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ВСТУП 

 

Сучасні лінгвістичні дослідження спрямовані як на вивчення 

комунікативно-семантичних особливостей тексту, так і на аналіз мовних 

засобів, що формують його. У цьому аспекті розглядаються структурно-

семантичні та функціональні особливості мовних одиниць, які є виразниками 

емоцій, емоційних оцінок та волевиявлення. До таких одиниць належать і 

вигуки. 

Завдяки своєму функціональному навантаженню (безпосередньому 

вираженню емоцій) вигуки активно залучаються у процесі комунікації, а аналіз 

цих одиниць стає важливим компонентом лінгвістичних досліджень. 

Значний внесок у висвітлення проблем вигуків в аспекті їх 

частиномовного статусу та структурно-семантичних особливостей зробили: 

Р. І.  Вихованець [22], І. М. Гуменюк [37], Л. І. Мацько [80] (в українській мові); 

Л. Г. Бабенко [5], В. В. Виноградов [21], А. І. Германович [30], 

С. О. Карцевський [57], Є. В. Середа  [105], О. М. Тихонов [118] (у російській 

мові); Ф.  Амека (F. Ameka) [148], Т. Вортон (T. Wharton) [175], К. Годарт 

(C. Goddard) [157] (в англійській мові); Люй Шусян (吕叔湘) [75], Чжан Бін 

(张 斌) [193] Чжао Юаньжень (赵元任) [194], Чжу Ченці (朱成器) [198] та Хуа 

Хуні (华浑仪 ) [188] (у китайській мові). Дискурсивні особливості вигуків 

досліджували М. Д. Гутнер [38], Д. Джеймс (D. James) [160], Казуюкі Такаґі 

(Kazuyuki Takagi) [162], О.  В. Каптюрова [54], В. Г. Костомаров [63], Н. Ненова 

(N. Nenova) [167], О. В. Ситіна [115] (в англійській мові); М. Барт 

(M. Bert)  [152], О. М. Рак [99] (у французькій мові); В. Г. Дагуров [39], 

І. О. Шаронов [134] (у російській мові). Фонетична специфіка вигуків 

висвітлена в дисертаційному дослідженні Ю. Й. Бабчук [6]  (англійська мова) та 

у праці Сін Фуі (邢福义) [187] (китайська мова). 

Однак існуючі напрацювання щодо структурно-семантичних та 

комунікативних особливостей вигуків сучасної китайської мови не можна 

вважати комплексними та беззаперечними. Зокрема, актуальність нашої 
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роботи визначається необхідністю систематизації та доповнення наявного 

наукового доробку вітчизняних та зарубіжних учених у контексті граматичного 

статусу вигуків, що обумовлено морфологічною, семантичною та 

синтаксичною специфікою цих одиниць. Крім того, залишаються 

невирішеними питання особливостей семантичних кореляцій і створення 

семантичної та структурно-етимологічної класифікацій вигуків сучасної 

китайської мови. Актуалізує тему дисертаційного дослідження і проблема 

функціонування вигуків у китайському дискурсі.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане в межах наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації – 

11 БФ 044-01) та «Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний 

діалог» (номер державної реєстрації – 16 БФ 044-01). 

Мета роботи полягає у встановленні специфіки вигуку як мовного явища 

та аналізі його семасіологічних та функціональних особливостей. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- визначити лексико-граматичний статус вигуків та їхню мовну природу; 

- здійснити структурно-фонетичний аналіз вигуків сучасної китайської 

мови; 

- проаналізувати особливості емотивної вмотивованості вигуків; 

- охарактеризувати особливості семантичної парадигми вигукових 

одиниць; 

- запропонувати експериментальну (семантичну) класифікацію вигуків; 

- диференціювати вигуки за структурно-етимологічним критерієм; 

- здійснити аналіз комунікативних характеристик вигуків; 

- визначити дискурсивні функції вигуків сучасної китайської мови. 

Об’єктом вивчення є вигуки в контексті лексичної системи сучасної 

китайської мови. 
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Предметом дослідження є структурно-семантичні та функціональні 

особливості вигуків сучасної китайської мови. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань у нашій 

роботі використано загальнонаукові методи дослідження (спостереження, 

узагальнення, аналіз і синтез, порівняння тощо) для огляду стану вивченості 

проблеми структурно-семантичних та функціональних особливостей вигуків 

сучасної китайської мови. Метод порівняльного аналізу застосовано для 

виявлення спільних та відмінних елементів у семантиці досліджуваних одиниць. 

Крім того, використано методи контекстуально-ситуативного та 

контекстуально-семантичного аналізу для визначення особливостей 

контекстуальної обумовленості вигуків та специфіки їх фатичних функцій. 

Джерелами фактичного матеріалу слугують вигуки сучасної китайської 

мови (двісті п’ятдесят лексичних одиниць), визначені методом добірки зі 

словника «现代汉语词典» [192], текстів художнього та публіцистичного стилів. 

Наукова новизна роботи обумовлюється визначенням ознак для опису 

семантичних відмінностей між вигуками-синонімами (рівень емоції, характер 

(причини виникнення емоції), мотивація та суб’єктивність) та виокремленням 

п’яти моделей повних та часткових синонімів. За структурно-морфологічним 

критерієм виділено односкладові вигуки-антоніми (антонімічна пара 

формується із вигуків, що складаються з однієї морфеми) та багатоскладові 

вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, що складаються зі 

двох і більше морфем). 

З точки зору структурно-морфологічної організації вигуків у контексті 

омонімічних зв´язків виокремлено односкладові вигуки-омоніми та двоскладові 

вигуки-омоніми. Виявлено, що вигуки сучасної китайської мови утворюють 

конверсійні омонімічні пари з дієсловами, іменниками, звуконаслідуваннями та 

модальними частками. Уперше сформовано типологію багатозначності вигуків 

сучасної китайської мови за частиномовним аспектом, що характеризується 

лексичними одиницями, семантична парадигма яких складається виключно з 
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вигуків, та лексичними одиницями, семантична парадигма яких містить ЛСВ, 

які належать як до вигуків, так і до інших частин мови. 

Запропоновано експериментальну класифікацію вигуків за семантичним 

критерієм, створену на основі типології А. Вежбицької, шляхом її структурної 

деталізації та доповнення відповідними елементами згідно  з лінгвістичними 

реаліями китайської мови. 

Визначено, що досліджувані одиниці є засобами фатичного спілкування. 

Зокрема, їх функціональність на цьому рівні передбачає встановлення 

(відновлення) контакту зі співрозмовником, ініціювання уваги співрозмовника, 

підтримку емоційного стану та зміну емоційного тону спілкування,  сигнал про 

прийом (розуміння) інформації.  

Під час дослідження також встановлено, що засобами вигуків у функції 

дискурсивних маркерів може підтверджуватися, доповнюватися та 

виправлятися інформація. Таким чином, виділено п’ять  типів вигуків-

дискурсивних маркерів (вигуки-маркери оцінки,  вигуки-маркери звернення, 

вигуки-маркери невдоволення, вигуки-маркери здивування та вигуки-маркери 

зміни теми розмови).  

Теоретичне значення дослідження лежить у площині застосованого  

комплексного підходу, а отримані результати сприятимуть подальшому 

дослідженню широкої проблеми диференціації частин мови в сучасній 

китайській мові та поліаспектному вивченню вигукових одиниць. 

Практичне значення роботи зумовлене тим, що основні результати 

дослідження можуть бути використані в нормативних навчальних курсах при 

розробці відповідного лекційного матеріалу з загального мовознавства, 

граматики, лексикології та стилістики китайської мови, а також при розробці 

спецкурсів із прагматики китайської мови, граматики мовлення та інтерпретації 

тексту.  

Апробація результатів дисертації відбувалася на засіданнях кафедри 

мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у вигляді 
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доповідей на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних 

філологічних студій» (м. Київ, квітень 2013 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика» (м. Київ, 

жовтень 2013 р.),  Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих 

учених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (м. Київ, квітень 

2014 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (м. Київ, жовтень 2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасна філологія: теорія та практика» (м. Одеса, 

листопад 2014 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Людина як 

суб´єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та 

навчанні іноземних мов» (м. Львів, грудень 2014 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Україна і світ: діалог мов та культур» (м. Київ, квітень 

2015 р.), Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Дух 

нового часу у дзеркалі слова і тексту» (м. Київ, квітень 2015 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасний вимір філологічних наук» (м. Львів, 

липень 2015 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Філологічні 

науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, січень 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми 

розвитку сучасної мови та літератури» (м. Одеса, серпень 2016 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертаційної 

роботи висвітлено у тринадцяти одноосібних публікаціях, із яких шість 

опубліковано у фахових наукових виданнях України, одна – у науковому 

періодичному виданні іншої держави, а також шість тез доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використаних 

джерел (198 позицій) та списку джерел ілюстративного матеріалу (13 позицій). 

Повний обсяг дисертації – 182 сторінках, основний зміст викладено на 162 

сторінках. 
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РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИГУКІВ СУЧАСНОЇ 

КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Для всебічного дослідження структурно-семантичних та функціональних 

особливостей  вигуків сучасної китайської мови доцільним є виділення 

напрямів дослідження цих лексичних одиниць та порівняння точок зору. Під 

час аналізу західної наукової літератури було виявлено три основних підходи у 

вивченні класу вигуків: дескриптивний граматичний підхід («descriptive 

grammar approach») [159; 166; 148], семантичний аналіз («approach of universal 

semantics») [176; 20] та функціональний підхід («functional approach»)  [149]. 

1. Дескриптивний граматичний підхід. Традиційно вигуки визначають як 

клас слів, основною функцією якого є вираження емоційного стану мовця. 

Наприклад, Р. Хадслтон (R. Huddleston) та Г. К. Палум (Geoffrey K. Pullum) [159, 

с. 14] подають таке визначення цього мовного явища: «Загальне визначення 

вигуків полягає у тому, що це категорія слів, які не поєднуються з іншими 

словами в синтаксичні конструкції і мають експресивне та окличне значення». 

Інші визначення вигуків у цьому аспекті концентруються навколо 

фонетичної характеристики цього класу слів, не наголошуючи на їх 

функціональних особливостях у дискурсі. Такий підхід можна проілюструвати 

визначенням Т. Мак Артура ( Т. Mc Arthur ) [166, с. 227]: «Вигуки – це частина 

мови, одиниці, що функціонують самостійно. Інколи вони є поза стандартною 

фонетичною структурою мови». 

Інший підхід характеризується усебічним аналізом вигуків. Так у своєму  

дослідженні Ф. Амека (F. Ameka) [148, с. 245, 246]  концентрується не лише на 

морфологічній будові цих одиниць та семантиці, але й на дискурсивних 

особливостях. Під час нашого дослідження ми також аналізуємо вигуки 

сучасної китайської мови з цієї позиції. 

2. Семантичний аналіз. А. Вежбицька [176, с. 40 – 43] представляє 

науковців, які аналізують вигуки як окремий клас слів. Вона дає таке 

визначення цим одиницям: «Вигуки є лінгвістичним знаком («linguisticsign»), 
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який може використовуватися самостійно, може виражати специфічне значення 

(«specific meaning»), не поєднується з іншими знаками, не є омофоном з іншими 

лексичними одиницями, позначає емоційний стан («mental state») або 

ментальну дію («mental act») мовця у певний момент (наприклад: «я відчуваю», 

«я думаю», «я знаю» та ін.). 

Під специфічним значенням («specific meaning») А. Вежбицька розуміє не 

експресивність та окличність (як Р. Хадлстон та Г. К. Палум), а те, що «вигук 

може виражати специфічне або універсальне значення «добре», «погано», 

«знаю», «хочу», «думаю». Крім того, дослідниця підкреслює, що вигуки є не 

просто індикаторами емоційного стану, але й є ментальною дією [20, с.171]. 

Таким чином, семантичний аналіз вигуків засновується на їх семантичній 

структурі та експресивності. З іншого боку, згідно з визначенням 

А. Вежбицької такі одиниці як oh my God (О Боже!) не є вигуками, адже 

суперечать дефініції про те, що не можуть бути омофонами з іншими 

лексичними одиницями. 

3. Функціональний підхід. Розробляючи функціональну класифікацію 

вигуків, Амека (Ameka) [149, с. 101 – 118] апелює до особливостей 

використання цих одиниць у комунікації, вказуючи на експресивну 

(«expressive»), волітивну («conative») та фатичну («phatic») функції. 

Вигуки – це граматична категорія, притаманна всім мовам світу. Саме 

тому вчені надали їй статус мовної універсалії. На нашу думку, найбільш 

повним визначенням вигуку з точки зору комплексного аналізу є дефініція, яку 

пропонує О. М. Рак: «Вигук – це мовний знак, незмінне за формою слово, 

ізольоване в реченні знаками пунктуації, яке самостійно утворює цілу фразу, не 

поєднуючись з іншими реченнями (фразами); позбавлений номінативної 

функції (у деяких випадках  – і понятійного змісту); наділений 

загальнозрозумілим значенням; слугує для вираження волевиявлень та живої 

емоційної реакції на поведінку співрозмовника або навколишню дійсність; як 

особливий розряд слів, вигук характеризується відсутністю спеціальних 

граматичних показників» [99, с. 12]. 
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У нашому дослідженні комплексно використовуємо три підходи у 

вивченні вигуків. Зокрема, актуальним є дескриптивний підхід у контексті 

визначення граматичного статусу вигуків сучасної китайської мови, а також 

для аналізу їх структурно-фонетичних характеристик. Семантичний аналіз 

сприяє усебічному вивченню семантичної структури досліджуваних лексичних 

одиниць та створенню відповідної класифікації. Використання елементів 

функціонального аналізу є доцільним для визначення комунікативних 

особливостей вигуків сучасної китайської мови. 

 

1.1. Питання лексико-граматичного статусу 

 

Дослідження структурних та семантичних особливостей вигуків у 

сучасній китайській мові тісно пов’язане з питанням їхнього статусу в лексико-

граматичній системі мови.  

Як відомо, поділ на частини мови є широким трактуванням категорій та 

явищ мови, де групуються слова з близькими лексико-граматичними 

характеристиками та однаковим способом відображення об’єктивної дійсності. 

Проблема виділення частин мови привертала увагу науковців як при вирішенні 

важливих теоретичних завдань, так і питань прикладного характеру. Однак, 

незважаючи на значну кількість робіт, базові засади диференціації лексичних 

одиниць на частини мови й, зокрема, статус вигуків у цій системі залишається 

дискусійним. 

