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В останнi десятилiття мовознавцi досить активно вивчають емо-
цiйнi переживання в рiзних напрямках i аспектах. У свӧıй статтi
ми спробумо описати, як представленi емоцïı групи «Спiвчуття»
в укрӓıнськiй мовнiй картинi свiту. Лексеми,що називають цi почуття1,
ми об’днумо в семантичне поле «Спiвчуття». Слiдом за В.Ю. Апре-
сян, семантичне поле ми розумiмо як набiр частиномовно рiзнорiдних
емотивних слiв i виразiв, який вiдобража цiлий спектр пiдтипiв емоцiй
усерединi бiльшого емоцiйного типу [Апресян 2014, 419]. Предмет на-
шого дослiдження становить контекстна сполучуванiсть конституентiв
семантичного поля «Спiвчуття» в художнiх текстах, що в електронно-
му виглядi входять до Укрӓıнського нацiонального лiнгвiстичного кор-
пусу2. Прийнято вважати, що мовна об’ктивацiя емоцiйних пережи-
вань зазвичай вiдбуваться за допомогою метафор. «Оскiльки внутрiш-

1 Звертамо увагу на те, що термiни почуття, емоцïı, емоцiйнi переживання у лiнг-
вiстичних працях прийнято використовувати як синонiми.
2 Укрӓıнський нацiональний лiнгвiстичний корпус,[online], http://unlc.icybcluster.
org.ua/virt unlc/, [08.02.2017].
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нiй свiт людини моделються за зразком зовнiшнього, матерiального
свiту, основним джерелом психiчнӧı лексики  лексика “фiзична”, яка
використовуться у вторинних, метафоричних значеннях» [Арутюно-
ва 1976, 95]. Хоча тiлеснi реакцïı, що супроводжують почуття, можуть
описуватися й за допомогою мовних одиниць, вжитих у буквальному
значеннi. Окрiм того, як зауважують В.Ю. Апресян та Ю.Д. Апре-
сян, iснують вирази, якi з однаковим успiхом можна квалiфiкувати i як
буквальнi, i як метафоричнi, наприклад: холодеть от страха [Апре-
сян 1993, 31].

Дослiджуючи репрезентацiю емоцiй групи «Спiвчуття» в укрӓıнсь-
кiй мовнiй картинi свiту, нам вдалося виявити, окрiм прямӧı фiксацïı ı̈х
зовнiшнiх проявiв, метафоричну концептуалiзацiю внутрiшнього впли-
ву, iнтенсивностi почуттiв, ı̈х температурних, квантитативних, темпо-
ральних характеристик, оцiнки та асоцiативних образiв.

Як показав аналiз матерiалу, зовнi емоцïı групи «Спiвчуття» най-
частiше манiфестуюються:

– у поглядi: спiвчутливi очi, погляд; спiвчутливо подивитися, гля-
нути, проводжати поглядом; зi спiвчуттям глянути, подивитися,
заглянути у вiчi; спiвчуття прочитати в очах, висловити погля-
дом; погляд, сповнений спiвчуття; спiвчутливiсть свiтиться в очах;
жалiсливi очi, погляд;жалiсливо подивитися, поглянути;жалiснi очi,
погляд; жалiсно дивитися, глянути; очi, сповненi жалостi; з жалi-
стю подивитися; з жалем подивитися, глянути, кинути погляд;жаль
виливаться (випромiнються) з очей; жаль свiтиться (розгорiвся,
проступав) в очах; очi пойнялися (зацвiли, спалахнули) жалем; по-
гляд, повний жалю;

