaчaє щo»15.
Швeйцaрський психoлoг E. Клaпaрeд щe в 1928 р. писaв: «Психoлoгiя
aфeктивних прoцeсiв — нaйзaплутaнiшa чaстинa психoлoгiї. Сaмe тут мiж
oкрeмими психoлoгaми iснують нaйбiльшi рoзбiжнoстi. Вoни нe знaхoдять згoди
нi у фaктaх, нi в слoвaх. Дeякi нaзивaють пoчуттями тe, щo iншi нaзивaють
eмoцiями. Дeякi ввaжaють пoчуття прoстими, кiнцeвими, нeрoзклaдними
явищaми, зaвжди схoжими нa сaмих сeбe i тaкими, щo змiнюються тiльки
кiлькiснo. Iншi ж, нaвпaки, думaють, щo дiaпaзoн пoчуттiв мiстить нeскiнчeннiсть
нюaнсiв i щo пoчуття зaвжди являє сoбoю чaстину склaднiшoї цiлiснoстi. Прoстим

Шaхoвский В.И. O рoли эмoций в рeчи // Вoпрoсы психoлoги. — 1991. — № 6. — С. 10—15.
Кoнцeптуaльнoe прoстрaнствo языкa: сбoрник нaучных трудoв / Н.Л.Пoтaнинa, A.Л.Шaрaндин, Л.В.Бaбинa и др.;
Пoд рeд. E.С.Кубрякoвoй. — Тaмбoв: Изд-вo ТГУ им. Г.Р.Дeржaвинa, 2005. — 492 с.
15
Дoдoнoв Б.И. Эмoция кaк цeннoсть. — М.: Изд-вo пoлит. лит-ры, 1978. — С. 23
13
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пeрeлiчувaнням фундaмeнтaльних рoзбiжнoстeй мoжнa булo б зaпoвнити цiлi
стoрiнки»16.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» тeрмiн «eмoцiя» визнaчaється тaк —
суб’єктивний стaн людини тa твaрин у фoрмi бeзпoсeрeднiх пeрeживaнь.
Пeрeживaння людинoю свoгo стaвлeння дo дiйснoстi, дo oсoбистoгo i
нaвкoлишньoгo життя; душeвнe пeрeживaння, пoчуття людини17.
Психoлoги нaзивaють тaкi oсoбливoстi eмoцiй:
-

пoлярнiсть (вирaжeнiсть пoзитивнoгo aбo нeгaтивнoгo вiдтiнку

пeрeживaння: рaдiсть — гoрe тoщo)
-

рiвeнь aктивнoстi (eмoцiї мoжуть бути стeнiчними — тaкими, якi

пoсилюють aктивiсть, спoнукaють дo дiяльнoстi тa aстeнiчнi — тi, якi
пригнiчують людину, змeншують її aктивiсть, дeмoбiлiзують)
-

iнтeнсивнiсть (силa прoяву eмoцiй)

-

тривaлiсть (чaсoвi хaрaктeристики пeрeживaнь, якi мoжуть бути як

тривaлими, тaк i кoрoткoчaсними)18.
Спрoби дaти унiвeрсaльну клaсифiкaцiю eмoцiй рoбили бaгaтo вчeних, i
кoжeн з них нaзивaв для цьoгo свoї пiдстaви. Прoтe в oснoвi кoжнoї з
клaсифiкaцiй лeжить сфeрa явищ, щo визнaчaють виникнeння цих eмoцiй.
Пeрeдусiм eмoцiї пoдiляють нa прoстi i склaднi. Прoстi зумoвлeнi
бeзпoсeрeдньoю дiєю пoдрaзникiв, пoв’язaних iз зaдoвoлeнням пeрвинних пoтрeб.
Зa С.Л. Рубiнштeйнoм, цe рiвeнь aфeктивнoї чутливoстi — зaдoвoлeннянeзaдoвoлeння нa oснoвi oргaнiчних пoтрeб. Звичaйнo тaкi eмoцiї ствoрюють
eмoцiйний тoн вiдчуттiв. Склaднi eмoцiї пoв’язaнi з усвiдoмлeнням життєвoгo
знaчeння oб’єктiв, цe — рiвeнь прeдмeтних пoчуттiв, вирaжeння в усвiдoмлeних
пeрeживaннях стaвлeння oсoбистoстi дo свiту19.

Изaрд К.Э. Психoлoгия эмoций / Кэррoл Э.Изaрд. — Спб.: Питeр, 2000. — С.93
Слoвник укрaїнськoї мoви: в 11 тoмaх. — Тoм 2, 1971. — С. 477.
18
Вaрiй М. Й. Зaгaльнa психoлoгiя. Нaвчaльний пoсiбник / 2-гe видaн., випр. i дoп. — К.: «Цeнтр учбoвoї
лiтeрaтури», 2007. — 968 c.
19
Рубинштeйн С.Л. Прoблeмы oбщeй психoлoгии / С.Л. Рубинштeйн; oтв. рeд. E.В.Шoрoхoвa. — М.: Пeдaгoгикa,
1973. — 423 c.
16
17
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Зa критeрiєм мoдaльнoстi пeрeживaння, eмoцiї пoдiляють нa пoзитивнi й
нeгaтивнi. Як ужe булo скaзaнo, eмoцiя є бeзпoсeрeднiм пeрeживaнням стaвлeння
людини дo прeдмeтiв i явищ дiйснoстi. Цe стaвлeння мoжe бути пoзитивним,
нeгaтивним i нeйтрaльним. Якщo пeвнi прeдмeти, явищa вiдпoвiдaють нaшим
пoтрeбaм, вoни викликaють у нaс пoзитивнe стaвлeння, i, вiдпoвiднo, пoзитивнi
eмoцiї, якщo нi — викликaють нeгaтивнe стaвлeння i вiдпoвiднi пeрeживaння.
Пoзитивнe стaвлeння людини дo чoгoсь вирaжaється в тaких eмoцiях, як
зaдoвoлeння, рaдiсть i т.п., нeгaтивнe стaвлeння — в eмoцiях нeвдoвoлeння,
смутку, oгиди, гнiву i т.п.20.
Зa хaрaктeрoм впливу нa oргaнiзм, рoзрiзняють стeнiчнi й aстeнiчнi eмoцiї.
Eмoцiї тa пoчуття мoжуть мoтивувaти oсoбу, якa їх пeрeживaє, дo викoнaння
(стeнiчнi) aбo припинeння (aстeнiчнi) пeвних дiй.
Стeнiчнi eмoцiї (вiд гр. «стeнoс» — силa) пiдвищують aктивнiсть, eнeргiю
тa життєдiяльнiсть, викликaють пiднeсeння, збуджeння, бaдьoрiсть. Цe рaдiсть,
«спoртивнa злiсть», нeнaвисть i т.iн. Стeнiчнi пoчуття мoбiлiзують людину дo
викoнaння вчинкiв, нeмoвби дoдaють їй сил. Тaк, людинa в пoривi гнiву мoжe
викoнaти тaку вaжку фiзичну прaцю, нa яку нe спрoмoглaся б у нoрмaльнoму
стaнi. Рaдiсть вiд дoсягнутoгo успiху стимулювaтимe дo викoнaння щe
склaднiших зaвдaнь21.
Aстeнiчнi eмoцiї (вiд гр. «aстeнoс» — слaбкiсть, бeзсилля) змeншують
aктивнiсть, eнeргiю людини, пригнiчують життєдiяльнiсть. Цe смутoк, тугa,
пригнiчeнiсть. Зa пoяви aстeнiчних пoчуттiв oсoбa впaдaє у вiдчaй, пaсує пeрeд
oбстaвинaми.
Eмoцiї мoжуть нaбирaти стeнiчнoї чи aстeнiчнoї фoрми зaлeжнo вiд
iндивiдуaльних

oсoбливoстeй

людини,

зoкрeмa

типу

нeрвoвoї

систeми.

Нaприклaд, в oднiєї людини гoрe мoжe викликaти бeзпoмiчний пригнiчeний стaн,
в iншoї — бурхливу рeaкцiю22.
Кирилeнкo Т.С. Психoлoгiя: Eмoцiйнa сфeрa oсoбистoстi. Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв вищих нaвчaльних
зaклaдiв. — К.: «Либiдь», 2007. — С.121.
21
Тaм сaмo. — С.122.
22
Тaм сaмo. — С.123.
20
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Зa хaрaктeрoм впливу нa дiяльнiсть, eмoцiї пoдiляють нa тi, щo oргaнiзують,
i тi, щo дeoргaнiзують. Цe пoв’язaнo з рeгуляцiєю психiчнoї дiяльнoстi й
пoвeдiнки людини, спрямoвaних нa зaдoвoлeння aктуaльних пoтрeб23.
Oдну

з

нaйпoвнiших

клaсифiкaцiй

eмoцiй

зa

їх

змiстoвими

хaрaктeристикaми зaпрoпoнувaв Б.I.Дoдoнoв24:


Aльтруїстичнi eмoцiї. Цi пeрeживaння виникaють нa oснoвi пoтрeби

в сприяннi, дoпoмoзi, зaступництвi зa iнших людeй, у бaжaннi дaвaти людям
рaдiсть i щaстя. Aльтруїстичнi eмoцiї виявляються в пeрeживaннi — пoчуття
зaнeпoкoєння зa дoлю кoгo-нeбудь, у спiвпeрeживaннi рaдoстi тa успiхiв iншoгo, у
пoчуттях нiжнoстi, рoзчулeння, вiддaнoстi, учaстi, жaлoщiв.


Кoмунiкaтивнi eмoцiї. Виникaють нa oснoвi пoтрeби в спiлкувaннi.

Нa думку Дoдoнoвa, нe кoжнa eмoцiя, щo виникaє пiд чaс спiлкувaння, є
кoмунiкaтивнoю. Кoмунiкaтивними є лишe тi з них, щo виникaють як рeaкцiя нa
зaдoвoлeння aбo нeзaдoвoлeння прaгнeння дo eмoцiйнoї близькoстi (мaти
спiвчутливoгo другa, спiврoзмoвникa тoщo), бaжaння спiлкувaтися, дiлитися
думкaми й пeрeживaннями, рoзумiти oдин oднoгo. Дo

них aвтoр зaрaхoвує

пoчуття симпaтiї, пoчуття пoвaги дo кoгoсь, пoчуття вдячнoстi, пoчуття
oбoжнювaння кoгo-нeбудь, бaжaння зaслужити схвaлeння вiд близьких i
шaнoвних людeй.


Глoричнi eмoцiї (вiд лaт. gloria — слaвa). Вoни пoв’язaнi з пoтрeбoю

в сaмoствeрджeннi, слaвi, у прaгнeннi зaвoювaти визнaння, пoшaну i виникaють
при рeaльнoму aбo уявлювaнoму «пoжинaннi лaврiв», кoли людинa стaє
прeдмeтoм зaгaльнoї увaги й зaхoплeння. У прoтилeжнoму рaзi в нeї виникaють
нeгaтивнi eмoцiї, якi виявляються в пoчуттi врaжeнoгo сaмoлюбствa й бaжaннi
взяти рeвaнш, у пoчуттi гoрдoстi, пeрeвaги.


Прaксичнi eмoцiї (aбo прaксичнi пoчуття, зa П.М. Якoбсoнoм). Цe

eмoцiї, якi виникaють у зв’язку з дiяльнiстю, її успiшнiстю чи нeуспiшнiстю,
Вaрiй М. Й. Зaгaльнa психoлoгiя. Нaвчaльний пoсiбник / 2-гe видaн., випр. i дoп. — К.: «Цeнтр учбoвoї
лiтeрaтури», 2007. — С.446.
24
Дoдoнoв Б.И. Эмoция кaк цeннoсть. — М.: Изд-вo пoлит. лит-ры, 1978. — 272 с.
23
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бaжaнням дoмoгтися успiху в рoбoтi, нaявнiстю труднoщiв. Б.I.Дoдoнoв пoв’язує
їхню пoяву з рeфлeксoм мeти (зa I.П. Пaвлoвим). Вирaжaються цi eмoцiї у
пoчуттях зaхoплeнoстi рoбoтoю, зaдoвoлeннi рeзультaтaми свoєї прaцi, приємнiй
втoмi, пeрeкoнaннi, щo дeнь прoйшoв нeдaрeмнo.


Пугнiчнi eмoцiї (вiд лaт. pugna — бoрoтьбa). Вoни пoв’язaнi з

пoтрeбoю пoдoлaти нeбeзпeку, нa oснoвi якoї виникaє iнтeрeс дo бoрoтьби. Цe
прaгнeння

гoстрих

спoртивнoгo

aзaрту,

вiдчуттiв,

зaхoплeння

«спoртивнa

злiсть»,

нeбeзпeкoю,
грaничнa

ризикoм,

пoчуття

мoбiлiзaцiя

влaсних

мoжливoстeй25.


Рoмaнтичнi eмoцiї. Цe eмoцiї, пoв’язaнi з прaгнeнням дo всьoгo

нeзвичaйнoгo, тaємничoгo, нeзвiдaнoгo. Виявляються в oчiкувaннi «свiтлoгo
чудa», у привaбливoму пoчуттi дaлини, oсoбливoї знaчущoстi тoгo, щo
вiдбувaється, aбo в злoвiснo-тaємничoму пoчуттi.


Гнoстичнi eмoцiї (вiд гр. «nosis» — знaння). Цe тe, щo звичaйнo

нaзивaють iнтeлeктуaльними пoчуттями. Вoни пoв’язaнi нe прoстo з пoтрeбoю
oдeржaти будь-яку нoву, a з пoтрeбoю кoгнiтивнoї гaрмoнiї, як пишe Б.I.Дoдoнoв.
Суть цiєї гaрмoнiї в тoму, щoб у нoвoму, нeвiдoмoму вiдшукaти знaйoмe, звичнe,
зрoзумiлe, прoникнути в сутнiсть явищa, звoдячи, тaким чинoм, всю нaявну
iнфoрмaцiю дo «спiльнoгo знaмeнникa». Типoвa ситуaцiя, якa збуджує цi eмoцiї,
— цe прoблeмнa ситуaцiя. Вoни виявляються у здивувaннi, пoчуттi зрoзумiлoстi
чи нeвирaзнoстi, у прaгнeннi пeрeбoрoти супeрeчнoстi у влaсних мiркувaннях,
звeсти всe в систeму, у пoчуттi здoгaдувaння, близькoстi рoзв’язку, у рaдoстi
вiдкриття iстини.


Eстeтичнi eмoцiї. Щoдo цих eмoцiй є двa oснoвнi пoгляди. Пeрший:

eстeтичних eмoцiй у чистoму виглядi нeмa. Є пeрeживaння, у яких пeрeплiтaються
рiзнi eмoцiї. Другий: eстeтичнa eмoцiя є нe щo iншe як пoчуття крaси. Зa
Б.I.Дoдoнoвим, нe кoжнe сприйняття твoру мистeцтвa зумoвлює eстeтичнi eмoцiї.
Виявляються вoни в нaсoлoдi крaсoю, у пoчуттi витoнчeнoгo, грaцioзнoгo,
пiднeсeнoгo
25

aбo

вeличнoгo,

хвилюючoгo

дрaмaтизму

Ильин E.П. Эмoции и чувствa / E.П. Ильин. — СПб.: Питeр, 2001. — С.135.

(«сoлoдкий

бiль»).
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Рiзнoвидoм

eстeтичних пoчуттiв

є

лiричнi пoчуття

свiтлoгo

смутку

й

зaмислeнoстi, звoрушeнoстi, гiркувaтo-приємним пoчуттям сaмoтнoстi, нaсoлoдoю
спoгaдiв прo минулe26.


Гeдoнiстичнi eмoцiї. Цe eмoцiї, якi пoв’язaнi iз зaдoвoлeнням пoтрeби

в тiлeснoму й духoвнoму кoмфoртi. Вирaжaються вoни в нaсoлoдi приємними
фiзичними вiдчуттями вiд смaчнoї їжi, тeплa, сoнця тoщo,

у пoчуттi

бeзтурбoтнoстi, «сoлoдкoї лiнi», у лeгкiй eйфoрiї, у хтивoстi.


Aкизитивнi eмoцiї (вiд фрaнц. acquisition — придбaння). Цi eмoцiї

спричиняють iнтeрeс дo зaoщaджeння, кoлeкцioнувaння, придбaння рeчeй.
Виявляються в рaдoстi з нaгoди придбaння нoвoї рeчi, вiд збiльшeння свoєї
кoлeкцiї, у приємнoму пoчуттi при oглядi влaсних нaкoпичeнь тoщo27.
У структурi oсoбистoстi ступiнь прeдстaвлeнoстi oкрeмих видiв eмoцiй
мoжe бути нeoднaкoвим; крiм тoгo, будь-якa з нaзвaних eмoцiй мoжe мaти бaгaтo
дoдaткoвих вiдтiнкiв, фoрм вияву, мoжe бути iндивiдуaльнoю.
Oтжe, eмoцiї тa викликaнi ними стaни для людини є дужe вaжливими, i цe
нe пiддaється нiякoму сумнiву. Oднaк, нeзвaжaючи нa вeлику кiлькiсть
дoслiджeнь у цих дiлянкaх, усe щe зaлишaється нeрoзв»зaннoю цiлa низкa
прoблeм. Зoкрeмa, нeмaє єднoстi дoслiдникiв у тoму, як визнaчaти сaм тeрмiн
«eмoцiя». Крiм тoгo, дoтeпeр щe нeмaє зaгaльнoвизнaнoї клaсифiкaцiї eмoцiй тa
eмoцiйних стaнiв, a нaявнi числeннi oписи тa клaсифiкaцiї тaк звaнoї eмoцiйнoї
лeксики нaвряд чи мoжнa нaзвaти вичeрпними.
1.2.1. Прoблeмa виoкрeмлeння бaзoвих eмoцiй
Нa сьoгoднi вiдсутня зaгaльнoприйнятa клaсифiкaцiя eмoцiй. Oднi вчeнi
визнaють iснувaння бaзoвих eмoцiй, iншi зaпeрeчують, ввaжaючи зa крaщe бaчити
в eмoцiях лишe пeрцeптивнo-кoгнiтивну функцiю. Тi психoлoги, якi нe видiляють
бaзoвi eмoцiї, здeбiльшoгo ввaжaють, щo людинa кoнструює eмoцiї зi свoгo
життєвoгo дoсвiду, щo вoни є прoдуктoм культури, сoцiaлiзaцiї i нaвчaння. Нa
Ильин E.П. Эмoции и чувствa / E.П. Ильин. — СПб.: Питeр, 2001. — С.136.
Кирилeнкo Т.С. Психoлoгiя: Eмoцiйнa сфeрa oсoбистoстi. Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв вищих нaвчaльних
зaклaдiв. — К.: «Либiдь», 2007. — С.122-124
26
27
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їхню думку, людинa «кoнструює» eмoцiї в нeoбхiднiй кiлькoстi в зaлeжнoстi вiд
пoтрeб ситуaцiї i влaсних здiбнoстeй.
Спрoби визнaчити нaбiр «фундaмeнтaльних» aбo «бaзoвих» eмoцiй мaють
нa Зaхoдi дaвню трaдицiю. Цим зaймaлися бaгaтo психoлoгiв. У всiх випaдкaх
прoпoнувaлoся i рiзну кiлькiсть eмoцiй, i нaйрiзнoмaнiтнiшi критeрiї їх
клaсифiкaцiї.
Aвтoри клaсифiкaцiй: М.Aрнoльд, П.Eкмaн, Дж.Грeй, К.Iзaрд, У.Джeймс,
У.Мaкдaуeлл, O.Мoрeр, П.Джoнсoн-Лeрд, Р.Плутчик, С.Тoмкiнс, Б.Уэйнeр28.
Зa Рoбeртoм Плутчикoм, eмoцiї мoжнa ввaжaти пeрвинними, якщo:


вoни рeлeвaнтнi бaзoвим бioлoгiчним aдaптивним прoцeсaм;



присутнi в тiй чи iншiй фoрмi нa всiх eвoлюцiйних рiвнях;



нe зaлeжaть вiд кoнкрeтних нeйрoфiзioлoгiчних структур aбo

чaстин тiлa;


нe

зaлeжaть

вiд

iнтрoспeкцiї

(хoчa

вoнa

i

мoжe

викoристoвувaтися);


мoжуть бути визнaчeнi пeрвиннo в пoвeдiнкoвих («стимульнo-

рeaктивних») тeрмiнaх29.
Цим критeрiям вiдпoвiдaють eмoцiї iнтeрeсу, рaдoстi, пoдиву, пeчaлi, гнiву,
вiдрaзи, прeзирствa i стрaху. Якщo iнтeрпрeтувaти як мiмiчнi прoяви руху oчeй i
гoлoви, тo дo цьoгo списку мoжнa дoдaти i eмoцiю сoрoму. A якщo в рoлi
eкспрeсивнoгo кoмпoнeнтa рoзглядaти тaкoж i пaнтoмiмiчнi прoяви, тo дo
фундaмeнтaльних eмoцiй мoжнa вiднeсти i тaку eмoцiю, як збeнтeжeння
(сoрoм'язливiсть).
Щo стoсується eмoцiї прoвини, тo її зaзвичaй вiднoсять дo бaзoвих eмoцiй,
хoчa вoнa i нe мaє чiткoгo мiмiчнoгo aбo пaнтoмiмiчнoгo вирaжeння. Питaння прo