У контексті китайського мовознавства проблема виділення частин мови 

та саме поняття частини мови з’явилось більше ніж сто років тому, коли в 

1898  р. було надруковано першу граматику китайської мови Ма Цзяньчжуна 

(马建忠) «Граматика пана Ма» (« 马氏文通») [193]. У цій праці (згідно із 

західною мовознавчою традицією, яка базувалася на працях Пор Рояля) було 

виділено такі класи слів: 1) повнозначні, куди увійшли іменники, займенники, 

числівники, прикметники, дієслова та прислівники; 2) службові (прийменники, 

сполучники) та 3) вигуки і звуконаслідування [194].  



12 

 

 

Під впливом провідних мовознавців В. В.  Виноградова  [20], 

А.  Вежбицької [19], О. О. Потебні [91], П. В. Чеснокова [127], 

Л. В.  Щерби [139], які займалися питанням граматичної структури мови, 

поступово в лінгвістичній практиці розвивалось учення про частини мови. Хоча 

й вигуки як частина мови включаються майже в усі традиційні граматики 

загального мовознавства, їх граматична природа досі визначається 

неоднозначно. Під час аналізу наукової літератури з цього питання ми виділили 

такі основні точки зору на вигуки як мовну одиницю: 

I. Вигуки не є частиною мови.  

Цієї позиції дотримуються такі мовознавці як І. Р.  Вихованець [22], 

М. В. Панов [94], О. О. Потебня [96] та О. П. Суник [114]. 

Зокрема, О. О. Потебня у своїх працях заперечує визначення частин мови 

через призму «змісту» лексичної одиниці, ґрунтуючись у своїх дослідженнях на 

розумінні слова, його реалізації у реченні як форми думки. Відмінності між 

частинами мови вчений вбачає у способі оформлення семантики слова. Вигуки 

ж, на думку науковця, не є фактами мови, а рефлексами, фізичними реакціями 

на навколишній світ. Тобто, вигуки не є словами, а тому не мають ознак частин 

мови [97, с. 72]. 

Водночас І. Р. Вихованець теж зазначає, що вигуки не є словами, адже 

«становлять периферію речення, характеризуючись морфологічною 

нечленованістю, емоційністю й інтонацією видільності, а також переважним 

спрямуванням у сферу мовлення»  [22, с. 40].   

У цьому аспекті М. В. Панов також зазначає, що вигуки знаходяться поза 

системою поділу на частини мови, адже ці одиниці є еквівалентами речень і 

характеризуються предикативністю [94]. 

 У свою чергу О. П. Суник виділяє так звані «мінімальні вільні форми» та 

«зв’язні форми». Серед  групи «мінімальних вільних форм» дослідник виділяє 

експресивну підгрупу, до якої входять вигуки [114]. 

Отже, мовознавці, які не вважають вигуки частиною мови, ґрунтуються у 

своїх дослідженнях на тому, що вигук є не словом, а реченням, яке в такому 
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випадку виступає первинною одиницею, яка виникає у процесі мовленнєвої 

діяльності і  через яку безпосередньо встановлюється комунікативна система. 

Однак ця думка є дещо суперечливою, адже не всі вигуки функціонують у 

формі речення. 

II. Вигуки є частиною мови: 

а) вигуки належать до класу повнозначних слів: 

Цю позицію у своїх дослідженнях підтримують Ю. С. Маслов [79],  

П. В.  Чесноков [132]. 

Як зазначає Ю. С. Маслов, поділ на частини мови є «граматичним 

групуванням лексичних одиниць мови, тобто виділенням в лексиці мови певних 

груп чи розрядів, які характеризуються тими чи іншими граматичними 

ознаками». Аналізуючи частини мови, автор зазначає, що в основі традиційної 

системи частин мови лежить принцип загального граматичного значення. Так 

дослідник підкреслює той факт, що граматичні категорії, які характеризують 

слова, у різних мовах можуть не співпадати, однак обумовлені загальним 

граматичним значенням цього класу слів [79, с. 155, 156].  

Ю. С. Маслов поділяє частини мови на повнозначні (за термінологією  

Ю. С. Маслова – основні) та службові. У класі повнозначних частин мови 

дослідник виділяє слова-назви, вказівно-замінні слова та вигуки [79, с. 157].  

У цьому аспекті П. В. Чесноков аналізує класи слів із точки зору їх 

співвідношення з одиницями мислення і виділяє два формальні плани поділу 

власне самих логічних одиниць: «план зовнішніх зв´язків» та «план охоплення 

змісту». Усі слова у «плані зовнішніх зв’язків» дослідник поділяє на службові 

та повнозначні відповідно до поділу концептів на релянти та субстантиви. 

Службовими словами виступають релятивні одиниці мови, а повнозначними – 

субстантні. Автор заперечує виокремлення вигуків в особливу групу слів поряд 

зі службовими та повнозначними словами, аргументуючи це тим, що при 

такому поділі «не зберігається єдність основ поділу», адже вигуки виділяються 

не за тією ознакою, що два інших класи слів. Так службове слово виражає 

одиницю мислення, що передає факт як несамостійний, такий, що з’єднує інші; 
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повнозначне слово виражає одиницю мислення, яка є носієм факту, що є 

самостійним і вступає в особливий зв’язок з іншими. Очевидним є факт, що 

поділ на службові та повнозначні слова є дихотомічним, тому наявність 

третього класу слів є неможливою [132, с. 144] . 

П. В. Чесноков відносить вигуки до повнозначних слів. Цей клас слів 

автор поділяє на «частини мови» (ті слова, які можуть вступати у зв’язок з 

іншими повнозначними словами) та «ізольовані слова» (ті слова, що не можуть 

пов’язуватися з іншими словами у складі конструкцій). Саме до класу 

ізольованих слів дослідник відносить вигуки поряд із модальними словами. 

Вигуки, на думку П. В. Чеснокова, виражають «комбінанти зі зворотною 

направленістю зв’язків», тобто «зв’язок спрямовано від змісту концептів в 

сторону змісту або форми тих висловлювань, оцінку яким вони покликані дати». 

Ці слова є «побутовими комбінатами», тобто стоять на межі сфери мислення і 

характеризуються мінімальною логічністю [132, с. 164 – 167].  

б) вигуки належать до класу службових слів.  

Ця позиція особливо підтримується М. Я. Блохом [14]. Дослідник, 

ґрунтуючись на ознаці «форми» слова, до розряду службових слів залучає 

«незмінні» слова й, власне, вигуки, які автор означує «сигналом почуттів 

мовця» та підкреслює особливу позицію у реченні [14, с. 90, 91]. 

Однак, на нашу думку, вигуки не демонструють тих основних 

характеристик, якими наділені службові частини мови, а саме: граматична 

несамостійність лексичної одиниці, вираження семантико-синтаксичних 

відношень між словами та  реченнями, тому відносити їх до цього класу слів 

недоцільно. 

Очевидно, що таке різноманіття підходів до трактування граматичного 

статусу вигуків, відсутність загальноприйнятого визначення, значно 

ускладнюють аналіз цих одиниць. Думки кардинально розходяться на два 

полюси – вигук є повнозначною частиною мови та не є частиною мови загалом. 

Природно, що виникають і компромісні теорії, які враховують і неоднорідність 

цього класу слів, і подвійну природу цих одиниць. У цьому аспекті актуальною 
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є теорія Т. Уортона, яка враховує як природну, так і паралінгвістичну 

(закодовану) семантичну структуру вигуків. 

Для наочності Т. Уортон пропонує розташувати всі вигуки на шкалі від 

«showing» до «saying», де «showing» – спонтанна нелінгвістична поведінка, а 

«saying» – власне лінгвістичний елемент (див. рис. 1). 

«showing»                                                                                    «saying»                                                                                                                       

1            2                3           4                5                6                 7                8  

 

Рис. 1 

1. Природні (natural). Наприклад позіхання. 

2. Природні / закодовані (natural/coded) . Наприклад підняття брів. 

3. Природні вираження емоцій (natural expressions of emotion). Зокрема 

стогони / верески.  

4. Фонологічні нетипові вокальні жести (phonologically atypical vocal 

gestures ). 

5. Стилізовані імітації природного вираження емоцій (stylised imitations of 

natural expressions of emotion). 

6. Стилізовані імітації (stylised imitations). 

7. Вигуки, що функціонують як частки (interjections functioning as 

particles). 

8. Нормативність мови (language proper) [175] . 

Основна ідея теорії Т. Уортона полягає у тому, що вигуки хоча й 

перебувають на периферії мови, можуть бути різною мірою інтегровані в неї, 

що і продемонстровано на поданій шкалі. Периферійний статус вигуків та 

специфіка їх інтегрування у мову є актуальною для нашого дослідження, яке 

спрямоване на вивчення як структурно-семантичного, так і функціонального 

аспектів вигуків сучасної китайської мови. Оскільки ці одиниці трактуються із 

точки зору лінгвістики та паралінгвістики, доцільно враховувати як мовні, так і 

позамовні фактори. Крім того, прагмалінгвістичний компонент вигуків сучасної 

китайської мови обумовлює і використання цих одиниць у дискурсі. 
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         III. Вигуки є особливим класом слів. 

Цей спеціальний статус у своїх класифікаціях надають вигукам 

А. Я. Баудер [10], І. О. Бодуен  де Куртене [15], В. В. Виноградов [21], 

І. І. Мещанінов [83],  Ф. Ф. Фортунатов [122]  та Чжоу  Імінь [180]. 

Хуа Хуні поділяє слова на повнозначні (实词 ) та службові (虚词 ). 

Дослідник підкреслює, що вигуки використовуються самостійно й не можуть 

утворювати семантичних зв’язків [181, с. 7]. 

В. В. Виноградов, розглядаючи це явище в контексті російської мови, 

відстоював синтетичний підхід до виділення частин мови на базі поглибленого 

аналізу семантичної, морфологічної і синтаксичної структур мови. 

Водночас І. І. Мещанінов підкреслює залежність частин мови від 

синтаксичних функцій у реченні, зумовлених їх інваріантною семантикою [83, 

с. 241]. Такої ж позиції, але в контексті сучасної китайської мови дотримується 

відомий китайський мовознавець Ван Лі (王立): «Якщо визначати частини мови, 

відштовхуючись від формальних ознак, то в китайській мові їх немає». 

Дослідник вважає, що слід виокремлювати класи слів через призму їх 

синтаксичної функцій. Таким чином, питання морфологічних критеріїв 

виділення частин мови в китайській мові знімається [189].  

Як відомо, вигуки передають різні почуття та емоції, не називаючи їх. 

Вони використовуються на різних етапах мовленнєвого акту й відповідно 

займають певні позиції у реченні.  

О. О. Шахматов дає таке визначення реченню: «Речення – одиниця 

мовлення, що сприймається мовцем та слухачем як граматичне ціле і слугує 

словесним вираженням одиниці мислення». Дослідник аналізує речення за 

допомогою понять «психологічна основа мислення» та «психологічна основа 

речення». Психологічна основа мислення охоплює запас уявлень, накопичених 

попереднім досвідом, а психологічна основа речення – сукупність цих уявлень 

в акті мислення, який має за мету повідомити іншим людям про них. Цей акт і є 

комунікацією [136, с. 19].   
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З вищезазначеного можна зробити висновок, що позиція вигуку сучасної 

китайської мови в реченні є індикатором його граматичної ролі та обумовлює 

словесне вираження одиниці мислення. 

У контексті російської мови В. В Виноградов підкреслює, що вигуки 

виступають як особливий тип слів-висловлювань, внутрішньо нероздільних, 

синтаксично неорганізованих, однак соціально осмислених. Вони формують 

різні форми вираження з точки зору граматичних категорій. [21, с. 615] 

Синтаксичні функції вигуків як специфічних мовленнєвих явищ тісно 

пов’язані з їх природою. Основними граматичними ознаками даного класу слів 

є синтаксична автономність. 

Як правило, вигуки не пов’язані з іншими членами речень будь-якого 

типу. У китайському реченні вигуки можуть займати будь-яку позицію, проте 

більшість із них вживається у препозиції. Наприклад: 

哟[yōu]，你踩我脚了！ –  Ой, ти наступив мені на ногу! 

哼[hng]，这可不行！ –  Гм, так не можна! 

У російській мові Н. Ю. Шведова виділяє типи речень у розмовному 

мовленні, у яких важливим структурним елементом є непохідні вигуки. 

Зокрема, автор зазначає, що вилучення вигуку з таких речень спричинить не 

зміну емоційного та модального забарвлення висловлювання, а порушення 

предикативної одиниці як певного типу синтаксичної організації. У цьому 

контексті виділяються речення, що формуються за допомогою: 1) вигуку; 

2) вигуку та частки; 3) вигуку й займенника [141, с.252].  

Під час аналізу використання непохідних та похідних вигуків сучасної 

китайської мови очевидною є їх синтаксична відокремленість та нездатність 

формувати предикативні структури з іншими членами речення. Однак у цьому 

аспекті варто зазначити, що досить поширеним є використання вигуків у 

поєднанні з підсилювальними частками. Водночас зв’язок вигуку та частки не 

несе предикативних ознак, тобто речення може формуватися лише за 

допомогою частки чи вигуку. Наприклад: 

哎, 小心些啊 !  –  Агов, обережніше! 
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У цьому прикладі використано вигук 哎 [āi], що виражає звернення, а 

частка 啊 [а] підсилює емоційне забарвлення усього речення. Однак можливий і 

такий варіант цього речення: 

哎, 小心些!  –  Ей, обережніше! 

Важливим є той факт, що вигуки тісно пов’язані з модальними частками, 

адже, з огляду на формальні особливості, деякі вигуки подібні до модальних 

часток: «啊», «哎», «嘿» тощо. Відмінність полягає у тому, що модальні частки 

ставляться у кінці речення, а вигуки сучасної китайської мови не можуть 

займати таку позицію. Крім цього, у  потоці мовлення вигуки оформляються 

паузою, а між модальною часткою та попереднім словом її немає. Наприклад: 

别忙啊! –  Не поспішайте! 

У цьому прикладі морфема 啊[а] є модальною часткою з огляду на її 

позицію. 

啊, 你说什么 ?  –  А, що ти говориш? 

У цьому ж прикладі використано вигук 啊[á], який стоїть у препозиції до 

наступного речення і виділений комою, що на письмі виражає паузу. 

