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СИНТАКСИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ ДІЄСЛІВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ  

 
У статті розг лянуто синтаксичну варіативність дієслів емоційног о стану, з’ясовано специфіку синтаг матичної 

сполучуваності цієї лексико-семантичної г рупи в сучасній українській мові.   
Ключові слова: синтаксична варіативність, дієслова емоційног о стану, синтаксична модель, сполучуваність і 

валентність. 
 

У пропонованій статті поставлено за мету з’ясувати особливості синтаксичних конструкцій із 
 
дієслівними предикатами емоційного стану людини в аспекті змін їхньої сполучуваності 
залежно від зображуваної мовцем ситуації. 
 

Серед утворень із дієсловами-предикатами емоційної семантики виділяються конструктивно 
зумовлені варіанти – синтаксичні конструкції, у яких зміна форми одного з компонентів зумовлена 
появою компонента описового виразу (напр.: поважати матір – відчувати повагу до матері). 
 

Стан – семантично та структурно неоднорідна лінгвальна категорія, яка в україністиці стала об’єктом 

вивчення О.І.Леути, [10-12], А.О.Камалової, Н.В.Кавери [8], І.П.Матханової, Ф.Ш.Акмалової, М.В.Захарової. 

Найпоширенішою стала класифікація стану на внутрішній та зовнішній вияв. У межах внутрішнього стану 

дослідники розмежовують фізичний, фізіологічний та психічний стани. Зовнішній стан диференційовано за 

статичною маніфестацією особи в просторі або за особливими відношеннями з іншими істотами чи 

неістотами на бенефактивний стан (стан володіння), локативний стан (перебування предмета), соціальний 

стан, амбієнтний стан (стан середовища) та низку дрібніших неоднорідних станів, які скоординовано в групі 

ситуаційних станів [11, 59]. 
 

Дієслово як виразник семантики стану належить до основних засобів експлікації предикатів 
стану, особливо емоційного стану особи. Лексична семантика дієслова найбільш функціонально 
пристосована до ролі предиката. Стосовно цього В. Гумбольдт писав: «… усі інші слова схожі на 
мертвий матеріал, який чекає свого сполучення, і лише дієслово становить поєднувальну ланку, що 
містить у собі є життя і поширює його» [6, 199]. 
 

У своїй праці Н. Кавера дослідила, що семантико-морфологічний різновид дієслівних 
предикатів стану формує приядерну зону корпусу предикативних синтаксем цього лексико-
семантичного класу [8, 8]. Так само, як і ядерні відприслівникові предикати стану, вони експл 
ікують власне стан, що є тимчасовою характеристикою суб’єкта. Предикат стану не відтворює його 
внутрішню сутність й уможливлює те, що особа може перебувати і в інших станах. 
Характеризуючи цей тип синтаксем, дослідники установлюють їхню типологію, проте досі не 
з’ясовано особливостей кореляції між семантичними типами дієслів стану та компонентами 
формально-граматичної структури різних реченнєвих побудов.  

Дієслова емоційного стану в сучасній українській мові становлять своєрідну з погляду 
синтаксичних і морфологічних ознак лексико-семантичну групу. Стани безпосередньо пов’язані з 
часовими параметрами, реалізуючись у тому відрізкові часу, з яким співвідносяться, тобто 
вказують на тимчасову характеристику відчуттів особи (іншої статі) як змінну величину. Лінгвісти 
стверджують, що емоційний стан не є притаманною ознакою людини, яка б відбивала її внутрішню 
сутність, а є чимось плинним (непостійним) становленням цієї ознаки на часовій осі, що зумовлює 
відсутність членування його упродовж певного періоду на окремі проміжки. Стосуючись часових 
відрізків, а не точок на часовій осі, він триває і не зазнає упродовж відповідного проміжку таких 
змін, які б засвідчили перехід до іншої групи [4, 93]. 
 

Неоднорідний характер дієслів емоційного стану зумовлює різну їх класифікацію в межах 
семантичної групи. 
 

У мовознавстві дієслова емоційно-психічного стану термінологічно позначають по-різному: 
як лексеми, що виражають семантику емоційного стану (настрою), психоемоційного стану, 
переживання, ставлення. Для дієслів ставлення основними є опозиції за семами 
каузативності/некаузативності, буттєвості/становлення, активності/пасивності, 
результативності/нерезультативності, позитивності/не-гативності, довільності/мимовільності, 
інтенсивності/неінтенсивності, раціональності/ірраціональності, взаємності/зворотності тощо [1, 6]. 
 

Дієслова стану виявляють статичність на шкалі ступеня вияву емоційності, тобто здатність 
до інтенсифікації/деінтенсифікації різної сили: посилення емоційно-оцінної ознаки «добре» чи 
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«погано» чи деінтенсифікація – її послаблення. Інтенсифікація зумовлює сполучуваність 
дієслівстану з прислівниками міри і ступеня (дуже, сильно, надзвичайно, надміру тощо). 
Деінтенсифікований вияв стану може бути представлений прислівником дуже та заперечною 
часткою не у препозиції або словотворчим префіксом (недолюблювати). Напр.: Занозистого 
шахтарчука Максим теж недолюблював (Ю. Смолич). 
 

