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Постановка  проблеми. Вивчення  речення  пов’язується  переважно  з

трьома його аспектами: формальним, семантичним та комунікативним.  Серед

вказаних аспектів увагу вчених найбільше привертає семантичний синтаксис,

зокрема наукові проблеми щодо співвідношення форми та змісту у реченні, і як

наслідок,  –  до  досліджень  семантичної  структури  речення.  На  цьому  фоні

бракує наукових праць, присвячених всебічному вивченню окличних речень з

урахуванням прагматичних аспектів.

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. У сучасній лінгвістиці

досліджуються  різні  типи  речень.  Перше  місце  у  рейтингу  посідають

розповідні,  друге  –  питальні.  Щодо  дослідження  окличних  речень,  то  такі

дослідження нечисельні.  Серед  них ми відзначаємо наукові  праці  А.  Калити

2007, І. Пініч 2004, Я. Гнєзділової 2007, Н. Христич 2018 та ін.

Мета статті  полягає  у  дослідженні  прагматики  окличних  речень,  що

передають емоційний стан мовців у художній літературі.



Матеріал  дослідження –  романи  «Фінансист»,  «Титан»  та  «Стоїк»

Теодора Драйзера.

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Емоції  складають

мотиваційну основу діяльності людини, і, як наслідок, відображаються у мові.

Н. Христич зазначає,  що емоційні речення вживаються «…  in order to denote

various aspects of emotion concepts,  such as their intensity,  cause,  control … »

(Христич,  2018).  Специфіка  емоцій  полягає  в  тому  що  вони  є  об’єктом  та

інструментом відображення в мові реалій та станів, і нероздільні з суб’єктом.

Тому емоційно-оцінювальний компонент висловлювання необхідно розглядати

як  складову  частину  відповідного  висловлювання,  незалежно  від  того,  що є

предметом комунікації – об’єкти чи їх безпосередня оцінка.

Формування,  сприйняття  та  інтерпретація  емоційного  смислу

характеризується  складністю концептуалізації,  наслідком  чого  є  необхідність

подолання  протиріччя  між  емоційним  вираженням  та  можливими

граматичними засобами її  вербалізації.  Розв’язати таке протиріччя вбачається

можливим шляхом когнітивного моделювання. Так у межах одного фрагменту

ми знаходимо розповідне речення:  Eugene came near. ‘It's nice,’ he answered

[7, p. 11].  Вже  у наступному  мовленнєвому  акті  ця  сама  думка  набуває

сильнішого емотивного відтінку: ‘Oh, that'll be nice!’ she applauded. [7, p. 11]. 

Наведений  вище  приклад  ілюструє  той  факт,  що  при  однаковому

семантичному наповненні речення може бути  як розповідним, так і окличним,

що  засвідчує  інтонаційну  забарвленість  висловлювання.  Від  ступеня

експресивності,  ступеня  емоційної  насиченості,  наміру  мовця  та  мети

висловлювання  залежить  необхідність  використання  просодичних  засобів

актуалізації,  ступінь  активності  кожного  з  елементів. Окличні  речення  є

контекстуально-обумовленими  і  можуть  виражати  майже  увесь  спектр

людських  емоцій.  Тому  важливим  також  є  вивчення  інших  мовних  засобів

висловлювання шляхом аналізу синтагматичних та парадигматичних зв’язків. 



Емотивність,  експресивність,  оцінка  є  комунікативно-прагматичними

поняттями.  Процес  обмірковування,  осмислення  і  ментального  залучення  до

процесу  комунікації  впливає  на  вибір  мовного  засобу  в  певній  мовленнєвій

ситуації. Вибір того чи іншого вигуку обумовлений конкретною мовленнєвою

ситуацією і свідчить про емоційний стан мовця. 

Експресивність  переважно  пов’язується  з  різними  видами  оцінок  й

емоціями суб’єкта  мовлення й є засобом увиразнення  висловлювання.  Напр.:

‘Let me go!" she exclaimed, angrily,  hot tears in her eyes.  ‘Let me go! I tell you I

don't love you anymore. I tell you I hate you!’ She flung herself loose and stood erect

before him. ‘I don't want you to talk to me! I don't want you to speak to me! You're

the cause of all my troubles. You're the cause of whatever I do, when I do it, and don't

you dare to deny it! You'll see! You'll see! I'll show you what I'll do!’ [6, p. 238].

А. Калита стверджує, що інтонація виступає у ролі фактора, який може

змінити  смисл  висловлювання  за  рахунок  складної  взаємодії  частотних,

динамічних та темпоральних характеристик. При цьому, залежно від ситуації

спілкування,  потреб  комунікації  та  інтенції  мовця  ті  чи   інші  компоненти

інтонації  можуть  набувати  провідної  ролі  у  вираженні  смислу  емоційного

висловлювання [2, с. 218]. Так у наведеному далі фрагменті: ‘It's been such a

wonderful day I'm all wrought up,’ he said. ‘Life is so beautiful here. This place is so

sweet and peaceful. And you! oh, you!’ kisses ended his words [5, p.  96] окличне

речення  вживається  у  кінці  абзацу:  And  you!  oh, you!",  що  свідчить  про

кульмінацію його емоційного насичення.