– у голосi: спiвчутливi слова, нотки в голосi, зiтхання, iнтонацiя,
шепотiння, голос; спiвчутливо сказати, промовити вигукнути, вимо-
вити, вiдповiсти, заговорити, запитати, звернутися, зiтхнути, мо-
вити, обiзватися, озватися, проказати, радити, шепотiти; зi спiв-
чуттям заговорити, обiзватися, зауважити, запитати, шепотiти-
ся; спiвчуття забринiло (вiдчувалося, пробилося) в голосi; крик спiв-
чуття; з нотками спiвчуття в голосi; голос, сповнений спiвчуття;
жалiсливi слова, голос, нотки в голосi; жалiсливо сказати, запита-
ти, шепотiти, промовляти; жалiснi нотки, голос, зiтхання; жалiсно
говорити, сказати, питати, промовити, зiтхнути; жалiсть почула-
ся в словах, задзвенiла в голосi; жалощi почулися в голосi; жаль по-
чувся (звучав) у голосi; голос, сповнений жалю; з жалем промовляти,
обiзватися, розповiдати, сказати, прошепотiти, зiтхнути; з жалю
задрижав голос; говорити з нотками жалю в голосi;
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– у мiмiцi та виразi обличчя: спiвчутливий вираз обличчя; спiв-
чутливо насупитись, усмiхатись; спiвчуття з’явилося (промайнуло,
розлилося) на обличчi; спiвчуття запеклося на вустах; зблiднути вiд
спiвчуття; зi спiвчуттям кривити (кусати) губи; жалiсливе облич-
чя; жалiсна мiна (посмiшка, усмiшка, гримаса); жалiсно всмiхати-
ся, скривити уста, кривитися, клiпати очима, склiпувати повiками;
морщитися вiд жалостi; скривитися вiд жалощiв;жаль скривив губи;

– у рухах тiла: спiвчутливо похитати (покивати, кивнути) го-
ловою, розводити руками, взяти попiд руки, поплескати по плечах,
покласти руку на плече, потиснути (стиснути) руку, нахилитися над
кимось, озиратися; зi спiвчуттям потиснути руку, обняти; жалiсли-
во (жалiсно) похитати головою.

Можна спостерiгати фiзiологiчну екстериоризацiю емоцiй групи
«Спiвчуття» у виглядi плачу, слiз: сльоза спiвчуття; спiвчутливо
плакати; ридати (розплакатися) з жалю; вiд жалю на очi набiгли
сльози; сльози передавили горло жалем.

Аналiз фактичного матерiалу свiдчить, що експлiкацiя внутрiшнiх
проявiв емоцiй групи «Спiвчуття» в укрӓıнськiй мовi вiдбуваться ви-
ключно за допомогою метафоричних дескрипцiй. Можна знайти опис
впливу цих почуттiв на функцiонування:

– серця: вiд спiвчуття серце лускаться, краялося, защемiло; спiв-
чуття стискало серце; жалiсть здавила (стиска) серце, бере за сер-
це, пiдступила пiд серце; жалощi роздирають серце; вiд жалощiв сер-
це обливаться кров’ю; серце краялося з жалощiв; серце розривалося
(стискалося, краялося, млiло) з жалю; серце заболiло (краялося, ро-
зриваться) вiд жалю; жаль здавив (стиснув, краяв, пройняв, розри-
ва) серце, бере (ущипнув, хапав) за серце;

– душi (нефiзичнӧı складовӧı людини): спiвчуття краяло (роз’я-
трило, роздира) душу;

– грудей: жалiсть (жаль) стиска груди;
– горла: жаль передавив (стиснув) горло; жаль затис горло до

слiз; сльози передавили горло жалем;
– усiх внутрiшнiх органiв: од жалощiв усе всерединi перевер-

таться.
Мовна свiдомiсть найчастiше вмiщу почуття в душi або в сер-

цi людини. В укрӓıнськiй лiнгвокультурi вмiстилищем емоцiй групи
«Спiвчуття» можуть виступати:

– серце: спiвчутливе, жалiсливе серце; спiвчувати всiм (щирим)
серцем; вiдчути (розбудити) спiвчуття в серцi; спiвчуття ворухну-
лося (зродилося) в серцi; серце сповнються спiвчуттям;жалiти всiм
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серцем;жалiсть заскiмлила (защемiла) в серцi;жалощi увiйшли в сер-
це; жаль збирався (прокинувся, ворухнувся) в серцi, лежав на серцi,
сповняв серце; серце зайшлося жалем; вiдчувати (чути) в серцi жаль,
наприклад:

«А ще пiзнiше Олеся остаточно захопила трагiчна iсторiя iнже-
нера Ернана Рамiро, i вiн усiю душею вiдчув, як його серце спов-
нюється спiвчуттям i симпатiю до стiйкӧı, незламнӧı людини,
що пройшла такий важкий життвий шлях (...)» (В. Владко); «Зiт-
хнула я, жалощi свӧı сховала на саме дно в серцi й пiшла до ро-
боти...» (О. Кониський); «Ви що, отче, – хотiв обуритися Яровит,
а видав iз серця жалiсть (...)» (Д. Мiщенко); «Але, помiтивши
сльози в Гафiйчиних очах, вона замовкала, жаль сповняв ı̈̈ı серце
i вилiтав довгим зiтханням» (М. Коцюбинський);

– душа: спiвчувати в душi, у глибинi душi, всiю душею; спiвчут-
тя заворушилося в душi; пробудити в душах спiвчуття; душа прой-
маться спiвчутливiстю до когось; жалiти всiю душею; жалiсть
прокинулася (ворухнулася) в душi; струна жалостi озвалася в душi;
жалощi обступають (опановують) душу, вирвалися з душi, ворухну-
лися в душi; вiдчувати жалощi в душi; жаль прокидаться в душi,
ворухнувся в глибинi душi, кра (порушив) душу, струмiнцем цiдився
в душу; жалем пройматься (огортаться) душа; в душi прокинулося
почуття жалю, обзиваться струна жалю, наприклад.:

«Але десь у найпотаємнiшому кутиковi душi досi, не залеж-

но нi вiд чого, жеврiла ледь помiтна iскрина спiвчуття до тïı
божевiльнӧı, причиннӧı дiвчини (...)» (I. Бiлик); «Панi губернаторо-
ва змахнула з очей мимовiльну сльозу й замовкла. В душi отамана
ворухнулись жалощi...» (М. Старицький); «З другӧı сторони, знов
обзивається чомусь в ı̈̈ı душi якась струна жалю i за Грицем.
Вiн сирота, як ı̈й розказував, без матерi, батька, пiдкинена дитина»
(О. Кобилянська);

– груди: жалiсть вириваться (пiдiйматься) з грудей; жаль во-
рухнувся (наростав) у грудях, наповню груди; почуття жалю проки-
нулося (розлилося) в грудях, наприклад:

«Палагна поправляла полотно на мерцевi, а ı̈̈ı пальцi чули холод
мертвого тiла, тодi як теплий солодкавий дух воску, що стiкав по
свiчках, пiдiймав з грудей до горла жалiсть» (М.Коцюбинський);
«Пекучий жаль за спотворену долю цïı дiвчини поступово наро-
став у мӧıх грудях» (Д. Бiлий);

– уся людина в цiлому: спiвчуття проймало когось, прокинулося
в комусь; жалiсть зароджуться (стрепенулася) в комусь, ввiйшла



РЕПРЕЗЕНТАЦIЯ ЕМОЦIЙ ГРУПИ «СПIВЧУТТЯ» В УКРАÏНСЬКIЙ... 353

в когось; жаль прокидався всерединi в когось, ворухнувся в комусь;
пробудити, збудити, здушити в комусь жаль; почуття жалю заво-
рушилось у комусь, наприклад:

«Тепер Оксана почула, що i в нiй стрепенулася не тiльки жi-

ноча жалiсть» (М. Стельмах); «При зустрiчi вона дивилась на Ко-
маху з легкою iронiчною посмiшкою, а всерединi в нёı прокидався
жаль» (В. Домонтович).

Окрiм фiксацïı тiлесних проявiв емоцiй групи «Спiвчуття» в укрӓı-
нськiй мовнiй картинi свiту можна виявити такi ı̈х ознаки, як:

– iнтенсивнiсть i глибина почуття: спiвчуття – безмежне, всепо-
глинальне, глибоке; жалiсть – м’яка, тиха, невимовна, глибока; жало-
щi – безмежнi, великi; жаль – тихий, великий, несказанний, безмеж-

ний, невимовний, невичерпний, безмiрний, глибокий, нестямний; жаль
трiшки-трiшки ворушився, ще не прокинувся на повну силу, посту-
пово наростав; жаль злегка, трохи, дуже, без мiри, до болю, до слiз,
до щему, нестерпно, невимовно; жалко дуже, до болю, до слiз; шкода
дуже, до болю, наприклад:

«Тiльки шкала страждань, спiвчуття до чужого страждання,
завiбрувала у мене в душi на найвищiй нотi (...)» (В. Рубан); «Пе-
куча туга, невимовна глибока жалiсть обiймали кожного (...)»
(П. Мирний); «Жаль в його серцi ще не прокинувся на повну си-
лу» (Ю. Бедзик);

– температурнi ознаки: спiвчуття – тепле, гаряче, холодне; га-
ряча хвиля спiвчуття; огрiтий спiвчуттям; тепле спочуття; тепло
спочуття; пекучiжалощi;жаль – пекучий,теплий;жаль пече вогнем;
гарячий струмiнець жалю; остудити жалiсть, наприклад:

«Мимохiдь глянувши на свого асистента, Берн раптом вловив
у його синiх очах тепле спiвчуття» (О. Бердник,Ю. Бедзик); «Ви-
раз обличчя дiвчини важнiв. У нёı вже збуджувалося гаряче спiв-
чуття до цього, здавалося, дуже щирого, але ж якогось чудного,
ну зовсiм “безґрунтовного” хлопця» (Д. Бузько); «I якась щемлива
жалiсть охопила парубка, гаряче, мов горiлчаний вогонь, по-
котилась п руках i ногах» (М. Стельмах);

– квантитативнi ознаки: крапля, краплина, скалочка, крихта,
крихiтка спiвчуття; крихта, капелька жалостi; крихта, крихiтка
жалю, наприклад:

«Невже у Вас не знайдеться бодай краплини спiвчуття чи хо-
ча б крихiтки жалю до мене, Вашӧı нещаснӧı ученицi?» (М. Сиро-
тюк); «Ох, мабуть, вiн провинивсь перед товариством! А в ı̈х нема
нi крихти жалостi» (П. Кулiш);
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– темпоральнi ознаки: запiзнiла жалiсть; жалiсть на мить; рап-
товий натиск жалостi; раптовий жаль; жаль закрався на хвилину.

Невiд’мною складовою мовного образу емоцiй  ı̈х оцiнка3, яка
найчастiше виражаться за допомогою епiтетiв. Емоцïı жалостi та жа-
лощiв можуть оцiнюватися як позитивно (у випадках, коли об’кт по-
чуття виклика любов, нiжнiсть, симпатiю), так i негативно (якщо
об’кт виклика зневагу, вiдразу, огиду), спiвчуття ж завжди оцi-
нються позитивно:

– позитивна оцiнка: спiвчуття – доброзичливе, дружн, жалiсли-
ве, жертовне, заколисливе, зворушливе, людське, материнське, мило-
стиве, шанобливе, щире, щиросерде; жалiсть – просвiтлена, м’яка,
спiвчутлива, щира; жаль – нiжний, щирий;

– негативна оцiнка: жалiсть – зневажлива, образлива; жалiсть
принижу, обража; гидливi жалощi, наприклад:

«До матерi, передчасно змарнiлӧı, безпомiчнӧı, вiн ставився зi
зневажливою жалiстю» (А. Дмитрук); «Кiлька разiв Майя пори-
валась написати Андрiвi, але зупиняла себе. Так, вiн би ı̈̈ı зрозумiв!
Тiльки хто зна, чи не зародиться в ньому почуття зневаги та об-
разливӧı жалостi до тïı, яка не може дати собi ради?» (М. Даш-

кiв); «Тож розгорнула пелюшки, а сама ревниво дивиться на незна-
йому: скривиться вiд гидливих жалощiв чи нi» (I. Бiлик).

