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Емоційність та емотивність  художнього 

 оповідного дискурсу 

Відмінною рисою художнього дискурсу від інших дискурсів є 

його мета, яка полягає у тому, що засобом твору автор намагається 

вплинути на «духовний простір» реципієнта, щоби змінити його. Під  

«духовним простором» реципієнта розуміється система цінностей, 

знань, особистісні орієнтири, погляди на життя та бажання [3: 55]. У 

процесі художньої комунікації виховний вплив на особистість 

здійснюється художніми засобами через художні образи. Ретельно 

відібрані емотивні мовні засоби, що є особливістю художнього 

дискурсу, апелюють до емоційної сфери особистості, викликаючи 

почуття, емоції та переживання, а отже і реакцію на художньо-естетичну 

інформацію твору. 

Хоча основною функцією художньої літератури як мистецтва 

слова є естетична функція, мові художніх творів притаманна 

найрізноманітніша лексика та синтаксис. Художній стиль охоплює 

нейтральну, книжну та розмовну  лексику, слова високого (терміни, 

архаїзми, варваризми, іноземні слова) та зниженого (сленг, жаргонізми, 

професіоналізми, діалектизми, вульгаризми) стилістичного тону, 

емоційно-експресивну лексику (синоніми, антоніми, фразеологізми, 

ідіоми), загальновживані та авторські неологізми, лексичні засоби 

стилістики (метафора, персоніфікація, алегорія, метонімія, синекдоха, 

гра слів (зевгма, каламбур), іронія, епітети, антономазія, гіпербола та 

зменшення, оксиморон); синтаксичні засоби стилістики (еліпс, розрив, 

асиндетон, полісиндетон, номінативні речення, повтор, інверсія, 

відокремлення і вставні речення, паралельні конструкції, парцеляція, 

риторичні питання); лексико-синтаксичні засоби стилістики (антитеза, 

градація і розв’язка, порівняння, літота, перифраз) [4: 16-22]. Велика 

кількість емоційно-забарвленої лексики, різноманітне комбінування 

стилістичних засобів та синтаксичних конструкцій надає художньому 

мовленню експресивності. 



Аналізуючи емоційно-забарвлений дискурс, Я. В. Гнезділова 

(2007) виділяє емоційний та емотивний типи дискурсу на основі 

диференціації емоційної та емотивної комунікації. Оскільки учасниками 

художнього дискурсу є автор, реципієнт та персонажі, ми, враховуючи 

дослідження  Я. В. Гнезділової, порівняли мовні засоби дискурсів автора 

та персонажів. Так, авторський дискурс ми відносимо до емотивного 

типу дискурсу, що має монологічну форму презентації, не передбачає 

безпосередньої вербальної реакції реципієнтів (читачів чи слухачів), є 

попередньо спланованим з метою здійснення емоційного впливу на 

адресатів та відображає стандарт, який цінується суспільством [2: 8-10]. 

Експресивність створюється шляхом використання лексики високого 

стилістичного тону (літературно-писемна, стилістично вишукана, 

пишномовна, поетична, книжна лексика, архаїзми, рідко вживані слова 

тощо),  високим ступенем лексичної різноманітності (в першу чергу за 

рахунок великої кількості синонімів), стилістичними прийомами, 

розширеними та ускладненими синтаксичними конструкціями, 

короткими експресивно маркованими реченнями [2: 11-15].  До 

прикладу візьмемо оповідання «Чай у готелі “Мідленд”», написане 

автором-поетом Д. Константайном (D. Constantine) та яке 

характеризується високим ступенем поетичності авторської мови: 

The wind blew steadily hard with frequent surges of greater ferocity 

that shook the vast plate glass behind which a woman and a man were having 

tea. The waters of the bay, quite shallow, came in slant at great speed from 

the south-west. They were breaking white on a turbid ground far out, tide and 

wind driving them, line after line, nothing opposing or impeding them so they 

came on and on until they were expended [6: 1].   