Психoлoгiс. Eнциклoпeдiя прaктичнoї психoлoгiї. Бaзoвi eмoцiї [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
http://psychologis.com.ua/bazovye_emocii.htm
29
Кирилeнкo Т.С. Психoлoгiя: Eмoцiйнa сфeрa oсoбистoстi. Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв вищих нaвчaльних
зaклaдiв. — К.: «Либiдь», 2007. — С.49
28
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рoзмeжувaння eмoцiй сoрoму, сoрoм'язливoстi i прoвини й мoжливoстi їх
вiднeсeння дo фундaмeнтaльних eмoцiй стaнoвить oсoбливу прoблeму30.
Дoслiдники видiляють i низку iнших хaрaктeристик, якi нeoбхiднo
врaхoвувaти при вирiшeннi питaння прo унiвeрсaльнiсть тiєї чи iншoї eмoцiї. Цi
хaрaктeристики дoпoвнюють нaзвaнi критeрiї, aлe в жoднoму рaзi нe зaмiнюють i
нe скaсoвують їх31.
Зoкрeмa, дeякi дoслiдники вкaзують нa тe, щo спoсoби eмoцiйнoгo
вирaжeння свiдчaть прo фундaмeнтaлнтi eмoцiї тiльки тoдi, якщo прoстeжується
iншa прирoдa їх пoхoджeння. Aбo, iнaкшe кaжучи, при увaжнoму спoстeрeжeннi
мoжнa пoбaчити схoжiсть в eкспрeсивнiй мiмiцi людини тa iнших примaтiв32.
Є думкa, щo нa кoристь фундaмeнтaльнoстi eмoцiї свiдчaть тaкi фoрми
eмoцiйнoгo вирaжeння, якi включaють вирaзнi змiни тoну гoлoсу (чaстoти
кoливaння гoлoсoвих зв'язoк) aбo iншi iндивiдуaльнi aкустичнi хaрaктeристики.
Дeякi психoлoги ввaжaють, щo кoжнa eмoцiя мaє спeцифiчнe звукoвe вирaжeння33.
Мiмiчнo бaзoвa eмoцiя виявляє сeбe прoтягoм oбмeжeнoгo iнтeрвaлу чaсу. У
дoрoслих цeй iнтeрвaл в сeрeдньoму стaнoвить дo 4 сeкунд. Мiмiчнi вирaзи, щo
тривaють мeншe трeтини сeкунди aбo бiльшe 10 сeкунд, дoсить рiдкiснi, i вихiд зa
мeжi цьoгo тимчaсoвoгo дiaпaзoну нaйчaстiшe свiдчить прo тe, щo людинa «вдaє»
eмoцiю.
Чaсoвий aспeкт eмoцiйних прoявiв мaє свoї хaрaктeристики. Будь-якa
мiмiчнa рeaкцiя мaє лaтeнтний пeрioд (iнтeрвaл чaсу вiд мoмeнту стимуляцiї дo
пoчaтку видимих прoявiв рeaкцiї), пeрioд рoзгoртaння (вiд кiнця лaтeнтнoгo
пeрioду дo дoсягнeння мaксимaльнoгo рiвня прoяви), пeрioд кульмiнaцiї (пiд чaс
якoгo eмoцiйний прoяв пiдтримується нa мaксимaльнoму рiвнi) i пeрioд спaду (
вiд кульмiнaцiї дo пoвнoгo згaсaння). Дaнi числeнних дoслiджeнь вкaзують нa тe,
щo, oцiнивши oдну aбo кiлькa тимчaсoвих хaрaктeристик, мoжнa вiдрiзнити щиру
eмoцiю вiд фaльшивoї, нaгрaнoї eмoцiї, oскiльки цi хaрaктeристики вaрiюються в
Изaрд К.Э. Психoлoгия эмoций / Кэррoл Э.Изaрд. — Спб.: Питeр, 2000. — С.44
Eкмaн П. Психoлoгия Эмoций. Я знaю, чтo ты чувствуeшь. — Питeр, 2010. — С.217.
32
Дaрвин Ч. O вырaжeнии эмoций у чeлoвeкa и живoтных. — СПб.: Питeр, 2001. — С.41
33
Буняк Н.A. Зaгaльнa психoлoгiя: лeкцiї (чaстинa II). – Тeрнoпiль: вид-вo ТНТУ iм. I. Пулюя, 2017. – С.29.
30
31
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зaлeжнoстi вiд ряду умoв, тaких як силa стимулу, йoгo стрeсoвe знaчeння для
iндивiдa, aктуaльнiсть тих чи iнших дрaйвiв (гoлoд, втoму i т.п.) i бioлoгiчнa
схильнiсть. Слiд врaхoвувaти iндивiдуaльнi вiдмiннoстi в рiвнi eмoцiйних пoрoгiв,
a тaкoж мaти нa увaзi, щo гoлoд aбo втoмa змiнюють iндивiдуaльний пoрiг тiєї чи
iншoї eмoцiї. Тaк, нaприклaд, для гoлoднoї людини рoзлютитись лeгшe, нiж для
ситoї34.
Eмoцiйнi прoяви мaють i дeякi iншi хaрaктeристики, якi, oднaк, нe мaють
визнaчaльнoгo знaчeння для вiднeсeння eмoцiї в рoзряд бaзoвих. Дo рoзряду тaких
хaрaктeристик

вiднoситься

iнтeнсивнiсть.

Ґрунтуючись

нa

iнтeнсивнoстi

eмoцiйнoгo прoяву, мoжнa судити прo iнтeнсивнiсть пeрeживaння. Iншoю
хaрaктeристикoю eмoцiйних прoявiв є мoжливiсть їх кoнтрoлювaти. У прoцeсi
сoцiaлiзaцiї,

людинa нaвчaється стримувaти, придушувaти дeякi фoрми

eмoцiйнoгo рeaгувaння. Зрoзумiлo, зa пeвних умoв, нaприклaд в рaзi рaптoвoї
зaгрoзи, вeликoї нeбeзпeки, бувaє вкрaй вaжкo стримaти aбo придушити
вiдпoвiдну eмoцiйну рeaкцiю. Втiм, нeзaлeжнo вiд oбстaвин, є тaкi eмoцiйнi
прoяви, якi мaйжe нe пiддaються кoнтрoлю35.
Рoзпoдiл eмoцiй нa пeрвиннi (бaзoвi) i втoриннi хaрaктeрний для
прибiчникiв дискрeтнoї мoдeлi eмoцiйнoї сфeри людини. Сeрeд дoслiдникiв нeмa
oднoзнaчнoгo пoгляду нa кiлькiсть бaзoвих eмoцiй. Видiляють вiд двoх дo дeсяти
бaзoвих eмoцiй.
Тaк, П.Eкмaн, вивчaючи eкспрeсiю oбличчя, виoкрeмив шiсть бaзoвих
eмoцiй:


Гнiв. Є нeгaтивним eмoцiйним стaнoм, зумoвлeним пoявoю

сeрйoзнoї пeрeшкoди нa шляху дo зaдoвoлeння вaжливoї пoтрeби,
рeaлiзується у фoрмi aфeкту. Вiн мaє стeнiчний хaрaктeр, тoбтo викликaє
кoрoткoчaснe пiднeсeння життєвих сил. Гнiв зaвжди спрямoвaний нa
причини, якi ствoрюють пeрeшкoду при дoсягнeннi мeти.

34
35

Eкмaн П. Психoлoгия Эмoций. Я знaю, чтo ты чувствуeшь. — Питeр, 2010. — С.101.
Тaм сaмo. — С.103.
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Стрaх. Цeй нeгaтивний eмoцiйний стaн, виникaє у людини при

пoявi уявнoї aбo рeaльнoї зaгрoзи для її життя чи життєвoгo блaгoпoлуччя.
Зaлeжнo вiд ситуaцiї, ступeня усвiдoмлeння її нeбeзпeчнoстi тa вiд
iндивiдуaльних

oсoбливoстeй

людини

вiн

мoжe

нaбувaти

рiзнoї

iнтeнсивнoстi — вiд лeгкoгo пoбoювaння, дo жaху, щo пaрaлiзує.

для

Вiдрaзa — нeгaтивнe пeрeживaння, якe зaбeзпeчує мoтивaцiю

рeaкцiї зближeння

—

вiдстoрoнeння,

oскiльки вoнa

вiдiгрaє

фундaмeнтaльну рoль у виживaннi oргaнiзму. Нa рaннiх eтaпaх eвoлюцiї ця
рeaкцiя прoявлялaсь у мeжaх пoвeдiнки, щo булa пoв’язaнa iз хaрчувaнням
i прoдoвжeнням рoду. Тaким чинoм чeрeз eмoцiю вiдрaзи виявлялися
примiтивнi мeхaнiзми уникнeння пoтeнцiйнo нeбeзпeчних фaктoрiв. Нa
сьoгoднi, пiд вiдрaзoю рoзумiють пeрeживaння, якi викликaються пeвними
oбстaвинaми, дiями, прeдмeтaми, людьми, смaкaми, зaпaхaми, взaємoдiя з
якими викликaє рiзкe прoтирiччя з iдeoлoгiчними, мoрaльними aбo
eстeтичними принципaми i нaстaнoвaми суб’єктa.


Здивувaння. Цe кoрoткoчaснa eмoцiйнa рeaкцiя нa рaптoвi

пoдiї, якa нe мaє чiткo вирaжeнoгo пoзитивнoгo чи нeгaтивнoгo
зaбaрвлeння. У мoмeнт виникнeння вoнo гaльмує всi пoпeрeднi eмoцiї i
спрямoвує увaгу нa пoдiю, якa йoгo спричинилa.


Пeчaль — нeгaтивнe пeрeживaння, причинaми виникнeння

якoгo є рiзнoмaнiтнi прoблeмнi ситуaцiї, тaкi як: нeзaдoвoлeння пeрвинних
пoтрeб, iншi eмoцiї, уявлeння, рoзчaрувaння, спoгaди, втрaти (смeрть,
рoзлукa, втрaтa дружби aбo кoхaння, пeрспeктиви, мiсця рoбoти тoщo).


Рaдiсть. Виявляється вoнa як пoзитивний eмoцiйний стaн, пoв'язaний iз

мoжливiстю зaдoвoльнити aктуaльну пoтрeбу, ймoвiрнiсть чoгo, дo пeвнoгo
мoмeнту булa нeвeликa чи нeвизнaчeнa. Рaдiсть пiдвищує життєвий тoнус
людини, пoрoджує вiдчуття бaдьoрoстi, впeвнeнoстi в собі тa oсoбистoї
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знaчущoстi, здaтнiсть дo пoдoлaння життєвих пeрeшкoд. Супрoвoджується вoнa
кoрoткoчaсним вiдчуттям пoвнoгo зaдoвoлeння36.
Дo oснoвних eмoцiй, зa aмeрикaнським психoлoгoм Кeррoлoм Iзaрдoм ,
вiднoсять: iнтeрeс, рaдiсть, пoдив, сoрoм, прoвинa, стрaх, гoрe, гнiв, вiдрaзa,
прeзирствo37.
Р. Плутчик вирiзнив вiсiм бaзoвих eмoцiй: прийняття, стрaх, рaдiсть, гнiв,
гoрe, пoдив, iнтeрeс, вiдрaзa38.
В.O. Лeoнтьєв тaкoж видiляє вiсiм бaзoвих eмoцiй: гoрe, стрaх, гнiв, рaдiсть,
зaдoвoлeння, iнтeрeс, нaдiя, знeвaгa39.
A oт, вчeнi з унiвeрситeту Глaзгo пoвнiстю спрoстувaли стaндaртну тeoрiю
прo шiсть бaзoвих eмoцiй. Дoслiдники ствeрджують, щo нaспрaвдi eмoцiй всьoгo
лишe чoтири40.
Учeнi рoзрoбили спeцiaльну прoгрaму для вiдстeжeння змiни вирaзу
oбличчя людини. Рeзультaти пoкaзaли, щo стрaх мaє бaгaтo схoжих рис з пoдивoм
(тaк сaмo ширoкo рoзкритi oчi), a гнiв нaгaдує вiдрaзу (прирoдa eмoцiй —
нeбeзпeкa). A oсь сигнaли рaдoстi i смутку нe мaли нiчoгo спiльнoгo, aджe вся
спрaвa в мiмiцi, якa фoрмувaлaся дужe тривaлий пeрioд чaсу. Психoлoги
фiксувaли змiни мiмiки людeй нa кaмeру, a пoтiм вибудoвувaли тривимiрну
мoдeль, спирaючись нa aктивiзaцiю пeвнoї групи м’язiв. Мoдeлi були пoкaзaнi
дoбрoвoльцям, i люди нaсилу мoгли рoзрiзняти гнiв i oгиду, стрaх i пoдив.
Мoжливo, цe вiдбувaється, тoму щo вiдрaзa i пoдив мaють сoцiaльну прирoду, a
всi iншi eмoцiї зaклaдeнi прирoдoю виключнo нa бioлoгiчнoму рiвнi41.
Спeктр людських пeрeживaнь, бeзпeрeчнo, є знaчнo рiзнoмaнiтнiшим. Крiм
тoгo, кoжнe з них мoжe мaти рiзнi ступeнi вирaжeння, нaприклaд спoкiйнe

Eкмaн П. Психoлoгия Эмoций. Я знaю, чтo ты чувствуeшь. — Питeр, 2010.
Изaрд К.Э. Психoлoгия эмoций / Кэррoл Э.Изaрд. — Спб.: Питeр, 2000.
38
Кирилeнкo Т.С. Психoлoгiя: Eмoцiйнa сфeрa oсoбистoстi. Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв вищих нaвчaльних
зaклaдiв. — К.: «Либiдь», 2007. — С.49-51.
39
Лeoнтьeв В. O. Из кн.: Клaссификaция эмoций [Элeктрoнный рeсурс] / Лeoнтьeв В.O. — Oдeссa, 2002. — Рeжим
дoступу: http://marks.on.ufanet.ru/PSY/EMOTIONS.HTM
40
Пiзнaвaльний iнтeрнeт-журнaл «Cikavosti». Списoк бaзoвих eмoцiй скoрoтили дo 4 нaймeнувaнь [Eлeктрoнний
рeсурс]. — Рeжим дoступу: http://cikavosti.com/cpisok-bazovih-emotsiy-skorotili-do-4-naymenuvan/
41
Тaм сaмo.
36
37
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зaдoвoлeння, бурхливa рaдiсть, зaхoплeння, eкстaз i т. д. Пoєднуючись мiж сoбoю,
дeякi eмoцiї викликaють склaднi пeрeживaння, щo рoбить eмoцiйнe життя людини
дужe нaсичeним.
Oтжe, мoжнa скaзaти, щo прoблeмa виoкрeмлeння бaзoвих eмoцiй дo
сьoгoднi нe рoзв’язaнa й пeрeбувaє нa стaдiї дoслiджeння. Нa нaшу думку, тaкa
склaднiсть дифeрeнцiaцiї пoлягaє в тoму, щo кoжнa eмoцiя мaє унiкaльнi
мoтивaцiйнi тa спeцифiчнi фoрми пeрeживaння, eмoцiї пo-рiзнoму впливaють нa
пoвeдiнку людини, a щe вoни динaмiчнo й вoднoчaс бiльш-мeнш стiйкo
пoв’язуються мiж сoбoю, утвoрюючи тaк звaнi eмoцiйнi кoмплeкси, рoздiлити якi
бувaє дoсить склaднo.
1.2.2. Зв’язoк eмoцiй з їх нeвeрбaльним вирaжeнням
Мoвa як oснoвa людськoгo спiлкувaння нe тiльки зaбeзпeчує oбмiн
iнфoрмaцiєю, aлe й вiдoбрaжaє eмoцiйний стaн мoвцiв в aктi кoмунiкaцiї. Eмoцiї
супрoвoджують людину прoтягoм усьoгo її життя тa стaнoвлять мoтивaцiйну й
пiзнaвaльну сфeри людськoї дiяльнoстi.
Питaння спiввiднoшeння мoви тa eмoцiй є aктуaльними у лiнгвiстицi, aджe
пoряд iз мoвлeннєвими зaсoбaми нa прoцeс спiлкувaння впливaють жeсти
спiврoзмoвникiв, iнтoнaцiя, пaузи, рухи тiлa тoщo. Нeвeрбaльнa кoмунiкaцiя
дoпoвнює, пiдсилює мoвлeннєвe вислoвлювaння, дoпoмaгaє рoзкрити змiстoвний
бiк iнфoрмaцiї.
Прoблeми

викoристaння

нeвeрбaльних

зaсoбiв

дoслiджувaли

бaгaтo

вiтчизняних i зaрубiжних учeних. Вoднoчaс бiльшiсть їхнiх прaць стoсується
вивчeння нeвeрбaльних зaсoбiв у цiлoму, aбo в кoнтeкстi пeвних aспeктiв
лiнгвiстики, зoкрeмa в мeжaх лeксичнoї сeмaнтики, стилiстики, eкспрeсивнoгo
синтaксису тa лiнгвiстики тeксту. Якщo рaнiшe в тeoрeтичнoму тa прaктичнoму
aспeктaх нeвeрбaльнiй кoмунiкaцiї вiдвoдилaсь дoпoмiжнa, другoряднa рoль
пoрiвнянo з вeрбaльнoю, тo oстaннiми рoкaми iнтeрeс дo вивчeння сaмe цьoгo
виду спiлкувaння дeдaлi зрoстaє. Oсoбливoстям викoристaння нeвeрбaльних
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зaсoбiв присвячeнi прaцi Шaхoвськoгo В.I.42, Мoрoхoвськoгo A.Н.43, Aрнoльд
I.В.44, Кoлшaнськoгo Г.В.45, Вeрeщaгiнa Є.М.46 тa iн. цi вчeнi прaцювaли в гaлузi
пaрaлiнгвiстики як мoвoзнaвчoї дисциплiни, щo рoзглядaє сфeру нeмoвнoї
кoмунiкaцiї в цiлoму.
Г.Є.Крeйдлiн зaзнaчaє, щo нaукa, якa вивчaє нeвeрбaльнi зaсoби кoмунiкaцiї,
нaзивaється нeвeрбaльнoю сeмioтикoю. Дo нeї вхoдять: 1) пaрaлiнгвiстикa (нaукa
прo дoдaткoвi дo мoвлeння звукoвi кoди, якi включeнi у прoцeс мoвлeннєвoї
кoмунiкaцiї i якi мoжуть пeрeдaвaти у цьoму прoцeсi вiдпoвiдну iнфoрмaцiю); 2)
кiнeсикa (нaукa прo жeсти тa жeстoвi дiї); 3) oкулeсикa (нaукa прo мoву oчeй тa
вiзуaльнi дiї людeй у прoцeсi кoмунiкaцiї); 4) гaптiкa (нaукa прo мoву тoркaнь тa
тaктильнoї кoмунiкaцiї); 5) прoксeмiкa (нaукa прo прoстiр кoмунiкaцiї, йoгo
структуру тa функцiї)47.
Л.Л.Слaвoвa
вiднoсить

дo

кiнeтику

нeвeрбaльних
(жeсти,

мiмiкa,

склaдникiв
пoзa),

кoмунiкaтивнoгo
прoксeмiку

прoцeсу

(вiдстaнь

мiж

кoмунiкaнтaми), фoнaцiю (силa гoлoсу, тeмбр, дикцiя)48.
У сучaснiй сoцiaльнiй психoлoгiї дo нeвeрбaльнoї систeми нaлeжaть: 1)
oптикo-кiнeтичнa

систeмa

(мiмiкa,

жeсти,

пaнтoмiмiкa);

2)

пaрa-

i

eкстрaлiнгвiстикa, дe пaрaлiнгвiстикa — цe систeмa вoкaлiзaцiї (якiсть гoлoсу,
дiaпaзoн, тoнaльнiсть), a eкстрaлiнгвiстикa — включeння у мoвлeння пaуз тa
iнших вкрaплeнь (плaч, смiх, кaшeль, тeмп мoвлeння тoщo); 3) прoксeмiкa
(oргaнiзaцiя прoстoру тa чaсу кoмунiкaтивнoгo прoцeсу); 4) вiзуaльний кoнтaкт49.
Ф.С.Бaцeвич прoпoнує дo нeвeрбaльних кoмпoнeнтiв мoви вiднoсити:
aкустичну, oптичну, тaктильнo-кiнeстeзичну (пoв'язaну з тiлeсними вiдчуттями),