Хоча вигуки загалом і характеризуються синтаксичною аморфністю, 

проте ці одиниці можуть переходити в повнозначні частини мови, набуваючи 

лексичного і граматичного значення та номінативної функції, тобто вступають 

у зв’язок із іншими членами речення. Здатність окремих вигуків переходити в 

різні частини мови призводить до необхідності відмежування даних слів від 

власне вигуків, які служать для вираження лише емоцій людини. Тобто, 

зазнаючи синтаксичної асиміляції, вигук починає виконувати роль відповідного 

члена речення [188, с. 287].  

Проаналізувавши вигуки сучасної китайської мови, ми дійшли висновку, 

що ці лексичні одиниці у процесі синтаксичної асиміляції переходять до 

категорій дієслова та іменника. Тому можна виділити дієслівну та іменникову 

асиміляцію вигуків сучасної китайської мови. 

1. Дієслівна асиміляція: 
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– функція присудка в реченні. 你在那儿呸什么呢？ –  Що це ти плюнув 

туди? 

У цьому прикладі вигук 呸  [pēi] переходить у категорію дієслова та 

виконує роль присудка в реченні. 

– функція додатка в реченні. Наприклад: 你没听见她呣了一声。– Ти не 

чув, як вона скиглить. 

У цьому прикладі вигук 呣 [mǔ] переходить у категорію дієслова й 

виконує роль додатка в реченні. 

– функція обставини. Наприклад: 你甭哎呀地跟我说。– Не варто зі мною 

розмовляти охкаючи. 

Вигук 哎呀  [āiyā] у поданому прикладі синтаксично асимілюється та 

переходить у клас дієслова, виконуючи роль обставини. 

2. Іменникова асиміляція:  

– функція підмета. Наприклад:  «啊!» 是叹词。– «А! – це вигук. 

У цьому прикладі вигук 啊[à] є підметом; це цитата, яку взято в лапки. 

– функція додатка. Наприклад: 一天到晚老听哎哟，到底怎么了？– З 

ранку до вечора чую скигління, зрештою скажи, що таке?  

У цьому прикладі вигук 哎哟 [āiyō] переходить до категорії іменника й 

виконує роль додатка в реченні. 

Досить часто в усному мовленні речення формуються лише з вигуків. 

Наприклад: 喂 [wèi]! – Алло!天啊！ [tiān a]！– О Небо! 呜呼 [wūhū] – О горе! 

Щоло цього А. Вежбицька зауважує, що «вигуки являють собою слова, 

які можуть самостійно формувати висловлювання» [19, с. 157].  

Як зазначає Г. В. Дагуров, використання вигуків у ролі речення суттєво 

відрізняється від використання їх в ролі членів речення. Вигук, на думку 

вченого, виконуючи функцію цілого речення, зберігає свої основні властивості, 

адже постає коротким сигналом, що слугує для емоційно-експресивного 

вираження судження [39, с. 14].  
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І. І. Мещанінов, між тим, вказує на те, що вигуки тісно пов’язані з 

основним висловлюванням, адже й наступне речення несе в собі різні відтінки 

емоцій, настрою, відчуттів. У живому мовленні це все передається інтонацією, 

однак цей аспект майже не враховується лінгвістикою [83, с. 356]. Таким чином,  

вигук, виступаючи в ролі речення, зберігає свою смислову значимість, хоча й 

для його коректного декодування потрібен контекст. 

Вигуки сучасної китайської мови зазнають синтаксичної асиміляції. 

Зокрема, виділено дієслівну та іменникову типи асиміляції цих лексичних 

одиниць.  

Вигуки досить часто виступають у ролі речення і в цьому аспекті 

якнайширше проявляють свій емоційно-експресивний потенціал. 

І. О. Бодуен де Куртене виділяє в окремий клас слів вигуки та їх підвид –

звуконаслідування. Автор зазначає, що спочатку вигуки були «рефлексами 

слуху, що перейшли на органи вимови» [15, с. 48].  

Ґрунтуючись на семантичних ознаках слова з урахуванням його 

синтаксичної ролі, Ф. Ф. Фортунатов у своєму дослідженні поділяє слова на 

повні (повнозначні), часткові (службові) та вигуки [122]. 

Вартим уваги є підхід А. Я. Баудера, який на основі комплексу 

диференційних ознак (морфологічна категорія слова, система форми слова, 

функція у реченні та ін.), розробив класифікацію частин мови (за термінологією 

А. Я. Баудера – «структурно-семантичні класи слів»), у межах якої було 

виділено клас суб’єктно-емоційних слів (вигуків) на противагу класу 

номінативних слів (повнозначних) та класу об’єктивно-релятивних слів 

(службових). Водночас дослідник підкреслює, що вигуки не мають 

диференціального значення і не об’єднуються у лексико-семантичні групування 

на основі уніфікованого значення, адже одна й та ж одиниця слугує засобом 

вираження різних емоцій, однак усі слова класу суб’єктно-емоційних слів 

«мають загальне значення – це вираження (але не найменування)» різних 

емоцій [10, с. 56, 57]. 
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На нашу думку, найбільш обґрунтованою щодо статусу вигуків є позиція, 

що розглядає ці одиниці як особливий клас слів, яка перебуває поза поділом 

слів на повнозначні та службові частини мови, бо на відміну від службових слів 

вигукам не властива сполучна функція, а від повнозначних вони відрізняються 

відсутністю номінативного значення (виражають почуття не називаючи їх). 

Крім того виявлено, що вигуки сучасної китайської мови 

характеризуються синтаксичною автономністю, тобто ці одиниці не формують 

синтаксичних зв’язків з іншими членами речення. Використання цих лексичних 

одиниць тісно пов’язане з модальними частками, які підсилюють 

експресивність речення із вигуком. У дослідженні також вказані основні 

граматичні відмінності вигуків та модальних часток на рівні речення.  

 

1.2. Структурно-фонетичні особливості 

Сучасне мовознавство характеризується спрямованістю на вивчення 

особливостей усного мовлення, зокрема  відображення у ньому емоційної 

сфери діяльності людини. Оскільки вигуки сучасної китайської мови є 

суттєвими елементами спілкування, що слугують виразниками емоцій та 

почуттів, важливого значення набуває аналіз не тільки їх лексичного складу та 

граматичних характеристик, але й фонетичних особливостей. 

Як відомо, термін «фонетика» має дві функції: по-перше, вказує на 

сукупність звуків певної мови, по-друге, визначає розділ мовознавства, який 

вивчає звуковий склад мови. Варто зазначити, що одиниці, які вивчає фонетика, 

поділяються на сегментні та суперсегментні. Сегментні одиниці (лінійні) – це 

звуки, склади, звукосполучення, ритмічні структури, синтагми, фрази, а 

суперсегментні – одиниці, що накладаються на лінійне мовлення (інтонація, тон, 

пауза та ін.) [113, с. 15].  

Як відомо, склад у китайській мові формується з ініціалі та фіналі, однак 

фонетична система, реалізуючись у  сфері фонетичної характеристики  вигуків, 

у сучасній китайській мові має свої особливості. Так Чжао Юаньжень зазначає, 
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що вигуки сучасної китайської мови характеризуються такими фонетичними 

особливостями: 

1. Вигукам не властивий сталий тон, однак наявна стала інтонація. 

2. Вигукам властиві звуки, які перебувають поза системою звуків 

путунхуа （普通话） [191, с. 368] . 

Загалом  утворення складів у випадку вигуку можна звести до таких 

варіацій: 

1. Склад формується лише приголосним.   

Деякі вигуки у своєму складі не мають голосного звуку й формуються 

лише приголосними. Наприклад, вигук 呣 [m] / [n] / [ng], який виражає згоду; 

вигук 哼, що виражає незадоволення і має звучання назального приголосного 

[hm] / [hng]; вигук 嗯 [ng], який виражає питання. 

2. Існування імплозивних приголосних звуків.  

У фонетичній системі путунхуа є лише експіраційні звуки, імплозивних 

приголосних немає. Однак у діалектичному мовленні, зокрема в пекінському 

діалекті, вигуки можуть формуватися з імплозивних приголосних. Такого типу 

вигуки проникають і в загальнонаціональне мовлення. Наприклад, вигук, який 

виражає захоплення мовця 啧 , звучить z ˂ /c ˂
1
. Також китайці можуть 

вимовляти імплозивний звук d ˂. Окрім цього, мешканці Пекіна, підзиваючи до 

себе  кота або курей, можуть утворювати звук b ˂, який є білабіальним 

імплозивним звуком. 

3. Існування довгих звуків. 

 Деякі вигуки можуть містити склади з довгими голосними звуками, а 

сама довжина звуку може впливати на виражальну характеристику вигуку. 

Наприклад, довгий звук [à] (啊) виражає згоду, дещо довший звук [à-à] (啊) 

виражає те, що людина щось нарешті збагнула, а ще довший звук [à- à- à] (啊) 

виражає захоплення. Також прикладом може слугувати вигук [ài] (唉 ), що 

виражає згоду, а протяжність його звучання [ài- ài] (唉) передає здивування 

                                                 
1знак «˂» позначає імплозивний звук 
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мовця у якійсь ситуації, спантеличеність. Вигук [yōu] (哟) виражає емоцію 

розуміння мовцем певної ситуації, а збільшення довжини його звучання [yōu- 

yōu] (哟) передає  подив. 

Як зазначає Сін Фуі, фонетичне наповнення вигуків сучасної китайської 

мови характеризується інваріантністю, адже часто один вигук має декілька 

варіантів звучання. Ці варіанти диференціюються під час мовлення, хоча 

семантика вигуку залишається тією ж самою. Зокрема, автор визначив такі 

фонетичні особливості цих лексичних одиниць: 

1. Інваріантність дифтонгів. Наприклад: 哎 [āi] / [ēi], 哎哟 [āiyōu] / 

[ēiyāo], 嘿 [hēi] / [hāi], 哟 [yōu] / [yāo], 喂 [wèi] / [wài]. 

2. Відмінності на рівні фіналів-дифтонгів та фіналів-монофтонгів. 

Наприклад: 嗬 [hē] / [huō], 唉 [āi] / [ā] / [ē]. 

3. Наявності / відсутність ініціалі або медіалі. Наприклад: 嘿 [hēi] / [ēi],

喂 [wài] / [ài], 嗨[hāi] / [ài], 啊 [ā] / [hā]. 

4. Формування складу з різних приголосних. Наприклад: 哼 hng / hm, 呣 m / 

n / ng [188, с. 281]. 

Використання тонів у вигуках сучасної китайської мови є досить-таки 

складним питанням. Як відомо, тональністю характеризується голосний звук, 

тобто він може бути сказаний тоном вищим або нижчим. У китайській мові 

здатність голосного звуку міняти свою висоту використовується для 

смислорозрізнення, тобто відмінність у тонах свідчить про те, що це різні слова 

[59, с.12].  

Тон, у вузькому значенні, – частотна характеристика складу, його 

мелодика; у широкому сенсі, тон – сукупність низки взаємопов’язаних 

акустичних ознак, таких як регістр, частотний діапазон, розподіл інтенсивності 

у фіналі, тривалість, якість складотворного голосного звуку [113, с.16]. 

З цього випливає,  що використання різних тонів у фонетичній структурі 

вигуків сучасної китайської мови може означати, що вони виражають різні 

значення та емоції. Наприклад,  вигук 啊 [á] виражає питання, а вигук 啊[ā] 
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передає здивування або ж захоплення мовця. Однак інколи вплив тону на 

виражальну можливість вигуку є незначним, наприклад, вигуки 啊[ā] та 啊[á] 

можуть виражати переляк. 

Згідно з дослідженням Сін Фуі тон складу тісно пов’язаний із 

виражальними можливостями вигуку. Науковець зауважує такі закономірності: 

1. Вигуки, що вимовляються першим тоном, здебільшого виражають 

здивування, переляк. Наприклад: 喂 [wēi], 嘿 [hēi], 哎[ēi], 啊 [ā], 哟 [yāo], 嗬 [hē], 

呀[yā]. 

2. Вигуки, які звучать другим тоном, виражають запит, підозру. 

Наприклад: 啊 [á], 哎 [éi], 咦 [yí], 哦[ó]. 

3. Вигуки, що вимовляються третім тоном, переважно виражають 

незадоволення, заперечення. Наприклад: 啊 [ǎ], 哎 [ěi], 嗳[ǎi], 呣 [mǔ]. 

4. Вигуки, які звучать четвертим тоном, здебільшого виражають оклик, 

відповідь. Наприклад: 哎[èi], 啊 [à], 唉[ài], 欸 [èi], 嘿 [hèi], 喂 [wèi] [188, с. 281]. 

Вигуки сучасної китайської мови, окрім першого, другого, третього та 

четвертого тонів, можуть мати специфічні тони. Наприклад, довгий вигук [ēi- 

ēi-ēi] 哎 на позначення вітання, має перший тон. Вигук 呣 [m], який сигналізує 

відмову, заперечення у потоці мовлення, часто передається висхідно-нисхідною  

або нисхідно-висхідною інтонацією. 

Ці виражально-оціночні властивості вигуків, які набуваються за 

допомогою тонування, тісно пов’язані із загальною інтонацією речення.  

Як зазначає Ю. С. Маслов, під інтонацією слід розуміти всі просодичні 

явища, які притаманні синтаксичним одиницям – словосполученню та реченню.  

Важливим компонентом інтонації є мелодика, тобто рух основного тону голосу 

(підвищення або пониження), який створює тональний контур висловлювання. 

Наприклад, пониження тону вказує на завершеність висловлювання, а 

підвищення – на його ймовірне продовження [79, с. 79, 80]. 

Н. А. Кірносова зауважує, що мелодику не слід змішувати з тоном вигуку 

(або іншого слова) у китайській мові, тому що інтонаційними засобами є 
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регістрові можливості мови, а тональними – контурні. У китайській мові 

відбувається накладання мелодики на тон, проте вона не повинна змінювати 

тональну характеристику складів [59, с. 77]. 

Суттєвими елементами інтонації також є логічний наголос, темп, пауза, 

ритм, тембр, які використовуються для передачі різних синтаксичних значень і 

категорій, а також експресивних та емоційних конотацій [177]. 

