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іп Ьо{к Іапдиадез аге Ьеіпд гергезеп{е^.

К еу мїогіїз: 5иретогіїіпа{е5 о /  {ке етоНопаІ зркеге, {ке іїгисШге о /  теапіпд, етозете, содпИгіе 
те{арког.

Не зважаючи на досить високий рівень вивченості особливостей концептуалізації та 
вербалізації явищ різних сфер людської діяльності та світу взагалі у різних мовах, 
дослідження мовного образу емоційної сфери людини вітчизняним мовознавством лише 
набирають оберти. У семантиці цих абстрактних понять, які, на відміну від світу природи і 
світу речей, є суто людським продуктом і функціонують саме заради людського розвитку і 
спілкування, багато питань залишаються без відповідей.

Мета нашої статті -  продемонструвати результати зіставного дослідження структурно- 
семантичних особливостей українських та англійських загальних назв емоційних явищ як 
способу об’єктивації цього фрагменту дійсності у мові та мовної версії розуміння людиною 
тих чи інших елементів цієї дійсності.

Оскільки увагою українських мовознавців користуються переважно окремі сектори 
семантичного простору назв емоцій (М.П.Фабіан, І.А.Аскерова, М.В.Гамзюк, О.С.Сарбаш) 
або певні емоційні концепти (Ю.Ю.Шамаєва, О.О.Борисов), вважається за необхідне 
розглянути основну -  центральну -  частину мовної картини світу емоцій, що дієвіше робити 
у зіставному плані. Цей факт і зумовлює актуальність нашої роботи.

Отже, об’єктом дослідження є гіпероніми емоційної сфери, тобто родові назви 
емоційних явищ, в українській та англійській мовах, а предметом -  специфіка семантики 
досліджуваних імен та особливості їхнього вживання. Структурація семантичного простору 
обраних іменників, виявлення кількісно-якісних параметрів їхніх особливостей відбувалися 
за допомогою загальноприйнятих методів лінгвістичного аналізу -  компонентного та 
опозиційного.

Досліджений нами семантичний простір назв емоційних явищ (тобто іменників із 
категоріальною емосемою (емотивним смислом) у структурі значення) складається із 
мікрополів, структурованих за телескопічним принципом; родові назви репрезентують ядро 
цього континууму (3,7 % в українському, 5,3 % -  в англійському).

В українській мові ми говоримо про чуття2, відчуття4, почуття3’4, емоцію, 
переживання2, враження1//, відгук3перен., порух2//перен., пристрасть1, настрій1,4 /

3 2// // 2 3 2//успособленнядіал. /  гумор , стихію , пожежу перен., бурю перен., наплив перен., надрив перен., 
присмак2//перен., накип2перен., намул3перен., покоробленість2перен.,розм..

Структура значень зазначених одиниць відображає семантичний сплав смислів 
фізіологічного, емоційного та інтелектуального рівнів людської діяльності, демонструючи 
природу емоційних явищ: з одного боку, вони є результатом сприйняття оточуючого світу 
органами чуття, а з іншого -  «рухом душі» та підсвідомим формуванням свого ставлення до 
різних його елементів (тому і спостерігається відповідне пірамідальне роздроблення значень 
на рівні семем або відтінків значення). Отже, інтегральними семантичними ознаками 
простору є: «душевний + стан» як ефект від «відображення + мозком людини + об’єктів 
дійсності», який «впливає + на психічну діяльність» і може супроводжуватися «виявом + 
хвилювання». Відтінком значення (чуття2/, почуття4/) або окремим ЛСВ (відчуття5) є 
«інтуїтивне розуміння, передчуття ч.-н.». Одиниця емоція, що в результаті запозичення стала 
синонімом почуття4, привнесла у загальновживану мову більш наукове розуміння явища 
(«суб’єктивне відображення ставлення людини до дійсності у формі переживань»), хоча й не



вплинула суттєво на семантику мікрополя, але виступила формою протиставлення «тіла» -  
«розуму» -  «емоціям». Наприклад, Тут, може, говорить більш почуття, ніж розум 
(Л.Українка) [4(УІІ: 477)]. Не піддавайся емоціям!