Дуже часто емоцïı групи «Спiвчуття» виступають у супроводi та-
ких позитивних емоцiй, як любов, нiжнiсть, симпатiя, а також синонi-
мiчних з групи «Спiвчуття», наприклад:

«Юра Муратов, становище якого було жахливе, викликав у ı̈̈ı ду-
шi таку нiжнiсть i спiвчуття, неначе це була ı̈̈ı рiдна дитина»
(О. Сизоненко); «Та розповiдь медсестри викликала в душi комбрига
батькiвську жалiсть i симпатiю до Федька» (�. Доломан); «– Вiн
не сказав тобi правди, доню, – так само тихо вiдповiв лiсничий, по-
чуваючи, як глибокий жаль i любов до цïı дiвчинки крають йому
серце» (О. Донченко); «Сiрко ще раз поглянув на Лаврiна, i раптом
його серце заплеснула хвиля жалю та нiжностi» (Ю. Мушкетик);
«Жалiсть i спочування здавило серце в Комашка» (I. Нечуй-Ле-
вицький); «Матусю! матусю! – припадаючи до нёı, мовив Кирило.
У його карих добрих очах свiтився жаль; у ласкавому голосi почу-
валися жалощi» (П. Мирний).

3 Докладно про оцiнку емоцiй групи «Спiвчуття» див.: Нiколанко Л.I., 2016, Оцiн-
ка в мовнiй концептуалiзацïı емоцiй групи “Спiвчуття” (на матерiалi польськӧı,
укрӓıнськӧı i росiйськӧı мов), “Мовознавство”, № 3, с. 32–40.
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Значно рiдше емоцïı групи «Спiвчуття» можуть актуалiзуватися
поряд з такими негативними почуттями, як зневага, вiдраза, огида, по-
горда, набуваючи при цьому у свiдомостi мовцiв негативнӧı конотацïı,
наприклад:

«Хазяйка дому чмихнула, коли його побачила, i провела лукавим,
довгим поглядом. (...) В тому поглядi помiтив вiн зневагу i спiв-
чуття...» (В.Шевчук); «(...) i пухлi вуха, i виразки на губах, i розма-
льоване висипом тiло викликали вiдразу й одночасно спiвчуття»
(М. Василенко); «(...) в тiй усмiшцi була якась погорда чи спiвчут-

тя (...)» (Ю. Винничук); «Кiлька разiв Майя поривалась написати
Андрiвi, але зупиняла себе. Так, вiн би ı̈̈ı зрозумiв! Тiльки хто зна,
чи не зародиться в ньому почуття зневаги та образливӧıжалостi
до тïı, яка не може дати собi ради?..» (М. Дашкiв); «– Артуре, –
озвалася Бренда, дивлячись на Гаральда з жалiстю й вiдразою. –
Це параноя. Його мiсце в психлiкарнi, серед божевiльних» (О. Авра-
менко, В. Авраменко).

Як свiдчать лiнгвiстичнi данi, конституенти дослiджуваного се-
мантичного поля часто поднуються з iменником бiль. У такий спосiб
вiдбуваться експлiкацiя особливо болiсного переживання цих почуттiв
експерiнцером, наприклад:

«Прочитавши ı̈̈ı [телеграму], священик миттво пройнявся бо-
лем i спiвчуттям за долю молодого юнака i його родини» (В. Се-
ремчук); «З болем i жалiстю збагнув, що стара ще й досi вигля-
да свого Iвана» (М. Стельмах); «Одна згадка про нёı змусила Добри-
ню здригнутися. Серце стиснулося вiд болю та жалю» (В. Малик);
«Йому стало чомусь до болю жаль ı̈̈ı, жаль, що вiн може зроби-
ти ı̈̈ı нещасною, адже його смерть розбила б i ı̈й життя, розбила
назавжди» (О. Гончар).

Аналiз фактичного матерiалу показу, що болiснiсть переживання
емоцiй групи «Спiвчуття»  причиною концептуалiзацïı ı̈х в укрӓıн-
ськiй мовнiй картинi свiту як душевного, а часом навiть фiзично-
го болю: спiвчуття – болiсне, гостре, гiрке, проникливе, щемливе;
жалiсть – гостра, пронизлива, щемлива, пекуча; жалiсть пройняла
душу, защемiла в серцi; гострий бiль жалощiв; плакати з жалощiв;
пекучiжалощi; серце краялося з жалощiв, обливаться кров’ю вiд жа-
лощiв; жаль – гострий, болючий, жалкий, пекучий; жаль пройняв (пе-
че) когось; болюче почуття жалю; серце розривалося (стискалося,
краялося) з жалю; серце заболiло (краялося, розриваться, защемiло)
вiд жалю, наприклад:

«I щоразу потiм цей смуток покори беззахисних людей перед
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цiю незримою силою викликав в менi болiсне спiвчуття» (В. Лi-
совий); «Сидiр вiдчув гостру жалiсть до дiвчини, такӧı упоко-
ренӧı, втомленӧı хворобою, незвично тихӧı i слабкӧı, як стебли-
на» (М. Малиновська); «I якась щемлива жалiсть охопила па-
рубка (...)» (М. Стельмах); «Вiн перейнявся пекучими жалоща-
ми до жiнки, яка подарувала йому життя, сама здолавши нелег-
ку життву дорогу» (I. Бiлик); «(...) болючий жаль до молодо-
го життя, що на ı̈̈ı очах боролося з смертю, обхопив серце жiнки»
(А. Кащенко); «Тяжкi роздуми-спогади нахилили його голову над лiж-

ком знесиленӧı жiнки, а серце щемiло вiд невимовного жалю»
(I. Пiльгук).

Стихiйнiсть, високий ступiнь iнтенсивностi впливу емоцiй групи
«Спiвчуття» на експерiнцера переда асоцiативний образ агресора:
спiвчуття стискало (краяло) серце, роз’ятрило (краяло) душу; сер-
це лускаться (краялося, защемiло) вiд спiвчуття; жалiсть душила
когось, перехоплю комусь подих, стиска (здавила, вколола) серце,
стиснула груди; жалощi охопили, роздирають серце, опановують ду-
шу; пiддатися жалощам; жаль мучив когось, здавив (стиснув, прой-
няв, розрива, кра) серце, роздира (кра) душу, ущипнув (хапав) за
серце, полоснув по серцю, стиснув горло, наприклад:

«Довго пiсля описаних подiй я розмiрковував над усiм, що ста-
лось, i гостре спiвчуття до цïı людини стискало менi серце»
(В. Заць); «(...) а Чубенка душила жалiсть i злiсть» (Ю. Янов-
ський); «Жалiсть стискувала Пенове серце лещатами» (Л. За-
лата); «А як не мучитиметься, коли он якi болi в серцi i якi жало-
щi роздирають серце» (Д. Мiщенко); «Мене мучив глухий жаль
за ним, а його блiде, вiд болю змiнене лице стояло неустанно передi
мною» (О. Кобилянська); «(...) Карло вийшов до коня. Чомусь жаль
полоснув по серцю. Кiнь обернув голову i, тремтнувши повiками,
обронив крупну сльозу» (Г. Колiсник).

Доволi часто емоцïı групи «Спiвчуття» в укрӓıнськiй мовi можуть
уподiбнюватися до воднӧı стихïı, яка здатна проявлятися з рiзною
силою i в рiзному обсязi – вiд крапельки до бурхливӧı хвилi. Цi емоцïı
можуть наповнювати4 людину, ı̈̈ı душу, серце, очi, розливатися по об-
личчю: спiвчуттям наповнене (сповнються) серце, переповненi сло-

4 Усвiдомлюмо, що основне значення дiслова наповнювати i однорiдних лексем
пов’язане не лише з рiдиною, а й з iншими субстанцiями, якi можна накладати, на-
сипати тощо, але стосовно концептуалiзацïı спiвчуття вважамо, що тут вiдбулось
метафоричне перенесення саме значення, пов’язаного з рiдиною.
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ва, переповнена душа, залило когось; бути повним (сповненим) спiв-
чуття; сповнитися спiвчуттям; погляд (голос), сповнений спiвчут-
тя; спiвчуття розлилось на обличчi; крапля, хвиля спiвчуття; кра-
пелька, припливи жалостi; захлинатися вiд натиску жалостi; нали-
тий почуттям жалощiв; серце, повне жалощiв; жаль наповню гру-
ди, поплив iз серця; хвиля, краплина, крапелиночка, струмiнець жалю;
серце облилось (налите) жалем; почуття жалю розлилося в грудях,
наприклад:

«А ще пiзнiше Олеся остаточно захопила трагiчна iсторiя iнже-
нера Ернана Рамiро, i вiн усiю душею вiдчув, як його серце спов-
нюється спiвчуттям i симпатiю до стiйкӧı, незламнӧı люди-
ни, що пройшла такий важкий життвий шлях (...)» (В. Владко);
«Нема-нема та й нападали на нього припливи жалостi» (М. Пав-
ленко); «Чутливе материне серце обiллялось жалем на одну думку,
що дитина мерзла б або й зовсiм замерзла в далекiй холоднiй дорозi»
(М.Коцюбинський); «Ксеня лежала, скулившись у клубочок, стогнала
в забуттi. Хвиля жалю пiдкотилася до мого серця» (О. Бердник);
«Вовки та собаки... Пам’ятаю гостре почуття жалю, яке роз-
лилося в грудях, коли вперше побачив свӧıх майбутнiх вихованцiв.
Ïм було не бiльше мiсяця» (Г. Вдовиченко); «Тихийжаль завжди мене
обливає, коли бачу занепалих (...)» (В. Шевчук).

Образ воднӧı стихïı може доповнюватися температурними озна-
ками, наприклад:

«Галя Рижко вперше бачила Миколу Петровича в такому станi,
– змученого, слабкого, вкрай стомленого. Гаряча хвиля спiвчут-

тя сколихнула ı̈̈ı душу» (В. Владко); «Тоненьким гарячим струмiн-
цем цiдився в душу жаль. Холоду до болю стало шкода Олександра
Кiндратовича» (Ю. Мушкетик).

Образ вогню в концептуалiзацïı емоцiй групи «Спiвчуття» пере-
да iнтенсивнiсть чи мiру ı̈х прояву: iскорка (iскрина, вогник) спiв-
чуття жеврi (тлi, горить); жалiсть розпалилась; iскра жалостi;
вогненний жаль; полум’я, вогонь, iскорки жалю;жаль спалахнув у сер-
цi, розгорiвся в очах; спалити серце жалем, наприклад:

«А Лаврiн почував, що i в його серцi жеврiє надто маленький
вогник спiвчуття Захарковi (...)» (Ю. Мушкетик); «Збирала його
[Тимка] в далеку дорогу молода дружина, гарячими сльозами личко
мила, серце жалем на попiл спалила (...)» (Г. Тютюнник); «Вiн
зирнув на нёı i приклався до борщу i ı̈в з такою пожаднiстю, що
знову спалахнув у ı̈̈ı серцi вогненний жаль» (В.Шевчук); «Новiтн
пекло, що його вигадали самi люди, оточу солдат, що несуть тiло
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пораненого друга. Огонь жалю спалює серце Бойка i цей огонь
пекучiший за огонь набӧıв» (Г. Шкурупiй).

Емоцïı спiвчуття i жалю можуть асоцiюватися з образом свiтла:
спiвчуття (спочування) свiтилося в очах; спiвчуттям засяяло личко,
горiли (засвiтилися) очi; сяйво спочуття; спiвчутливiсть свiтилась
в очах; жаль свiтився в очах, випромiнювався з очей, наприклад:

«Ï̈ı зморшкувате личко засяяло спiвчуттям (...)» (�. Гуца-
ло); «Саня пiдвела на Комашка свӧı очi й переглянулася з ним. В ı̈х
свiтилось спочування й ласкавiсть до Комашка» (I. Нечуй-Левиць-
кий); «– Матусю! матусю! – припадаючи до нёı, мовив Кирило. У йо-
го карих добрих очах свiтився жаль; у ласкавому голосi почувалися
жалощi» (П.Мирний); «Дiма перефокусував погляд, намагаючись роз-
дивитись обличчя жiнки, що схилилася над ним. У нього стиснулося
горло, коли вiн виявив, що на нього дивляться небесно-блакитнi очi,
з яких випромiнюються тепло, спокiй,жаль та любов...» (П. Чор-
ний, В. Шило).