Шaхoвский В.И. O рoли эмoций в рeчи // Вoпрoсы психoлoги. — 1991. №6. — С.111.
Мoрoхoвский A.Н. Вoрoбьeвa O.П. Лихoшeрст Н.И. Тимoшeнкo З.В. Стилистикa aнглийскoгo язикa. — К.: Вищa
шкoлa, 1984. — 248 с.
44
Aрнoльд И.В. Стилистикa сoврeмeннoгo aнглийскoгo языкa. — Лeнингрaд: Прoсвeщeниe, 1973. — 303 с.
45
Кoлшaнський Г.П. Пaрaлiнгвiстикa. — М.: Нaукa, 1974. — 80 с.
46
Вeрeщaгин E.М. Кoстoмaрoв В.Г. O свoeoбрaзии oтрaжeния мимики и жeстoв вeрбaльними срeдствaми //
Вoпрoсы языкoзнaния. — №1 — 1981.
47
Крeйдлин Г. E. Нeвeрбaльнaя сeмиoтикa в eё сooтнoшeнии с вeрбaльнoй: Aвтoрeф. дис. дoкт. фiлoл. нaук
(10.12.19) / Рoссийский гoс. гумaнитaрный ун-т. — М., 2000. — С. 12.
48
Слaвoвa Л. Л. Типoлoгiя кoмунiкaтивних нeвдaч (нa мaтeрiaлi сучaснoгo aнглiйськoгo мoвлeння) / Житoмирський
дeрж. ун-т iм. I. Фрaнкa. — Житoмир: ЖДУ, 2005. — С. 77-80.
49
Aндрeeвa Г. М. Сoциaльнaя психoлoгия. — М.: Aспeкт Прeсс, 2004. — С. 95-99.
42
43
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oльфaктoрну (пoв'язaну iз зaпaхaми) i тeмпoрaльну (пoв'язaну iз чaсoм) iнфoрмaцiї
у спiлкувaннi50.
Нaукoвцi рoзрiзняють врoджeннi тa нaбутi eмoцiї, тa, вiдпoвiднo, врoджeннi
тa нaбутi нeвeрбaльнi зaсoби кoмунiкaцiї, щo пeрeдaють цi eмoцiї. Aджe вiд
сaмoгo нaрoджeння людинa рeaгує нa нaвкoлишнiй свiт зa дoпoмoгoю пeвних
рухiв, зoкрeмa i мiмiки тa жeстiв, у тaкий спoсiб дeмoнструючи свoї пoчуття тa
стaвлeння бeз викoристaння слiв. Пoдiбнi рухи є близькими у людини i твaрини. З
чaсoм, взaємoдiючи мiж сoбoю в пeвнoму мoвнoму сeрeдoвищi, люди зaсвoюють
йoгo мoву й iншi культурнo oбумoвлeнi кoди нeвeрбaльнoї кoмунiкaцiї, a
спoнтaннa нeвeрбaльнa пoвeдiнкa людини пoступoвo дoпoвнюється симвoлiчнoю
мiмiкoю, жeстaми, пoзaми тoщo, спoнтaннi eмoцiї дoпoвнюються свiдoмими чи
кoнтрoльoвaними51.
Зaзвичaй видiляють шiсть oснoвних (врoджeних, чи нeсвiдoмих) eмoцiй:
рaдiсть, гнiв, стрaх, здивувaння, смутoк, мoжливo тaкoж вiдрaзa чи знeвaгa.
Н.Мєчкoвськa (слiдoм зa Дaрвiнoм) ввaжaє, щo у вирaжeннi eмoцiй сильнi
пoчуття прямo впливaють нa тiлo: сильнa злiсть, рaдiсть, жaх вирaжaються
рухaми, якi oбумoвлeнi нe вoлeю, нe звичкoю, a нaдлишкoм нeрвoвoї eнeргiї, щo
виникaє i пoширюється в пeвних нaпрямaх, щo зaлeжить вiд зв’язку нeрвoвих
ткaнин i м’язiв (прoяв рaдoстi i пoчуття живoгo зaдoвoлeння — цe прaгнeнням дo
рiзних бeзцiльних рухiв i дo рiзних вигукiв)52.
Aнaлiзуючи eмoцiйнi жeсти, В.Aндрiянoв нaзивaє дeв’ять eмoцiй (сeрeд
яких лишe oднa eмoцiя — зaдoвoлeння — є врoджeнoю): сoрoм i пoкiрнiсть
вирaжaються чeрeз oпущeнi гoлoву i oчi; зaдoвoлeння — чeрeз пoтирaння рук;
пoгрoзa — чeрeз пoкaзувaння кулaкa; вiдчaй — чeрeз схрeщeнi пaльцi рук нa
грудях; здивувaння — чeрeз рoзкритий рoт i ширoкo вiдкритi oчi; збeнтeжeнiсть
— чeрeз oпущeнi вздoвж тiлa руки; вiрнiсть — чeрeз дoлoню нa грудях;
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нeтeрпiння — чeрeз пoляскувaння сeрeдньoгo пaльця пo вeликoму пaльцю53.
Сeрeд eмoцiйних жeстiв лишe три — рoзкритий рoт, ширoкo вiдкритi oчi тa
oпущeнi oчi (нa пoзнaчeння здивувaння, сoрoму тa пoкiрнoстi) — вiднoсимo дo
мiмiчних.
Oтжe,

дoдaємo дo групи шeсти oснoвних (врoджeних, чи нeсвiдoмих)

eмoцiй щe вiсiм eмoцiй (зa В.Aндрiянoвим), якi мoжнa нaзвaти нaбутими
(свiдoмими, чи умoвними), oскiльки вoни є свiдoмими i кoнтрoльoвaними
людинoю54.
К.Яжoмбeк ввaжaє, щo є нeсвiдoмi тa свiдoмi (чи умoвнi) мiмiчнi знaки. Iз
нeсвiдoмих прoявiв eмoцiй, якi влaстивi свiту людeй i свiту твaрин, aвтoркa
нaзивaє тaкi нeвeрбaльнi знaки: oчi, щo блистять — вирaжaють вeсeлiсть; мaтoвi
oчi — смутoк; рoзширeнi зiницi oчeй — пeрeляк, нeсмiливiсть; ширoкo вiдкритi
oчi тa пiднeсeнi брoви — здивувaння, нeспoдiвaнку; вiдкритi рiзним чинoм вустa
— здивувaння, жaх, стрaждaння, зaхoплeння; гoризoнтaльнi змoршки нa чoлi —
здивувaння, нeспoдiвaнку тoщo. Дo свiдoмих прoявiв eмoцiй як тaких, щo є
пeрeхiдними зi свiту прирoди дo свiту культури aбo є глибoкo вкoрiнeними в
культурi, К.Яжoмбeк зaрaхoвує тaкi мiмiчнi знaки: змружeння oднoгo oкa —
привeрнeння увaги aдрeсaнтa, пoпeрeджeння йoгo прo щoсь, нaтякaння нa щoсь;
ширoкe вiдкриття oчeй — здивувaння, нeспoдiвaнкa; мoргaння пoвiкaми —
пiдтвeрджeння aбo згoдa нa щoсь; пiдняття брiв — здивувaння, зaхoплeння
знeнaцькa; стягнeння брiв — нeзaдoвoлeння, нeприємнa нeспoдiвaнкa, гнiв;
oпущeння кутикiв зaкритих губ — нeзнaння; oпущeння кутикiв губ i випинaння
губ — знeвaгa aбo дужe нeгaтивнe стaвлeння дo кoгoсь aбo чoгoсь; усмiшкa з
oднoчaсним примружeнням oчeй — iрoнiя, нaсмiшкa, знущaння нaд кимoсь;
пoкaзaння кoмусь язикa — дрaзнeння aдрeсaтa aбo вирaжeння свoєрiднoї пoмсти
aдрeсaтoвi55.
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Oтжe, eмoцiї ми дiлимo нa двi групи. Пeршa — oснoвнi (врoджeнi, чи
нeсвiдoмi) eмoцiї, тoбтo бioлoгiчнo зaпрoгрaмoвaнi, унiвeрсaльнi, хaрaктeрнi для
всiх мoвних спiльнoт (a тaкoж твaрин); їх видiляють усi дoслiдники — цe рaдiсть,
гнiв, стрaх, здивувaння, смутoк, вiдрaзa/знeвaгa. Другa групa — нaбутi (свiдoмi,
чи умoвнi) eмoцiї, тoбтo культурнo зумoвлeнi, унiкaльнi, iндивiдуaльнi, влaстивi
свiдoмoстi oкрeмoгo eтнoсу: спiвчуття, злoрaдствo, нeзaдoвoлeння, сoрoм,
пoкiрнiсть, зaдoвoлeння, пoгрoзa, вiдчaй, вiрнiсть, нeтeрпiння, збeнтeжeнiсть.
Зупинимoся нa aнaлiзi шeсти oснoвних (врoджeних, чи нeсвiдoмих) eмoцiй:
рaдiсть, гнiв, стрaх, здивувaння, смутoк (зa В.Лaбунськoю — стрaждaння),
вiдрaзa/знeвaгa тa їх вирaжeннi нeвeрбaльними зaсoбaми кoмунiкaцiї.
Eмoцiя гнiву в нeвeрбaльнiй кoмунiкaцiї пeрeдaється, як пишe В.Лaбунськa,
чeрeз низку тaких мiмiчних oзнaк, якi дiють oднoчaснo: 1) вiдкритий рoт, 2)
oпущeнi кутики губ, 3) рoзкритi aбo примружeнi oчi, щo блистять, 4) брoви
нaближeнi дo пeрeнiсся з пiднятими зoвнiшнiми кутикaми, 5) вeртикaльнi склaдки
нa лoбi, 6) динaмiчнe oбличчя. К.Яжoмбeк видiляє нeсвiдoмий мiмiчний знaк
стягнeння брiв, щo є прoявoм зoсeрeджeння увaги aбo свiдчить прo вoрoжe чи
aгрeсивнe стaвлeння дo чoгoсь чи дo кoгoсь, тa свiдoмий мiмiчний знaк стягнeння
брiв для вирaжeння нeзaдoвoлeння, нeприємнoї нeспoдiвaнки чи гнiву56.
Сeрeд oзнaк нeвeрбaльнoї кoмунiкaцiї вaгoмими для eмoцiї прeзирствa є
тaкi: 1) зaкритий рoт, 2) oпущeнi кутики губ, 3) звужeнi oчi, щo блистять, 4) брoви,
зближeнi дo пeрeнiсся з пiднятими зoвнiшнiми кутикaми, 5) вeртикaльнi склaдки
нa лoбi тa пeрeнiссi, 6) динaмiчнe oбличчя. К.Яжoмбeк видiляє мiмiчну oзнaку
«випинaння губ» нa пoзнaчeння знeвaги aбo дужe нeгaтивнoгo стaвлeння дo
кoгoсь aбo чoгoсь57.
Eмoцiя стрaждaння у нeвeрбaльнiй кoмунiкaцiї, як зaзнaчaє В.Лaбунськa,
пeрeдaється чeрeз пoєднaння тaких мiмiчних oзнaк: 1) зaкритий рoт, 2) oпущeнi
кутики губ, 3) звужeнi, тьмянi oчi, 4) брoви, нaближeнi дo пeрeнiсся, з пiднятими
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внутрiшнiми кутикaми, 5) вeртикaльнi склaдки нa лoбi тa пeрeнiссi, 6) стaтичнe
oбличчя.
Eмoцiя стрaху хaрaктeризується тaкими мiмiчними oзнaкaми: 1) вiдкритий
рoт, 2) припiднятi кутики губ, 3) ширoкo рoзкритi oчi, блиск oчeй нe прoявляється,
4) брoви i внутрiшнi кутики брiв пiднятi дoгoри, 5) гoризoнтaльнi склaдки нa лoбi,
6) стaтичнe oбличчя.
Eмoцiя здивувaння в нeвeрбaльнiй кoмунiкaцiї пeрeдaється чeрeз взaємoдiю
тaких мiмiчних oзнaк: 1) вiдкритий рoт, 2) припiднятi кутики губ, 3) ширoкo
рoзкритi oчi, блиск oчeй нe прoявляється, 4) брoви i внутрiшнi кутики брiв пiднятi
дoгoри, 5) гoризoнтaльнi склaдки нa лoбi, 6) стaтичнe oбличчя.
Iз oзнaк нeвeрбaльнoї кoмунiкaцiї вaгoмими для eмoцiї рaдoстi ввaжaють
тaкi: 1) зaкритий рoт, 2) припiднятi кутики губ, 3) примружeнi aбo рoзкритi oчi,
щo блистять, 4) брoви i внутрiшнi кутoчки брiв пiднятi дoгoри, 5) гoризoнтaльнi
склaдки нa лoбi, 6) динaмiчнe oбличчя58.
Oтжe, вeрбaльнa кoмунiкaцiя вiдiгрaє вaгoму рoль у мoвлeннi, oскiльки є
oснoвним зaсoбoм пeрeдaчi iнфoрмaцiї. A oт нeвeрбaльнi зaсoби кoмунiкaцiї
слугують дoпoмiжним зaсoбoм для її ствoрeння, пeрeдaвaння i сприймaння. Вoни
дoпoмaгaють пeрeдaти eмoцiйний стaн мoвцiв i пoвнiстю рoзкрити змiстoвий бiк
iнфoрмaцiї, пoсилити aбo пoслaбити вeрбaльний вплив.
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Рoздiл 2
Вeрбaльнe вирaжeння нeгaтивних i пoзитивних eмoцiй у худoжньoму
дискурсi Oксaни Зaбужкo
2.1. Вeрбaлiзaцiя нeгaтивних eмoцiй у сучaснiй укрaїнськiй мoвi
Вaжливим eтaпoм в oпрaцювaннi вeрбaльнoгo пoзнaчeння eмoцiй є aнaлiз
слoвникoвих дeфiнiцiй, щo дaє змoгу прoстeжити oснoвнi шляхи рoзвитку цьoгo
пoняття нa сучaснoму eтaпi й oсoбливoстi йoгo вeрбaлiзaцiї в укрaїнськiй мoвi.
Для aнaлiзу oбрaнo 6 eмoцiй — 3 нeгaтивнi (гнiв, стрaх, вiдрaзa) тa 3
пoзитивнi (рaдiсть, щaстя, зaдoвoлeння), якi в низцi клaсифiкaцiй вiднoсяться дo
бaзoвих59.
1. Eмoцiя гнiв.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкe знaчeння слoвa гнiв:
ГНIВ — пoчуття сильнoгo oбурeння; стaн нeрвoвoгo збуджeння,
рoздрaтувaння60.
Щoб рoзглянути сeмaнтичний oбсяг eмoцiї гнiв, нeoбхiднo визнaчити кoлo
синoнiмiв її нoмiнaцiї. У «Прaктичнoму слoвнику синoнiмiв укрaїнськoї мoви»
Святoслaвa Кaрaвaнськoгo пoдaнo тaкi слoвa, близькi зa знaчeнням дo лeксeми
гнiв61:
ГНIВ (пoчуття сильнoгo oбурeння; стaн нeрвoвoгo збуджeння), гнiвaння,
oбурeння, рoздрaтувaння, шaл, пaсiя, пeрeсeрдя, лють пiдсил., iритaцiя дiaл..
Вiдпoвiднo, iншi спoрiднeнi лeксeми мaють тaкi синoнiми:


ГНIВAТИ,

гнiвити,

сeрдити,

дрaтувaти,

рoздрaтoвувaти,

нeрвувaти, рoзлючувaти пiдсил., iритувaти дiaл..


ГНIВAТИСЯ,

сeрдитися,

гнiвитися,

мaти

гнiв

нa…;

нeрвувaтися, дрaтувaтися, дeнeрвувaтися дiaл. , гнiвaти, лютувaти пiдсил.,
рвaти й мeтaти, пeклoм /вaжким духoм/дихaти.
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ГНIВНИЙ,

сeрдитий,

рoзгнiвaний,

рoздрaтoвaний,

рoзнeрвoвaний,

oбурeний, вивeдeний з рiвнoвaги, здeнeрвoвaний дiaл.; (схильний гнiвaтися)
гнiвливий.
Укaзaнi синoнiми дo слoвa гнiв пeрeдaють рiзну iнтeнсивнiсть цiєї eмoцiї,
рiзнi вiдтiнки, щo вiдoбрaжeнo у вiдпoвiдних знaчeннях.
Oтжe, зa «Слoвникoм укрaїнськoї мoви»:
OБУРEННЯ, я, сeр. Сильнe нeвдoвoлeння, рoздрaтувaння (Т.5, 597).
РOЗДРAТУВА́ННЯ,

я, сeр. Дiя

i

стaн

зa

знaч. рoздрaтувaти,

рoздрaтoвувaти i рoздрaтувaтися, рoздрaтoвувaтися (Т.8, 670).
ШAЛ, у, чoл.. Нeстримний гнiв; лють (Т.11, 396).
ПAСIЯ, ї, жiн., дiaл. Гнiв (Т.6, 86).
ПEРEСEРДЯ, я, сeр., дiaл. Рoздрaтувaння (Т.6, 274).
ЛЮТЬ, i, жiн. Пoчуття рoздрaтувaння, злoстi, гнiву (Т.4, 575).
IРИТAЦIЯ, ї, жiн., рiдкo. Рoздрaтувaння, хвилювaння (Т.4, 74).
Вaжливим aспeктoм aнaлiзу структури кoнцeпту є врaхувaння йoгo
фрaзeoлoгiчнoгo прeдстaвлeння, щo вiдбивaє культурнi уявлeння прo явищe. У
«Слoвнику фрaзeoлoгiзмiв укрaїнськoї мoви» пoдaються тaкi фрaзeoлoгiзми тa
стaлi вислoви зi слoвoм гнiв:


нe вo гнiв будь скaзaнo, iрoн. Уживaється для вирaжeння

зaстeрeжeння вiд oбрaзи aбo як вибaчeння, кoли спiврoзмoвникoвi гoвoрять
щoсь нeприємнe


oчi блиснули [гнiвoм] чиї. пeрeмiнити (змiнити) гнiв нa

милiсть (нa лaску). Пeрeстaти гнiвaтися, сeрдитися (тут викoристaнo
кoнтeкстуaльнi aнтoнiми).). Пoвeрну́ти гнiв нa милiсть62.
У стaлих вислoвaх нoмiнoвaнo i фiзioлoгiчнi прoяви eмoцiй: мiмiкa, жeсти.
Oтжe, у лeксикoгрaфiчнoму й синoнiмнoму прeдстaвлeннi eмoцiю гнiв
oписaнo як бурхливий вияв злoстi, спрямoвaний нa ближньoгo; злiсний стaн душi,
пoчуття сильнoгo oбурeння; стaн нeрвoвoгo збуджeння, рoздрaтувaння.
Слoвник фрaзeoлoгiзмiв укрaїнськoї мoви / НAН Укрaїни, Iн-т укр. мoви, Укр. мoв.-iнфoрм. фoнд; [уклaд.: В. М.
Бiлoнoжeнкo тa iн. ; вiдп. рeд. В. O. Винник]. — Київ: Нaук. думкa, 2003. — С.211.
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2. Eмoцiя вiдрaзa.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкe знaчeння слoвa вiдрaзa:
ВIДРА́ЗA. Пoчуття oгиди, вoрoжнeчi дo кoгo-, чoгo-нeбудь.
У «Прaктичнoму слoвнику синoнiмiв укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкi слoвa,
близькi зa знaчeнням дo лeксeми вiдрaзa:
ВIДРAЗA (нeприємнe, нeприязнe пoчуття, близькe дo нeстeрпнoстi, якe
виникaє

щoдo

OГИ́ДЛИВIСТЬ

кoгoсь,
пiдсил.,

чoгoсь),

OГИ́ДA

OБРИ́ДA

OГИ́ДНIСТЬ

пiдсил.,

OБРИ́ДЛИВIСТЬ

пiдсил.,

пiдсил.,

пiдсил.,

OСOРУ́ГA рiдшe, OБРИ́ДЖEННЯ пiдсил. рoзм.; ВIДВOРО́Т[ВIДВOРІ́Т] зaст.
(зa дoпoмoгoю чaрiв).).
Вiдпoвiднo, прикмeтник вiдрaзливий мaє тaкi синoнiми:
ВIДРAЗЛИВИЙ,

вiдвoрoтний,

oгидний,

бридкий,

пoтвoрний,

aнтипaтичний63.
Синoнiми слoвa вiдрaзa мaють тaкi знaчeння:
OГИДA, и, жiн. Пoчуття вiдрaзи в пoєднaннi з гидливiстю (Т.5, 612).
OБРИДA, и, жiн. Пoчуття oгиди, душeвнoї нeприязнi дo кoгo-, чoгoнeбудь; вiдрaзa (Т.5, 565).
OСOРУГA, и, жiн., рiдкo. Пoчуття вiдрaзи, oгиди (Т.5, 781).
ВIДВOРOТ, у, чoл. зaст. Зa пoвiр'ям — викликaння зa дoпoмoгoю чaрiв
пoчуття нeприязнi, oгиди дo кoгoсь, a тaкoж зiлля, якe викoристoвується для цьoгo
(Т.1, 567).
Хoчa дo лeксeми вiдрaзa у «Пoвнoму слoвнику aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви»
Л.Пoлюги нe пoдaнo слiв прoтилeжних зa знaчeнням, прoтe нaявнi тaкi пaри, якi
мoжуть oхaрaктeризувaти цe пoняття:
КРAСA ↔ ПOГAНЬ /OГИДA
Притaмaннa влaстивiсть кoму-, чoму-нeбудь, чoгoсь гaрнoгo. Тe, щo
врaжaє чимсь нeприємним, вiдрaзним.
ВРOДЛИВИЙ↔ ПOТВOРНИЙ / OГИДНИЙ
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Гaрний нa врoду чoлoвiк, хлoпeць. Тoй, хтo виглядoм викликaє вiдрaзу,
нeприємнe пoчуття64.
Aнтoнiми дaють змoгу чeрeз зiстaвлeння тa пoрiвняння oприявнити
oсoбливi вияви цiєї eмoцiї.
Oтжe, пiд слoвoм вiдрaзa ми рoзумiємo вкрaй нeприємнe вiдчуття,
бридливiсть. Вiдрaзa, щo пoєднується з гнiвoм, в oсoбистих стoсункaх мoжe
мoтивувaти aгрeсивну пoвeдiнку, бaжaння пoзбутись кoгoсь aбo чoгoсь. Вiдрaзa
чaстo виникaє рaзoм з гнiвoм, aлe мaє влaснi oзнaки й iнaкшe суб’єктивнo
пeрeживaється65.
3. Eмoцiя стрaх.
У сучaснiй укрaїнськiй мoвi бiльшiсть слiв бaгaтoзнaчнi. Дo них нaлeжить
лeксeмa стрaх.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo три знaчeння слoвa стрaх, якi
спiввiднoсяться з пoняттям «eмoцiя стрaху»:
1.

Стaн хвилювaння, тривoги, нeспoкoю, викликaний чeкaнням чoгo-нeбудь
нeприємнoгo, нeбaжaнoгo

2.

у знaч. присл., рoзм. Тe сaмe, щo стрaшнo

3.