Емоційне значення відображає відношення до об’єктів, що називається, та

безпосередньо  пов’язане  із  пізнавальною  діяльністю  людини.  Емоційне

значення,  як  правило,  виступає  у  сполученні  з  оцінним,  і  сам  факт  поділу

емоцій на позитивні та негативні свідчить про тісний взаємозв’язок емоції та

оцінки. Тут чітко виділяються дві великі групи:

I.  Позитивні  емоції (радість,  захоплення,  прославляння,  піднесення,

натхнення, збудження, приємне хвилювання, симпатії, полегшення, задоволення

тощо).



II.  Негативні емоції (жаль, хвилювання, неспокій, каяття, розчарування;

неприємні  почуття,  відчуття;  збентеженість,  нервозність,  внутрішня  тривога;

неспокій,  хвилювання,  знервованість,  заздрість;  відчай,  зневажання,

презирство, зверхність; огиду; прикрість, гнів, сум, лють; безжалісність; відчай

тощо).

Такі  емоційно  піднесені  психологічні  стани  в  писемному  мовлення

позначаються  вигуками,  які  наповнюють  зміст  прагматичною  інформацією.

Вигуки можуть бути однослівними, до яких входять первісні, непохідні вигуки

типу  oh,  o,  well,  aah,  ah-h-h, ha,  aha-ha,  oops,  aw,  hullo,  eek,  ugh,  phew,  pooh,

meh,  uhh,  huh,  hm,  fie,  mmm,  bravo,  ouch,  sheesh,  whoa,  indeed та  вигуки,  що

складаються з двох і більше слів типу  my goodness,  my God,  blast it,  see you,

good egg, oh my dear, dear-dear, damn you, catch me doing that. Напр.: ‘Oh, I'm so

glad to get you back!’ [6,  p.  15]. Вигуки,  що промовляються з  надзвичайним

емоційним піднесенням можуть повторюватися,  як напр.: ‘Now,  see here!’ she

exclaimed. ‘I told you! It’s silly! You mustn’t kiss me! How dare you! Oh! oh! oh!

[5, p. 42]. В емотивному мовленні вживаються й інші вигуки: Напр.: ‘Hm,’ he

half groaned, clearing his throat. "Gee!’ [7, p. 27].

Як  свідчать  приклади,  для  вираження  емоційного  піднесення

найпродуктивнішим  вигуком  є  ‘oh’. Разом  з  цим  важливу  роль  відіграють

невербальні засоби комунікації (інтонація, тембр, тон, міміка, жести тощо), які

разом із скороченою структурою окличних речень забезпечують максимальну

економію мовних зусиль. Динамізм є суттєвою характеристикою звертання, а

його  поєднання  з  окличною  інтонацією  надає  висловлюванню  надзвичайної

експресивності.

Окличні  речення  часто  поєднуються  із  звертаннями  –  динамічним

феноменом, мовні  засоби вираження якого показують стосунки,  які  склалися

між учасниками комунікативного процесу. Звертання може вживатися як засіб

встановлення комунікативного контакту, продовження чи завершення процесу

комунікації. Окремо взяте звертання часто вживається з підвищеною інтонацією

і тому на письмі ставиться окличний знак, що дає підстави зарахувати такі типи



речень до окличних висловлювань. Напр.:  ‘Mother!’ he exclaimed,  as he entered

the house, ‘he finally got him’ [5, p. 4].

Будь-яке висловлювання зумовлене певними комунікативними інтенціями

мовця  вплинути  певним  чином  на  співрозмовника  і  має,  таким  чином,

прагматичну  настанову,  у  якій  варіюються  сила  та  інтенсивність,  кількість  і

якість впливових засобів мови. Тому, щоб посилити ефект впливу на мовця –

зміну його емоційного стану, мовець вдається до інтенсифікації висловлювання.

Таким  чином,  у  процесі  теоретичного  осмислення  вказаних  феноменів

стало очевидним, що вираження емоції здійснюється завдяки емотивній функції

окличних речень та вживанням вигуків та звертання .

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень.  Окличне  речення

репрезентує емоційне ставлення мовця до позначеного. Проте це не є їх єдиною

характеристикою  тому,  що  прагматичні  компоненти  вказують  також  на

настанови  та  суб’єкта  мовлення.  Прагматика окличного  речення охоплює

експресивність, емотивність та оцінність, що потребує подальшого вивчення. 
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