Емоцïı групи «Спiвчуття» в укрӓıнськiй мовi можуть асоцiюватися
ще з кiлькома образами:

– з образом людини: нiма, сльозлива, спiвчутлива, сувора, щира
жалiсть;жалiсть прокидаться (прокинулась, пробудилась) у комусь,
бере за серце, пiдступила пiд серце; жалощi охопили (взяли) когось;
боязкий, мовчазний жаль;жаль взяв (охопив) когось, ворухнувся (про-
кинувся) в комусь, бере за серце;

– з образом тварини: жалiсть заскiмлила, стрепенулась, пово-
рухнулась у серцi;

– з образом рослини: «Ця сумна подiя, сподiвамось, посiє в сер-
цi твӧıм спiвчуття до покiйного i змiнить гнiв на милiсть» (Д.Мi-

щенко);
– з образом квiтки: «Надаремне вiн глушив у собi жалiсть – во-

на розквiтла, як пахуче гроно, заволодiла ним до краю» (Ю. Янов-
ський); «Ти послав свою книгу найретельнiшому читальнику: вiн чи-
та й перечиту ı̈̈ı, i спiвчуття його – нiби вогняна квiтка серед
ночi» (В. Шевчук);

– з образом лiкiв: «Одна... Нема рiднӧı душi, щоб щирим сло-
вом, спiвчуттям загӧıла рани сердечнi, заспокӧıла, пiдтрима-
ла...» (М. Коцюбинський);

– з образом музичного iнструмента: «А дочитавши i дiзнав-
шись про мо життя, змiниш про мене думку, i в твому серцi
ворухнеться хоча б одна струна спiвчуття до мене...» (В. Ма-
лик).



РЕПРЕЗЕНТАЦIЯ ЕМОЦIЙ ГРУПИ «СПIВЧУТТЯ» В УКРАÏНСЬКIЙ... 359

Таким чином, аналiз контекстнӧı сполучуваностi назв емоцiй групи
«Спiвчуття» в художнiх текстах, що знаходяться в базi Укрӓıнського
нацiонального лiнгвiстичного корпусу, дозволив представити дескрип-
цiю цих почуттiв в укрӓıнськiй мовнiй картинi свiту i пiдтвердити те-
зу про те, що мовна репрезентацiя емоцiй у переважнiй свӧıй бiльшо-
стi здiйснються за допомогою метафор. Мовний образ почуттiв ство-
рються за допомогою опису ı̈х зовнiшнiх та внутрiшнiх проявiв, мета-
форичного вiдображення iнтенсивностi емоцiйних переживань, ı̈х тем-
пературних, квантитативних та темпоральних характеристик, оцiн-
ки та асоцiативних образiв. Вмiстилищем емоцiй групи «Спiвчуття»
в укрӓıнськiй лiнгвокультурi зазвичай виступають душа, серце, груди
або ж уся людина в цiлому. Феномен емоцiй групи «Спiвчуття» поля-
га в тому, що людина може переживати ı̈х не лише по вiдношенню
до тих, до кого вона вiдчува любов, нiжнiсть, симпатiю, а й стосовно
тих, хто виклика негативнi почуття зневаги, вiдрази, огиди. Асоцiа-
цiя емоцiй групи «Спiвчуття» в укрӓıнськiй мовнiй свiдомостi з таки-
ми образами, як бiль, агресор, вогонь, свiдчить не про деструктивний
характер цих почуттiв, а про ı̈х стихiйнiсть та силу впливу на екс-
перiнцера.
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ськӧı мов), “Мовознавство”,№ 3, с. 32–40.]
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THE REPRESENTATION OF EMOTIONS OF THE GROUP «COMPASSION»
IN THE UKRAINIAN LANGUAGE WORLD PICTURE

S U MM A R Y

Key words: conceptualization, description, representation of emotions, language picture
of the world, associative images

Analyzing co-occurrence of nouns naming emotions of the group «Compassion»
with other words as registered in the Ukrainian national linguistic corpus, the
author provides the description of these emotions in the world picture of Ukrainian:
their outer and inner manifestations, intensity, duration, thermal and quantitative
characteristics as well as their assessment. Also, she describes the conceptualization
of emotions of the group «Compassion» in Ukrainian language consciousness.