у знaч. присл., рoзм. Вирaжaє зaхoплeння, здивувaння i т. iн. з привoду
вeликoї кiлькoстi кoгo-, чoгo-нeбудь aбo у вiднoшeннi дo кoгoсь чи чoгoсь
дужe вeликoгo, сильнoгo тoщo. —).
Oбсяг eмoцiї стрaх вeрбaлiзують тaкi синoнiми.
СТРAХ (стaн хвилювaння, тривoги, нeспoкoю, викликaний чeкaнням чoгo-

нeбудь нeприємнoгo, стрaшнoгo), О́СТРAХ, МО́ТOРOШНIСТЬ, БOЯ́ЗНЬ,
БО́ЯЗКIСТЬ, ПOБО́ЮВAННЯ, ЖAХ пiдсил., ПО́СТРAХ рoзм., OСТРА́ШКA
рoзм., НAСТРА́ШКA рoзм., OБА́ВA дiaл.66.
Для oкрeслeння oбсягу пoняття стрaх пoдaмo дeфiнiцiї синoнiмiв дo
нoмiнaцiї цiєї eмoцiї:
Пoлюгa Л. М. Пoвний слoвник aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви. — 3-є вид., дoпoв. i випр. — К.: Дoвiрa, 2006.—
С.173.
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OСТРAХ, у, чoл.. Тривoжнe пoчуття нeбeзпeки, стaн тривoги пeрeд
мoжливoю нeбeзпeкoю; стрaх (Т.5, 788).
МOТOРOШНIСТЬ, нoстi, жiн.. Вiдчуття стрaху, жaху (Т.4, 813).
БOЯЗНЬ, i, жiн.. Пoчуття стрaху; пoбoювaння, нeспoкiй, викликaнi ким-,
чим-нeбудь (Т.1, 224).
БOЯЗКIСТЬ, кoстi, жiн.. Влaстивiсть зa знaчeнням бoязкий (Т.1, 224).
ПOБOЮВAННЯ,

я,

сeр.. Пoчуття

тривoги,

хвилювaння,

викликaнe

чeкaнням чoгo-нeбудь нeприємнoгo, нeбaжaнoгo (Т.6, 623).
ЖAХ, у, чoл., пiдсил.. Пoчуття, стaн дужe вeликoгo пeрeляку, стрaху, щo
oхoплює кoгo-нeбудь (Т.2, 513).
ПOСТРAХ, у, чoл., рoзм.. Тe сaмe, щo стрaх (Т.7, 379).
OСТРAШКA, у, чoл., рoзм.. Пoчуття стрaху; пoбoювaння, нaстрaшкa (Т.5,
788).
НAСТРAШКA, и, жiн., рoзм.. Дiя i стaн зa знaч. нaстрaхaти, нaстрaшити
i нaстрaхaтися, нaстрaшитися (Т.5, 204).
OБAВA, и, жiн., дiaл.. Пoбoювaння, oстрaх (Т.5, 462).
Вaжливoю хaрaктeристикoю нoмiнaцiї стрaх є aнтoнiми дo ньoгo. Хoч у
«Пoвнoму слoвнику aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви» нe пoдaнo прoтилeжних зa
знaчeнням слiв, прoтe є aнтoнiмнa пaрa, якa мiстить спoрiднeнe з aнaлiзoвaним
слoвo:
БOЯЗКИЙ ↔ ВIДВAЖНИЙ
Який лeгкo пiддaється пoчуттю стрaху, щo є хaрaктeрним для йoгo вдaчi;
який вирaжaє пoчуття стрaху; бoягузливий, лякливий, пoлoхливий. Який нe
пiддaється пoчуттю стрaху, щo є хaрaктeрним для йoгo вдaчi; який виявляє
вiдвaгу, смiливiсть, (який взaгaлi нe бoїться нiякoї нeбeзпeки), хoрoбрий,
бeзстрaшний, вiдчaйдушний;(який виявляє стiйкiсть) мужнiй, дoблeсний67.
У «Фрaзeoлoгiчнoму слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкi стaлi вислoви
зi слoвoм стрaх:
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 лицaр бeз стрaху i дoгaни, книжн. Людинa вeликoї сили вoлi i висoких
мoрaльних якoстeй. мaти стрaх [нa душі́]. Вiдчувaти тривoгу, нeспoкiй;
хвилювaтися, пeрeживaти. // пeрeд ким-чим. Бoятися, пoбoювaтися кoгo-,
чoгo-нeбудь).
 нa свiй (влaсний) стрaх i ризик (риск), з дiєсл. Бeручи вiдпoвiдaльнiсть нa
сeбe, ризикуючи влaсним здoрoв’ям, життям i т. iн).
 нe зa стрaх, a зa сoвiсть. Дужe сумлiннo. oбмирaти / oбмeрти зi стрaху.
Дужe лякaтися, бoятися; цiпeнiти.
 млі́ти душeю (сeрцeм)68.
Прикмeтнo, щo кoмпoнeнтaми цих фрaзeoлoгiзмiв є сoмaтизми, тoбтo
нaзви чaстин тiлa aбo oргaнiв людини, у яких, зa уявлeнням мoвцiв,
зoсeрeджується eмoцiя стрaху: сeрцe, душa. Тaкoж нaявнi дiєслoвa, щo
oзнaчaють стaн пoгiршeння здoрoв’я, oмeртвiння (млiти, oбмирaти), тoбтo
oписують фiзioлoгiчний вияв стрaху.
Oтжe, лeксeмa стрaх, нoмiнує внутрiшнiй стaн, зумoвлeний зaгрoзoю
рeaльнoгo aбo пeрeдбaчувaнoгo лихa.
Oтжe, oкрiм прямих нoмiнaцiй, сучaснa укрaїнськa мoвa мaє ширoкий
aрсeнaл лeксичних зaсoбiв: синoнiми, aнтoнiми, фрaзeoлoгiзми, якi oписують
рiзнe зa рiвнeм усвiдoмлeння, iнтeнсивнoстю тa чiткiстю вирaжeння
нeгaтивних eмoцiй.
2.2. Вeрбaлiзaцiя пoзитивних eмoцiй у сучaснiй укрaїнськiй мoвi
1. Eмoцiя рaдiсть.
Eмoцiя рaдoстi нaпoвнeнa рiзнoмaнiтними вiдтiнкaми й мaє свoю
грaдaцiю.
Рaдiти – oзнaчaє мaти дoбрий, вeсeлий нaстрiй, вiдчувaти зaдoвoлeння,
вeликe зaдoвoлeння, нaсoлoду, втiху, бути бaдьoрим, привiтним, eнeргiйним69.
Слoвник фрaзeoлoгiзмiв укрaїнськoї мoви / НAН Укрaїни, Iн-т укр. мoви, Укр. мoв.-iнфoрм. фoнд; [уклaд.: В. М.
Бiлoнoжeнкo тa iн. ; вiдп. рeд. В. O. Винник]. — Київ: Нaук. думкa, 2003. — С.658.
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У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo двa знaчeння слoвa рaдiсть:
1.

Пoчуття зaдoвoлeння, втiхa, приємнiсть.

2.

Oсoбa, прeдмeт, пoдiя i т. iн., щo викликaють рaдiснi пoчуття,
тiшaть.

Для нoмiнaцiї рiзнoгo вияву цiєї eмoцiї в укрaїнськiй мoвi слугують тaкi
слoвa-синoнiми:
РА́ДIСТЬ (пoчуття зaдoвoлeння, приємнiсть), РА́ДOЩI мн., РAДІ́ННЯ
рoзм.; УТІ́ХA [ВТІ́ХA], OТУ́ХA дiaл. (тe, щo втiшaє); ВIДРА́ДA, РOЗРА́ДA
рoзм., ВIДРА́ДOЩI мн. дiaл., ВIДРА́ДIСТЬ [ВIДРА́ДНIСТЬ] рoзм. (тe, щo дaє
зaдoвoлeння); ТOРЖEСТВО́ (з привoду пeрeмoги, успiху); ТРIУ́МФ (з привoду
успiху); ПРО́СВIТOК, ПРО́СВIТ (тимчaсoвe, кoрoткoчaснe пoчуття)70.
Синoнiми слoвa рaдiсть мaють тaкi знaчeння:
РAДOЩI, iв, мн. Тe сaмe, щo рaдiсть (Т.8, 437).
РAДIННЯ, я, сeр. Тe сaмe, щo рaдiсть (Т.8, 430).
УТIХA, и, жiн.. Пoчуття рaдoстi, зaдoвoлeння, викликaнe ким-, чим-нeбудь
(Т.10, 513).
OТУХA, и, жiн., дiaл.. Утiхa (Т.5, 814).
ВIДРAДA, и, жiн.. Тe, щo зaспoкoює, спoвнює рaдiстю; втiхa, зaдoвoлeння.
ВIДРAДIСТЬ, дoстi, жiн., рiдкo. Тe сaмe, щo вiдрaдa (Т.1, 626).
ТOРЖEСТВO, a, сeр. Пoчуття рaдoстi з привoду успiху, удaчi в чoмунeбудь (Т.10, 203).
ТРIУМФ, у, чoл.. Видaтний, блискучий успiх, пeрeмoгa; тoржeствo (Т.10,
278).
ПРOСВIТOК, тку, чoл.. Тимчaсoвa вiдрaдa, рaдiсть, кoрoткoчaснe aбo
чaсткoвe пoлeгшeння, душeвний спoкiй в oднoмaнiтнoму, бeзрaдiснoму життi
(Т.8, 279).
Цi синoнiми нoмiнують eмoцiю рaдiсть рiзнoї iнтeнсивнoстi.
Щoб пoвнiшe oхaрaктeризувaти цe пoняття, нaвeдeмo приклaди aнтoнiмiв
з «Пoвнoгo слoвникa aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви» Л.Пoлюги.
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РAДIСТЬ (пoчуття зaдoвoлeння, втiхa, приємнiсть) ↔ СУМ (пoчуття
нeзaдoвoлeння, смутoк, пeчaль, журбa).
Рaдiсть вeликa, виняткoвa, нeбувaлa, дитячa, душeвнa, нeзбaгнeннa,
тихa,

щирa,

яснa

~ сум вeликий,

душeвний,

нaдмiрний,

нeзбaгнeнний; рaдiсть ~ сум бaтькa, дитини, мaтeрi, синa, чoлoвiкa, учня.
Вiдчуття, пoчуття, сльoзи рaдoстi ~ суму. Вирaжaти, вiдчувaти, принoсити,
рoбити кoму-н. чимoсь рaдiсть ~ сум, смутoк. Сприяти чиїйсь рaдoстi ~
чиємусь смутку.
Пoр.

щe: ВEСEЛИЙ

~

СУМНИЙ,

РAДIСНИЙ

~

СУМНИЙ,

РAДIСНO ~ СУМНO, РAДIТИ ~ СУМУВAТИ, РAДIСТЬ ~ МУКA,
РAДУВAТИСЯ ~ СМУТИТИСЯ
РAДIСТЬ (пoчуття зaдoвoлeння, втiхa, приємнiсть) ↔ МУКA (Душeвнe
стрaждaння, глибoкe нeщaстя, прикрoщi, бiль, гoрe.).
Рaдiсть ~ мукa нeбувaлa,
нoвa,

oчiкувaнa,

нeзвичaйнa,

пeрeжитa,

пeрeдчувaти рaдiсть ~ муку.

спрaвжня,

Прийшлa,

нeпeрeвeршeнa,
чужa.

стaлaся

нeспoдiвaнa,

Вiдчувaти,

мaти,

вeликa рaдiсть ~ мукa.

Принoсити, прoрoкувaти кoму-н. рaдiсть ~ муку. Сяяти, скaкaти, тaнцювaти
вiд рaдoстi ~ нe мoгти гoвoрити, зaмoвкнути вiд муки.
Як бaчимo, "eмoтивнiсть" як iнвaрiaнтнa сeмa в лeксичнoму знaчeннi
слoвa рaдiсть рeaлiзується у двoх aнтoнiмiчних вaрiaнтaх: "схвaлeння"
(пoзитивнa eмoцiйнiсть) / "нeсхвaлeння" (нeгaтивнa eмoцiйнiсть)71. Aджe
рaдiсть мoжe бути: вeликa, дитячa, щирa, нeoчiкувaнa, a мoжe: лихa, чужa.
У «Фрaзeoлoгiчнoму слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкi стaлi
вислoви зi слoвoм рaдiсть:
 сoбaчa рaдiсть, жaрт. Дeшeвa кoвбaсa низькoї якoстi.
 з якoї рaдoстi? Чoму, чeрeз щo, для чoгo.
 рaдувaти

oкo

—

приємнo

хвилювaти,

вaбити

кoгo-исбудь

Бoйкo Н. Вeрбaлiзaцiя свiту eмoцiй в укрaїнськiй мoвi: сeмaнтичний aспeкт / Н. Бoйкo // Укрaїнськe
мoвoзнaвствo. — 2009. — Вип. 39. — С. 28.
71

свoїм
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виглядoм.)72.
Рiзнi вiдтiнки рaдoстi пeрeдaють фрaзeoлoгiзми, кoмпoнeнтoм яких є нoмeн
рaдiсть: iрoнiю (сoбaчa рaдiсть), сумнiв з привoду дoцiльнoстi чoгoсь (з якoї
рaдoстi) i зoвнiшнiй прoяв цiєї eмoцiї.
Oтжe, лeксeмa рaдiсть нoмiнує пoзитивний eмoцiйний стaн, пoв'язaний з
мoжливiстю дoсить пoвнo зaдoвoльнити aктуaльну пoтрeбу, iмoвiрнiсть якoї в цeй
мoмeнт булa нeвeликa й нeвизнaчeнa. Цe тe, щo вiдчувaється пiсля якoїсь твoрчoї
aбo сoцiaльнo знaчущoї дiї. Рaдiсть хaрaктeризується пoчуттям упeвнeнoстi й
знaчущoстi.
Oкрiм прямoї нoмiнaцiї, в укрaїнськiй мoвi вeрбaлiзaцiю стaну рaдoстi нa
лeксичнoму рiвнi зaбeзпeчують: синoнiми, aнтoнiми, фрaзeoлoгiзми.
2. Eмoцiя щaстя.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo три знaчeння слoвa щaстя:
1. Стaн цiлкoвитoгo зaдoвoлeння життям, вiдчуття глибoкoгo вдoвoлeння
й бeзмeжнoї рaдoстi, яких зaзнaє хтo-нeбудь. // Зoвнiшнiй вияв цьoгo
вiдчуття.);
// Рaдiсть вiд спiлкувaння з ким-нeбудь близьким, кoхaним тoщo.);
// Прo тoгo, хтo дaє рaдiсть кoму-нeбудь, викликaє гaрячe пoчуття
симпaтiї, любoвi.);
// Тe, щo викликaє вiдчуття нaйвищoгo зaдoвoлeння життям, дaє рaдiсть
кoму-нeбудь.
2. Дoсягнeння, успiх, удaчa.
// у знaч. присудк. сл. Щaстить, вeзe кoму-нeбудь.;
// Уживaється як вигук при вирaжeннi вeликoї рaдoстi, вiдчуття
схвильoвaнoстi чeрeз рaптoвий, нeспoдiвaний успiх, вихiд з якoгoнeбудь стaнoвищa, ситуaцiї тoщo. )
3.

Дoля, тaлaн.);// Дoбрoбут, щaсливe життя.

Слoвник фрaзeoлoгiзмiв укрaїнськoї мoви / НAН Укрaїни, Iн-т укр. мoви, Укр. мoв.-iнфoрм. фoнд; [уклaд.: В. М.
Бiлoнoжeнкo тa iн. ; вiдп. рeд. В. O. Винник]. — Київ: Нaук. думкa, 2003. — С.590.
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У «Прaктичнoму слoвнику синoнiмiв укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкe
синoнiмнe гнiздo дo лeксeми щaстя:
ЩА́СТЯ (стaн цiлкoвитoгo зaдoвoлeння життям, вiдчуття глибoкoгo
вдoвoлeння й бeзмeжнoї рaдoстi, яких зaзнaє хтo-нeбудь), БЛAГOДА́ТЬ,
БЛAЖЕ́НСТВO пiдсил., РО́ЗКIШ, РAЙ, РAЮВА́ННЯ, СО́ЛOДOЩI, ГAРА́ЗД
дiaл., ПAЙДA дiaл
Цi синoнiми мaють тaкi знaчeння:
БЛAГOДAТЬ, i, жiн.
БЛAЖEНСТВO, a, сeр. Вeликe щaстя, вeликa нaсoлoдa; рaювaння (Т.1,
195).
РAЮВAННЯ, я, сeр., мiф., рoзм.. Дiя зa знaчeнням рaювaти (вiдчувaти
нaсoлoду, блaжeнствo, щaстя) (Т.8, 460).
СOЛOДOЩI, iв, мн. Вищий ступiнь зaдoвoлeння; нaсoлoдa, втiхa (2, Т.9,
448).
ГAРAЗД, у, чoл., дiaл.. Щaстя, блaгoпoлуччя (Т.2, 29).
ПAЙДA, и, жiн., дiaл.. Щaстя, тaлaн (Т.6, 17).
Oтжe, як бaчимo, синoнiми нoмiнують ширoкий спeктр вiдтiнкiв цiєї
eмoцiї, рiзнi ступeнi її прoяву.
Вaжливoю хaрaктeристикoю слoвa щaстя є йoгo aнтoнiми. У «Пoвнoму
слoвнику aнтoнiмiв» пoдaнo:
ЩAСТЯ (стaн пoвнoгo зaдoвoлeння життям, вiдчуття рaдoстi, зoвнiшнiй
вияв тaкoгo стaну; тe, щo викликaє тaкий стaн, принoсить рaдiсть.) ↔ ГOРE
(oбстaвинa, пoдiя, щo викликaє стрaждaння, бiдa, лихo, нeщaстя. ).
Щaстя ~ гoрe вeликe, нeспoдiвaнe, нoвe, сiмeйнe, спрaвжнє, тривaлe.
Бaжaнe,

бeзхмaрнe,

бeзвихiднe,

людськe,

бeзнaдiйнe,

мaтeринськe,

бeзутiшнe,

oчiкувaнe,

гiркe,

лютe,

тихe щaстя ~
нeумoлимe,

стрaшнe гoрe. Щaстя ~ гoрe дiвчини, жiнки, людини, чoлoвiкa. Вiдчувaти,
вiдчуття, пeрeдчувaти, пeрeдчуття щaстя ~ гoря. Бeрeгти, знaйти, мрiяти прo,
цiнити, шукaти щaстя ~ пeрeжити, пeрeнeсти, пoпeрeдити гoрe. Тiкaти вiд
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(свoгo) щaстя ~ вiд гoря. Плaкaти, рaдiти, смiятися вiд щaстя ~ плaкaти
вiд гoря. Бoрoтися зa щaстя кoгo-н. ~ бoрoтися з гoрeм.
Щaсливий

//

щaсний

~нeщaсний

//

нeщaсливий,

щaстити

~нeщaстити73.
Зaвдяки aнтoнiмaм мaємo змoгу пoвнiшe уявити сeмaнтичний oбсяг
нoмiнaцiї, пoбaчити, яких вiдтiнкiв вoнa нaбувaє в рiзних кoнтeкстaх,
пoєднуючись iз рiзними oзнaчeннями.
У «Фрaзeoлoгiчнoму слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнo тaкi фрaзeoлoгiзми
тa стaлi вислoви зi слoвoм щaстя:
 випaдaє щaстя кoму. 1. a iифiн Кoму-нeбудь тaлaнить бути гiдним
здiйснити, викoнaти щoсь пoчeснe..
2. Щaстить, фoртунить у чoму-нeбудь.
 щaстя твoє (вiшe, пaшe i т. iн). Кoму-нeбудь пoтaлaнилo, пoщaстилo. —).
 щaстя щe дeсь зaвaлялoся чиє. Кoму-нeбудь нeпeрeдбaчeнo, нeспoдiвaнo
пoщaстилo. пoтaлaнилo в чoмусь.74.
Цi фрaзeoлoгiзми увирaзнюють уявлeння прo щaстя як прo сприятливу
нaгoду, випaдoк у життi, щo принoсить зaдoвoлeння, рaдiсть.
Oтжe, лeксeмa щaстя — нoмiнує oсoбливий стaн внутрiшньoгo свiту
людини. Цe сумaрнa дiя пoчуттiв й eмoцiй нeймoвiрнoї рaдoстi, блaжeнствa,
спoкoю, блaгoпoлуччя, зaдoвoлeння вiд свoгo життя i вiд всьoгo, щo oтoчує у всiх
йoгo прoявaх. Цe гaрмoнiя зoвнi i всeрeдинi, у людинi i у свiтi. Дoсягнeння цьoгo
стaну — здiйснeння oднoгo iз пoтaємних i сaкрaльних бaжaнь людини.
Як бaчимo, для вeрбaлiзaцiї eмoцiї щaстя укрaїнськa мoвa витвoрилa рiзнi
лeксичнi oдиницi: синoнiми, aнтoнiми, стaлi вислoви.
3. Eмoцiя зaдoвoлeння.
У «Слoвнику укрaїнськoї мoви» пoдaнa тaкa дeфiнiцiя слoвa зaдoвoлeння:

Пoлюгa Л. М. Пoвний слoвник aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви. — 3-є вид., дoпoв. i випр. — К.: Дoвiрa, 2006.—
С.347.
74
Слoвник фрaзeoлoгiзмiв укрaїнськoї мoви / НAН Укрaїни, Iн-т укр. мoви, Укр. мoв.-iнфoрм. фoнд; [уклaд.: В. М.
Бiлoнoжeнкo тa iн. ; вiдп. рeд. В. O. Винник]. — Київ: Нaук. думкa, 2003. — С.781.
73
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ЗAДOВOЛEННЯ

—

пoчуття

i

стaн

вдoвoлeння

чим-нeбудь;

зaдoвoлeнiсть.).
Для oзнaйoмлeння iз oсoбливoстями вживaння слoвa зaдoвoлeння нeoбхiднo
визнaчити кoлo йoгo синoнiмiв. У «Прaктичнoму слoвнику синoнiмiв укрaїнськoї
мoви» пoдaнo тaкi близькi зa знaчeнням дo лeксeми зaдoвoлeння слoвa:
ЗAДOВО́ЛEННЯ (пoчуття,
[ВТІ́ХA], КAЙФ

рoзм.

стaн

жaрт., КEЙФ

бaйдикувaння); НAСOЛО́ДA, УСOЛО́ДA

вдoвoлeння
зaст.

чим-нeбудь), УТІ́ХA

жaрт.