 Інтонація допомагає оформити висловлювання у єдине ціле. Вигук 

завжди знаходиться в інтонаційному зв’язку з реченням, до якого він 

відноситься. Інтонаційно він часто є центральним словом і приймає на себе 

найбільшу силу експресії, що виявляється у підкресленій його вимові, тобто, 

коли вигук є окремим реченням або відокремленою частиною речення, 

інтонація речення визначається цим вигуком. Таким чином тон вигуку та 

інтонація речення визначають загальне емоційне забарвлення 

висловлювання  [30, с . 101].  

У своєму експериментальному дослідженні, присвяченому, емоційній 

інтонації та тонам у китайській мові, В. В. Іноземцев дійшов висновку, що різні 

інтонації, які виражають різні емоції, у контексті китайської мови мають вплив 

на фонетичну систему мови. Так, наприклад, під впливом інтонації «страх» має 

місце підсилення придиху придихових ініціалей; під впливом інтонації 

«невдоволення» другий тон набуває акцентованої форми: збільшується інтервал 

підвищення частоти, зменшується час звучання, збільшуються амплітуди в 

кінці звучання, а в четвертого тону під впливом цієї інтонації може помітно 

зменшитися інтервал падіння частоти [5, с. 10 – 14].   

Досить часто для підсилення емоційного забарвлення, яке виражає вигук, 

використовують редуплікацію. Наприклад: 

啊啊，我知道了。Так-так, я знав це. 

啧啧，太可惜了。Ех, дуже шкода. 

Двоскладові вигуки також можуть подвоюватися. Наприклад: 

哎哟哎哟，疼死我了！Ой-ой, як мені боляче! 

哎呀哎呀，你怎么会事？ Ой-ой, що з тобою сталося? 
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Вигуки сучасної китайської мови можуть не лише подвоюватися, але й  

формувати різні структури, які не мають внутрішніх зв’язків. Тому можна 

виділити наступне формальне вираження вигуків, як «А», «АА», «АВ», «АВВ», 

«ААВВ», «АВАВ» [188, с. 209, 210].  

 Наприклад: «哟», «哟哟», «哎哟», «哎哟哟», «哎哎哟哟», «哎哟哎哟».           

Вигуки також можуть бути короткими, складатися з одного складу, а можуть 

бути й довгими, містити декілька складів і не мати, у порівнянні з іншими 

частинами мови, жодних обмежень. Наприклад: 咳! – 咳咳!  – 咳咳咳! – 咳咳咳

咳咳咳! Також можливий варіант: «啊哟哇», де важко сказати чи це одне слово 

чи три окремих і варто орієнтуватися на контекст. 

Під час дослідження виявлено, що первинні вигуки китайської мови 

графічно функціонують у вигляді фоноідеограми. Як відомо, фоноідеограми  

(形声字 ) складаються зі двох графем, одна з яких вказує на категоріальне 

значення, а інша – «натяк» на звучання. Перша графема – «смисловий 

показник» (або «ключ»), друга – «звуковий показник» (або «фонетик»). 

Ключовий знак (простий ієрогліф), будучи складовою частиною складного 

ієрогліфа, виступає як смисловий показник, вказує на сферу, до якої 

відноситься цей ієрогліф [142, с.  28 – 31].  

Графічна структура ієрогліфів на позначення вигуків часто 

характеризується наявністю графеми-ключа «рот» (口). Наприклад:  

口 +幼 ([yòu]) = 呦, 

口 +夷 ([yí]) = 咦, 

口 +于([yú], [yū] [xū]) = 吁, 

口 +奥([ào]) = 噢, 

口 +下([xià]) = 吓.  

Таким чином, із точки зору графічної реалізації вигуки функціонують у 

формі фоноідеограми, графема 口 вказує на те, що лексична одиниця пов´язана 

з мовленням (інтенсивним, бо рот відкритий), а фонетик вказує на звучання цієї 

одиниці. 
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Розвиток міжнародних та міжнаціональних зв’язків обумовлює 

необхідність вивчення пізнавальних та емоційних аспектів спілкування. Як 

відомо, саме вигуки є прямими засобами мовлення для передачі емоцій та 

почуттів мовця.  

Особлива фонетична структура вигуків сучасної китайської мови 

актуалізує аналіз цих одиниць у контексті фоносемантики. 

Як зазначає С. В. Воронін, фоносемантика – наука мовознавчого циклу, 

предметом вивчення якої є звукозображальна система мови, що досліджується 

у пантопохронії (тобто з точки зору простору та часу). Звукосимволізм або 

фонетична мотивація передбачає зв’язок між фонемами слова та його 

значенням. Варто зазначити, що цей зв’язок є мимовільним, не 

запланованим  [26. с. 5, 6]. 

Ще в діалозі Платона «Каратіл» постає теза про залежність форми від 

значення слова. У Китаї ця проблема особливо активно обговорювалася серед 

конфуціанців. Автором, який прямо розглядає проблеми зв’язку між звуком та 

його значенням був Сюнь Цзи (荀子，прибл. 221 р. до н.е.). Він стверджував, 

що кожне ім’я пасує позначуваному. А вже філософи династії Хань (汉朝) 

займалися пошуком «справжнього» співвідношення звуку і значення [169, 

с. 130, 131].  

Загалом до XIX ст. дослідження базувалися на власному емпіричному 

досвіді вчених, однак і це, безумовно, сприяло подальшому вивченню асоціацій 

на рівні звук-значення. Аналіз фоносемантизму XIX ст. характеризується 

переважно описовістю (Г. Бредлі, Г. Світ). 

У 1929 році Е. Сепір уперше здійснив спробу експериментального 

підтвердження теорії фонетичного семантизму О. Єсперсена. Варто зазначити, 

що експериментальні дослідження, здебільшого, характеризуються наявністю 

порівняльних характеристик різних мов (зокрема й китайської мови та її 

діалектів) у заданому аспекті. 

Як зазначає А. А. Калита, сучасні фоносемантичні дослідження 

розвиваються у контексті:  
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а) опису фоносемантичних особливостей звуків і їх складових (кореляція 

звук-значення),  

б) виявленні змістових категорій інтонації (кореляція інтонація- емоція), 

в) охопленні системи взаємодії звукових засобів мови для актуалізації 

значення, 

г) типологічної  та зіставної фоносемантики, основою якої є «фонемотип» 

(семантичне навантаження) акустичного та артикуляційного типу фонем [52, 

с. 29 – 34].  

Важливими компонентами звукосимволізму є синестезія та кінеміка. 

Сінестезія є феноменом сприйняття, що полягає у тому, що відчуття, яке 

властиве для певного органу чуттів, супроводжується іншим, додатковим 

відчуттям або образом. Кінеміка – це сукупність невимушених рухів м’язів, що 

супроводжують відчуття та емоції [52, с. 7]. 

У контексті звукосимволізму актуальним є термін «фонестема» 

(phonesteme), який зазвичай використовують для позначення повторюваних 

фонем, які асоціюються із певним змістом або значенням [52, с. 12]. 

Фоносемантика є комплексною накою, що синтезує знання із фонетики, 

семантики, лексикології та інших дисциплін [53, с. 28].  

Структуру складових елементів фоносемантики, згідно з дослідженнями 

А. Абелін, можна подати в такій схемі [146, с. 9]: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Звукосимволізм 

Інші звукові символи Ономатопея 

Вільні 

морфеми 
Фонестеми Вільні 

морфеми 
Фонестеми 
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Ієрархія між морфемами, фонестемами та фонемами може бути 

представлена таким чином: 

Морфема 

Фонестема 

Фонема 

У свою чергу звукосимволізм поділяється на три типи: 

1. Ономатопея, яка є чіткою (передає засобами тієї чи іншої мови 

звукові явища дійсності). 

2. Експресивні вигуки, що здебільшого індексовані. 

3. Звукосимволічні фоностеми, які є мотивованими, але не чіткі й не 

індексовані [146, с. 55, 56]. 

Експресивні вигуки зазвичай реалізуються у формі вільних морфем. 

Наприклад: 

哎哟[āiyō]，我肚子好疼！ – Ай-яй, живіт дуже болить! 

嗳[ǎi]，不是这样的! – Ай, не так! 

嗳[ài]，早知如此，我就不去了。– Ай, якби раніше знав, що так буде, то 

не пішов би. 

Звя’зок між формою вираження та змістом не є обумовленим, а може 

визначатися позицією у прямій залежності від контексту, що є фізичною або ж 

ментальною реакцією. Вираження є більшою чи меншою мірою 

конвенціоналізованим.  

У цьому аспекті варто звернути увагу на термін «лінгвістична форма», що 

позначає фонетичну форму, яка асоціюється зі значенням[146, с. 54]. Це можна 

проілюструвати таким чином: 

Емоція (реакція) 

Крок 1:                                                                    індексований зв’язок  

Вираження (звук) 

Крок 2:                                                                       статичний  зв’язок 

                                              Лінгвістична форма 

Крок 3:                                                                        конвенціалізація 
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Лінгвістичне вираження 

Отже, фізична реакція породжує звук, цей звук вербалізується імітацією 

(як і ономатопея) і, зрештою, конвенціалізується у слово в мові [146, с. 54 – 56]. 

К. М. Чан у контексті звукосимволізму китайської мови виділяє категорію 

матеріального символізму (corporeal sound symbolism), що визначається 

як   «використання певних звуків та інтонації для вираження внутрішнього 

стану мовця (емоційного або фізичного)» [154, с. 18]. До цієї групи звуків 

належать вигуки. Наприклад: 

哎哟[āiyō]，真热!  –  Ого, гаряче! 

啊[á]，你说什么?  –  Е, що ти кажеш? 

Як підкреслює К. М. Чан, подекуди звуки-вигуки в розмовній китайській 

мові не мають свого графічного (ієрогліфічного) зображення. Наприклад: 

[m], 是真的吗？ – М-м-м, дійсно?  

Водночас для вигуків сучасної китайської мови характерним є і 

порушення загальної системи складотворення (ініціаль-фіналь). Наприклад: 

哼[hm]，谁信你的?  – Гм, хто ж тобі вірить? 

У цьому прикладі вигук 哼[hm] / [hng], який має два читання, формується 

лише з приголосних звуків. 

Варто підкреслити, що в контексті концептів «малий, слабкий» та 

«великий, сильний» із точки зору звукового символізму китайської мови в 

результаті експериментальних досліджень було виявлено, що голосні звуки [i, ü, 

e] асоціюються з концептом «малий», а звуки [a, o, u] – з концептом «великий». 

Наприклад: 

清静 [qīngjìng] – тихо і спокійно 

寂静 [jìjìng] – тиша, безмовність. 

嘈 [cáo] –  гомін, шум 

吵[chǎo] – шуміти, кричати, гомін. 

Отже, фонетична структура вигуків сучасної китайської мови 

характеризується інваріантністю, порушенням загальних правил 
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функціонування фонетичної системи китайської мови та особливостями 

тонування, що тісно пов’язано з використанням певної інтонації.  

 

1.3. Специфіка емотивної складової семантичної  

структури вигуків 

 

Як відомо, психологія та психолінгвістика спрямовані, перш за все, на 

вивчення функцій емоцій у діяльності людини [109, с. 150].  Незважаючи на 

цілу низку праць, пов’язаних із питанням психології емоцій, досі залишається 

дискусійною проблема побудови багаторівневої теорії емоцій. Для 

психолінгвістики ж труднощі створює різноманітність класифікацій емоцій та 

відсутність загальновизнаної диференціації, адже перелік основних емоцій 

остаточно не визначено ні в психології, ні у фізіології, ні в психолінгвістиці. 

 

1.3.1. Психолінгвістичні проблеми теорії емоцій 

 

Наприклад, П. В. Сімонов [109] із точки зору нейрофізіології аналізує 

емоції у залежності від зростання необхідності (біологічної, соціальної, 

духовної), можливості її задовольнити та характеру дії. Крім того, дослідник 

вказує і на наявність змішаних емоційних станів, що виникають на базі 

існуючих потреб. Наприклад: 

задоволення + задоволення, 

відраза + задоволення / відраза, 

радість + задоволення / відраза / радість, 

горе + задоволення / відраза / радість / горе, 

страх + задоволення /відраза / радість / горе /страх, 

гнів + задоволення / відраза / радість / горе / страх / гнів.  

Аналізуючи емоції як складний психічний феномен, психологи виділяють 

у ньому такі складові:  

1) пережите (досвід емоційного стану);  
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2) вісцеральні процеси в нервовій системі;  

3) форма вираження емоції (експресія). 

Для психолінгвістичного аналізу актуальними є перша та третя позиції 

вказаних складових феномена емоція.  

Розглянемо основні положення феноменології емоцій на матеріалі 

дефініцій. 

1. Еволюційна теорія емоцій Ч. Дарвіна.  

Ч. Дарвін у своїй книзі «Вираження емоцій у людини і тварин»  

(1872 р.)  [40] аналізує емоції із точки зору їх еволюційного розвитку. Він 

акцентує увагу на тому, що емоції та їх вираження є корисними та набутими. 

Зокрема наводить приклад, що у сліпих від народження дітей зовнішні прояви 

емоцій менш виражені. 

2. Асоціативна теорія В. Вундта. 

В. Вундт [27] трактує емоції як внутрішні зміни в людині внаслідок 

впливу зовнішніх факторів. Учений звертає значну увагу на мімічні, 

жестикулярні  (зовнішні) прояви емоцій. 

Крім того, дослідник вказує на двополярність емоційних явищ: 

задоволення – незадоволення, напруженість – спокій, збудження – заспокоєння. 

Ці висновки В. Вундт виводить під час експерементального дослідження. З 

іншого боку вчений вказує на складність психологічної структури емоцій. 

У той же час ця теорія піддалася жорткій критиці через її механічність. 

Наприклад, В. Джемс [160] критикував позицію В. Вундта щодо того, що 

критерієм емоціональності визначається частота пульсу та дихання (однак, як 

було доведено, залежність між цими показниками існує не завжди). 

3. Периферична теорія В. Джемса – Г. Ланге. 

Ці вчені вважають, що першопричинами емоцій є «органічні зміни», що 

обумовлюють певну модальність емоційного переживання [160]. Ця теорія 

поширюється на прості (низькі) емоції. Дослідниками проаналізовано акт 

виникнення емоцій: 

Подразник 
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Фізіологічна зміна 

 

Сигнал про зміни в мозку 

 

Емоція 

3. Теорія В. Кеннона – П. Барда. 

Особливістю теорії емоцій В. Кеннона є протиставлення категорії 

фізіологічних порушень та вигуків. Так дослідник зазначає, що фізіологічні 

порушення виникають при різних емоціях, а також розгортаються порівняно 

повільно [152]. 

