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УДК 811.161.2’42 Н. В. Піддубна

ТОРУЮЧИ шЛЯХ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЦІ ЕМОЦІЙ

(Сліпецька  В. Лінгвістика емоцій: формування і розвиток  
(історико-теоретичний опис; бібліографічний покажчик) / наук. 
ред. докт. філол. наук, проф. Т. А. Космеда. Дрогобич: Редакційно-
видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного уні-
верситету імені Івана Франка. 2017. 354 с.)

Останнє десятиліття в  українському мовознавстві все частіше 
розробляються наукові проблеми й  напрями, що  стосуються низки 
питань взаємозв’язку лінгвістики з іншими суміжними науками, як-
от: літературознавство, психологія, релігієзнавство, правознавство 
тощо. І  саме міждисциплінарність та  синтетичність є їхніми визна-
чальними й  характерними рисами. На  тлі вже доволі добре розро-
блених в  українському мовознавстві синтетичних наук своєрідною 
цілиною є лінгвоемоціологія, що формується на межі різних і нелінг-
вістичних, передовсім психології та філософії, і лінгвістичних наук: 
лінгвофілософії, психолінгвістики, лінгвоаксіології, лінгвокульту-
рології, лінгвокогнітології, лінгвоконцептології, етнолінгвістики, 
гендерної лінгвістики, теорії та історії мовознавства, зіставної та по-
рівняльно-типологічної лінгвістики.

Рецензована синкретична праця, що  поєднує історико-теоре-
тичний опис матеріалу з  бібліографічним покажчиком, має на  меті 
репрезентувати появу в  українському мовознавстві нового на-
пряму  – лінгвоемоціології (лінгвістики емоцій), що, окреслившись 
у лоні психолінгвістики й поступово виокремившись з неї, попри те, 
що на сьогодні має значний теоретичний доробок, досі не була визна-
на як самостійна мовознавча дисципліна. Власне, метою цього видан-
ня і є систематизація бібліографії праць, що репрезентують наукові 
парадигми дослідження засобів вербалізації емоцій у  споріднених 
і неспоріднених лінгвокультурах з попередньо здійсненим аналітич-
ним оглядом генези й розвитку лінгвістики емоцій, історіографічний 
огляд праць із  проблем лінгвістики емоцій, передовсім української. 
Дослідниця змоделювала й діаграму активності досліджень з лінгво-
емоціології, що унаочнює матеріал.

Зауважмо, що останнім часом в українському мовознавстві, хоч 
і  не рясно, однак з’являються нові бібліографічні покажчики, які 
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укладені не лише за  принципом персоналій відомих українських 
мовознавців, наприклад, О.  Олексенко (Харків, 2014), Т.  Космеди 
(Познань  – Дрогобич, 2017), але й за тематичною ознакою. Зокре-
ма, до  безперечних надбань останніх років можемо віднести праці 
Марії Скаб «Мова і релігія: бібліографічний покажчик: навчально-
методичний посібник для студентів філологічного та теологічного 
факультетів» (Чернівці, 2016), Мар’яна Скаба «Мовні засоби і спосо-
би найменування та позначення адресата мовлення» (Чернівці, 2020), 
Д. Пилипчука «Словники української мови: 1596–2018» (Київ, 2020). 
Цінність таких видань передовсім у  їх практичному застосуванні, 
адже вони скеровують читача в ракурсі систематизації наукової літе-
ратури, пришвидшують пошук потрібних джерел, загалом полегшу-
ють орієнтацію в тій чи тій науковій царині.

З огляду на сказане актуальність виходу рецензованої праці ціл-
ком очевидна, адже вона, по-перше, унаочнює наявність великого 
масиву літератури, що прямо чи опосередковано стосується лінгво-
емоціології, по-друге, суттєво скоординовує роботу тих науковців, 
які прагнуть заповнити лінгвістичні лакуни.

До видання абсолютно доцільно вміщено жанровий (авторефера-
ти дисертацій, монографії, статті з лінгвоемоціології, що демонструє 
її становлення як самостійного лінгвістичного напряму (під час ви-
світлення цієї проблеми авторка зосередила увагу на  публікаціях 
в наукових збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій, 
фахових виданнях та науково-методичних журналах)), хронологічний 
(починаючи з  1948 до  2017  року) та  алфавітний покажчики (зага-
лом подано понад 600 бібліографічних позицій). Окрім того, власне 
покажчику передує розділ з  теоретичною викладкою важливих пи-
тань лінгвістики емоцій, серед яких простежуємо аналіз передумов 
становлення лінгвоемоціології, огляд етапів її розвитку, актуальні 
філософські теорії, пов’язані з  нею; психолінгвістичні досліджен-
ня як база теоретичного обґрунтування; указівка на внесок відомих 
зарубіжних і  вітчизняних учених (В.  Вундта, О.  Потебні, Ш.  Баллі, 
Л. Булаховського, В. Шаховського, Т. Космеди та ін.) у розвиток теорії 
лінгвоемоціології.

В. Сліпецька торкається питань методологічного підґрунтя лінг-
воемоціолінгвістичних досліджень, а саме в загальних рисах описує 
розширення метамови цього наукового напряму та  його актуальні 
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дослідницькі методики; простежує фіксацію ключових термінів лінг-
воемоціології в новітніх лінгвістичних словниках, зокрема залучив-
ши для цього чотиритомний «Словник сучасної лінгвістики: поняття 
і терміни» А. Загнітка (2012), намагається розкрити особливості лінг-
вістичного вивчення емоції страху, емоцій конфлікту, специфіку фе-
номену мовчання в конфліктних ситуаціях та ін.

Попри те, що в окремих місцях простежуємо фрагментарність ви-
кладу теоретичного матеріалу (але ж повний виклад методологічних 
засад теорії і  не передбачено жанром бібліографічного покажчика), 
це не впливає на загалом позитивне враження від видання. За своєю 
структурою та змістом праця є цілком виваженою і такою, що нале-
жить, як наголошувалося, до робіт гібридного типу.

Зрозуміло, що  сучасна наука динамічна, як  і  сама мова, жодне 
лексикографічне джерело не встигає за  її розвитком, як, очевидно, 
і будь-який бібліографічний покажчик ніколи не буде повним, оскіль-
ки за період його укладання з’являються нові праці, що виявляють-
ся поза його межами. Тому, очевидно, до рецензованого видання не 
увійшла низка дисертаційних досліджень, наприклад Ю. Заморської 
(Київ, 2014), Н.  Коловоротної (Харків, 2014), які стосуються лінг-
вістичного аналізу феномену мовчання; В.  Яригіної (Харків, 2012), 
де на матеріалі українських проповідей здійснено дослідження мов-
них засобів вираження експресії та ін.; деякі монографії, наприклад, 
Н.  Бойко «Українська експресивна лексика: семантичний, лексико-
графічний і  функціональний аспекти» (Ніжин, 2005), С.  Воркачова 
«Счастье как лингвокультурный концепт» (Москва, 2007) та ін., а та-
кож низка статей із зазначеної проблематики представників харків-
ської філологічної школи, наприклад, Н. Піддубної, Я. Сазонової та ін.

Сподіваємося, що наступне видання фрагментарної монографії-
покажчика буде більш повним й міститиме ті праці, що вийшли після 
2017 року. Без сумніву, це видання потрібне науковцям, викладачам, 
магістрам та студентам, а згодом укладачка доповнить його, зокрема, 
і своїми працями.
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