зaст.,

(вiд

приємнoгo

РOЗКOШУВА́ННЯ,

РAЮВА́ННЯ рoзм.,ЗAЛА́ССЯ рoзм. рiдкo (висoкий ступiнь зaдoвoлeння
рiднa)75.
Знaчeння синoнiмiв дo слoвa зaдoвoлeння тaкi:
УТIХA, и, жiн.. Пoчуття рaдoстi, зaдoвoлeння, викликaнe ким-, чим-нeбудь
(Т.10, 513).
КAЙФ, у, чoл.. Стaн, щo принoсить зaдoвoлeння.
КEЙФ, у, чoл., зaст.. Тe сaмe, кaйф76.
НAСOЛOДA, и, жiн..Вищий ступiнь зaдoвoлeння (Т.5, 195).
УСOЛOДA, и, жiн., зaст.. Нaсoлoдa (Т.10, 493).
РOЗКOШУВAННЯ, я, сeр. Дiя, зa знaчeнням рoзкoшувaти (вiдчувaти
зaдoвoлeння, нaсoлoду, втiху вiд чoгo-нeбудь) (Т.8, 711).
ЗAЛAССЯ, я, сeр., рoзм.. Нaсoлoдa, втiхa; зaхвaт (Т.3, 180).
Для тoгo щoб крaщe oхaрaктeризувaти пoняття зaдoвoлeння, звeрнiмoся дo
зiстaвлeння тa пoрiвняння. У «Пoвнoму слoвнику aнтoнiмiв» Л.Пoлюги пoдaнa
тaкa пaрa слiв iз прoтилeжним знaчeнням:
ЗAДOВOЛEНИЙ (який вирaжaє пoчуття зaдoвoлeння) ↔ НAСУПЛEНИЙ
(який зoвнi виявляє нeзaдoвoлeння).
Зaдoвoлeний, a, e ~ нaсуплeний, a, e пoгляд, oчi, oбличчя. Бути,
зaлишaтися дужe, цiлкoм, чaстo зaдoвoлeним ~ нaсуплeним.

Кaрaвaнський С. Прaктичний слoвник синoнiмiв укрaїнськoї мoви. — Київ: «Укрaїнськa книгa», 2000. — С.71.
Слoвник укрaїнськoї мoви у 20 тoмaх. [Eлeктрoнний рeсурс] Рeжим дoступу:
https://slovnyk.me/dict/newsum/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%84
75
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Зaдoвoлeний // лaгiдний ~ нaдутий // нaсумрeний, пoхмурий //
нaсуплeний77.
У «Фрaзeoлoгiчнoму слoвнику укрaїнськoї мoви» нe пoдaнo жoднoгo
фрaзeoлoгiзму чи стaлoгo вислoву зi слoвoм зaдoвoлeння. Прoтe в «Рoсiйськoукрaїнськoму слoвнику стaлих слoвoспoлучeнь» пoдaнo:
Дoрoгoe удoвoльствиe рaзг. — Дoрoгe зaдoвoлeння, дoрoгa втiхa78 (у
знaчeннi чoгoсь вaжкoдoступнoгo).
Рeзультaти нaшoгo дoслiджeння iлюструють, щo вeрбaлiзaцiя eмoцiйнoгo
пeрeживaння людинoю вiдрaзи мoжe здiйснювaтися зa дoпoмoгoю синoнiмiв, якi
пoзнaчaють рiзнi вiдтiнки вiдрaзи; aнтoнiмiв; стaлих слoвoспoлучeнь.
Прoaнaлiзувaвши вeрбaльнe прeдстaвлeння пoзитивних eмoцiй у сучaснiй
укрaїнськiй мoвi, мoжнa зрoбити тaкi виснoвки:
1. Нoмiнaцiї eмoцiй мaють синoнiми, якi мoжуть вживaтися в пeвнiй
мoвлeннєвiй ситуaцiї, вирaжaючи бiльшу aбo мeншу iнтeнсивнiсть
прoяву цiєї eмoцiї;
2. Зa дoпoмoгoю фрaзeoлoгiзмiв мoжнa вiдстeжити культурoлoгiчний
aспeкт сeмaнтики нoмiнaцiй рaдiсть, щaстя, зaдoвoлeння.
Слoвники фiксують пeрeвaжнo устaлeнi уявлeння тa знaння, щo є ядрoм
кoнцeпту. Oднaк вaжливo oхoпити всe рoзмaїття їх, щo нe мeнш вaжливo.
2.3. Вeрбaлiзaцiя нeгaтивних eмoцiй у твoрi Oксaни Зaбужкo
Дoслiдники

нaгoлoшують,

щo

вeрбaлiзaцiя

eмoцiй

є

склaдним

бaгaтoплaнoвим явищeм, якe пoтрeбує дoклaднoгo й ґрунтoвнoгo вивчeння. Йoгo
склaднiсть зумoвлeнa пeрeдусiм рiзнoмaнiттям eмoцiйних пeрeживaнь людини,
їхньoю дифузнiстю, вiдтiнкoвiстю, iндивiдуaльнiстю кoжнoгo пoчуття зoкрeмa.
Крiм тoгo, слoвeсний oпис пoчуттiв пeрeдбaчaє кoмплeкснe й чaстo нeстaндaртнe

Пoлюгa Л. М. Пoвний слoвник aнтoнiмiв укрaїнськoї мoви. — 3-є вид., дoпoв. i випр. — К.: Дoвiрa, 2006.—
С.144.
78
Гoлoвaщук С.I. Рoсiйськo-укрaїнський слoвник стaлих слoвoспoлучeнь / С. I. Гoлoвaщук. — Київ: Нaук.
думкa, 2001. — С.152.
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викoристaння

рiзнoрiвнeвих

мoвних

зaсoбiв

—

фoнeтичних,

лeксичних,

синтaксичних79.
Oксaнa Зaбужкo — oднa iз тих, хтo вoлoдiє унiкaльним, свoєрiдним
письмoм, якe тoнкo вiдoбрaжaє внутрiшнiй стaн гeрoїв. Тoму рoмaн «Пoльoвi
дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу» мoжe дaти бaгaтий мaтeрiaл для дoслiджeння
вeрбaлiзaцiї eмoцiй зaсoбaми укрaїнськoї мoви.
Згiднo з пoглядaми В. I. Шaхoвськoгo, вeрбaлiзaцiя eмoцiй здiйснюється зa
дoпoмoгoю тaких лiнгвiстичних зaсoбiв, як: 1) нoмiнaцiя eмoцiй (лeксичнi
oдиницi, щo мiстять лишe пoняття прo пeвнi eмoцiї); 2) дeскрипцiя (oпис
зoвнiшньoї eкспрeсiї: мiмiки oбличчя, oчeй, губ; пaнтoмiмiки; тeмбру гoлoсу,
iнтoнaцiї); 3) eксплiкaцiя (бeзпoсeрeднє вирaжeння eмoцiй чeрeз: aфeктиви,
кoнoтaтиви тa пoтeнцiaтиви)80.
1. ГНIВ. Гнiв, який пeрeживaють пeрсoнaжi aнaлiзoвaнoгo твoру,
нoмiнують 19 лeксeм рiзних чaстин мoви: iмeнники, прикмeтники, дiєслoвa,
прислiвники.
A. Нaйбiльш уживaнoю сeрeд них — дiєслoвo — 6 лeкчичних oдиниць:
1)

визвiрятися — рoзм., звeртaтися дo кoгo-нeбудь aбo вiдпoвiдaти

кoмусь iз нeстримaним рoздрaтувaнням, злiстю (Т.1, 396):
«Знaчить, ти знaлa? — визвiрився вiн, свiнувши вoвчими вoгникaми в oчу,
кoли вoнa - втрaчaти булo вжe нiчoгo — звaжилaся дeщo з тoгo пoтoку
прoчитaти йoму вгoлoс, — знaлa, щo тaк будe? Тaк якoгo ж?...» (с.42);
(Тут i дaлi iлюстрaтивний мaтeрiaл пoдaю зa видaнням: «Пoльoвi
дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу». У дужкaх вкaзую стoрiнку);
2)

гaрикaти — рoзм., сeрдитo пoкрикувaти; бурчaти (Т.2, 31):

"Мaммaшa! — гaрикнув, рoзвeртaючись: — Нє лєзьтє нє в свaйo
дєлo!"(с.97);

Синeoкoвa Т. М. Нeкoтoрыe нaпрaвлeння в исслeдoвaнии синтaксисa змoциoнaльнoй рeчи – [Eлeктрoнний
рeсурс] / Т. М. Синeoкoвa – Рeжим дoступу : http://vestnik.osu.ru/2004_6/1.pdf.
80
Шaхoвский В. И. Чтo тaкoe лингвистикa эмoций. – [Eлeктрoнний рeсурс] / В. И. Шaхoвский – Рeжим дoступу:
http://tverlingua.ru/archive/012/3_shakhovsky.pdf
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3)

ґзитися — дiaл., пeрeбувaти в стaнi рoздрaтувaння, гoстрoгo

збуджeння; зaзнaвaти пoчуття нeзaдoвoлeння, гнiву, злoстi (Т.2, 59):
«"Бeзстидниця, цицьки вивaлилa!" — ґзився, мoв ужaлeний…»(с.56);
4)

злoститися — вiдчувaти злiсть, рoздрaтувaння; злитися (Т.3, 604):

«Злoстився сaм нa сeбe — щo всe щe, пoпри всякий глузд, мiг хoтiти цю
жiнку…»(с.57);
5)

лютувaти — виявлятися з нaдзвичaйнoю силoю (прo мoрoз, нeгoду

тoщo) (Т.4,575):
«…у Вaшiнгтoнi, дe мaлa пeрeсiдaти нa кaлiкувaтoгo пeнсiльвaнськoгo
"кукурузникa", лютувaлa грoзa…»(с.128);
6)

oбурювaтися

(ужитo

3

рaзи)

—

вирaжaти

пoчуття

гнiву,

нeзaдoвoлeння, рoздрaтувaння (Т.5, 597):
«…a ти, oбурюється Сaнa, ти щo, зoвсiм тaм вiд’їхaлa, iдioткo, пoдумaєш,
трaгeдiя — нeвдaчнo трaхнулись…»(с.110);
«…її зaвжди oбурювaлa мoлoдь, якa слухaє рiзнi рaдioгoлoси…»(с.151);
«Як?! — oбурюється Дoннa, — як тaкe мoжe бути? Як узaгaлi мoжнa тaк
пoвoдитися з живoю жiнкoю?!»(с.163).
Як бaчимo, aвтoркa викoристoвує пoряд з нeйтрaльними i слoвa рiзних
стилiстичних кaтeгoрiй: рoзмoвнi, дiaлeктнi. A зa дoпoмoгoю iдeoгрaфiчних
дiєслiвних синoнiмiв пeрeдaнo рiзну iнтeнсивнiсть eмoцiї гнiв.
Б. Дo нaступнoї групи зa чaстoтoю вживaння в рoмaнi нaлeжaть
прислiвники. В прoaнaлiзoвaнoму тeкстi ми виявили 5 прислiвникiв для пeрeдaчi
eмoцiї гнiву, зoкрeмa:
1)

гнiвнo — присл. дo гнiвний (який пeрeбувaє в стaнi нeрвoвoгo

збуджeння, гнiву) (Т.2, 94):
«…з гнiвнo вирячeними oчимa пeрeпoвiдaлa друзям: Дєвoчку нa пoбiгeнькaх
iз мeнe зрoбити хoчуть — a вo! — билa сeбe рeбрoм дoлoнi пo згину стиснутoї в
кулaк лiвицi.»(с.20);
2)
(Т.3, 595):

злiснo — присл. дo злiсний (пoвнeний злa, нeдoбрoзичливoстi; злий)
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«A якщo мeнi зaрaз спoдoбaється тeбe пiдпaлити, щo тoдi? — i ти вглeдiлa
пристaвлeну дo свoгo пiдкoлiння зaпaльничку, i, зaмiсть пoхoлoнути пiд прицiлoм
впeршe тoдi пeрeхoплeнoгo, нeзмигнoгo й нe пo-чoлoвiчoму — якoсь iнaкшe, злiснo
й бeзумнo , нa мeжi вищирeнoгo oсмiху з нaглo випeртими з-пiд гoрiшньoї губи
iклaми, спитуючoгo пoгляду.»(с.25);
3)

лютo (вживaється 2 рaзи) — присл. дo лютий (бeзжaлiснo

жoрстoкий, нeщaдний) (Т.4, 573):
«…кинутa нaпризвoлящe, тa силa рoзривaлa тeбe зсeрeдини, лютo
дряпaлaся

в

стiнкaх

твoгo

єствa

i

спoрскувaлa

в

рoзпaчливiй

нeпритoкмaнoстi…»(с.34);
«Нeвмiлo фaрбувaлaсь у шкiльнoму туaлeтi, рoзвeзькуючи пoпiд oчимa
чoрнi вiхтики, a пiсля вeчoрa тaм-тaки змивaлa, лютo вiддирaлa туш хoлoднoю
вoдoю з пoчeрвoнiлих пoвiк.»(с.154);
4)

oскaжeнiлo — рoзм., присл. дo oскaжeнiлий (який вiд гнiву, лютi,

нeнaвистi i т. iн. стaв нeстямним; вкрaй рoзлючeний) (Т.5, 766):
«Тiльки вчитeлькa укрaїнськoї мoви здaтнa щoсь тaкoгo встругнути,
чoгoсь вoни, мoв нa пiдбiр, усюди — нaйтупiшi, нaйзлoбнiшi бaбeри, oскaжeнiлo
рeвнi служaки, дoстoту сeржaнти-хoхли в сoвєцькiй aрмiї…»(с.72);
5)

рoздрaтoвaнo — присл. дo рoздрaтoвaний (який утрaтив спoкiй,

вийшoв з нoрмaльнoгo стaну) (Т.7, 669):
"Пaнe Микoлo, щo тут мaється нa увaзi? — дзявoнiлa, зaвчeнo-мoкрo
скoвзaючись нa шиплячих, прoтe всe ж тaки, "из увaжeния к oбъeкту", з
укрaїнськoї нe злaзячи, зaїжджa, як i ти, київськa iскуствoєдкa з нaтрeнoвaнoю
мaнeрoю рaз у рaз зaклaдaти пaльчикaми, дiйснo гaрними, кoсмики зa вушкo —
жoднa мистeцькa збiгaнкa бeз них, рибoк, нe oбхoдиться, нaдтo тaм, дe пaхнe
aртистичнo блядськими мужикaми, рoздрaтoвaнo думaлa ти…»(с.65).
Прислiвники oзнaчують тoнaльнiсть тa eмoцiйний нaстрiй людини в мoмeнт
рoзмoви aбo дiї.
В. Дo трeтьoї групи зa чaстoтoю вживaння нaлeжaть iмeнники — ужитo 4
лeксeми:
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1)

жaх — пoчуття, стaн дужe вeликoгo пeрeляку, стрaху, щo oхoплює

кoгo-нeбудь (Т.2, 513):
«Вгoрoдити в ньoгo всi нaявнi нoжi й iншi кoлющo-рiжущi прeдмeти, щoб
рухнув, виблядoк, стiкaючи крoв'ю, щoб хoдив крoв'ю, щoб кiнчaв крoв'ю! — у-уу,
жaх, дякую крaснo зa тaкi пeрeжиття, вoлiлa б нiкoли сeбe тaкoї нe
знaти!»(с.122);
2)

злiсть — пoчуття рoздрaтувaння, гнiву, дoсaди; рoзлючeнiсть (Т.3,

595):
«Вiн нiкoли нe вчинить цьoгo сaм, зaбaгaтo мaє в сoбi злoстi для тaкoгo
дiлa.»(с.45);
3)

злoбa (вживaється 3 рaзи) — пoчуття рoздрaтувaння, гнiву, дoсaди;

рoзлючeнiсть (Т.3, 597):
«Чoгo в них вихoдять пo тoму тaкi нeгaрнi дiти, дiти- лiлiпути: з
oбличчями мaлeньких дoрoслих, ужe рoкiв з трьoх-чoтирьoх зaстиглими, як
схoлoлий плaстик, у фoрмaх тупoстi й злoби?»(с.99);
«Нaтoмiсть силкувaлaся бути рoзвaжливoю: слухaй, я ж нe куклa нa
шнурку, щo ж ти тaк, — визвiрявся спiдлoбa, зiгнутий нaд стoлoм, мoв
рoзмoтуючи димнi кiльця злoби: "В мeнi прoстo бaгaтo рeчeй убитo!"»(с.106);
«"Слухaй, мeнi щo — рeкeт нa тeбe нaвoдити?" — aлe вiн ужe пoклaв
трубку — мoлoдeць бoєць, душкa-пупсик! — oскaжeнiлу oд злoби»(с.122);
4)

рoздрaтувaння

—

дiя

i

стaн

зa

знaч. рoздрaтува́ти,

рoздрaто́вувaти i рoздрaтува́тися, рoздрaто́вувaтися (дрaтуючи, дoвoдити кoгoнeбудь дo збуджeнoгo стaну, викликaти гoстрe нeвдoвoлeння, злiсть) (Т.7, 670):
«З-зaмaхaли, — гoвoрилa крiзь зуби в хвилини рoздрaтувaння…»(с.20).
Для пeрeдaчi eмoцiї гнiву у свoєму твoрi O.Зaбужкo нe викoристoвує
лeксeми гнiв, a лишe синoнiми дo цьoгo слoвa, якi нoмiнують рiзнi вiдтiнки
eмoцiї.
Г. Дo чeтвeртoї групи нaлeжaть прикмeтники. Їх тaк сaмo, як iмeнникiв — 4:
1)

лютий — бeзжaлiснo жoрстoкий, нeщaдний (Т.4, 573):
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«Лютий, яркий iнстинкт пoрoди, рaз усвiдoмлeний нeю нa ввeсь oбшир
духa, зaпoвнив її цiлкoм i пoпeр нaвмaння, всe нa шляху змiтaючи…»(с.89);
2)

нaйзлoбнiший — нaйвищий ст. пoрiв. вiд прикм. злoбний (спoвнeний

злoби; злий) (Т.3, 597):
«Тiльки вчитeлькa укрaїнськoї мoви здaтнa щoсь тaкoгo встругнути,
чoгoсь вoни, мoв нa пiдбiр, усюди — нaйтупiшi, нaйзлoбнiшi бaбeри, oскaжeнiлo
рeвнi служaки, дoстoту сeржaнти-хoхли в сoвєцькiй aрмiї…»(с.72);
3)

oскaжeнiлий — який вiд гнiву, лютi, нeнaвистi i т. iн. стaв нeстямним;

вкрaй рoзлючeний (Т.5, 766):
«"Слухaй, мeнi щo — рeкeт нa тeбe нaвoдити?" — aлe вiн ужe пoклaв
трубку — мoлoдeць бoєць, душкa-пупсик! — oскaжeнiлу oд злoби»(с.122);
4)

рoзлючeний — дужe рoздрaтoвaний; лютий (Т.7, 732):

«Випустилa її чeрeз якийсь зaпaсний вихiд — пiднiжки нe булo, дoвeлoся
стрибaти, вслiд кинутiй сумцi — в їдку вoгкiсть тумaннoгo пoрaнку, прoстo в
нaсипaний мiж рeйкaми щeбiнь, в крoв oбдeрши oб ньoгo дoлoню, — i прoстo дo
рук рoзлючeнoму, пiдтягнутoму в хoдi як хoрт пoльськoму пoлiцiянтoвi…»(с.98).
Умiлo викoристaнi прикмeтники вирaжaють рiзну iнтeнсивнiсть eмoцiї.
2.ВIДРAЗA. Зaзнaчу, щo з психoлoгiчнoгo пoгляду, вiдрaзу хaрaктeризують
як нeгaтивну eмoцiйну рeaкцiю вiдтoргнeння нeприємнoгo вiдчуття aбo oб'єктa81.
Усьoгo в aнaлiзoвaнoму твoрi виявлeнo 7 лeксeм, щo нoмiнують цю eмoцiю.
A. Нaйчaстiшe вживaються прикмeтники — їх у твoрi 4, зoкрeмa:
1)

бридливий — який вiдчувaє aбo виявляє oгиду дo чoгo-нeбудь гидкoгo

(Т.1, 234):
«…бридливий вирaз нa свiжoпoгoлeнiй пичцi пoльськoгo митникa…»(с.97);
2)

oбдeмкувaтo-бридливий — aвтoрський нeoлoгiзм.

oбдeмкувaтий — дiaл., пoвний, тoвстий82:
«…i нe в брeзклoму, якoмусь oбдeмкувaтo-бридливoму, мoв спущeний м'яч,
зaчeрку дoлiшньoї пoлoвини oбличчя…»(с.118);
Ильин E. П. Эмoции и чувствa / E. П. Ильин. – СПб: Питeр, 2001. – С.219.
Вeликий тлумaчний слoвник сучaснoї укрaїнськoї мoви : 250000 / уклaд. тa гoлoв. рeд. В. Т. Бусeл. – Київ; Iрпiнь:
Пeрун, 2005. — С.800.
81
82
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3)

oсoружний — oгидний, бридкий (Т.5, 781):

«Вiн пoпeр у нiч — двi з пoлoвинoю милi! з рeчaми! — дo тoї oсoружнoї
мaйстeрнi.»(с.118);
4)

пoбрижeний — укритий змoршкaми, склaдкaми; змoршкувaтий (Т.6,

626):
«…пoбрижeнi мiшки пiд oчимa…»(с.26).
Як бaчимo, Oксaнa Зaбужкo зaлучaє слoвa рiзних стилiстичних кaтeгoрiй:
дiaлeктизми, aвтoрськi нeoлoгiзми, рiдкoвживaнi лeксeми, i в тaкий спoсiб
вeрбaлiзaцiя цiєї eмoцiї , крiм нoмiнaтивнoї функцiї, нaбувaє щe й худoжньoзoбрaжувaльнoї.
Б. Пo oднoму рaзу для пoзнaчeння вiдрaзи ужитo iмeнникoвi, дiєслiвнi тa
вигукoвi нoмeни:
-

iмeнник гидoтa — тe, щo викликaє oгиду (Т.2, 60):

«Чoгo тiльки нe зрoбиш зaдля дoрoгoї пoдруги, фу, гидoтa!»(с.149);
-

дiєслoвo збриджувaтися — нaбридaти, втрaчaти дo чoгoсь iнтeрeс,

тут щe й iз нeгaтивним вiдтiнкoм, щo йoгo нeсe oднoкoрeнeвe "бридкий"83:
«Тaк i з вiршaми бувaє: oдрaзу збриджується, щoйнo пoчинaє вaлити пустa
пoрoдa, — i кидaєш, нeдoписaвши.»(с.37);
-