На відміну від авторського мовлення, персонажне мовлення є 

стилізованим. Зображуючи персонажів у певних ситуаціях, автор через 

особливості їхнього мовлення створює їхні портрети, передає їх 

психоемоційний стан. Тому, дискурс персонажів – це  емоційний 

дискурс, мовленнєвою формою якого є переважно діалог. За 

Я. В. Гнезділовою, емоційний дискурс є ситуативно залежним 

(створюється у конкретній ситуації спілкування) та динамічним 

(характеризується стрімким розвитком розмови). Він є спонтанною 

реакцією на певну ситуацію, обставини чи почуття [2: 10].  

Експресивність в емоційному дискурсі створюється шляхом вживання 

неформальної, стилістично маркованої лексики (пестлива лексика, 



сленг, жаргонізми, вигуки, лексичні інтенсифікатори емоційності, 

фамільярні слова тощо). Я. В. Гнезділова зазначає, що емоційний 

дискурс є лексично збідненим, оскільки таке мовлення складається з 

найбільш уживаних, простих слів, які першими спадають на думку 

[2: 11].   

Прикладом такого «лексично збідненого» дискурсу є діалоги 

молодих людей в оповіданні «Смертельні дороги» (автор Д. В. Вілсон 

(D.W. Wilson)): 

– Ya got uh pump er sompthen?  

– Nup, Walla said, and stressed the p. 

– Or sompthen else? 

– Buddy has a siphon. 

– Can we get et? 

– Nup. Tomorrow, I bet [7: 103].  

Художній оповідний дискурс – сформований двома дискурсними 

зонами текстових антропоцентрів (наратора і персонажів), 

«засновником» яких є автор [1: 8].  Тому, саме від автора  залежить, 

яким буде дискурс наратора (його «замісника») – емоційним чи 

емотивним. Порівняємо дискурси нараторів у оповіданнях «Смертельні 

дороги» (автор Д. В. Вілсон (D.W. Wilson)) та «Заповідник» (автор 

Г. Роуз-Інз (H. Rose-Innes)). Так, дискурс наратора  першого оповідання 

наповнений сленгізмами, що передають його емоційність: 

We’d known Animal since grade school: the north-born shit kicker, like 

Mick Dundee. A lone ranger, or something. Then in 2002 the three of us 

crammed into his ’67 Camaro to tear-ass down the Trans-Canada at eighty 

miles an hour. Vic and me had a couple hundred bucks and time to kill before 

she went back to university. That’d make it August, or just so. Animal had a 

way of not caring too much and a way of hitting on Vic [7: 95]. 

Наратор оповідання «Заповідник» передає емоції різноманітними 

стилістичними засобами (метафорами, порівняннями, персоніфікаціями, 

епітетами тощо), що робить його дискурс емотивним: 

The air inside my car crackled with the tension and unhappiness of the 

departed woman. She’d left a patch of dust on the passenger seat, a handprint 

clamed onto the door handle [5: 124]. The interior of my car was hot and 

filled with the mucousy odour of children’s distress [5: 133].  Quietly, so as 

not to disturb the lizard or any other creature, I lowered myself down from the 

pile of rocks and stepped carefully back though the grass towards the house. I 



walked along the row of trees but there was no sign of the woman in their 

meager shade [5: 133].   

Принагідно зауважимо, що у художніх аудіотворах (аудіокнигах) 

емотивність авторської лексики та емоційність персонажів подвоюється 

просодичними та інтонаційними засобами, які використовують 

професійні актори (voice actors) під час художнього озвучення текстів. 

Інтонація є тим фактором, який полегшує сприйняття на слух художніх 

творів іноземною мовою, оскільки передає почуття, емоції, підтекст як 

на емоційному, так і на інтуїтивному рівні. Темп прочитання може 

варіюватись від дуже повільного до дуже швидкого, що також створює 

відповідне емоційне навантаження на слухача, ефект присутності та 

приналежності до подій, що описуються.  

Отже, на основі порівняння диференціальних рис емоційного та 

емотивного дискурсів, аналізу мовних засобів художнього дискурсу 

сучасних англомовних оповідань, ми визначили, що дискурс автора 

художнього твору належить до емотивного типу дискурсу, дискурс 

персонажів – до емоційного, а дискурс наратора художнього твору може 

бути як емотивним, так і емоційним.  
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