Диференціюють членів синонімічного ряду семи: «у даний момент» (емоція,
переживання2, наплив3перен), «тривалий (стан)» (настрій14), «оцінка ч.-н.» (почуття4, 
емоція'//), «сильне + нестримне у вияві (почуття)» (пристрасть1, пож еж і'перен., стихія2//), 
«глибоке (хвилювання)» (буря2перен.), «хворобливість (переживання) + вияв» (надрив2'перен.), 
«сильне + неприємне (враження)» (покоробленість2перен.,розм.), «неприємне відчуття + після ч.- 
н.» (присмак2//перен., гіпоніми накип2перен, намул3перен.). Особливістю метафоричних
номінативних форм є умова їхнього вживання з означенням у  душі /  на серці /  душевний 
(напр., пожежа у  душі, накип на серці, душевний порух). Основне значення одиниці 
враження1 («відбиток, слід») робить її компонентою семантики родових назв емоційних 
явищ, що ускладнює процес структурування простору, «перекручуючи» причино-наслідкові 
відношення, наприклад: Мислі його, придавлені ваготою усіх нинішніх вражень, рвалися і 
путались (І.Франко) [4(1: 757)].

До периферії досліджуваного простору ми віднесли й одиниці, що метафорично
4//деталізують характер прояву переживання, позначаючи стан охопленості ним -  порив ,

5 2 2 Ґ 2 ■ 2 2// ґ  3 2палання перен., розпал , спалах перен., вибух перен., промінь перен., шквал перен., буря перен., хвиля перен.,
хмара4перен., кипіння3перен., спазм//перен., біль// (щем2, мука) -  тобто вони здатні виступати 
синонімами почуття у певному контексті, реалізуючи останню частину його значення -  
«вияв переживання» (від спалаху люті = від (нестримного) почуття люті тощо).

Семеми цієї підгрупи набувають значення «вияву почуття» лише у поєднанні із 
конкретною назвою емоції і відрізняються саме семами характеру емоційного прояву: 
«бурхливий + раптовий» (порив4//), «сильний + швидко охоплюючий» (палання5перен.), 
«сильний + раптовий + короткочасний» (спалах2перен., вибух2перен), «швидкий + несподіваний» 
(промінь2перен.), «дуже сильний + бурхливий» (шквал2//перен., буря3перен.), «нестримний» 
(хвиля2перен.), «сильний + раптовий + напад» (спазм//перен.), «нестерпний» (біль). Деякі семеми 
мають семантичний зв’язок із назвами емоцій певних модальностей, тобто характеризуються 
вибірковою сполучуваністю: наприклад, спалах гніву /  роздратування (сема інтенсивності 
«пов’язуюча»), промінь радості /  надії (сема позитивності), біль розкаяння /  розчарування 
(сема негативності).

Через нематеріальність емоційних явищ, розмаїття підходів до їхнього наукового 
тлумачення, мовна фіксація цих елементів дійсності носить розпливчастий характер і вражає 
кількістю асоціативних назв. Словникова стаття /ееііпд [5(ІУ: 136)] пропонує різні
психологічні погляди на феномен для розуміння конфліктних моментів у визначеннях 
одиниці. По-перше, відсутня одностайність у розгляді емоційних явищ як будь-яких станів 
свідомості / 8ІаІЄ8 ОҐ СОП8СІОШПЄ88 або лише тих, що мають у своєму складі елемент 
приємного чи неприємного / ріеазиге ог раіп. По-друге, різниться сам спосіб протиставлення 
різних модифікацій ментальних станів: одні вчені опозиціонують відчуттєво-зовнішні та 
психічно-внутрішні переживання (зепзаііопз апгї зепіітепіз), інші -  розрізняють відчуття, 
бажання, емоції та думки як варіації почуттів (зепзаііопз, гїезігез, етоііопз апгї іЬоидЬіз). 
Превалюючою думкою психологів, якою керуємося і ми у нашому дослідженні, є об’єднання 
під заголовком почуття /  /ееііпд усіх фізично-емоційних станів, що містять аспект 
приємного чи неприємного / адгееаЬІе ог гїізадгееаЬІе.

Отже, в англійській мові, як і в українській, спостерігаємо розшарування смислів 
досліджуваних лексем за рівнями людської діяльності (фізичні відчуття, емоційні явища, 
емоційно-інтелектуальні комплекси, складні психічні явища), що реалізується у виділенні 
відповідних ЛСВ. Обрані семеми -  зете16, зепзаііоп3, зепіітепі7, а/есііоп2, а//есі1, /ееііпд4’6’7, 
е т о і і о п з р і г і і 717, раззіоп6, кеагі-Ьеа/^., кеагі^иаке^., а також назви тривалих емоційних 
станів (кореляти укр. настрій) -  тооії3, китоиг5, зрігіі8, іетрег3 -  стосуються саме емоційної 
сфери. Вони розпадаються на декілька підгруп у залежності від ступеня узагальнення ними 
психічних явищ, тобто визначаються декількома способами: одиниці а/есі1, а/есііоп2, 
/ееііпд4 стосуються будь-якого ментального стану, не тільки емоційного -  а тепіаі зіаіе 
Ьгоидкі аЬоиі Ьу апу іп/іиепсе [5(1: 153)] / іке соп&ііоп о/Ьеіпд (етоїіопаїїу) а//есіеії [5(ІУ:



135)]; семеми /ееііпд6, зепзе16, зепзаііоп3, зрігіі7 позначають етоііопаі (рІеазигаЬІе ог раіп/иі) 
сопзсіоизпезз /етоііопаі арргесіаііоп о / зтік. [5(ІУ: 135)] ’емоційне (приємне або болюче) 
усвідомлення ч.-н. / емоційну оцінку ч.-н.’, причому сема «зтіЬ./щ.-н.» розшифровується як 
опе’з омп соп&ііоп ог зоте ехіегпаі /асі ’свій власний стан або якийсь зовнішній факт’; 
ознака етоііопаі ЛзіигЬапсе ’емоційне збудження’ акцентується назвами етоііоп4/ід, раззіоп6, 
кеагі-Ьеаі///ід., кеагі^иаке^., друга і четверта з яких вирізняються семою інтенсивності -  
«уеЬетепі, оуегротоегіпд / шалене, непереборне»; одиниці /ееііпд7, зепіітепі7 мають 
відношення і до інтелектуальної сфери, позначаючи емоційне ставлення, думку -  етоііопаі 
аііііиіїе ог оріпіоп (ікозе /ееііпдз мкіск ітріу іпіеііесіиаі еіетепі [5(ІХ: 470)]);
інтелектуальними станами є й позначення інтуїтивного розуміння -  /ееііпд10, зепзе5 [6]; 
окремо стоїть семема зрігіі17, яка, вживаючись у множині, називає емоційний стан міік гедаМ 
іо ехаііаііоп ог іїе]'есііоп ’стосовно піднесення чи пригнічення’ (іп кідк /  іом зрігііз); назви 
настрою тооії3, китоиг5, зрігіі8, іетрег3 мають семантичну структуру «Ґгате оґ тіпгї / зіаіе оґ 
Ґееііпдз + аі а рагіісиІаг ііте  // психічний стан / емоційний стан + у певний час».

Крім того, як і в українській мові, маємо широкий ряд англійських метафоричних назв 
вияву емоційних явищ, що деталізують характер набуття чи прояву стану, його часові 
параметри тощо: оиіЬгеак, оиіЬигзі, ехріозіоп4, еЬиіііііоп4Ь/ід. ’вибух’, гаіїіапсе1̂ . ,  діом3 
’сяяння’, гау2 ’промінь’, зііг5/ід. ’відгук, порух’, /і і4а, дизк3, /іам2̂ ^ ^ ,  зразт2 ’порив’, /іизк3, 
гизк3 ’прилив’, зигде1 ’хвиля’, ікгііі1 ’трепет’, / іаге-ир2пд.’іф^т. ’спалах’, сіоиії10пд. ’хмара’,

4 2 2 3 19а/іегдіом /ід. ’приємний присмак’, а також раіп ’біль’ із гіпонімами рапд /ід., ріпск , ргіск /ід.,
2 // 3 2 3 3ріпргіск, ііпдіе /ід., ікгоез, зііпд , іміпде , зіаЬ , зтагі, дпаміпд /ід. та ін. (еквівалентний 

переклад можливий завдяки вживанню відповідних прикметників (гострий /  тупий, пекучий /  
стискаючий біль тощо). Наприклад, Ткезе еЬиШііот о/кегіеаіоизу... [5(ІІІ: 27)] ’Ці вибухи її 
ревнощів. . . ’ /  ‘Апй уои соте, Ьгоікег’, заіії Мг.Жедд іп а козрііаЬіе дІом> [5(ІУ: 234)] ’І ти 
приходь, брате,’ -  сказав містер Вег у пориві гостинності / випромінюючи гостинність’.

В обох мовах існують назви станів охопленості почуттями надзвичайної інтенсивності / 
зіаіез оґ Ьауіпд ог зЬотоіпд іпіепзііу оґ Ґееііпд -  гарячка2̂ „ .^м ., жар3//перен, пал3перен., розпал3 /  
/ :ге13/ід., Ьигпіпд2/ід., коіпезз6ігапф кеаі11 та ін., які акцентують таку складову емоційного явища, 
як збудження, хвилювання. Тобто, хоча вони і мають гіперонімічну природу, все ж належать 
наступним щаблям семантичного простору назв емоційних явищ -  мікрополям піднесення та 
неспокою.