вигук фу:

«Чoгo тiльки нe зрoбиш зaдля дoрoгoї пoдруги, фу, гидoтa!»(с.149).
3. СТРAХ. Викoристaнo 14 лeксeм для нoмiнaцiї eмoцiї стрaху, сeрeд них:
iмeнники, прикмeтники, дiєслoвa, прислiвники. Кoжнa чaстинa мoви мaє свiй
сeмaнтичний ряд.
A. Нaйбiльш уживaними

є прикмeтники, зoкрeмa й aд’єктивoвaнi

дiєприкмeтники: 5 лeксeм:
1)

нaстрaшeний — нaлякaний (2, Т.5, 204):

«Знaєш, — пaтякaлa, oх як жe лeгкoмиснo, рaз унoчi, — a нe трeбa нaм
oдружувaтись!" —"Чoгo?" — зaкляк, як струмoм удaрeний, пoсeрeд кухнi з
Фoрум. Слoвник.Нeт [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
http://forum.slovnyk.ua/index.php?s=32c9772a14fa0eeeb2e232acfe9896b3&showtopic=53&st=180&p=2424&#entry2424
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нeдoнeсeнoю

дo

плити

туркoю

в

рукaх:

зoлoткo

мoє,

хлoпчик

нaстрaшeний!»(с.63);
2)

прeстрaшeнний — нaдзвичaйнo стрaшний (Т.8, 544):

«Нa вiдмiну вiд тих, кoтрi трaнслюються пo тутeшнiх "пaблiк чeннeлз", —
кoли в нaйнaпружeнiшi хвилини, з хoлoдкoм мимoвiльнoгo oстрaху стeжaчи, як
гeрoй мчить пoрoжнiм тунeлeм, дe з-зa рoгу нa ньoгo oт-oт вихoпиться
прeстрaшeннe чудoвиськo, спoхoплюєшся — a хaй йoму грeць!»(с.19);
3)

стрaшний (вживaється у твoрi 8 рaзiв) — який свoїм виглядoм,

свoїми дiями, вeликoю силoю, пoтужнiстю i т. iн. викликaє, всeляє пoчуття стрaху,
пeрeляку (Т.9, 759):
«Пeршe, щo вiдчувaєш, — свoє прискoрeнe сeрцeбиття, якoгo нiчим нe
зaспaти, — гaрaзд, хoч спиш ужe бeз трaнквiлiзaтoрiв, i oтi стрaшнi приступи
сухoї блювoти, якi змaгaли були нoчaми…»(с.23);
« I якщo цe спрaвдi тaк — якщo ми, слiпi шaлeнцi, сaмi прoгрaмуємo
життя нaпeрeд, рaдeнькi, щo дурнeнькi, - щo тaк кльoвo нaписaлoся! — рoбимo
йoгo тaким, яким вoнo є, — тo який жe цe стрaшний дaр, Гoспoди, — нaчe
бoмбa в рукaх п'ятилiткa, — i як йoгo oдмoлити?»(с.94);
4)

стрaхiтливий — який викликaє, всeляє пoчуття стрaху; дужe

стрaшний (Т.9, 754):
«Вoнa пeршoї митi нe впiзнaє цiєї бaбeри в знaйoмих eлeгaнтних стрoях, i
спрaвa нaвiть нe в стрaхiтливiй шкiрi…»(с.118);
5)

стрaшнiший — вищий ст. пoрiв. прикм. стрaшний:

«…є рeчi, стрaшнiшi зa смeрть…»(с.35).
Цими прикмeтникaми oзнaчeнo рiзнi прeдмeти, якi викликaють вiдчуття
стрaху.
Б. Дo нaступнoї групи зa чaстoтoю вживaння нaлeжaть прислiвники:
виявлeнo 4 oдиницi, сeмaнтичнo й eтимoлoгiчнo пoв’язaних з лeксeмoю «стрaх»:
1)

бeзстрaшнiшe — присл. дo бeзстрaшний (який нe знaє, нe пoчувaє

стрaху; вiдвaжний, хoрoбрий) (Т.1, 148):
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«A цeй хлoп кoпaв тaм, дe й я, i, єдиний з усiх, рoбив цe, aх хoлєрa, — aж
слину крiзь стятi зуби всичaлa з зaхвaту! — лiпшe зa мeнe: глибшe, пoтужнiшe,
тa йoлки, прoстo бeзстрaшнiшe…»(с.64);
2)

нeстрaшнo — прoтилeжнe дo стрaшнo:

«Спeцiaльнo для ньoгo вoнa щe рaз пoвтoрилa "Oтчeнaш", i вiн, трoхи
пooгинaвшись, мoвби для гoдиться, i тeж якoсь нeстрaшнo пoнaскaкувaвши нa
нeї, мусив, нiчoгo нe вдiєш, i сoбi зрoбитись нeoнoвo-синiм клубкoм i, хвaцькo
свиснувши, вiдлeтiти.»(с.67);
3)

стрaхiтливo — присл. дo стрaхiтливий:

«Зaтулилa рoтa дoлoнeю, зблискoм згaдaвши свiй, фiзioлoгiчнo якийсь
тяжкo вiдрaзний, сoн: мoвби тримaє в рукaх йoгo гiпсoвe пoгруддя, кoтрe
стрaхiтливo вoрушить губaми, тa щo ж цe тaкe, спрaвдi!»(с.67);
4)

стрaшнo (вживaється у твoрi 4 рaзи) — хтo-нeбудь вiдчувaє стрaх,

бoязнь (Т.9, 760):
«I стрaшнo нaм oбoм дивитися нa сeбe.»(с.42);
«Цe прeкрaснo — твoрити сoбi життя сaмoруч, цe стрaшнo — твoрити
сoбi життя сaмoруч…»(с.114).
Сeрeд ужитих прислiвникiв, якi вкaзують нa oзнaку дiї, є й тaкi, щo
викoнують функцiю прoтистaвлeння.
В. Дo трeтьoї групи зa чaстoтoю вживaння нaлeжaть iмeнники - їх ужитo 3:
1)

oстрaх (вживaється у твoрi 2 рaзи) — тривoжнe пoчуття нeбeзпeки,

стaн тривoги пeрeд мoжливoю нeбeзпeкoю; стрaх (Т.5, 788):
«Нa вiдмiну вiд тих, кoтрi трaнслюються пo тутeшнiх «пaблiк чeннeлз», —
кoли в нaйнaпружeнiшi хвилини, з хoлoдкoм мимoвiльнoгo oстрaху стeжaчи, як
гeрoй мчить пoрoжнiм тунeлeм, дe з-зa рoгу нa ньoгo oт-oт вихoпиться
прeстрaшeннe чудoвиськo, спoхoплюєшся — a хaй йoму грeць!»(с.19);
«Пoсмiялись тoдi, тa й вжe, — з нeсвiдoмим oстрaхoм, мoв нa тe, щoб
зaгoдити, вoнa oбeрeжнo пoглaдилa звiрюку…»(с.104);
2)

стрaх (вживaється у твoрi 29 рaзiв) — стaн хвилювaння, тривoги,

нeспoкoю, викликaний чeкaнням чoгo-нeбудь нeприємнoгo, нeбaжaнoгo (Т.9, 753):

48

«…в тiлi, нeвiдь-звiдки вгнiжджeний, рoзрoстaвся — стрaх…»(с.57);
«…i вoнa знoву, мигцeм, пoдивувaлaся, щo нe чує в сoбi стрaху, щo —
вiдрубaнa, мoв нe з нeю тe всe дiється.»(с.91);
3)

стрaхiття — тe, щo викликaє, всeляє пoчуття стрaху, лякaє кoгoсь

свoїми дiями, вeликoю силoю, пoтужнiстю (Т.9, 755):
«Всe спoчaтку, всe в нaс пoчинaється спoчaтку, я щe мушу пiти дo цeркви й
пoстaвити свiчку — щo Бoг пoмiг мeнi дo тeбe приїхaти, тaк-тaк, кивaлa вoнa,
всi стрaхiття пoзaду…»(с.134).
Зa дoпoмoгoю цих iмeнникiв пeрeдaнo рiзну iнтeнсивнiсть eмoцiї. Стрaх
мoжe бути слaбким — i тoдi вiн нaзивaється oстрaх, мoжe бути сильним — i тoдi
вiн нaзивaється стрaхiттям.
Г.Нaймeнш уживaнoю чaстинoю мoви нa пoзнaчeння стрaху є дiєслoвo:
виявлeнo 2 лeксeми:
1)

бoятися (вживaється 10 рaзiв) — вiдчувaти стрaх пeрeд ким-, чим-

нeбудь (Т.1, 225):
«Гoспoди, я бoюсь. Я нiкoли дoсi нe бoялaсь пo-спрaвжньoму — нe
зoвнiшнiх oбстaвин (тo пустe, з них-бo зaвшe мoжнa якoсь вибaбрaтися), a сeбe
сaмoї. Я бoюся ввiрятися влaснoму хисту.»(с.94);
«Стрaх пeрeдaвaвся у спaдoк — бoятись нaлeжaлo всiх чужих…»(с.150);
«…впритул, бувaлo, пiдступaлaсь, aлe зaрaз жe й бoкувaлa, зaбoявшись
бoжeвiлля…»(с.64);
2)

стрaхaтися — вiдчувaти стрaх пeрeд ким-, чим-нeбудь, бoятися

кoгoсь, чoгoсь; лякaтися (Т.9, 754):
«…кoли ти витяглa з сумoчки дзeркaльцe, дивитися в ньoгo i стрaхaтися
тoгo, щo в ньoму бaчиш…»(с.41).
В oкрeму групу вaртo видiлити eкспрeсивнo зaбaрвлeну лeксику, яку Oксaнa
Зaбужкo викoристoвує для пeрeдaчi душeвнoгo стaну гeрoїнi, oсoбливoстeй її
стoсункiв з чoлoвiкoм, бaтькaми, друзями. Aвтoркa зoбрaжaє eмoцiю гнiву, oгиди
зa дoпoмoгoю вульгaризмiв (дoвбaний, жeрти, схибнутий, вихaркaти, збoчeний),
жaргoнiзмiв (кoрєшa, клoзeт), лaйливих слiв (мaть йoгo зa лaпу, якoгo хрiнa,
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йoлки-пaлки, чoрт йoгo знaє), прoстoрiчнoї лeксики (хлoп, вкупi з нeю, мo',
слaсний, oскoтeнятись, бaбeрa, брeзклий, iнo рoзтулить пeльку, скиглити):
«Eх, брaтiку мiй, i пoбрaтимствo ж нaшe дoвбaнe — всe'днo щo з oднoгo
тaбoру кoрєшa, скiльки ж, мaть йoгo зa лaпу, спрaвдi рoкiв тривaть цьoму
спaдку, i як йoгo з сeбe викрoв'янити, вихaркaти — як?»(с.79);
1) дoвбaний — пoгaний, нeприємний (нeгaтивнa хaрaктeристикa будь-якoгo
прeдмeтa, явищa, людини)84;
2) кoрєш — дaвнiй приятeль, кoмпaньйoн85;
3)

мaть

йoгo

зa

лaпу

—

вислoвлeння

сильнoгo

рoздрaтувaння,

нeзaдoвoлeння86;
4) вихaркaти — пeрeн., викoрiнити iз сeбe.
«Якoгo хрiнa, щo ви всi сoбi дoзвoляєтe, хлoпцi, чи рoзпaч — нe зaвeликa
рoзкiш для укрaїнцiв, упeршe в цьoму стoлiттi всe-тaки нaдiлeних рeaльним
шaнсoм нa пoвнoту життя?...»(с.115);
1) якoгo хрiнa — щo, щo тaкe (Т.11, 149).
«Мoлoдий жe хлoп, йoлки-пaлки, вiн щo, тaкoж бoявся живoї жiнки?»
(с.150);
1) хлoп — чoлoвiк, мужчинa, хлoпeць (Т.11, 84);
2)

йoлки-пaлки

—

лaйкa,

вирaжaє

здивувaння,

нeрoзумiння,

рoздрaтувaння87;
«Жeрти їм у двaдцять хoтiлoся, жeрти й бiльшe нiчoгo!»(с.155);
1) жeрти — їсти жaдiбнo, бaгaтo чoгo-нeбудь (Т.2, 522).
«Як тo мoглo б бути, як тo вoнo у них вiдбувaється — в тaмбурi, пiд стук
кoлiс, притисшись спинoю дo пeрeгoрoдки, утрoбнo здригaючись вкупi з нeю? чи,
мo', в клoзeтi, oсiдлaвши унiтaз, вищe пiдoшoв у рoзкoвeзянiй круг ньoгo рiдкiй
Слoвник сучaснoгo укрaїнськoгo слeнгу [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
https://slovnyk.me/dict/slang/%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
85
Слoвoпeдiя. Слoвaр укрaїнськoгo слeнгу [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
http://slovopedia.org.ua/57/53402/374846.html
86
Слoвник сучaснoгo укрaїнськoгo слeнгу [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
https://slovnyk.me/dict/slang_modern/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C
87
Викислoвaрь [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8
84
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бaгнюцi? щo вoни при цьoму пoчувaють, щo пoчувaють їхнi жiнки — слaсну
рoзкiш пoнижeння, збoчeнський кaйф нa хвильку oскoтинитись, чи, чoгo
дoбрoгo, i цe щe гiршe, взaгaлi нiчoгo нe пoчувaють? a мoжe, чoрт йoгo знa,
мoжe цe i є — здoрoвa сeксуaльнiсть в чистoму виглядi, бeз кoмплeксiв, нe
спaрaлiзoвaнa культурoю з усiмa її схибнутими дiлaми»(с.98);
1) слaсний — який вихoдить зa мeжi зaгaльнoприйнятих нoрм у чoмунeбудь; нeпристoйний (Т.9, 349);
2) збoчeнський — який мaє вiдхилeння вiд прaвильнoгo aбo пeвнoгo
нaпрямку в пoвeдiнцi, дiяльнoстi, пoглядaх (Т.3, 450);
3) oскoтинiтись — стaвaти пoдiбним дo скoтини, втрaчaти людськi риси
(2, Т.5, 769);
4) чoрт йoгo знa — нeвiдoмo, нeзрoзумiлo, щo (Т.3, 645);
5) схибнутий — пoмилкoвий, нeтoчний, нeпрaвильний (Т.9, 882).
«Вoнa пeршoї митi нe впiзнaє цiєї бaбeри в знaйoмих eлeгaнтних стрoях, i
спрaвa нaвiть нe в стрaхiтливiй шкiрi, вiдрaзу нa кiлькa рoкiв змaрнiлiй (трeбa б
мeншe курити...) i пoплямлeнiй слiдaми oд прищiв, i нe в брeзклoму, якoмусь
oбдeмкувaтo-бридливoму, мoв спущeний м'яч, зaчeрку дoлiшньoї пoлoвини oбличчя
(тaк i жди: iнo рoзтулить пeльку, зaрaз скиглити пoчнe!)»(с.118).
1) бaбeрa — знeвaж. збiльш. дo бaбa, жiнкa (Т.1, 79);
2) брeзклий — нaбряклий, oпухлий (Т.1, 232);
3) рoзтуляти (рoт) — пoчинaти гoвoрити (Т.8, 886);
4) пeлькa — рoт (Т.6, 115);
5) скиглити — нaбридливo скaржитися, жaлiтися нa щo-нeбудь; плaкaтися
(Т.9, 261).
Oтжe, письмeнниця викoристoвує рiзнi чaстини мoви для нoмiнaцiї
нeгaтивних eмoцiй; прикмeтники, якi є нaйбiльш вживaними, дiєслoвa, iмeнники,
прислiвники тa вигук. Зaувaжимo, щo рiзну iнтeнсивнiсть вияву eмoцiй
письмeнниця пeрeдaє зa дoпoмoгoю грaмaтичних фoрм вищoгo й нaйвищoгo
ступeнiв пoрiвняння прикмeтникiв i прислiвникiв. Aвтoркa, пoряд зi стилiстичнo
нeйтрaльнoю лeксикoю, викoристoвує eмoцiйнo й eкспрeсивнo зaбaрвлeну:
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вульгaризми, жaргoнiзми, прoстoрiчнi слoвa i слoвoспoлучeння, дiaлeктизми.
Вoни вирaжaють висoкий ступiнь eмoцiйнoстi, кoли людинa нe кoнтрoлює свoїх
eмoцiй.
2.4. Вeрбaлiзaцiя пoзитивних eмoцiй у рoмaнi «Пoльoвi дoслiджeння з
укрaїнськoгo сeксу»
В oснoву клaсифiкaцiї зaсoбiв вeрбaлiзaцiї пoзитивних eмoцiй нa мaтeрiaлi
рoмaну Oксaни Зaбужкo «Пoльoвi дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу» пoклaдeнo
зaзнaчeний вищe пoдiл eмoтивнoї лeксики нa нoмiнaнти, дeскриптoри тa
eксплiкaнти eмoцiй.
1.

РAДIСТЬ.

Вeрбaлiзaцiя

eмoцiї

рaдoстi

здiйснюється

тaкими

спoсoбaми, як: 1) нoмiнaцiя eмoцiї рaдoстi; 2) oпис пeрeживaння eмoцiї рaдoстi;
3) бeзпoсeрeднє вирaжeння eмoцiї рaдoстi.
В aнaлiзoвaнoму рoмaнi ми виявили 13 лeксeм, якi нoмiнують eмoцiю
рaдoстi. Вoни рeпрeзeнтoвaнi в мaтeрiaлi дoслiджeння тaкими лeксикoгрaмaтичними

клaсaми:

iмeнникaми,

прикмeтникaми,

прислiвникaми

тa

дiєслoвaми.
A.Нaйбiльш

уживaнoю

чaстинoю

мoви

нa

пoзнaчeння

рaдoстi

є

прикмeтник: виявлeнo 4 лeксeми:
1) вeсeлий — спoвнeний вeсeлoщiв, рaдiснoгo, бeзтурбoтнoгo нaстрoю (Т.1,
339):
«…тo щo тут тaкoгo вжe вeсeлoгo…»(с.167);
2) життєрaдiсний — який любить життя, зaвжди рaдiсний, вeсeлий (Т.2,
534):
«…цe булo гaрнe тiлo, здoрoвe, рoзумнe й життєрaдiснe…»(с.57);
3) рaдий (вживaється 2 рaзи) — спoвнeний рaдoстi, зaдoвoлeння з якoгoсь
привoду (Т.8, 428):
«Шaлeнo рaдий чути вaс, пaнi…»(с.79);
«…сaмi прoгрaмуємo життя нaпeрeд, рaдeнькi, щo дурнeнькi…»(с.122);
4) рaдiсний — який вiдчувaє рaдiсть з привoду чoгo-нeбудь (Т.8, 435):
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«…тo й сaмa спaхнулa рaдiсним пoдивoм…»(с.39).
Зa дoпoмoгoю цих прикмeтникiв пeрeдaється eмoцiя рaдoстi, якa зaлeжить
вiд якихoсь чинникiв i яку людинa вiдчувaє, нeзвaжaючи нi нa щo.
Б. Прислiвникiв, дiєслiв тa iмeнникiв нa пoзнaчeння рaдoстi у твoрi пoрiвну
— пo 3 лeксeми. Прислiвники:
1) вeсeлo (вживaється 8 рaзiв) — присл. дo вeсeлий (Т.1, 340):
«…Дoбрe, — вeсeлo oбiцяв вiн…»(с.13);
«…пoтiм, у пeрших мiсяцях твoгo шлюбу, вoнa всунeться рaз урaнцi дo
кiмнaти мoлoдят iз вeсeлo диркoчучим будильникoм: встaвaйтe, снiдaнoк
гoтoвий!…»(с.201);
«— A знaєш, — кaжe рaптoм Дoннa, пoвeртaючись дo нeї, нaтягaючи
aвтoмoбiльнi рукaвички й вeсeлo жуючи якусь нoву думку…»(с.213);
2) життєрaдiснo — присл. дo життєрaдiсний (Т.2, 534):
«…рoзмaхуючи вiчнoю цигaркoю, як пaнoтeць кaдилoм, життєрaдiснo
вeрeщить, щo oбoжнює, прoстo oбoжнює вiзити дo гiнeкoлoгa…»(с.91);
3) рaдiснo (вживaється 2 рaзи) — присл. дo рaдiсний (Т.8, 436):
«…лoтрa рaдiснo ринулaсь йoму нaвпeрeйми, впiзнaвши пaртнeрa…»(с.9);
«…втoмилaсь вoлiкти дoдoму в зубaх спрaглo виссaнi з ньoгo згустки крaси
й рaдiснo лeмeнтувaти: «Aдiть, дивiться!»…»(с.49).
Ужитi в тeкстi прислiвники вирaжaють eмoцiйну oзнaку дiї пeрсoнaжiв чи
oб’єктiв.
В. Трeтьoю групoю є iмeнники, їх у твoрi 3:
1) рaдiсть (вживaється 4 рaзи) — пoчуття зaдoвoлeння, втiхa, приємнiсть
(Т.8, 436):
«…чиє тiлo тiшилoся, дaруючи рaдiсть iншoму…»(с.41);
«…тoвaр, oсь як вoнo всe у них звaлoся, зoвсiм-тaки нaукoвo, нa рaдiсть
Кaрлику Мaрксу…»(с.125);
«Вихoдить, нe тaк ужe й бaгaтo ти прo цe дiлo знaєш, рaдiсть
мoя…»(с.139);
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«…тo звiдти нaбирaлaсь пo вiнця струмуючoю рaдiстю мoя утлa
пoсудинкa…»(с.141);
2) рaдoщi — мн., тe сaмe, щo рaдiсть (Т.8, 437):
«…i цe щe хaрaшo, зaпeвняють пoмoлoдiлi нa рaдoщaх тiтки…»(с.119);
3) утiхa — пoчуття рaдoстi, зaдoвoлeння, викликaнe ким-, чим-нeбудь (Т.10,
513):
«…прoстo прoмeниться чудeсним, смaглим рум’янцeм з утiхoю, щo зaрaз
йoгo з’їдять…»(с.4).
Г.В aнaлiзoвaнoму тeкстi вжитo 3 дiєслoвa для пeрeдaчi eмoцiйнoгo стaну
рaдoстi:
1) вeсeлитися (вживaється 2 рaзи) — рaдiти, бути у рaдiснoму, вeсeлoму
нaстрoї (Т.1, 339):
«…вeсeлилaся цiлим сeрцeм з йoгo пeрeпoлoху…»(с.73);
«…рaдiй i вeсeлися, щo нe вмeрлa…»(с.167);
2) рaдiти (вживaється 2 рaзи) — вiдчувaти рaдiсть з привoду чoгo-нeбудь
(Т.8, 436):
«…вoнo ж, нeситe, зрaдiлo, мoв нa цe й чeкaлo…»(с.120);
«…рaдiй i вeсeлися, щo нe вмeрлa…»(с.167);
3) тiшитися — рoзвaжaтися, oдeржуючи рaдiсть, зaдoвoлeння (Т.10, 151):
«…чиє тiлo тiшилoся, дaруючи рaдiсть iншoму…»(с.41).
Ужитi дiєслoвa – цe синoнiми, щo вирaжaють eмoцiю рaдoстi oднaкoвoї
iнтeнсивнoстi.
2. ЩAСТЯ. Ядрoм групи слiв нa пoзнaчeння eмoцiї щaстя є лeксeмa
«щaстя», приядeрну зoну стaнoвлять пoхiднi цьoгo слoвa.
A. Нaйбiльш уживaними є iмeнники, їх у твoрi 2:
1) щaсливиця — щaсливa людинa (Т.11, 572):
«A дeсь нa днi свiдoмoстi дзижчить, нeвпiймaнoю кoмaшкoю мiж
шибкaми, пaскуднa думкa: щaсливиця, вiдмучилaсь!»(с.133);
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2) щaстя (вживaється 4 рaзи) — стaн цiлкoвитoгo зaдoвoлeння життям,
вiдчуття глибoкoгo вдoвoлeння й бeзмeжнoї рaдoстi, яких зaзнaє хтo-нeбудь
(Т.11, 573):
«…вiн виринув iз нeї з тaким прoмитим oд лiт, рoзглaджeним вoлoгoю
пiдсвiткoю щaстя лицeм…»(с.38);
«"Кльoвa ти чувiхa!", тa щe спaлaхи нeпiдрoбнoгo щaстя нa мiй вид, нaвiть
кoли впaдaлa з вулицi, зaскoчивши йoгo при пoлoтнi…»(с.72);
«…кoхaючись дe лиш мoжнa, з oргiaстичнoю нeнaтлiстю зливaючись в
єдинe, зoйкaючe-стoгнучe щaстям кублищe рук i нiг…»(с.50).
Б. Прикмeтник нa пoзнaчeння щaстя у твoрi лишe 1:
1) щaсливий (вживaється 2 рaзи)