Більшість дієслів лексико-семантичної групи емоційного стану виявляє високий ступінь 
синонімізації (напр. : обожнювати, возвеличувати, гордитися, пишатися, журитися, печалитися, 
сумувати,горювати). 
 

Явище антонімії в лексико-семантичній групі дієслів емоційного стану полягає в полярності 
семантики стану як позитиву чи негативу (любити – ненавидіти, поважати – зневажати), ґрунтується на 
оцінності як позитивного чи негативного стану. Умовно виокремлюється нейтральна ланка на оцінній шкалі, 
тобто ні позитивна, ні негативна. На думку О.М. Вольф, для емоційного стану такою нейтральною точкою є 
байдужість, яка тлумачиться як ставитися ні погано, ні добре [4, 49]. 
 

У дослідженні, присвяченому дієслівним предикатам стану, О.І.Леута називає такі їхні ознаки: 
предикати стану обов’язково зорієнтовані на суб’єкт стану; стан не може створювати класи однорідних 
станів; часовий характер зв’язку стану з його суб’єктом виявляється в неможливості сполучення дієслів 

стану з родовими поняттями; дієслова стану мають значення недоконаного виду, оскільки стан не має 
внутрішньої межі; предикати стану можуть реалізовуватися у певних виявах напруженості, які передають 
адвербіальні компоненти довго, безупинно, завжди, щодня [11, 6 – 9]. Можна доповнити цей ряд частками 

ще, тільки, вже, навіть, так, зовсім та ін., які підсилюють емоційне значення дієслова, 
наприклад: – Добре, візьму і  тебе,  тільки… не  капризуй, а то з дороги поверну назад 
(С. Чабанівський). 
 

Дієслова, що позначають почуття, пов’язані з внутрішніми переживаннями особи, виражають 
психічний, морально-етичний чи інший стан як позитивний або негативний в усіх його проявах. Cема, яка 
об’єднує дієслова цієї лексико-граматичної групи, передає значення ―перебувати в якомусь  
емоційно-психічному стані, відчувати або переживати певний стан‖ . Опорними словами в розгляду- 
ваній лексико-семантичній групі є дієслова відчувати, переживати, зазнавати певного почуття.  

Дієслово містить у своїй смисловій структурі сему, яка реалізує певне відчуття та емоційну 
оцінку. Це є однією з форм відображення стану людською свідомістю емоційного стану людини. 
 

Дієслова емоційного стану виявляють динамічність на шкалі ступеня емоційності та його 
інтенсифікацію різної сили, що зумовлює їхню сполучуваність із прислівниками міри і ступеня ( дуже, 
сильно, надзвичайно, надміру тощо). 
 

У сучасних дослідженнях із дієслів-предикатів емоційного стану виокремлюють дієслова-предикати 
емоційного ставлення, а Л.М. Васильєв виділяє також дієслова емоційного переживання, які відрізняються 
від дієслів емоційного стану іншим акцентом позначення. На його думку, у конструкціях із предикатом 
емоційного стану як основний аспект розрізнення виступає «не емоційний стан, а процес емоційного 
переживання» [1, 123]. Іншу думку висловлює О.М. Вольф, розглядаючи семантику оцінки як модальну  
рамку з обов’язковими елементами (експліцитними та імпліцитними), такими, як суб’єкт  
оцінки, об’єкт оцінки, аксіологічний предикат, аспект оцінки, оцінювальний елемент і стереотип та 
шкала оцінок [4, 54]. 
 

Синтаксичні варіанти, тобто синтаксичні конструкції, які виникають унаслідок змін 
несуттєвих ознак синтаксичної моделі, на відміну від синтаксичних синонімів, при утворенні яких 
відбуваються зміни суттєвих ознак синтаксичних моделей, постійно привертають увагу дослідників 
[5; 7; 9], зокрема й тому, що при синтаксичному варіюванні ніколи не утворюються конструкції 
різних моделей та з різними синтаксичними синтаксичними зв’язками або семантико-
синтаксичними відношеннями. Явище синтаксичної варіативності широко репрезентовано як на 
словосполученнєвому, так і на реченнєвому рівнях. 
 

Стосовно дієслів емоційного стану зазначимо, що вони є досить різнорідною групою за 
морфемним складом та особливостями групування навколо суб’єкта. До лексико-семантичної 
групи дієслів емоційного стану входять лексеми:  

1) позитивного стану: веселитися, обожнювати, радіти, дивуватися, тішитися, 
відчувати, жартувати, любити, співпереживати тощо;   

2) негативного стану: хвилюватися, журитися, боятися, гніватися, сердитися, 
непокоїтися, тужити, бідувати, горювати, принадитися та ін.;   

3) нейтрального стану: відчувати, потребувати, перейматися, зазнавати та ін.  
 