У свою чергу П. Бард продемонстрував, що емоції та фізіологічні 

порушення, що обумовлені цими емоціями, виникають практично одночасно.  

4. Пізнавальна теорія емоцій М. Арнольд – Р. Лазаруса. 

Ця теорія пов´язує феномен емоції із пізнавальною та оцінною діяльністю. 

Ця діяльність характеризується миттєвістю та спонтанністю [150]. Отже, акт 

виникнення емоцій згідно з цією теорією є таким: 

Сприйняття 

 

Первинна оцінка 

 

Дослідницька активність 

 

Суб´єктивне значення змін у ситуації 

 

Вторинна оцінка 

 

Тенденція до дії 

 

Емоція 



34 

 

 

Варто зазначити, що емоція у цьому випадку трактується як прояв 

тенденції до дії  при фізіологічних порушеннях та моторних реакціях. 

Крім того, О. Н. Леонтьєв підкреслює ситуативний характер емоцій, 

вказуючи, що цей феномен виражає «оцінне особистісне ставлення до наявної 

або ж можливої ситуації» [70]. Окрім ситуативності, дослідник визначає й 

ідеаторну особливість емоції, що полягає у здатності передбачати ситуацію, яка 

ще не настала, з огляду на пережитий досвід. Емоція, на думку О. Н. Леонтьєва, 

сприймається як стан мого «я» [70]. 

5. Інформативна теорія емоцій П. В. Симонова. 

Ця теорія характеризує появу емоції як результат недостачі або надлишку 

інформації. При дефіциті інформації виникають емоції негативного характеру: 

відраза, страх, гнів та ін., а отримана інформація у надлишку сприяє 

виникненню позитивних емоцій: радість, задоволення та ін. [109].  

Дослідник також підкреслює, що емоція є проявом потреби, тобто 

виникає у процесі мотивації. 

6. Теорія диференціальних емоцій К. Е.  Ізарда. 

Як підкреслює К. Е. Ізард, емоція – «це щось, що переживається як 

почуття (feeling), що мотивує, організовує і корегує сприйняття, мислення та 

дії». Дослідник підкреслює, що «кожен аспект цього визначення надзвичайно 

важливий», оскільки емоція мобілізує енергію для завершення дії, керує 

розумовою та фізичною активністю індивіда [49].  

У своєму дослідженні вчений визначає 10 базових емоцій, які 

взаємодіють між собою:  

1. Зацікавленість – збудження. 

2. Задоволення – радість. 

3. Здивування. На думку вченого, найбільш швидкоплинна емоція. 

4. Горе – страждання. 

5. Гнів – лють. 

6. Відраза – огида. 

7. Зневага – нехтування. 
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8. Страх – жах. 

9. Сором – сором’язливість. 

10. Провина – каяття. 

Під терміном «базова емоція» слід розуміти фундаментальну емоцію. 

Думки вчених щодо кількісного складу цієї категорії різняться. Базові емоції 

можуть бути представлені у формі певних опозицій [49]. 

Очевидно, що наведена класифікація має структуру діади. Відповідно, 

емоції представлені за принципом інтенсивності трансформації емоційного 

стану. 

Зазначені базові емоції, на думку К. Е. Ізарда, характеризуються 

мотиваційною функцією організму. 

Аналізуючи базові емоції, К. Е. Ізард наводить їх основні особливості  

1. Наявність виразних специфічних нервових субстратів. 

2. Вияв за допомогою специфічної конфігурації міміки. 

3. Наявність виразних переживань та їх усвідомленість людиною. 

4. Джерелом виникнення є еволюційно-біологічний процес. 

5. Мотивуючий вплив на людину, що забезпечує її адаптацію [49]:. 

У свою чергу, на базі типів емоційної поведінки протиставляються одна 

одній пари базових емоцій: 

1) руйнування (гнів) – захист (страх); 

2) інкорпорація (прийняття, схвалення) – заперечення (відраза); 

3) репродукція (радість) – депривація (горе, смуток); 

4) дослідження (цікавість, передбачення) – орієнтування 

(здивування)  [49]. 

Варто зазначити, що кожна складова цієї категоризації охоплює суміжні 

емоції. Наприклад, у межах депривації можна визначити печаль, горе, смуток, 

скорботу та меланхолію. 

Короткий огляд класифікацій базових емоцій демонструє, що дослідники 

виокремлюють приблизно однакову кількість складових цієї категорії 

(приблизно 8 –  10).  
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У свою чергу Є. О. Зуєва, аналізуючи лінгвістичний аспект емоцій, 

зазначає такі параметри розмежування різних емоцій: 

1. Наявність / відсутність інтелектуальної оцінки. За цим параметром 

емоції можна поділити на прості та складні почуття. Складні (любов, гордість) 

виникають лише на базі інтелектуальної діяльності, а прості емоції 

передбачають лише пряме сприйняття ситуації (злість, страх). 

2. «Знак» емоції. Ця характеристика визначає позитивні (стенічні) та 

негативні (астенічні) емоції. 

3. Напрям емоції. Емоції можуть бути направлені як на самого мовця, так 

і на навколишню дійсність. 

4. Вплив на діяльність людини. Емоції вказують як на активний стан, так і 

на пасивний. 

5. Рівень інтенсивності. Цей параметр визначає емоції високого (щастя, 

нещастя) та низького рівня (задоволення, відчай) [47, с. 150, 151]. 

Варто підкреслити, що зазначений огляд теорій емоції, окреслений у 

нашому дослідженні, не є вичерпним, однак повною мірою розкриває суть та 

властивості феномена емоції. 

Таким чином, з огляду на зазначені теорії емоцій, можна виділити основні 

характеристики цього феномена 

1. Емоції виникли у процесі еволюційного розвитку. 

2. Властиві мовній свідомості. 

3. Є реакцією на зовнішні та внутрішні впливи. 

4. Залежать від задоволення або незадоволення потреб. 

5. Пов’язані з пізнавальною та оцінною діяльністю. 

5. Можуть бути позитивними та негативними. 

Як зазначає А. В. Цибулевська, у контексті аналізу феномена емоції варто  

розглядати й таке поняття як почуття. Зокрема, дослідниця визначає це явище 

через призму емоцій, що «формуються на базі вищих соціальних потреб 

людини». Так учена вказує на багатогранність цієї категорії з огляду на їх 

відмінності за: «модальністю, інтенсивністю, тривалістю, глибиною, 
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усвідомленістю, генезисом, складністю, умовами виникнення, функціями, 

впливом на організм, формою розвитку, рівнями психологічного прояву, 

психологічними процесами, потребами, предметним змістом та спрямованістю, 

особливостями вираження, нервовим субстратом”.[129].  

Специфіка почуттів обумовлена сферою моральності та реалізацією 

ставлення до самого себе, інших людей, певного класу людей, держави та ін. 

У цьому контексті варто визначати рівень інтелектуальних та естетичних 

(моральних) почуттів. Так у контексті вищих почуттів можна розглядати 

практичні почуття, що пов’язані з діяльністю у сфері праці, навчання та спорту. 

А. В. Цибулевська зазначає, що за рівнем узагальненості предметного 

значення почуття можна поділити на:  

1) конкретні (почуття до дитини, твору мистецтва); 

2) загальні (почуття до дітей загалом, ставлення до музики); 

3) абстрактні (почуття справедливості, обов’язку). 

Як відомо, почуття є сукупністю чуттєвого досвіду пережитих емоцій. 

Цей феномен може трактуватися із точки зору сукупності емоцій [129]. 

У процесі аналізу емоцій, із точки зору психологічної науки, можна 

зробити висновок, що їм притаманні такі основні функції: 

1. Функція зміцнення. Ця функція передбачає внутрішню максимізацію 

або ж мінімізацію емоційного стану для досягнення певної мети або уникнення 

негативних наслідків. 

2. Мотиваційна. Дана функція передбачає вибір мотивації не лише у 

зв’язку  з внутрішньою потребою, але й у контексті зовнішньої обумовленості. 

3. Компенсаційна. У цьому аспекті функція емоцій реалізується шляхом 

заміщення нестачі інформації. 

4. Комунікативна. Ця функція обумовлена зовнішніми проявами емоцій 

(голосом, мімікою) для вираження свого ставлення до об’єктивної дійсності. 

Проаналізувавши психологічну структуру емоцій, під час нашого 

дослідження варто окреслити і їх лінгвістичне трактування. 
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Як зазначає В. І. Шаховський «лінгвістика емоцій своїми коренями сягає 

полеміки лінгвістів про те, чи повинна лінгвістика займатися емоційними 

складовими» [137]. Так, наприклад, Е. Сепір підкреслює когнітивну функцію 

мови, заперечуючи необхідність вивчення емоційного компонента мови [104]. 

У свою чергу Ш. Баллі визначає емоційність як основну функцію мов й 

актуалізує необхідність досліджень у цій сфері [8]. 

Таким чином В. І. Шаховський актуалізує наступні проблеми у контексті 

лінгвістики емоцій: 

1. Типологія емотивних знаків, що реалізують прояви емоцій у мові. 

2. Вплив емоцій на формування мовної картини світу. 

3. Сфера комунікації емоцій. 

4. Компаративний аналіз лексиконів емоцій різних мов світу. 

5. Визначення національної культурної специфіки сфери мовного 

вираження емоцій. 

6. Визначення критеріїв емотивності мови та елементів його системи. 

7. Проблема співвідношення лінгвістики та паралінгвістики емоцій. 

8. Вплив емоцій на мовні процеси. 

9. Особливості емоційного забарвлення тексту. 

10. Проблема емотивного семантичного простору мови. 

11. Специфіка лексикографії емотивності. 

12. Прагматика опису емоцій [137]. 

Під час нашого дослідження під вираженням емоцій маємо на увазі  їх 

мовну репрезентацію, що супруводжується внутрішніми та зовнішніми 

переживаннями. Підкреслює В. І. Шаховський,  що «вираження емоцій – це 

безпосередня комунікація самих емоцій, а не значень та мовних проявів» [134, 

с. 96]. Крім того, емоції є невід’ємною складовою емоційної картини світу, яка 

формується з емоційно маркованих перцептивних образів та уявлень, що 

відображаються у внутрішньому світі людини [139, с. 90]. 

  Крім того, у контексті лінгвістики емоцій можна визначити два напрями: 

1. Аналіз від емоцій до засобів мови, які їх виражають. 
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2. Дослідження у векторному напрямку від мовних засобів до емоцій. 

 У нашому дослідженні використовуємо ці напрями досліджень 

комплексно, адже емоції та мовні засоби їх вираження є взаємопов’язаними та 

взаємообумовленими.  

Крім того, у контексті аналізу мовних засобів вираження емоцій, на нашу 

думку, варто проаналізувати семантику цих засобів. 

Як відомо, значення лексичної одиниці корелюється зі структурою 

мовного знака, яка визначається: 

- семантичними зв’язками  (знак  – денотат) 

- прагматичними зв’язками  (знак – інтерпретатор) 

- синтаксичними зв’язками  (знак – знак) (Ч. Пірс). 

У свою чергу Л. А. Новіков [90] пропонує виділяти чотири аспекти в 

контексті аналізу лексичного значення: 

1. Сигніфікативне значення. 

2. Структурне значення. 

3. Емотивне значення. 

4. Денотативне значення. 

Сигніфікативне значення характеризується  специфічним мовним 

відображенням об’єктивної дійсності. 

Структурне значення  - це формальні особливості лексичної одиниці. 

Емотивне значення – оцінне вираження стилістично маркованих 

лексичних одиниць. 

Денотативне значення – предметне значення лексичної одиниці. 

Варто зазначити, що в контексті вигуків сучасної китайської мови 

характерними є перші три позиції. Денотативне значення у вигуків відсутнє.  

У своєму дослідженні В. Г. Гак аналізує лексичне значення в аспекті 

сигніфікативного та денотативного, зауважуючи, що прагматичне та 

синтаксичне значення є допоміжними [28]. 



40 

 

 

Так у контексті досліджень вигуків сучасної китайської мови 

прагматичний аспект реалізується на рівні експресивно-емоційної оцінки та 

конотації. 

Варто зазначити, що в контексті лінгвістики емоцій, мовні одиниці 

характеризуються такими категоріями як «емоційність», «експресивність», 

«емотивність» та «оцінність». Під час нашого дослідження вважаємо доцільним 

проаналізувати відмінності та особливості використання цих понять. 

Категорія «емоційність» характеризується широким та вузьким 

значеннями. Так у широкому трактуванні ця властивість мовного явища 

визначається як сукупність сфер вираження почуттів та емоцій мовця  

(Я. Г.  Биренбаум [13, с. 3], Н. О. Лук’янова [74, с. 45]). У вузькому ж 

трактуванні «емоційність» характеризується як категорія вираження почуттів 

мовця до об’єкта (І. В. Курлова [68, с. 137], В. Н. Цоллер [128, с. 64]). 

У цьому контексті слід зазначити, що поряд із терміном «емоційність» у 

працях, пов’язаних із теорією лінгвістики емоцій, використовується термін 

«емотивність». У ряді праць ці категорії використовуються паралельно, 

подекуди як синоніми. 

Проте, на думку В. М. Телії, «емотивність» пов’язана зі сферою психіки 

людської діяльності [116]. 

Однак В.І. Шаховський відмічає, що мовний рівень трансформує емоції в 

емотивність, тому емоційність характеризує психічні реакції, а емотивність – 

мовні [138]. 

Отже, категорії «емоційність» та «емотивність» протиставляються за 

приналежністю до психологічної та лінгвістичної сфер. 

Як відомо, емотивність характеризується планом змісту та планом 

вираження. Відповідно емотиви реалізуються на різних рівнях мови за 

відмінними семантичними варіантами емотивності, що обумовлено 

співвідношеннями конотативних компонентів значення (емотоивність) та 

денотативно-сигніфікативною структурою (оцінність, експресивність та 

функціональність) [138, с. 42]. 
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Особливістю вигуків сучасної китайської мови є те, що ці лексичні 

одиниці виражають емоційний стан мовця засобами конотативного значення. 

У свою чергу «емоційність» тісно пов´язана з «експресивністю». Ця 

категорія може трактуватися із точки зору функціонального та семантичного 

аспектів. Так функціональний підхід визначає «експресивність» засобом 

підсилення виразності висловлювання (І. Гальперин [29]). Семантичний же 

аналіз цього явища характеризує «експресивність» як компонент конотації  

(Н. А.  Лук’янова [74]). 