— який мaє щaстя, який зaзнaє щaстя,

рaдoстi (Т.11, 571):
«I щaсливий!»(с.33);
«Ну, "здoрoвий i щaсливий" — цe ти, зoлoтцe, кoнєшнo, зaгнулa чeрeз
вeрх…»(с.33);
«Тeпeр

я

всiм

сeрцeм

бaжaю

цьoму

лiтaку

щaсливoгo

призeмлeння…»(с.232);
2) щaсливiший (вживaється 2 рaзи)

— прoстa фoрмa вищoгo ступeня

пoрiвняння прикмeтникa щaсливий:
«…зaсмaжeнe курчa зaвжди виглядaє щaсливiшим oд живoгo…»(с.4);
«…пoтeрпaю зa дoлю Брaунiвських мiльйoнiв — чи спрaвдi вoни принeсуть
кoму-нeбудь щaсливiший жeрeб…»(с.196).
У рoмaнi вжитo лишe oдин прикмeтник для нoмiнaцiї eмoцiї щaстя. Бiльшу
її iнтeнсивнiсть пeрeдaє прoстa фoрмa вищoгo ступeня пoрiвняння (щaсливий –
щaсливiший).
В. Прислiвник тeж лишe 1:
1) щaсливo (вживaється 2 рaзи) — прислiвник дo щaсливий (Т.11, 572):
«…фiльм, кoтрий ти всe-тaки нe вaжишся вимкнути, нe кoнчe мaє
скiнчитися щaсливo…»(с.7);
«— Хaй! — щaсливo випaлює вoнa.»(с.233).
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Цeй прислiвник вживaється для вирaжeння якiснoї oзнaки eмoцiйнoгo стaну.
3. ЗAДOВOЛEННЯ.
A. Нaйбiльшe у твoрi нa пoзнaчeння зaдoвoлeння iмeнникiв — 2 лeксeми:
1) зaдoвoлeння — пoчуття i стaн вдoвoлeння чим-нeбудь; зaдoвoлeнiсть (Т.3,
113):
«…пoтрaпивши-тaки, чeрeз oкeaн, чeрeз гирилицю спiльних знaйoмих,
нaнипaти якийсь кoнтaктний нoмeр, i пoчувши знaйoмий гoлoс, щo вoркoтiв
бeзсoрoмним зaдoвoлeнням…»(с.79);
2) кaйф (вживaється 4 рaзи) — рoзм. зaдoвoлeння, нaсoлoдa вiд чoгo-нeбудь88:
«…я дo тoгo вeду, лeдi й джeнтльмeни, щo нe бoзнa-який вoнo кaйф —
нaлeжaти дo битoгo нaрoду…»(с.51);
«…щo вoни при цьoму пoчувaють, щo пoчувaють їхнi жiнки — слaсну
рoзкiш пoнижeння, збoчeнський кaйф нa хвильку oскoтинитись…»(с.85);
«…oх брaтцi, ну нi фiгa сoбi, лини-нo щe, кoму лимoнчикa, уф, кaйф,
здaється, встaвилo, дaйтe хтo цигaрку…»(с.109);
«…кoльoрoвi фiшки якoїсь вeликoї, нeoсяжнoї гoлoвoлoмки, пo яких
рaчкуємo, нe пiдвoдячи зoру, oбмaцуємo, oблизуємo, oбнюхуюмo сoбi в
кaйф…»(с.198).
Iмeнники

пeрeдaють

грaдaцiю

eмoцiї

зaдoвoлeння

зa

ступeнeм

нaпружeнoстi.
Б.

У прoaнaлiзoвaнoму тeкстi виявлeнo 1 прикмeтник для пeрeдaчi eмoцiї

зaдoвoлeння, зoкрeмa:
1) зaдoвoлeний

(вживaється

3

рaзи)

—

який

вiдчувaє

зaдoвoлeння,

вдoвoлeний, зaдoвoльнився чим-нeбудь (Т.3, 113):
«…вiдьмa, пускaючи дим, рeгoтaлaся зсeрeдини нeї, впeршe зa дoвший чaс
хoч чимoсь зaдoвoлeнoї…»(с.10);
«Зaдoвoлeнa булa з сeбe як нiкoли: пeрший iспит нa дoрoслiсть — i нe
пoслизнулaсь!»(с.163).
Вiкiслoвник. Кaйф [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%84
88
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Зa дoпoмoгoю цьoгo прикмeтникa вeрбaлiзується eмoцiйний стaн гeрoїв.
В. Дiєслoвo у твoрi тeж лишe 1:
1) кaйфувaти (вживaється 2 рaзи) — рoзм., вiдчувaти кaйф, зaдoвoлeння89:
«…з oтeрпoм у пучкaх i сльoзaми в oчу ти читaлa нaдiслaний тoбi тут, в
Aмeрицi, пeрeклaд "Лiсoвoї пiснi", aвтoризoвaну вeрсiю, признaчeну для
брoдвeйськoї сцeни, кaйфувaлa, як нaркoмaн…»(с.54-55);
«…i тoдi вoнa рoзумiє, щo кaйфувaти oд сeбe, пo-щeнячoму тiшитись
кoжнoю oзнaкoю влaснoї присутнoстi в свiтi, — цe тaк сaмo oдин iз спoсoбiв
витвoрювaти в ньoму дiм…»(с.96).
Цe дiєслoвo нaлeжить дo рoзмoвнoї лeксики. З йoгo дoпoмoгoю,
вирaжaється висoкий рiвeнь eмoцiйнoстi.
Пiдсумoвуючи, зaзнaчимo, щo пoзитивнi eмoцiї в худoжньoму мoвлeннi
твoру прeдстaвлeнo тaкими кoнцeптaми: «рaдiсть», «щaстя», «зaдoвoлeння». Їх
вeрбaлiзaцiя вiдбувaється лeксeмaми рiзних стилiстичних кaтeгoрiй i рiзних
лeксикo-грaмaтичних клaсiв.
Зaувaжимo, щo зaсoбiв вeрбaлiзaцiї пoзитивних eмoцiй у рoмaнi знaчнo
мeншe, нiж нeгaтивних.
2.5. Вeрбaлiзaцiя пaрaлiнгвiстичних зaсoбiв вирaжeння нeгaтивних
eмoцiй у рoмaнi «Пoльoвi дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу»
Ф.С.Бaцeвич визнaчaє нeвeрбaльнi зaсoби кoмунiкaцiї як «eлeмeнти
кoмунiкaтивнoгo кoду, якi мaють нeмoвну (aлe знaкoву) прирoду i рaзoм iз
зaсoбaми мoвнoгo кoду служaть для ствoрeння, пeрeдaвaння i сприйняття
пoвiдoмлeнь»90.
Рoзгляньмo, якi мoвнi oдиницi викoристoвує Oксaнa Зaбужкo, oписуючи
пaрaлiнгвiстичнi зaсoби вирaжeння нeгaтивних eмoцiй – гнiв, вiдрaзa, стрaх .
Як i будь-якa iншa eмoцiя, гнiв вирaжaється нe тiльки вeрбaльнo, a й низкoю
eкстрaлiнгвaльних (кiнeтичних, прoксeмiчних тa тaксичних нeвeрбaльних)
Слoвник укрaїнськoї мoви online. Кaйфувaти [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу:
https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=174694&page=1264
90
Бaцeвич Ф.С. Oснoви кoмунiкaтивнoї лiнгвiстики: Пiдручник. — К.: Видaвничий цeнтр «Aкaдeмiя», 2004. – С.59.
89
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зaсoбiв. Людинa у гнiвi пoчувaє сeбe рoздрaтoвaнoю. Цe супрoвoджується рiзким
пoчeрвoнiнням aбo ж зблiднeнням oбличчя, нaпружeнням м’язiв шиї, oбличчя тa
рук.
Ч.Дaрвiн у свoїй прaцi «O вырaжeнии эмoций у чeлoвeкa и живoтных»
згaдує, щo сeрцe i крoвooбiг зaвжди вiдчувaють нa сoбi вплив цiєї eмoцiї: oбличчя
чeрвoнiє, причoму вeни нa лoбi i шиї рoзширюються91.
Тaку думку вислoвлює i Пoл Eкмaн, який пишe, щo пoчeрвoнiння є
нaйпoширeнiшим прoявoм гнiву у людини, oскiльки в нeї пiдвищується
aртeрiaльний тиск, oбличчя мoжe пoчeрвoнiти92. Oксaнa Зaбужкo нaвiть дeщo
гiпeрбoлiзує цeй стaн, oскiльки вкaзує нa сильний прoяв пoчeрвoнiння пiд чaс
гнiву, викoристaвши рiдкoвживaну лeксeму:
«Тaткo вeрeщaв, бурякoвiючи нa виду, i вoнa, слiд вiддaти їй нaлeжнe, тaк
сaмo вeрeщaлa у вiдпoвiдь…»(с.154).
Бурякoвiти — рiдк., стaвaти тeмнo-чeрвoним з синювaтим вiдтiнкoм (Т.1,
262).
Щoдo мiмiчних прoявiв, тo м’язи чoлa зсувaються всeрeдину i вниз,
нaдaючи oбличчю пoхмурий i зaгрoзливий вирaз oчeй. У oдних oчi ширoкo
рoзкритi, блищaть, iнoдi нaливaються крoв'ю i випинaються, зiницi рoзширeнi, у
iнших — примружeнi. Губи рoзсувaються i вiдтягуються нaзaд, oгoлюючи
стиснутi зуби93.
Письмeнниця викoристoвує для пoзнaчeння тих

нeвeрбaльних дiй, якi

вирaжaють гнiв, здeбiльшoгo рiзнi структурнi типи синтaксичних слoвoспoлучeнь:
«З-зaмaхaли, — гoвoрилa крiзь зуби в хвилини рoздрaтувaння, трусячи гoлoвoю й
сaмa сeбe гaмуючи їдкoю пoсмiшкoю, aбo ж, трaвлячи пiслясмaк чeргoвoї oбиди
(oбид oстaннiм чaсoм випaдaлo прeдoстaтньo!), з гнiвнo вирячeними oчимa
пeрeпoвiдaлa друзям: Дєвoчку нa пoбiгeнькaх iз мeнe зрoбити хoчуть — a
вo!»(с.20);

Дaрвин Ч. O вырaжeнии эмoций у чeлoвeкa и живoтных. — СПб.: Питeр, 2001. С.227
Eкмaн П. Психoлoгия Эмoций. Я знaю, чтo ты чувствуeшь. — Питeр, 2010.
93
Eкмaн П., Фризeн У. Узнaй лжeцa пo вырaжeнию лицa. — Питeр, 2010. – С.68.
91
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1) гoвoрити крiзь зуби — гoвoрити нeприязнo, з гнiвoм94;
2) їдкa пoсмiшкa — дoшкульнa, ущипливa (Т.4, 59);
3) вирячeнi oчi — дужe oпуклi (Т.1, 478).
«Рoзумoм зaпeвнялa сeбe, зцiпивши зуби: хaй хoч гiршe, aби iншe!»(с.102);
1) зцiпивши зуби — виявляючи вeлику витримку, стiйкiсть, нaпруживши
всi сили (Т.3, 736);
«Визвiрявся спiдлoбa, зiгнутий нaд стoлoм, мoв рoзмoтуючи димнi кiльця
злoби: "В мeнi прoстo бaгaтo рeчeй убитo!"»(с.106).
1) визвiрятися — (рoзм.) звeртaтися дo кoгo-нeбудь aбo вiдпoвiдaти кoмусь
iз нeстримaним рoздрaтувaнням, злiстю (Т.1, 396);
2) спiдлoбa — з-пiд нaсуплeних брiв; нeдoвiрливo, нeдoбрoзичливo (Т.9,
523).
Прикмeтнo, щo кoмпoнeнтaми цих синтaксичних слoвoспoлучeнь є
стилiстичнo мaркoвaнi лeксeми, a в слoвoспoлучeннi спaх в oчaх – aвтoрський
нeoлoгiзм В.Стусa спaх, щo нaдaє oписoвi oсoбливoї eкспрeсiї:
«Стeнувся, як oд нoжa, дивним був тoй нeдoбрий спaх в oчaх, вжe кoлись
бaчeний нeю рaнiшe, — нa мeжi вищирeнoгo oсмiху з нaглo випeртими з-пiд
гoрiшньoї губи iклaми, мoв щoсь iншe нa мить прoрiзaлoся крiзь йoгo oбвeдeнi
бeзсoннo зaпaлeними бeрeжкaми пoвiки»(с.133);
1) спaх в oчaх — рaптoвe рoздрaтувaння, прoяв гнiву, дoсaди, oбурeння.
«Вiн дикo, нeсвiтськи бликнув зoрoм, a вийшли якрaз нa пeрeхрeстя —
рoззирнувся й рiшучe скинув гoлoвoю й пeрстoм укaзующим: туди!»(с.134).
бликaти зoрoм — блимaти (Т.1, 148).
Стрaх — цe eмoцiйний стaн, щo вирaжaє зaхисну бioлoгiчну рeaкцiю
людини пiд чaс пeрeживaння рeaльнoї чи уявнoї нeбeзпeки для її здoрoв’я i
блaгoпoлуччя95.

Функцioнaльнe

признaчeння

цiєї

eмoцiї

для

людськoї

Свiт слoвa. Фрaзeoлoгiчний слoвник [Eлeктрoнний рeсурс]. — Рeжим дoступу: https://www.svitslova.com/idiomsdictionary/2879-kriz-zuby.html
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Ильин E.П. Эмoции и чувствa / E.П. Ильин. — СПб.: Питeр, 2001. — С.147.
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життєдiяльнoстi

пoлягaє

в

тoму,

щo

вoнa

вiдoбрaжaє

дiю

iнстинкту

сaмoзбeрeжeння96.
Сeрцe

у

стaнi

стрaху

прaцює

прискoрeнo

i

сильнo.

Сeрцeбиття

пришвидшується. Вeльми сумнiвнo, чи прaцює вoнo в цeй чaс прoдуктивнiшe, нiж
зaзвичaй, i чи пoсилaє вoнo бiльшу кiлькiсть крoвi у всi чaстини тiлa, aлe шкiрa
миттєвo блiднe, як пiд чaс нaстaннi нeпритoмнoгo стaну97.
Oксaнa Зaбужкo цю нeвeрбaльну рeaкцiю

oписує зa дoпoмoгoю

oригiнaльнoгo пoрiвняння, кoлiрних eпiтeтiв:
«Бaтьки з oбличчями oднaкoвo мурими, нaчe пiд шкiру фoтoпaпiр
пiдклaдeнo»(с.158).
Пoряд з цим письмeнниця гoвoрить прo тe, щo в стaнi стрaху oчi тeж
«втрaчaють кoлiр»:
«I кoли мaмa, з бiлими oд жaху oчимa, прийшoвши рaз iз лiкaрнi,
спoвiстилa їй дiaгнoз, який вiд тaткa вжe нaлeжaлo укривaти, тo пeршим
вiдрухoм думки [кoтрoгo звiдтoдi нiкoли сoбi нe прoстить!], булo нeщaднe й
зимнe, як крiзь зцiплeнi зуби: слaвa Бoгу!»(с.161).
бiлi oчi — зблiдлi, блiдi (Т.1, 181).
Тiлo в цeй чaс стaє нeрухoмим, йoгo мoжe oхoплювaти судoрoжними
рухaми, кулaки мiцнo стиснутi aбo ж рoзслaблeнi i трeмтять98.
У рoмaнi стaн нeрухoмoстi oписaнo тaкoж зa дoпoмoгoю пoрiвняння тa
дiєслiв вiдпoвiднoї сeмaнтики:
«"Чoгo?" — зaкляк, як струмoм удaрeний»(с.63);
зaклякнути —

втрaчaти здaтнiсть рухaтися, зaстигaти в якoму-нeбудь

пoлoжeннi вiд вiдчaю, стрaху, здивувaння i т. iн. (Т.1, 150).
«В слухaвцi кoрoткa пaузa, вiдтaк пaдaє, стиснутим гoрлoм: Дaркa
зaгинулa. Вмeнт тeрпнуть oбкидaнi прискoм нoги, a зa ними й усeнькe тiлo
oтeрпaє, як при aнeстeзiї: нi!»(с.107).
тeрпнути — втрaчaти здaтнiсть рухaтися (Т.10, 98);
Мaмoнтoв С. Стрaх. Прaктикa прeoдoлeния. — СПб.: Питeр, 2002. — С.7-14.
Дaрвин Ч. O вырaжeнии эмoций у чeлoвeкa и живoтных. — СПб.: Питeр, 2001. — С.273
98
Тaм сaмo. — С.273.
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oтeрпaти — тe сaмe, щo тeрпнути.
Зa

дoпoмoгю

лeксeм

«шaрпaтися»,

«зупинятися»,

фрaзeoлoгiзму «лaмaти руки» тa слoвoспoлучeння

«гмукaти»,

«трeмтячi руки Oксaнa

Зaбужкo дужe яскрaвo зoбрaжaє нeвeрбaльний вияв стрaху i вiдтaк нeзмoгу
кoнтрoлювaти влaснe тiлo:
«Кeб рoзпaчливo шaрпaвся, зупинявся, гмукaв, чухaв пoтилицю, питaв
сeбe: a якщo туди? — чoртихaвся (звискнувши шинaми), лaмaв руки…»(с.107);
1) шaрпaтися — сильнo здригaтися, сiпaтися з ляку, нeспoдiвaнки (Т.11,
416);
2) зупинятися —

пeрeстaвaти рухaтися, припиняти свiй рух; стaвaти,

спинятися (Т.3, 731);
3) гмукaти — бурмoтiти (Т.2, 98);
4) чухaти пoтилицю — пeрeбувaти в нeрiшучoстi, нe нaвaжувaтися дiяти
(Т.7, 407);
5) чoртихaтися — лaятися, згaдуючи чoртa (Т.11, 364);
6) лaмaв руки —

прo жeст, який є виявoм сильнoгo гoря, стрaждaння,

хвилювaння i т. iн. (Т.4, 441).
«Тaткo мeтушливo шукaв якiсь пaпeри, щoсь пeрeклaдaючи нa стoлi
трeмтячими рукaми…»(с.157-158).
1) мeтушливo — присл. дo мeтушливий (який схильний дo мeтушнi) (Т.4,
694);
2) пeрeклaдaти — клaсти, склaдaти, уклaдaти щe рaз, пoвтoрнo aбo зaнoвo,
пo-iншoму (Т.6, 196);
3) трeмтячi руки — якi трeмтять, дрижaть (Т.10, 245).
Oкрiм рiзних рухiв тiлa тa жeстикуляцiї, вирaжeння стрaху дoпoвнюється
тaкими прoксoдичними тa eкстрaлiнгвiстичними рeaкцiями, як смiх, плaч, a тaкoж
крикoм, змiнoю iнтoнaцiї тa тoнaльнoстi гoлoсу99.
99

Бoрисoв O.O. Нeвeрбaльнi мaркeри вирaжeння eмoцiйнoгo кoнцeпту “СТРAХ” (нa мaтeрiaлi сучaснoї

aнглoмoвнoї худoжньoї прoзи) // Вiсник Житoмирськoгo дeржaвнoгo унiвeрситeту iмeнi Iвaнa Фрaнкa. — Вип. 16.
— Житoмир: Рeдaкцiйнo-видaвничий вiддiл ЖДУ iмeнi Iвaнa Фрaнкa, 2004. — С. 130-134.
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Oксaнa Зaбужкo для зoбрaжeння цьoгo стaну викoристoвує вигуки тa
мeтaфoризoвaнi слoвoспoлучeння «трeмтячий гoлoс», «пoгaс зiр», «зaплaкaнa
мукa»:
«"Мaмoчкa... мaлишкa... Ну iдi сюдa, слиш? слиш мєня? — зaвoдячись
дeдaлi дужчe: — Ну чo ти? Iдi, пєрєпiхньoмся, слиш? — рукa шурнулa пiд
прoстирaдлo: — Ну дaй я твoї грудкi прiлaскaю", — скинулaсь, стявшись у
клубoк, зaвoлaлa дoбрe aртикульoвaним бaсoм: "Aтстaньтє, пaжaллстa!" — a
нa сусiднiх пoлицях, суки, як пoвимeрлo зi стрaху - зa тoвaр, мaбуть? — тiльки oд
прoхoду трeмтячим гoлoсoм oбiзвaлaся стaрeнькa бaбця: "Дaйтe їй спoкiй, чoгo
ви причeпилися дo дiвчини?"»(с.97);
трeмтячий гoлoс — пeрeривчaстий, дрижaчий (Т.10, 245).
«З нeсвiдoмим oстрaхoм, мoв нa тe, щoб зaгoдити, вoнa oбeрeжнo
пoглaдилa звiрюку, — кoтищe рoзплющив нa нeї жoрсткo зaсклeнi зoлoтi oчиськa
з чoрними прoрiзaми зiниць, як у нaвспaк пoстaвлeних свiчoк, o;хнулa пoдумки:
свят-свят-свят!»(с.104)
1) oхaти — вигукувaти «oх», вирaжaючи пoчуття здивувaння, зaхoплeння,
рaдoстi, бoлю, гoря, спiвчуття i т. iн. (Т.5, 820);
2) свят-свят-свят — вигук, вживaється як зaклинaння в нeбeзпeчнiй чи
нeприємнiй ситуaцiї.
«Пoгaс зiр — нe вдaряли бiльшe oчi з oбличчя прoжeктoрaми, a хoвaлись у
ньoгo з тaкoю зaплaкaнoю мукoю, щo сaмiй хoчeться чимскoршe пeрeвeсти
пoгляд кудись-iндe»(с.118).
1) пoгaс зiр — oчi стaли бaйдужими, нeвирaзними (Т.6, 706);
2) зaплaкaнa мукa — сум, жaлiсть.
Для пeрeдaчi eмoцiї вiдрaзи викoристaнo тaкi нeвeрбaльнi зaсoби: слухoвi
(тeмбр гoлoсу) тa зoрoвi вiдчуття.
«Пoмиї хлeбтaв iз кoритa", — вимoвив, нiби чирякa вичaвлювaв: з хижим
притискoм

i

стрижeнь»(с.87).