На рівні речення варіативність можлива як за морфологічним представленням суб’єкта, так і 
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за семантикою правобічного валентно зумовленого предикатом об’єкта (прямого чи об’єкта, 
якийспричинює той чи той стан).  

За характером суб’єкта емоційного стану особи основна інтенційна модель має такі варіанти: Subj 

(особа, представлена іменником) – Praed Vf : Батько успокоювався, м’якнув, цілував сина 
(О.Кобилянська);  

Subj (особа, особовий займенник (за наявності звертань) або вказівного займенника) – Praed 

Vim: Ти не гнівайся, сестро, на мене;  
Subj (неістота) – Praed Vf : Од щирих слів любої жінки серце його вспокоювалось , сувора натура, 

загартована давнім злиденним життям, м’якшала (Панас Мирний). З-за широкого лиману 
Журиться сопілка (А.Малишко). 
 

В українській мові досить часто дієслова емоційного стану вживаються без експлікації суб’єкта, 
наприклад в означено-особовому реченні: Люби, цілуй, безумствуй, хлопче (М. Рильський); – Та бери ж, 
чого запишалася, – прикрикнула мати. – Людина дає, а воно ще й індичиться (Ю. Збанацький). 
 

За характером об’єкта емоційного стану особи основна інтенційна модель може мати такі 
варіанти:  

Subj – Praed Vf – Obj (особа): Це вона, Марта, підбила жінок піти до Стадницького вблагати 
його змилостивитися над дітьми, коли нема милості до батьків (М. Стельмах);  

Subj – Praed Vim – Obj (особа, виражена особовим займенником): Ви не журіться мною, Я 
дам собі раду (В. Стефаник).  

Об’єкт у таких моделях може бути виражений іменником, особовим (означальним) 
займенником на позначення осіб, абстрактних понять, рідше предметів.  

Subj – Praed Vf – Obj (виражений назвою абстрактного поняття): Мала те задоволення, що 
вона не потребувала журитись своїм «завтра» ; 

Subj (особа) – Praed Vf – Obj (виражений назвою конкретного предмета): Я не встидаюсь сліз, 
пролитих стиха За молодих надій (Уляна Кравченко); 

Subj (особа) + Subj (особа) – Praed Vf  – Obj: Дядько з тіткою змилостивилися над ними, 
взяли до себе; 

Subj (абстрактне  поняття,  назва угруповання)  – Praed Vf  – Obj: Раптовість удару 
приголомшила ворога, що колона змішалася (Ю. Бедзик); 

Subj (неістота) – Praed Vf – Obj (виражений займенником): Хіба доля не змилосердиться 
над нею? (М. Слабошпицький);  

Subj (неістота) – Praed Vf – Obj (виражений субстантивованим прикметником): Поле не 
говіркого – роботящого любить (М. Стельмах). | 
 

Дієслова емоційного стану можуть утворювати також конструкції і з тривалентними залежними від 
предиката компонентами, наприклад: Ти прокляв нас прокльоном важким за жорстокість, 
упертість і зраду (Леся Українка). 
 
Отже, специфіку дієслів емоційного стану становить їхня обов’язкова сполучуваність із суб’єктною 
синтаксемою як компонентом, що виражає значення неактивності, пасивного носія стану. 
Інтенційно-валентний потенціал дієслів стану зумовлює своєрідне семантико-синтаксичне 
моделювання структури речення. Позицію суб’єкта (експліцитну чи імпліцитну) займа ють назви 
осіб або рідше інших істот та предметів як образно уособлених, а позицію предиката – дієслова, що 
позначають внутрішній стан суб’єкта як результат зовнішнього впливу, спричиненого чимось. 
Правобічну, як і лівобічну, валентність дієслів виражать переважно назви істот, меншою мірою – 
абстрактні назви та назви уособлених предметів. 
 

Аналіз дієслів емоційного стану засвідчив можливість варіантного представлення їх у 
структурі простого елементарного речення як предикатів одновалентних, якщо увага 
зосереджується на самому емоційному стані, або двовалентних, якщо виражений об’єктним 
компонентом, на якому зосереджено увагу як на причині стану, або тривалентних, за наявності 
необов’язкового локативного чи причинового компонентів. Варіантність конструкцій визначає 
зображувана в реченні ситуація. На своєрідність сполучуваності й реалізації синтаксичної 
валентності дієслів емоційного стану вказує і тлумачний Словник української мови (в 11-ти томах), 
даючи помітки: «без додатка», «образно», «розмовне», «застаріле». 
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The article discusses the syntactic variability of verbs of emotional state, specific syntagmatic combinability of lexical-semantic 

group in modern Ukrainian language changes in terms of their compatibility and depending on the situation depicted by a speaker 
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