Специфікою гіперонімів емоційної сфери є здатність багатьох із них вживатися разом із 
гіпонімами (назвами окремих емоцій), а деяких -  один з одним, чого не скажеш про родові 
назви інших сфер: почуття поваги, відчуття безнадії, вибух /  хвиля почуттів, пристрасті 
кохання, але не *дерева тополі, *подія аварія, *хвороба ангіна тощо. Поясненням цьому 
явищу є, з одного боку, якісна природа емоцій, а з іншого -  дифузність значення імен 
емоційних явищ -  поєднання категоріальних сем «відчуття», «перебування у стані / набуття 
(емоційного) стану» (інколи й «(емоційне) ставлення») та «вияв переживання» [1: 172], що 
дозволяє актуалізувати той чи інший смисл при поєднанні одиниць: порив вдячності 
(підкреслення ознаки «вияв» у назві конкретної емоції), буря емоцій (ознаки «вияв» та 
«характер вияву»), почуття страху (ознаки «стан / охопленість емоцією»), іп ікаі 
теіапскоііс сіоиії [5(ІІ: 526)] ’у тій пелені меланхолії’ (ознаки «охопленість почуттям») 
тощо.

Метафоричні назви емоцій -  іменники на позначення конкретних речей за своїм 
номінативним значенням -  є, за словами Д.М.Шмельова, результатом семантичного процесу 
«лексичної кристалізації»: вживаючись у генитивних конструкціях (морок смутку, отрута 
злоби та ін.), стрижневе слово увібрало у себе значення означуваного й отримало можливість 
називати емоційне переживання, збагачуючи номінативний ряд почуття [3: 6] (морок2перен., 
отрута3перен., камінь5перен., /ите ’дим, пара / гнів’ та ін.). Одиниці подібного характеру 
належать периферії досліджуваних семантичних мікрополів як в українській, так і в 
англійській мові, і складають 16,8 % та 17,1 % семантичного простору назв емоційних явищ 
відповідно.

Асоціативний характер багатьох назв емоцій пояснюється природною властивістю 
людського мислення проектувати відоме на невідоме на основі їхньої схожості чи суміжності



(когнітивна метафоризація). Тобто людина використовує для позначення нових понять 
паралелі із тими, що вже закріплені у даній мові у формі значень [2: 67]. Детальне 
дослідження метафори у сфері емоційних явищ -  розповсюджений аспект лінгвістичних 
розвідок у сучасному мовознавстві (Ю.Д.Апресян, А.Залізняк, І.А.Аскерова, П.О.Селігей та 
ін.). Зараз лише зауважимо, що в обох досліджуваних мовах джерелом когнітивної 
метафоризації емоційної сфери є сфера стихій (форми речовини, пов’язані із ними природні 
явища -  фізичні та кліматичні процеси, катаклізми) та поле фізіології (сенсорні відчуття, 
фізіологічні стани). Аналіз випадків метафоричної номінації емоцій та речовинних конотацій 
у структурі значень емотивів-номінативів доводить перевагу прообразів стихій у 
досліджуваному феномені (семантичні ознаки «глибина / гїеріЬ», «межі / Ьоипгїз», 
«властивість фізичних / світлових / теплових / електромагнітних хвиль (проникати, зігрівати, 
взаємодіяти тощо) / ^иа1іііе8 оґ рЬузісаІ / ІідЬі / Ьеаі / еіесіготадпеііс тоауез» тощо), причому 
характерним є певний «розподіл» архетипів між різновидами емоційних переживань 
(наприклад, «вогонь» ^  інтенсивні емоції (А іаСу зроке міік зоте кеаі... [5(У: 169)] ’Пані 
говорила з гар я ч к о в істю .’), «земля, камінь» та «темрява» ^  стани суму, пригнічення 
(8аіїпеяя/еіі оп кег зоиі... [5(ІХ: 26)] ’Сум придавив її душу / букв. «впав на неї»’), «повітря» 
та «світло» ^  емоції піднесення (окриленість, посвітління, еіаііоп), «різні стани води» ^  
різні емоційні модальності (захлинутися ненавистю, гнів випарувався, закипіли пристрасті, 
щастя розтануло як не було). У випадках дієслівної метафоризації спектр «семантичних 
джерел» охоплює усі рівні семантичного простору мови, оскільки субстантивація емоційних 
процесів дає безмежну можливість персоніфікувати позначувані явища: почуття можуть 
народитися, розквітнути, охолонути, наповнювати, душити, засліплювати, вбивати тощо.