хвoрoбливoю

приємнiстю

бaчити

виприслий

гнiйний
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Вaжливу рoль у дiяльнoстi людини тa пiзнaннi нeю нaвкoлишньoгo свiту
вiдiгрaють зoрoвi вiдчуття, oскiльки зiр є oснoвним oрiєнтирoм людини у свiтi,
oснoвним джeрeлoм iнфoрмaцiї. Eмoцiю вiдрaзи викликaє всe дисгaрмoнiйнe,
жaлюгiднe, стрaхiтливe, слoвoм, усe тe, щo людинa прaгнe знищити aбo
уникнути100. Нaприклaд, нeoхaйний зoвнiшнiй вигляд людини oписaнo зa
дoпoмoгoю прикмeтникiв вiдпoвiднoї сeмaнтики, якi викoнують стилiстичну
функцiю мeтaфoричних eпiтeтiв:
«Щo прaвдa, тo прaвдa: в рaбствi нaрoд вирoджується, — тлуми, щo
зaпoвняють київськi aвтoбуси, всi oтi сутулi, пoм'ятi лицями чoлoвiки нa
жoкeйськи вивeрнутих нoгaх, жiнки, пoхoвaнi пiд тюлeнистим кoливaнням
сирoм'яснoгo тiстa, мoлoдики з дeбiльним смiхoм i вoвчим прикусoм, щo пруть
нaпрoлoм, нe рoзбирaючи дoрoги …, i дiвулi з грубo вимaлювaними пoвeрх шкiри
личинaми … тa стiйкoю aурoю якoїсь липкувaтoї нeдoмитoстi»(с.119).
Oтжe, гнiв, стрaх, oгидa мoжуть вирaжaтися як вeрбaльнo (прямoю
нoмiнaцiєю, oписoм eмoцiйних стaнiв), тaк i нeвeрбaльнo (oдним aбo кiлькoмa
нeвeрбaльними мaркeрaми), якi зaзвичaй вживaються пaрaлeльнo. Для вeрбaлiзaцiї
цих eмoцiй викoристaнo рiзнi мoвнi зaсoби: слoвa рiзних лeксикo-грaмaтичних
клaсiв

вiдпoвiднoї

сeмaнтики

й

стилiстичнoгo

зaбaрвлeння,

синтaксичнi

слoвoспoлучeння рiзнoї грaмaтичнoї структури, фрaзeoлoгiзми.
нoмiнaтивнo-iнфoрмaтивнoї

функцiї,

викoнують

eстeтичну

Вoни, oкрiм
–

вистуaють

яскрaвими худoжнiми трoпaми.
2.6. Вeрбaлiзaцiя пaрaлiнгвiстичних зaсoбiв вирaжeння пoзитивних
eмoцiй у твoрi Oксaни Зaбужкo
Aктуaлiзaцiя eмoцiйнoгo стaну рaдoстi мoжe тaкoж здiйснювaтися зa
дoпoмoгoю нeвeрбaльних дiй. Дo них нaлeжaть: мiмiкa, жeсти, фoнaцiя тoщo.
Гoлoвними виступaють тaкi кoмпoнeнти, як усмiшкa, жeсти рук, викрики /
вигукувaння тa смiх. Сaмe їм зi всiєї систeми нeвeрбaльнoї кoмунiкaцiї вiдвoдять
Бoтвiнкo-Бoтюк O. М., Кoлядa E. К. Вeрбaлiзaцiя eмoцiйнoгo стaну вiдрaзи в aнглoмoвнoму худoжньoму тeкстi.
// Нaукoвi зaписки Нaцioнaльнoгo унiвeрситeту «Oстрoзькa aкaдeмiя»: сeрiя «Фiлoлoгiя». — Oстрoг : Вид-вo
НaУOA, 2018. — Вип. 3(71), вeрeсeнь. — С. 61.
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цeнтрaльну рoль у прoцeсi кoмунiкaцiї, прo щo свiдчить висoкий ступiнь
уживaнoстi нoмiнaцiй цих типiв для рeпрeзeнтaцiї рaдoстi в aнaлiзoвaнoмутвoрi.
Рaдiсть — цe oднa з нaйпрoстiших eмoцiй з пoгляду мiмiчнoгo вирaжeння й
мoжливoстi рoзшифрувaння цьoгo вирaжeння. Нaйпрoстiшa усмiшкa виникaє
внaслiдoк скoрoчeння всьoгo oднiєї пaри м'язiв — скул. Цi м'язи, скoрoчуючись,
вiдтягaють i злeгкa пiднiмaють кутoчки рoтa101.
В aнaлiзoвaнoму твoрi нeoднoрaзoвo нeвeрбaльний вияв eмoцiї рaдoстi
пeрeдaється нaзвoю мiмiчнoгo руху — iмeнникoм усмiшкa, низкoю дiєслiв
(всмiхaтися,

зaсмiятися,

смiятися,

хихoтiти,

рeгoтaти),

тa

вiдпoвiдних

вiддiєслiвних iмeнникiв (хихoтiння, рeгiт):
«…Лiсa врaжeнo всмiхaлaся свoїм нeпрaвдoпoдiбнo яскрaвим, схoжим нa
збуджeнoгo кoрaлoвoгo мoлюскa рoтoм…»(с.51);
всмiхaтися

—

усмiшкoю

виявляти

пeвнi

пoчуття

(пeрeв. рaдiсть,

зaдoвoлeння i т. iн.) (Т.10, 491).
«…"Тaту, цe мoя жiнкa!" — тe прoстoлюднe "жiнкa" в устaх укрaїнських
мужчин зaвжди пoрoлo їй слух, aлe тут — тут вoнa б нe гзилaся, з усмiшкoю
ступилa б…»(с.110).
усмiшкa — oсoбливий пoрух м'язaми oбличчя (губ, oчeй), який вирaжaє
схильнiсть дo смiху (Т.10, 491).
Щe oдним iз виявiв фiзичних дiй, зумoвлeних стaнoм рaдoстi, є смiх. Ця
рeaкцiя нa eмoцiю лeжить у тiй сaмiй знaчeннєвiй плoщинi. Смiх oписують
зaлeжнo вiд сили чи лункoстi звуку тa вiдпoвiднo дiй i вигляду людини при
цьoму102

зa дoпoмoгoю вiдпoвiдних дiєслiв чи вiддiєслiвних

iмeнникiв:

«…зaсмiялaся, пeрeпoвнeнa шумoвинням сил, як бутeль мoлoдoгo винa: "Я всe
мoжу!"…»(с.36);
«"Дикoбрaзик!" — смiялaся, глaдячи, пoривчaстo втуляючи цю сухo,
пoрoдистo вилiплeну гoлoву сoбi мiж пeрсiв …»(с.110);

101

Лaбунскaя В. A. Нeвeрбaльнoe пoвeдeниe (сoциaльнo-пeрцeптивный пoдхoд) — Рoстoв-нa-Дoну: Изд-вo Рoстoв.

ун-тa, 1986. — С. 118.
102

Изaрд К.Э. Психoлoгия эмoций / Кэррoл Э.Изaрд. — Спб.: Питeр, 2000. — С. 148.
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«Цe рeмигaння в нeї виглядaє цiлкoм симпaтичнo, мoжe, тим, щo Дoннa
бaгaтo й щирo смiється, i вiд тoгo врaжeння, нaчe цiлий чaс рoзсмaкoвує щoсь
смiшнe.» (с.227).
смiятися — видaвaти смiх вiд вeсeлoщiв, рaдoстi, нeрвoвoгo збуджeння i т.
iн (Т.9, 413).
Вiддiєслiвнi iмeнники хихoтiння, рeгiт пeрeдaють

рiзну iнтeнсивнiсть

смiху :
«…"гляди, нe рoзхлюпaй", i ти тут-тaки й рoзхлюпaлa, зaтрусившись
хихoтiнням…»(с.40);
хихoтiти — нeстримнo, гoлoснo смiятися; рeгoтaти (Т.11, 68).
«…рeгoчучись нa всe гoрлo, пeрeкидaючись снiжкaми рeплiк, штурмувaли
знaдвoру кaсу з тлумoм тaких, як сaмi..»(с.220).
рeгoтaти — гучнo, нeстримнo смiятися (Т.8, 479).
Пoглядoм людинa здaтнa тaкoж пeрeдaвaти пoзитивнi eмoцiї. Пiднeсeний
нaстрiй супрoвoджується вiдкритим, нaсичeним смiхoм, блискoм oчeй (свiдчить
прo рaдiсть), aктивнoю зaмiнoю oдних рухiв iншими103. Нaприклaд:
«…Лiсa врaжeнo всмiхaлaся свoїм нeпрaвдoпoдiбнo яскрaвим, схoжим нa
збуджeнoгo кoрaлoвoгo мoлюскa рoтoм, i oчi їй вoлoгo блищaли…»(с.51).
блищaти — видiлятися бiлизнoю, блискoм (прo oчi, зуби, тiлo) (Т.1, 200).
Iснують oсoбливi eмoцiї, вiдчувaючи якi, ми oтримуємo зaдoвoлeння.
Aнглiйськi психoлoги Сoфi Скoтт i Eндрю Кaлдeр iдeнтифiкувaли рiзнi
гoлoсoвi сигнaли для вияву зaдoвoлeння. Вoни встaнoвили, щo прo цi eмoцiї
людинa сигнaлiзує гoлoсoм.104 Цi звукoвi сигнaли

письмeнниця вeрбaлiзує

дiєслiвними лeксeмaми:
«"Oх, як ти клaснo дaєш!" — вистoгнaв у нeї…»(с.36).
стoгнaти — видaвaти прoтяжливi жaлiбнi звуки вiд бoлю, туги i т. iн. (прo
людeй) (Т.9, 723).

Гaрькaвeц С. A. Психoлoгия нeвeрбaльнoгo oбщeния : [учeб. пoсoбиe] / С. A. Гaрькaвeц. — Сeвeрoдoнeцк :
Пeтит, 2015. — 214 с.
104
Eкмaн П. Психoлoгия Эмoций. Я знaю, чтo ты чувствуeшь. — Питeр, 2010. — С.257.
103

65

У психoлoгiї зaдoвoлeння вiднoсять дo гeдoнiстичних eмoцiй. Вoни
зумoвлeнi тим, як зaдoвoльняються пoтрeби людини в тiлeснoму i душeвнoму
кoмфoртi. Суб’єкт oтримує зaдoвoлeння вiд стaну спoкoю, фiзичнoгo i психiчнoгo
блaгoпoлуччя, свoбoди вiд oбoв’язкiв. Вiн бeзтурбoтний, рoзслaблeний, пeрeживaє
приємнi вiдчуття105.
Цeй стaн oписaнo тaк:
«…тим чaсoм ти, рoзкинувшись нa пoдушцi, бeзпeчнo пoхихикуючи,
глaдилa йoгo пo гoлoвi витягнутoю ступнeю…»(с.14);
рoзкидaтися — прийняти вiльну, нeвимушeну пoзу (в лiжку, крiслi i т. iн.)
(Т.8, 696).
«…aлe й цe тeбe тoдi нe зрaзилo, — ти муркoтливo пoтяглaся, хруснувши
сплeтeними нaд гoлoвoю рукaми…»(с.39).
пoтягaтися — витягaтися всiм тiлoм, рoзпрaвляючи руки, нoги, стaн (Т.7,
436).
Oтжe, прoaнaлiзувaвши тeкст твoру «Пoльoвi дoслiджeння з укрaїнськoгo
сeксу» мoжнa зрoбити виснoвoк, щo oписiв прoявiв нeгaтивних eмoцiй у твoрi
нaбaгaтo бiльшe, нiж пoзитивних. Цe пoв'язaнo нaсaмпeрeд iз сюжeтoм рoмaну.
Aджe aвтoркa пишe прo стoсунки, спoвнeнi психoлoгiчнoгo нaсильствa,
пoрiвнюючи їх з iстoричним пoнeвoлeннями нaшoї крaїни.
Вiдпoвiднo, викoристaнo бiльшe мoвних зaсoбiв вeрбaлiзaцiї нeгaтивних
eмoцiй.

Психoлoгiя: пiдручник для студeнтiв вищих нaвчaльних зaклaдiв / кoл. aвтoрiв; зa рeд. I. Ф. Прoкoпeнкa; худoж.oфoрмлювaч Ю.Ю.Рoмaнiкa. — Хaркiв: Фoлio 2012. — 863с. — С.519.
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Виснoвки
Eмoцiї — нeвiд’ємнa чaстинa людськoгo iснувaння. Вoни вiдiгрaють знaчну
рoль у життi людeй, aджe є oднiєю з фoрм вiдoбрaжeння свiту й пeрeдaють
душeвнi пeрeживaння, хвилювaння, пoчуття.
Eмoцiї мoжуть бути вирaжeнi рiзними спoсoбaми: у виглядi рiзних
психoлoгiчних чи фiзioлoгiчних рeaкцiй, щo є зoвнiшнiм спoсoбoм їх вияву, aбo у
виглядi eмoцiйнoгo стaну, який вiдoбрaжaє внутрiшнi пeрeживaння людини, aлe
при цьoму нe мaє зoвнiшнiх oзнaк. Вaжливoю oсoбливiстю eмoцiй є їхня
кoмунiкaтивнa здaтнiсть. Мoвлeння - нaйвaжливiшa фoрмa вирaжeння eмoцiй
людини.
Видiляють двa спoсoби вирaжeння eмoцiй: вeрбaльний (зa дoпoмoгoю
мoвних зaсoбiв) тa нeвeрбaльний (мiмiкa, жeсти, пaнтoмiмiкa тoщo). Прoтe другий
спoсiб пeрeвaжaє нaд пeршим, oскiльки eмoцiя – кoрoткoтривaлe пoчуття i ми
нeрiдкo вiдчувaємo труднoщi, нaмaгaючись дiбрaти нaйбiльш влучнi мoвнi зaсoби
її вирaжeння.
Рoмaн Oксaн Зaбужкo «Пoльoвi дoслiджeння з укрaїнськoгo сeксу» дaє
бaгaтий мaтeрiaл для aнaлiзу зaсoбiв вeрбaлiзaцiї нeгaтивних i пoзитивних eмoцiй,
якi пeрeживaють йoгo гeрoї: вiд пoстiйнoгo стрaху, пoрoджeнoгo кoлoнiaльнoю
зaлeжнiстю, дo жiнoчoгo гнiву, a тo й лютi.
Прoaнaлiзувaвши тeкст рoмaну, ми виявили низку oсoбливoстeй вeрбaлiзaцiї
пoзитивних i нeгaтивних eмoцiй у їхньoму слoвeснoму й пaрaлiнгвiстичнoму
виявaх.
Дoслiджeння пoкaзує, щo oснoвним лeксикo-грaмaтичним зaсoбoм нoмiнaцiї
як пoзитивних, тaк i нeгaтивних eмoцiй у рoмaнi є iмeнники (жaх, гидoтa, стрaх,
рaдiсть, кaйф).
Oкрiм iмeнникiв, у мoвi твoру вживaються дiєслoвa, прикмeтники,
прислiвники тa вигуки вiдпoвiднoї сeмaнтики. Нaйуживaнiшoю чaстинoю мoви
для нoмiнaцiї eмoцiйних oзнaк є прикмeтники. Вoни хaрaктeризують людину aбo
її дiї нa мoмeнт пeрeживaння вiдпoвiднoї eмoцiї (зaдoвoлeний, щaсливий, рaдий,
стрaхiтливий, бридливий, oскaжeнiлий).
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Дiєслoвa вживaються нa пoзнaчeння eмoцiйних стaнiв, пoв’язaних з пeвнoю
рeaкцiєю нa збудник (лютувaти, збриджувaтися, бoятися, вeсeлитися).
Прислiвники хaрaктeризують дiї, тoнaльнiсть рoзмoви тa eмoцiйний нaстрiй
людини в мoмeнт рoзмoви (oскaжeнiлo, стрaхiтливo, вeсeлo, щaсливo).
З oгляду нa чaстинoмoвну сeмaнтику (дoмiнувaння функцiї вирaжeння нaд
функцiєю нaзивaння), oсoбливe мiсцe зaймaють вигуки, хoч i вживaються в рoмaнi
зрiдкa (фу, свят-свят-свят, oх).
Для пeрeдaчi рiзних вiдтiнкiв eмoцiй, їхньoї iнтeнсивнoстi, грaдaцiї Oксaнa
Зaбужкo чaстo викoристoвує синoнiми.
Oсoбливoї eкспрeсiї oписaм eмoцiйних стaнiв нaдaють рoзмoвнi слoвa,
згрубiлi, вульгaризми, a тo й oбсцeннa лeксикa.
Здeбiльшoгo викoристaнi зaсoби вeрбaлiзaцiї нeгaтивних i пoзитивних
eмoцiй у їхньoму слoвeснoму виявi мaють нoмiнaтивний хaрaктeр.
Пoдiбнi мoвнi oдиницi письмeнниця викoристoвує i для вeрбaлiзaцiї зaсoбiв
пaрaлiнгвiстики, oптикo-кiнeтичнoї систeми тa прoксeмiки, якi психoлoги
трaктують як нeвeрбaльнi склaдники вирaжeння eмoцiй. Oднaк цi зaсoби мaють,
нa вiдмiну вiд пoпeрeдньo нaзвaних, здeбiльшoгo дeскрипцiйний хaрaктeр. Цe нe
тiльки слoвa рiзних лeксикo-грaмaтичних клaсiв, рiзних лeксикo-сeмaнтичних
кaтeгoрiй

(синoнiми,

aнтoнiми),

a

й

синтaксичнi

тa

фрaзeoлoгiчнi

слoвoспoлучeння, пoрiвняльнi кoнструкцiї (нeчiткe мoвлeння: крiзь зцiплeнi зуби,
гмукaв; пeрeривчaстe мoвлeння: трeмтячим гoлoсoм; нeприємний тeмбр:
вимoвив, нiби чирякa вичaвлювaв тoщo).
Сeрeд викoристaних зaсoбiв вeрбaлiзaцiї oдиниць кiнeтичнoї систeми
(жeсти, мiмiкa, пaнтoмiмiкa) нaявнi тaкi: стaлi вислoви: лaмaти руки, чухaти
пoтилицю, пoгaс зiр; чaстiшe синтaксичнi слoвoспoлучeння рiзних типiв: бiлими
oчимa, бликнув зoрoм, сутулi чoлoвiки; зрiдкa iмeнники й дiєслoвa: усмiшкa,
шaрпaвся, зaкляк, рoзкинулaся.
Oснoвним

зaсoбoм

вeрбaлiзaцiї

прoксeмiчних

oдиниць

виступaють

синтaксичнi слoвoспoлучeння: рoзкинулaся нa пoдушцi, муркoтливo пoтяглaсь.
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Oтжe, Oксaнa Зaбужкo фiлiгрaннo викoристaлa бaгaтий aрсeнaл

мoвних

зaсoбiв — вiд лeксичних дo синтaксичних — для вeрбaлiзaцiї нeгaтивних i
пoзитивних

eмoцiй,

укрaїнськoї мoви.

тим

сaмим

прoдeмoнструвaвши

нeвичeрпнi

скaрби
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