Функціональне вираження експресивності сприяє підсиленню виразності 

сказаного і є комбінацією усіх оцінних значень. Крім того, в основі 

експресивності закладена семантична контрастність, тобто насиченість у 

порівнянні з нейтральним тоном [128, с. 63]. 

На думку І. Н. Худякова, експресивність є вторинною щодо 

емоціональності, тобто емоційні засоби мови завжди є експресивними [125, 

с. 79]. 

Як вже зазначалося, у структурі емоцій можна виділити «оцінне» 

значення. Як підкреслює В. М. Цоллер  «оцінність» є результатом мисленнєвої 

діяльності й виражає судження про об’єктивну реальність. У свою чергу ця 

категорія підпорядковується суб’єктивним та об’єктивним факторам [128, с. 72].  

Під «оцінністю» також слід розуміти позитивну та негативну 

характеристики, у той час, коли «емоційність» виражає закріплені в семантиці 

слова зв’язки. У той же час антропоцентрична природа емоційності 

безпосередньо пов’язана з оцінністю (зокрема оцінними предикатами 

«добре»  – «погано») [101, с. 73]. 

Резюмуючи зазначені особливості використання категорій «емоційність», 

«емотивність» та «експресивність», можна зробити висновок, що категорії 

«емоційність» та «емотивність» протиставляються за приналежністю до 

психологічної та лінгвістичної сфер, «експресивність» характеризує виразність 

висловлювання та конотацію семантичної структури лексичної одиниці. У свою 

чергу, «оцінність”» характеризується зіставним судженням. 
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Отже, для комплексного аналізу семантичної структури вигуків сучасної 

китайської мови було проаналізовано основні теорії емоцій, на базі яких 

визначено характеристики цього феномена. Визначено, що в контексті вигуків 

прагматичний аспект внутрішньої структури лексичної одиниці реалізується на 

рівні експресивно-емоційної оцінки та конотації. Окреслено особливості 

лінгвістичного функціонування категорій «емоційність», «емотивність», 

«експресивність» та «оцінність».  

Таким чином, у контексті нашого дослідження категорією «емоційність» 

вигуків сучасної китайської мови слід трактувати експресію емоційних станів, 

які виражають ці одиниці. Категорія «емотивності» характеризує семантичну 

структуру досліджуваних нами одиниць, а «експресивність» вказує на 

виразність висловлювань, у складі яких є вигуки. 

Крім того, «оцінність», так як і «емотивність” визначає внутрішню 

(семантичну) структуру вигуків сучасної китайської мови. 

 

1.3.2. Особливості емотивної вмотивованості вигуків 

 

У процесі розвитку лінгвістичних учень усе більше уваги приділяється 

вивченню функціональних можливостей мови та її засобів, що у свою чергу 

тісно пов’язано з ідентифікацією емоційного стану людини у процесі 

комунікації. Саме цей емоційний чинник найбільше проявляється у слові, 

оскільки саме слово знаходиться на перехресті всіх мовних рівнів. 

Однією із важливих функцій мови є експресивність, адже комунікація 

характеризується не лише процесом передачі певної інформації, але й 

вираженням власного ставлення до співрозмовника, самого себе чи 

навколишньої дійсності.  

Згідно з визначенням В. М. Телії, «експресивна функція мови – це спосіб, 

яким встановлюється зв’язок між інтенціями суб’єкта мови, що відображають 

форми оцінної, мотиваційної та емотивної діяльності свідомості, і знанням 

суб’єкта мови про дійсний стан речей у світі, про правила мовного кодування і 
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про стилістичний узус використання мовних засобів». [131, с. 63]. Таким чином, 

експресивно забарвлене мовлення є результатом спільної, умовної 

домовленості мовців про умови використання того чи іншого експресивного 

елемента, зокрема й вигуку, оскільки експресивність є «сукупним продуктом» 

вираження певного підсумку, що був створений цілим рядом суб’єктивно 

орієнтованих і емоційно забарвлених відношень суб’єкта мови до означуваного. 

[131, с. 6].  

У контексті вивчення емоційних характеристик вигуків сучасної 

китайської мови варто зазначити, що ці лексичні одиниці є емотивами – 

«мовними одиницями, в семантичній структурі яких наявна емоційна доля у 

вигляді семантичної ознаки, семи, значення, завдяки чому ця одиниця 

адекватно використовується усіма носіями мови для вираження емоційного 

стану» [89, с. 24, 25]. Отже, емотивність – це те ж саме, що і емоційність, але 

щодо  мови, її одиниць та їх семантики. 

Експресивність мовлення реалізується через передачу емоцій засобами 

мови. Як зазначає Г. П. Нємєц, «емоції – одна з форм відображення світу, 

відзеркалюють не предмети і явища реального світу, а зв’язки, у яких вони 

знаходяться щодо людини, тобто не властивості предметів і явищ, а їх значення 

для життя людини. Емоції є особливим засобом оцінки цього значення для 

конкретної людини і через неї – інформацією про стан внутрішнього «я», його 

свідомості та психіки». [89, с. 23, 24] З вищесказаного витікає, що кожна 

людина, індивідуум, суб’єктивно сприймає навколишній світ, на базі чого 

формується мовна картина та чуттєве сприйняття.  

О. Н. Лук виділяє такі функції емоцій: 

1. Пристосувальна (природна реакція). 

2. Сигнальна. 

3. Накопичення досвіду [73, с. 14, 15].  

Загалом вигуки, як виразники емоцій, слугують сигналами на певну 

мовленнєву ситуацію і виконують сигнальну функцію, хоча й певним чином є і 

результатом природної реакції та накопичення досвіду.  
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Згідно з термінологією Г. П. Нємца вигук є афективом – «емотивом, 

значення якого для певного слова є єдиним способом означення емоції, без її 

називання». [89, с. 25]. 

       У процесі еволюції емоції «стають більш тонкими», тобто  

конкретнішими. Однак слід розрізняти емоцію та почуття. Почуття – більш 

складний етап, який сформувався у суспільних відносинах, хоча в науковій 

літературі функціонує одне поняття для: 1) почуття – одна емоція;  2) почуття  – 

сукупність емоцій. 

       О. Н. Лук вибудовує таку ієрархію емоцій: «вищий ступінь почуттів», 

«проміжна ланка», «низькі емоції». 

        До «вищого ступеня почуттів» дослідник відносить складні емоційні 

утворення, такі як повага; до «низьких емоцій» – відчуття голоду, певні 

фізіологічні бажання. 

        Під час нашого дослідження актуальною є категорія «проміжна 

ланка», оскільки охоплює емоції, які у процесі комунікації можуть виражатися 

вигуками. Отже, науковець поділяє емоції «проміжної ланки» на такі групи  [72, 

с.  24 – 26]: 

1. Позитивні почуття: задоволення, радість, блаженство, захоплення, 

симпатія, ніжність, любов, вдячність, гордість, впевненість, довіра, повага, 

спокійна совість, почуття полегшення, почуття безпеки, зловтішання, почуття 

задоволеної помсти.  

2. Негативні почуття: незадоволення, горе, відчай, сум, печаль, докір, 

невдоволення, неприязнь, заздрість, сум, смуток, розчарування, тривога, 

побоювання, страх, жах, співчуття, жаль, образа, почуття приниження, гнів, 

злоба, злість, ненависть, ревнощі, невпевненість (сумнів), неуважність, недовіра, 

сором, невдоволення собою, докір сумління, нетерплячість, відраза. 

3. Почуттєво-нейтральні стани: байдужість, стан спокійного 

споглядання, цікавість, здивування, подив. Варто зазначити, що людина в таких 

станах не відчуває конкретно ні приємних, ні негативних почуттів, але все ж 
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переживає своє ставлення до світу й самого себе. Почуттєво-нейтральні стани 

можуть набувати відтінку позитивного або негативного відчуття. 

Варто підкреслити, що поділ емоцій на «позитивні» та «негативні» 

відбувався на базі фізіологічних досліджень нервової системи. Тому деякі 

почуття, що віднесені до категорії «негативних» (наприклад гнів) у певних 

ситуаціях можуть бути приємними. 

Хоча і не всі дослідники вважають вигуки лексичними одиницями, але всі 

визначають емоційність (емотивність) як основну характеристику цього 

мовленнєвого явища. Так Н. О. Лук’янова зазначає, що вигуки є виразниками 

емоцій, але не є емоційними лексичними одиницями, адже знаходяться поза 

системою [74, с. 31]. 

 З огляду на те, що вигуки можуть виражати весь спектр емоцій, що  

О. Н.  Лук наводить у групі «проміжна ланка емоцій», ми робимо висновок, що 

поміж вигуків сучасної китайської мови варто виділити: 

1. Вигуки, що виражають позитивні почуття.  

Наприклад: 啊[ā],  啊呀[āyā], 啊哈 [āhā], 嗬 [hē], 喔唷 [ōyō], 喔嚄 [ōhuò], 

哦 [ó], 哟 [yāo]. 

啊, 今年的庄稼长得真好哇!  –  Ого, а хліба цього року дійсно вродили!  

У цьому прикладі вигук 啊 [ā] передає захоплення певною подією. 

嚄, 他真勇敢!  –  О, а він дійсно хоробрий! 

У цьому прикладі вигук 嚄 [huō] виражає здивування. 

2. Вигуки, що передають негативні почуття.  

Наприклад: 呸 [pēi], 阿嗄 [àá], 哎 [āi], 哎呀 [āiyā], 嗐 [hài], 吓  [hè]. 

哎 ,  你怎么能这么说呢 ?  –  Ех, як ти міг так сказати? 

У цьому прикладі вигук 哎 [āi] виражає невдоволення. 

啊哈, 我为朋友担心!  –  Ой, я хвилююся за друзів! 

У цьому прикладі вигук 啊哈 [āhā] передає почуття смутку. 

3. Вигуки, які виражають почуттєво нейтральні стани.  

Наприклад: 阿 [ē], 哦 [ǒ], 哼[hēng]. 
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哦, 我知道！–  Ага, я знаю! 

У цьому прикладі вигук 哦 [ǒ] виражає розуміння мовцем певної ситуації. 

Водночас, згідно з класифікацією В. І. Шаховського [139] (на базі 

російської мови), емоційні вигуки сучасної китайської мови можна поділити на: 

1) вигуки, що виражають різні емоції; 

Наприклад, вигук 嗨 [hāi]  може виражати й радість, і печаль; вигук 啊

[ǎ] – і здивування, і сумнів. 

啊, 这是怎么回事？ –  Гм, у чому справа? (вигук啊[ǎ] виражає сумнів). 

2) вигуки, що виражають конкретні емоції. 

Наприклад: 呣 [mǔ]  – вигук, який виражає невдоволення; 噢 [ǎo] – вигук, 

який виражає запит; 呸 [pēi] – вигук, який виражає невдоволення; 喔嚄 [ōhuò] – 

вигук, який виражає здивування. 

喔嚄 [ōhuò] , 这么大的西瓜 ! –  Ого, який великий кавун! 

Водночас В. І. Шаховський підкреслює, що мовець, виражаючи свою 

емоцію, перш за все виражає своє ставлення до предмета мови, а не намагається 

викликати будь-яку емоцію у слухача. Наприклад: 

А: 今天几号？ 

Б: 今天十号。 

А: 啊，后天是我姐姐的生日!  

А: Яке сьогодні число? 

Б:  Сьогодні 10. 

А: Ой, післязавтра ж День народження моєї сестри! (вигук 啊[ǎ] виражає 

радісне здивування). 

Із зазначеного прикладу видно, що мовець А за допомогою вигуку 啊 [ǎ] 

передає свою емоцію «здивування», тим самим підкреслюючи, що він не 

очікував, що день народження сестри так скоро. Водночас мовець А не має на 

меті викликати якусь емоцію у співрозмовника Б. 

Крім того, Е. Ортоні описує емоції як «специфічні (valenced) реакції на 

події, дії та об’єкти, конкретна сутність цих реакцій визначається способом 
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реалізації індивідом ситуацій, які викликають емоції». Учений аналізує емоції, 

оперуючи поняттям «емоційного типу», що є групою взаємопов’язаних емоцій, 

обов’язковою у межах групи є співвіднесеність умов, які викликають 

емоції  [168, с. 19].  

У свою чергу П. Фресс подає таку класифікацію емоціогенних ситуацій, 

що стосуються виникнення негативних емоцій: 

1. Недостатність адаптаційних можливостей (через новизну немає реакції). 

2. Надлишкова мотивація, немає реалізації при фрустрації, конфліктах. 

Дослідник підкреслює, що в основу емоцій покладена когнітивна 

діяльність людини, адже «емоції реальні та інтенсивні, але все ж залежать від 

когнітивних інтерпретацій, що накладаються на зовнішню реальність, а не є 

безпосередньо самою реальністю» [124, с. 4]. 

За  В. Вундтом [27] та Н. Я. Гротом [34], будь-яка подія, що сприймається, 

є значущою та викликає емоційну реакцію. 

Таким чином, ми робимо висновок, що емоція, виражена вигуком 

сучасної китайської мови, може бути реакцією на: 

1. Подію (і її наслідки). Наприклад: 

卫国：你老给我泼冷水。 

朱明：哎，前一段我还看见你跟

王老师的女儿打得火热的，小心，不

要教材两条船哟 [204, с. 120]！ 

Тут і далі власний переклад 

Вей Го: Ти пізно мене надоумив. 

Чжу Мін: Ой, раніше я бачив як 

ти залицявся до доньки вчителя Вана, 

обережно, не треба гнатися за двома 

зайцями одночасно 

2. Діячів (і їх дії). Наприклад: 

周：这个客厅真宽敞，得有

三十多平方米吧？这下儿来十个八

个客人都坐得下了。 

李师傅：可不，以前我们祖

孙三代住一间房子，吃饭睡觉就那

Чжоу: Ця вітальня величезна, 

мабуть, більше 30 м
2
 ? Тут поміститься 8 –  

10 гостей. 