Таким чином, особливості семантичного простору гіперонімів емоційної сфери 
української та англійської мов однаково зумовлені феноменологією явища, що 
вербалізується -  його багаторівневою організацією (багатокомпонентністю), нематеріальною 
природою та відсутністю єдиного наукового бачення. Ядро зіставлюваних мікрополів 
складають релевантні за значенням одиниці, з відмінністю у тому, що «розшарування» 
смислів у просторі української мови відбувається на рівні відтінків значень та семем, а в 
англійському -  на міжсемемному рівні. Іменник почуття / /ееііпд є найзагальнішим членом 
простору емоційних явищ -  він нейтральний до усіх інших семантичних ознак, що лежать в 
основі регулярних протиставлень інших членів простору, і може бути ідентифікатором усіх 
елементів досліджуваних мікрополів, конкретизуючи своє власне значення при наявності 
відповідних актантів (на позначення інтенсивності, причини, характеру тощо).

Специфікою англійської мови є семема етоііоп/ . ,  яка позначає будь-який стан 
схвильованості як незлічуваний іменник -  апу ехсііеС тепіаі зіаіе; апу адііаііоп ог СізіигЬапсе 
о / тіпсі [5(ІІІ: 124)], або будь-яку емоцію, почуття -  /ееііпд -  як злічуваний іменник. До того 
ж, англ. ітргеззіоп («еґесі, уадие кпотоіегїде / вплив (на розум, почуття), неясне знання») не 
входить до числа родових назв емоцій, як укр. враження/, хоча й еквівалентне основному 
значенню української семеми. Синоніми настрою в англійській мові чисельніші. Почуття 
незначної інтенсивності як слід іншого переживання вербалізується українцями переважно 
негативно (присмак, накип, намул, покоробленість), в англійській мовній картині світу 
емоцій зустрічаємо позитивну конотацію (а/іегдіом).

Особливості метафоризації досліджуваного семантичного поля обох мов схожі як за 
способом вибору форми, так і за змістом, що доводить відносну універсальність когнітивних 
механізмів людської свідомості. В обох мовах наявна тенденція деталізувати характер тієї чи 
іншої конкретної емоції за допомогою метафоричних «замінників» родових назв: робиться 
логічний акцент на певному семантичному компоненті назви емоції шляхом дублювання 
його «деталізатором» (напр., укр. хвиля ревнощів ^  актуалізація сем «раптова поява + 
захлинаюча», англ. гау о / о е  ^  семи «пронизливий / тимчасовий прояв + теплий»). Але 
англійські номінативні форми вражають чисельністю (наприклад, 19 англійських назв болю 
проти 4 українських), демонструючи схильність англійської мовної свідомості деталізувати 
процес предметної номінації явищ оточуючої дійсності та внутрішнього світу людини 
зокрема.



Подальшим напрямком дослідження може бути зіставний наліз фразеологічного способу 
вербалізації семантичного простору назв емоцій в українській та англійській мовах.

БІБЛІОГРАФІЯ
1. Васильєв Л.М. Семантика русского глагола. -  М.: Вьісш. ш кола,1981 -  184 с.
2. Телия В.Н. О специфике отображения мира психики и знання в язьіке // Сущность, развитие и функции язьїка. -  

М.,1987. -  С. 67-75.
3. Ш ахова Л.И. Структурно-функциональная характеристика лексико-семантической группьі существительньїх «чувства, 

переживання» в русском язьіке: Автореф. д и с ... канд.филол.наук: 10.02.01 / КГУ им. Т.Шевченко. -  К., 1980. -  24 с.
4. Словник української мови в 11-ти томах. - К . :  Наукова думка, 1970-1980.
5. ТЬе ОхїоїчЗ Еп§1І8іі Оісііопагу / СЬ. Есі. Іа т е з  АЖ Мигтау. -  Охґогсі Ипіуегзіїу Ргезз, 1970. -  Уоі. 1-12.
6. Со11іп8 Еп§1І8іі Оісііопагу. 8і11 Есііііоп риЬ1І8Ііес! іп 2006. -  НагрегСо11іп8 РиЬ1І8Ііег8 2006. -  120,000 еп1гіе8. // 2006 АВВУУ 

Ь іп§уо 12

ВІДОМ ОСТІ ПРО АВТОРА
Наталія Григоренко -  асистент кафедри германської філології Кіровоградського державного педагогічного університету 

ім. В.Винниченка.
Наукові інтереси: зіставна лексикологія, структура семантичного простору мови, номінативно-емотивна лексика.