Майстер Лі: Навряд, раніше наші 

предки жили в одній кімнаті. І їли, і спали 

в одній кімнаті. Зараз вітальня – це 
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么一间。现在客厅是客厅，卧室是

卧室，这在以前连想也不敢想啊。

哎，小周，你头一回来，没走冤枉

路把 [204, с. 91]？ 

вітальня, спальня – це спальня, а раніше 

про це й не думали. Ой Сяо Чжоу, ти 

лишень побачив це, завжди обходиш мій 

дім 

3. Об’єкти. Наприклад: 

宋华：力波，这是我给你的小纪

念品，希望你喜欢。 

丁力波：啊，是毛笔，文房四宝

之一，还是名牌的呢！这哪儿是小纪

念品？这是一件礼物。我要把它放在

我的桌子上，每天都能看到它 [206, 

с. 19]。 

 

Сун Хуа: Лібо, це мій маленький 

подарунок на пам’ять для тебе, 

сподіваюся, тобі сподобається. 

Дін Лібо: О, пензлик для письма, 

–  це ж один з елементів скарбу для 

письма (пензлик, туш, папір, 

тушечниця)! Де ж це маленький 

подарунок? Це справжній дарунок. Я 

його поставлю на свій стіл, щодня 

буду ним милуватися 

Проте Я. Рейковський  зазначає, що деякі емоції, наприклад, гнів, 

зацікавленість, зневага, явно направлені на оточуючих і є формою взаємодії між 

людиною та соціумом, а інші, наприклад, страх, печаль, мають більш 

егоцентричний характер і є відповіддю на те, що трапилося із людиною. Однак і 

егоцентричні емоції мають соціальне призначення (людина, наприклад, хоче 

продемонструвати, що вона хвилюється через певну подію), але це є вторинною 

функцією [100, с. 145].  

Аналізуючи емотивність вигуків сучасної китайської мови, варто 

зазначити й той факт, що емоції практично не бувають у «чистому вигляді», а 

поєднують нашарування певних відтінків почуттів. Це яскраво відображено і в 

семантичній структурі вигуків сучасної китайської мови. Проілюструємо цей 

факт на прикладі емоції «здивування». 
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У філософії «зерном» пізнання визначається емоція «здивування» [3, с. 86; 

74, с. 507], адже зустріч із новим об’єктом змушує людину сприймати щось 

нове, аналізувати його та порівнювати з попереднім досвідом. 

Емоція «здивування» вирізняється неоднозначністю оцінки пізнавального 

процесу, тобто неможливістю віднести її ні до позитивної, ні до негативної 

категорії емоцій. Так емоцію «радість» цілком об’єктивно відносять до 

позитивних емоцій, а «горе» – до негативних. Однак А. Вежбицька додає, що 

відчуття (feelings) часто концептуалізуються як «хороші» або  «погані» [20, 

с. 40], тому і «здивуванню» може  надаватися як позитивне, так і негативне 

забарвлення. 

У цьому аспекті А. Н. Лук виділяє чуттєво-нейтральні стани, до яких 

залучає і здивування. На думку вченого, ця емоція теж надає певної оцінки 

об’єктивній дійсності, однак вона направлена на ставлення до себе і світу [72, 

с.  13 – 25].  

Для визначення місця та ролі емоції «здивування» у цій системі варто 

проаналізувати етап когнітивно-інформаційної ситуації, на якому формується 

ця емоція. 

Як зазначає А. О. Лєпьонишева, емоція «здивування» виникає у випадку, 

коли кореляти порівняння суттєво відрізняються один від одного. Тобто у 

процесі мислення суб’єкт порівнює інформацію, що зберігається у пам’яті, із 

новою, отриманою шляхом перцепції [71]. 

Як відомо, емотивність тісно пов’язана з оцінюванням дійсності. У свою 

чергу формування емоції «здивування» відбувається на етапі мислення 

(оцінювання ситуації). Таким чином, емоцію цього типу можна визначити як 

таку, що виникає як результат неочікуваних обставин дійсності й відображає їх 

оцінку. 

О. А. Бризгунова умовно виділяє інтонаційні та лексико-синтаксичні 

способи вираження емоції «здивування» [19, с. 16]. Крім того, О. Є Філімонова 

аналізує такі засоби вираження емоцій у тексті:  

1. Засоби прямої номінації. 
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2. Засоби безпосереднього вираження (вигуки, інвективна лексика). 

3. Опис (пози, погляд) [121, с. 17, 18]. 

Очевидним є те, що вигуки сучасної китайської мови відносяться до 

лексико-синтаксичних засобів вираження цієї емоції і є її безпосередньою 

формою реалізації. Наприклад: 

嚄 [huō]，好大的鱼!  –  Ого, яка велика риба! 

哎呀 [āiyā]，这南瓜真大！–  Ого, цей гарбуз величезний! 

哟 [yōu]，你忘了？–  А, ти забув? 

呀 [yā]，下雪了！–  Ой, пішов сніг! 

У поданих вище прикладах використані вигуки 嚄 [huō], 哎呀 [āiyā], 哟 

[yōu], 呀 [yā], які виражають здивування. 

Під час дослідження виявлено, що вигуки сучасної китайської мови, які 

виражають емоцію «здивування», за своїми семантичними характеристиками не 

є тотожними. У цьому аспекті слід зазначити шодо існування емотивних 

кластерів (комплексу різних емоцій суб’єкта за короткий проміжок часу). Так  

К. Годарт, аналізуючи вигуки англійської мови та кантонського діалекту 

китайської мови, підкреслює існування різних видів здивування [157, с. 11 – 13].  

Таким чином, доцільним є виділення семантичної структури вигуків, які 

виражають емоцію «здивування» сучасної китайської мови у вигляді: 

Здивування+емотивний кластер 

Варто виділити такі види здивування у комплексі з емотивними 

кластерами: 

1. Здивування + страх (тривога). Наприклад: 

哎哟[āiyō], 都十二点了！–  Ой, уже дванадцята година! 

2. Здивування + радість. Наприклад: 

嗬 [hē]，真了不起!  –  Ого, просто неймовірно! 

3. Здивування + ейфорія (захоплення). Наприклад: 

哇赛 [wāsāi]，真漂亮！–  Вау, дійсно гарно! 

4. Здивування + полегшення. Наприклад: 
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嘿 [hēi]，出红了。–  О, світанок. 

5. Здивування + невдоволення. Наприклад: 

嗯 [ng], 电话又坏了！–  О, телефон знову зламався! 

У свою чергу О. А. Бризгунова підкреслює, що «здивування –  це 

емоційна реакція мовця на неочікуване неспівпадіння очікуваного та 

реального». При цьому очікуване може конкретизуватися як заплановане, 

бажане, небажане, загальноприйняте;  реальне може відноситися до минулого, 

теперішнього та майбутнього. У залежності від ставлення мовця до 

неочікуваного, очікуваного та реального можливі різноманітні відтінки 

здивування та засоби вираження [19, с. 16]. Доцільним вбачаємо виділення 

типів здивування (залежно від ставлення мовця до неочікуваного, очікуваного 

та реального): 

1. «Здивування», що обумовлене новою неочікуваною інформацією та 

її оцінюванням.  

Наслідком пережитого «здивування» є почуття:  

а) полегшення. Наприклад: 

啊[ā]？有这样的事儿？ –  А? То така ситуація? 

б) тривога. Наприклад: 

呦 [yōu]，花怎么死了？–  О, як це квіти зіпсувалися? 

Після реакції «здивування» відразу ж слідує аналіз інформації, її 

оцінювання із точки зору позитивного чи негативного впливу на суб’єкта. 

2.  «Здивування», що сприяє не моментальному запуску пізнавальної 

діяльності, а викликає інтерес. 

咦 [yí]，你什么时候来的？ –  О, а коли ти прийшов? 

Здебільшого після «здивування» цього типу слідує питання або ж 

уточнення інформації. 

Варто підкреслити, що наведені типи «здивування» реалізуються не лише 

за рахунок семантичного навантаження вигуків сучасної китайської мови, але й 

за допомогою інтонаційного навантаження та додаткових лексичних елементів. 
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Адже, як зазначає О. А. Бризгунова, засобом вираження емоційно-стилістичних 

відмінностей є ритмічна структура мови – різноманітна послідовність 

чергування акустичних компонентів у межах звука, складу, фонетичного слова, 

інтонаційної конструкції, поєднанні інтонаційних конструкцій. Зміна ритмічної 

структури мови залежить від емоційного стану мовця: байдужості, 

схвильованості, гніву, радості та ін. [19, с. 29 – 31].  

Отже, емоція «здивування» виникає у результаті неочікуваної ситуації та 

є реакцією на неї. Виділено п’ять типів емоційних кластерів, що накладаються 

на емоцію «здивування»  (здивування + страх, здивування + радість, 

здивування + ейфорія, здивування + полегшення, здивування + невдоволення). 

«Здивування» може бути як реакцією на нову подію, так і викликати інтерес. 

Вигуки сучасної китайської мови є активними виразниками цієї емоції, однак їх 

семантичне навантаження значно залежить і від інтонаційних конструкцій 

мовлення. 

У контексті експресивних можливостей висловлювань із вигуками 

сучасної китайської мови актуальним є і питання інтонації та жесту. Як 

зазначає Є. В. Середа, вплив інтонації та жесту (міміко-жеста) на семантику 

вигуку досить значний. Інтонація виражає емоційно-вольові стани мовців у 

процесі спілкування, надає висловлюванню необхідної визначеності, а жестом 

підкріплюється вираження ставлення до дійсності, що передається вигуком 

[105, с. 61, 62]. Наприклад, мовленнєва ситуація: 

А: 哎呀，怎么理的这么短了？ 

Б: 您不是说理的短点儿吗？ 

А: 我是说的理得短点儿。 

Б: 这就是呀！哦，我明白了，您

是说剪点儿。 

А: 对啦，我说的就是这个意

思 [206, с. 14]。 

 

А: Ой, чому так коротко 

підстригли? 

Б: Хіба Ви не казали підстригти 

коротко? 

А: Я казала підстригти коротше 

трішки. 

Б: Це так і є! О, зрозуміла, Ви 

хотіли сказати, що слід трішки 

підстригти. 
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А: Так, це і є саме те, що я хотіла 

сказати 

Вигуки 哎呀 [āiyā] та 哦 [ǒ] підкреслюють експресивність комунікації 

співрозмовників, водночас інтонація, із якою можна промовити ці 

висловлювання, може вплинути на рівень експресії, адже підсилена інтонація 

на слові 这 么 , використання конструкції «Підмет + 不 是  + присудок 

(дієслово)  + 吗?» («хіба не?»), що виражає риторичне питання, використання 

емоційних часток 呀 та 啦 підсилюють емоційне забарвлення спілкування. 

Іншим прикладом впливу інтонації на експресивність комунікації є цей 

приклад: 

А: 这儿可以吸烟吗？ 

Б: 你看那儿写的是什么？ 

А: 请勿吸烟。噢！对不起[206, 

с. 25]。 

А: Тут можна курити? 

Б: Подивись, що там написано? 

А: Будь ласка, не палити. О! 

Вибач 

У цьому діалозі, якщо інтонаційно підкреслити вираз 是什么 (є що?), то 

відповідь співрозмовника А буде більш сповненою емоцією жалю із 

забарвленням невдоволення. 

Отже, поняття емотивність характеризує вигук як мовний засіб під час 

його функціонування. Вигуки, що виражають емоції, можуть бути реакцією на 

подію (та її наслідки), діячів (і їх дії), та об’єкти.  

Проаналізувавши типи емоцій, було виділено: 1) вигуки, що виражають 

позитивні емоції, 2) вигуки, що передають негативні емоції, 3) вигуки, які 

виражають почуттєво нейтральні стани. Крім того, емотивній структурі вигуків 

властиве нашарування емотивних кластерів. 

Крім того, було встановлено, що вигуки сучасної китайської мови можна 

поділити на вигуки, що виражають різні емоції, та вигуки, що виражають 

конкретні емоції. Проте більшість вигуків можуть передавати певне 

нашарування почуттів та емоцій. Під час дослідження підкреслено залежність 

вигуків від інтонаційного окреслення висловлювання. 
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Висновки до першого розділу 

 

На підставі морфологічного, синтаксичного та семантичного аналізу було 

зроблено висновок, що вигуки сучасної китайської мови формують особливий 

клас слів, що перебуває поза поділом слів на повнозначні та службові частини 

мови, адже на відміну від службових слів вигукам невластива сполучна функція, 

а від повнозначних вони відрізняються відсутністю номінативного значення 

(виражають почуття, не називаючи їх). 

Виявлено, що вигуки характеризуються синтаксичною автономністю, 

тобто вони не формують синтаксичні зв’язки з іншими членами речення. 

Використання цих лексичних одиниць тісно пов’язане з модальними частками, 

які підсилюють експресивність речення із вигуком. 

Синтаксична асиміляція вигуків представлена переходом до категорій 

дієслова та іменника. 

Фонетична структура вигуків сучасної китайської мови характеризується 

інваріантністю, порушенням загальних правил фонетичної системи китайської 

мови та особливостями тонування, що тісно пов’язано з використанням певної 

інтонації.  

Встановлено, що інваріантність вигуків реалізується у випадках, коли: 1) 

склад формується лише приголосними звуками, 2) наявний імплозивний 

приголосний звук, 3) існують довгі звуки.  

Також цим лексичним одиницям  притаманне явище редуплікації. 

Крім того, проаналізовано звукосимволізм (у контексті тонування) 

досліджуваних одиниць. 

Графічна структура вигуків сучасної китайської мови реалізується у 

структурі фонограми. 

Під час дослідження проаналізовано феномен емоції у контексті 

психолінгвістичного вчення. 

Прагматичний аспект внутрішньої структури вигуків реалізується на рівні 

експресивно-емоційної оцінки та конотації. 
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Визначено специфіку лінгвістичного функціонування категорій 

«емоційність», «емотивність», «експресивність» та «оцінність». 

На основі емотивної структури вигуків сучасної китайської мови виділено: 

1) вигуки, що виражають позитивні емоції; 2) вигуки, що передають негативні 

емоції; 3) вигуки, які виражають почуттєво нейтральні стани. Крім того, 

встановлено, що досліджувані одиниці можна поділити на 1) вигуки, що 

виражають різні емоції;  2) вигуки, що виражають конкретні емоції. 

Вигуки, що виражають емоції, можуть бути реакцією на подію (та її 

наслідки), діячів (і їх дії), та об’єкти.  

Емотивній структурі вигуків властиве нашарування емотивних кластерів. 
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РОЗДІЛ II. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИГУКІВ 

СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

 

2.1. Специфіка семантичних кореляцій вигуків  

 

У процесі дослідження мови лінгвісти дійшли висновку, що одиниці 

мовлення не існують ізольовано, а поєднуються зв’язками спорідненості та 

протиставлення. Ці кореляції є лексико-семантичними взаємо’звязками, що 

утворюють цілісний комплекс. Оскільки у процесі комунікації проявляється 

емоційність мовлення, а саме: суб’єктивні модально-експресивні реакції 

співрозмовників, то спостерігається різноманіття форм вираження експресії за 

допомогою вигуків.  

 

2.1.1. Проблема синонімічної диференціації  

 

У нашому дослідженні здійснюється спроба осмислити синонімію як 

певний специфічний вид відношень між знаками мовної системи, що входить 

до більш загального роду кореляцій – функціональної еквівалентності.  

Синонімічні ж характеристики вигуків сучасної китайської мови обумовлені 

самою природою цього класу слів та їх специфічними частиномовними 

ознаками. 

Як відомо, визначальною характеристикою вигуків є їх здатність 

виражати емоції та почуття, не називаючи їх, а вибір вигукової одиниці 

обумовлюється інтенцією мовця.  

Загалом існує два підходи до визначення синонімів:  

1. Власне семантичний підхід. Згідно з цим підходом синоніми 

визначаються як слова, які мають одне й те ж лексичне значення, але 

відрізняються відтінками (А. О. Брагіна [18], В. Гумбольдт [36], О. О. Потебня 

[97],).   
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2. Операційно-семантичний підхід. Цією концепцією було запропоновано 

вважати синонімами лише такі слова, відмінності між якими можуть 

нейтралізовуватися (нейтралізація семантичних відмінностей синонімів)  

(Ю. Д.  Апресян [1], Д. Н. Шмельов [143]).  

Крім того, низку цінних зауважень щодо синонімічних характеристик 

вигуків викладають В. В. Виноградов [21], А. І.  Германович [30], 

О. О.  Шахматов [135], хоча спеціально це питання не вивчалося. 

У термінологічній енциклопедії лінгвістичних термінів О. О. Селіванової 

синоніми означуються як «розбіжні за значенням і написанням лексеми одного 

частиномовного статусу або одиниці переважно одного мовного рівня 

(морфеми, граматичні форми, синтаксичні конструкції, фразеологізми) із 

близькими чи тотожними значеннями» [103, с. 540]. Таким чином, синонімами 

слід вважати слова, які: 

а) належать до однієї частини мови, 

б) настільки близькі за значенням, що адекватне використання у мовленні 

потребує точних знань про їх відмінності властивостей. 

В. Н. Циганова, спираючись на відмінності в семантиці і стилістичному 

забарвленні, виділяє три найбільш загальні групи синонімів:  

1) семантичні;  

2) стилістичні;  

3) семантико-стилістичні [126, с. 67 –  69]. 

Семантичні синоніми – це стилістично нейтральні слова, що 

відрізняються один від одного відтінками основного, загального для кожного з 

них значення. Основне призначення семантичних синонімів у мові – служити 

засобом точного вираження думки в кожному окремому випадку мовного 

вживання. 

Стилістичні синоніми – це слова, тотожні за своїм значенням і різні за 

стилістичним забарвленням. Те або інше слово ми визначаємо як стилістичний 

синонім при зіставленні з відповідним стилістично нейтральним словом, тому в 
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кожній парі стилістичних синонімів або в ряді неодмінно буде слово 

стилістично нейтральне. 

Семантико-стилістичні синоніми – це слова та їх еквіваленти, що 

позначають одне й те ж явище об’єктивній дійсності і що розрізняються не 

тільки стилістичним забарвленням, але й відтінками загального для кожного з 

них значення [126, с. 67 – 80]. 

Розглянувши цю класифікацію у контексті вигуків сучасної китайської 

мови, ми можемо зробити висновок, що вигукам притаманна семантична та 

семантико-стилістична синонімія. Хоча й вигуки використовуються як у 

розмовному, так і художньому стилях, про стилістичну диференціацію не йде 

мова, оскільки в обох стилях ці лексичні одиниці реалізуються однаково. 

Слід зазначити, що, попри розбіжності у тлумаченні явища синонімії, 

дослідники підкреслюють необхідність чіткого розрізнення плану мови та 

плану мовлення. Оскільки слово як одиниця мови  вказує не лише на об’єкт, а й 

на мовця, реципієнта, а подекуди й на контекст, то проблему синонімії слід 

розглядати як з точки зору семантики (план мови), так і з огляду на прагматичні 

характеристики знака (план мовлення) [2, с. 56].  

Таким чином, при визначенні суті синонімії у системі вигуків сучасної 

китайської мови слід орієнтуватися як на явище паралельності вживання різних 

вигукових (емоційних) одиниць на позначення одного й того самого змісту, так 

і на застосування комплексу критеріїв трьох основних аспектів семіотики: 

семантику, синтактику та прагматику. 

У китайській лінгвістиці пропонують поділ на абсолютні синоніми (等义

词) та відносні синоніми (近义词)  [181, с. 3 – 10]. 

Абсолютні синоніми повністю збігаються за значенням, їм притаманна 

функціонально-стилістична ідентичність. Ці одиниці не вирізняються за 

значенням слова, способом використання та приналежністю до стилю, лише 

відмінні за частотою вживання. Серед вигуків сучасної китайської мови є 

абсолютні синоніми. Наприклад: 
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哎呀  [āiyā] та 啊呀  [āyā] – вигуки, що виражають реакцію на певну 

негативну подію. Абсолютна синонімія виникла внаслідок поширення 

діалектичної форми 啊呀[āyā]. 

哈 [hā] та 啊 [à] – вигуки, що виражають радість унаслідок початку або 

завершення певної ситуації. 

Відносні синоніми – це слова, значення яких збігаються лише частково. 

Для цих лексичних одиниць характерним є частковий збіг словникових 

дефініцій, тобто не усі елементи денотативного значення однієї лексичної 

одиниці збігаються з елементами денотативного значення іншої одиниці. 

Оскільки вигуки характеризуються не денотативним значенням, а 

експресивністю, нам варто визначати частковий збіг їх емоційного 

навантаження. Під час аналізу вигукових одиниць сучасної китайської мови 

очевидним стає, що більш притаманним  для них є явище відносної синонімії, 

оскільки вигуки зазвичай передають емоції із певними відтінками і рівнем. 

Наприклад: 

Вигуки 哟  [yào]  та  哎哟  [āiyào] виражають здивування, суміжне з 

проявом невдоволення (значення «可不得了» –  «не може бути»), однак вигук

哎  哟  [āiyào] має більш виражену конотацію здивування (на межі з 

розчаруванням). 

Вигуки 嗯  [ńg] та 欸 [èi] виражають згоду, однак вигук 欸 [èi] є реакцією 

на наказ. 

Варто зазначити, що в контексті вигуків сучасної китайської мови можна 

виділити особливий клас синонімів, існування якого обумовлене характером 

ієрогліфічної писемності і своєрідністю нормативної сполучуваності ініціалей 

та фіналей.  Цей специфічний клас синонімів можна віднести до омонімічної 

синонімії, яка характеризується збігом у звучанні та значенні вигукових 

одиниць, але відмінністю у ієрогліфічному записі [33, с. 127, 128] . Наприклад: 

喔 [ō] та 噢 [ō] – вигуки, які виражають емоцію, що реципієнт зрозумів 

певну інформацію (значення «明白了» – «зрозумів»).  
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唉 [ài], 嗳[ài] – вигуки, які виражають розкаювання. 

Подані вище пари вигуків не відрізняються за звучанням та семантичним 

навантаженням, однак на письмі позначаються різними ієрогліфами. 

Традиційно сукупність одиниць  мови, співвідносних між собою при 

позначенні тих самих явищ, предметів, ознак, дій, називається синонімічним 

рядом. Під час аналізу синонімічного ряду прийнято виділяти головне, 

стрижневе слово, яке зазвичай є найбільш ємким за смислом [33, с. 130]. Однак 

серед вигуків китайської мови неможливо виділити основне слово 

синонімічного ряду, оскільки немає вигуку, який би  передавав головне 

значення емоції. Тому синонімічні ряди, які формують вигуки об’єднуються за 

їх семантичним значенням у групі, без виділення домінанти. Варто також 

згадати, що вигуки, здебільшого, притаманні розмовному мовленню, а отже  

доцільно розташовувати їх у синонімічних рядах з огляду наростання від 

нейтрального до найвищого рівня емоційного забарвлення. Наприклад: 哟 [yāo], 

呦 [yōu], 啊哈 [āhā],  啊呀 [āyā], 哎呀 [āiyā],嗳呀 [àiyā], 啊唷 [āyō], 嗳哟 [àiyāo], 

噫嘘嚱  [yīxūxī]. Ці вигуки передають відчуття болю мовцем, однак мають 

різний рівень емоційної забарвленості. Так у поданому синонімічному ряду 

найбільш «стриманими» вигуками пережитого болю є 哟 [yāo] та 呦 [yōu]. Далі 

подано по наростаючій вигуки з більшими виражальними властивостями аж до 

найбільш емоційно забарвлених – 嗳哟 [àiyāo] та 噫嘘嚱 [yīxūxī]. 

Вигуки, які виражають запит:嗯  [ńg], 吁 [xū], 呣 [mǔ], 咳 [hāi], 嘿 [hēi], 喂 

[wèi]. У цьому синонімічному ряду вигуки 嘿  [hēi] та 喂  [wèi] мають 

найсильніший рівень емоційного навантаження . 

Вигуки, які виражають невдоволення: 吓  [hè], 噷 [hm], 阿 [ǎ], 啊呀 [āyā], 

阿嗄 [àá], 哎 [āi], 哎呀 [āiyā], 嗐 [hài], 嚄㖪 [huōyu].  

Слід зазначити, що синонімічний ряд є синхронним явищем, характерним 

одному часовому періоду та потенційно безмежним. Абсолютні синоніми 

(точні синоніми) семантично не відрізняються, тому синонімічний ряд не має 

внутрішньої структури [18, с.65 – 70]. 
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Пари та ряди слів часто трактуються як синоніми, що відрізняються один 

від одного відтінками значень. Існує два діаметрально протилежних погляди на 

термін «відтінок значення». На думку одних учених, це поняття антинаукове 

(Ю. Д. Апресян [2], С. Г. Бережан [12]), а на думку інших, «відтінок 

значення»  – провідна особливість та характеристика синонімів (А. О. Брагіна 

[18]). 

 На наш погляд, проблема забарвлення переходить із проблеми кількісної 

оцінки синонімів у проблему якісної характеристики одиниць синонімічного 

ряду. Синонімічний ряд дозволяє передати градацію у вираженні думки, 

почуттів, у характеристиці сутностей та явищ. Синоніми поєднані близькістю 

значень, але у їх функціонуванні провідну роль відіграють диференційовані 

відтінки значень.  

Враховуючи особливості системи вигуків сучасної китайської мови, 

характерними ознаками для опису семантичних відмінностей між вигуками-

синонімами є: 

- рівень. Наприклад: вигуки 噫 [yì], 哎哟 [āiyō], 呜呼 [wūhū], 呜呜 [wūwū], 

呜噎 [wūyē], 呜嘑 [wūhū]. Ці вигуки виражають почуття пережитого горя, однак 

відрізняють за рівнем інтенсивності, глибини емоції. Так вигук 噫 [yì] може 

вказувати на те, що з мовцем трапилася якась негативна ситуація, однак вона не 

є надзвичайно важливою, а вигук 呜 嘑  [wūhū] передає стан глибоких 

переживань. 

- характер (причини виникнення емоції). Наприклад: вигуки 啊哈 [āhā], 

啊唷 [āyō], 哎呀 [āiyā] та вигуки 嘿 [hēi],  嗬 [hē], 嚄 [huō], 喔唷 [ōyō], 喔嚄 

[ōhuò]. Усі вони передають здивування, однак перша група слів виражає 

здивування унаслідок певних негативних подій, а друга група – унаслідок 

позитивних ситуацій. 

- мотивація. Наприклад: вигуки 啊 [à], 唉 [āi], 嗷 [áo], 欸 [èi], 嗯哪 

[ňgna], 噫嘻 [yīxī] виражають згоду, однак вигуки 啊 [à],嗯哪 [ňgna],噫嘻 [yīxī]  

виражають згоду мовця із позицією співрозмовника, його пропозицією, а 
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вигуки 唉 [āi], 嗷 [áo], 欸 [èi] зазвичай використовуються у відповідь на певний 

наказ або ж вказівку особи, яка є старшою або має вищий професійний статус. 

Вигуки 啊 [á], 嗯 [ňg], 噢 [ǎo], 喂 [wèi] виражають запит, однак саме вигук

喂 [wèi] використовується під час телефонної розмови, вигуки 嗯 [ňg], 噢 [ǎo] 

вказують на те, що мовець чекає на відповідь. Вигук 啊 [á ] може вказувати на 

перепитування або бажання почути інформацію ще раз. 

- cуб’єктивність. Наприклад: вигуки 哎哟 [āiyō] та 阿 [ē] виражають 

кепкування, однак вигук 哎哟 [āiyō] має більш чітку семантику, яка вказує на те, 

що мовець іронізує над співрозмовником. 

 Слід підкреслити і той факт, що зазвичай не слова, а окремі значення 

можуть мати синонімічні зв’язки один з одним. Таким чином у синонімічні 

ряди об’єднуються як синоніми не слова, а окремі ЛСВ
2
 слів, кожний із яких 

відповідає одному певному значенню слова.  

У свою чергу, С. Г. Бережан поділяє синоніми на:  

1) повні синоніми (лексичне значення двох слів повністю збігається), 

 2) часткові синоніми.  

Часткові синоніми поділяються на пари, де а) значення слова в цілому 

збігається з одним семантичним варіантом (ЛСВ) багатозначного слова, б) одне 

значення багатозначного слова збігається з одним значенням багатозначного 

слова [12, с. 81, 82]. 

Згідно з цією класифікацією доцільно виділити моделі синонімів, які 

утворюються вигуками: 

I. Два вигуки (E1, E2) моносемічні (E1 має значення s
1 
, E2 має значення s

2
 ) 

і їх значення збігаються (E1=E2, тобто s
1
= s

2
). Наприклад: 

吓  [hè] – вигук, що виражає невдоволення; 

嗐 [hài] – вигук, що виражає невдоволення (зі забарвленням жалю). 

Ці вигуки є однозначними й утворюють пару відносних синонімів. 

                                                 
2
 ЛСВ – лексико-семантичний варіант 



63 

 

 

II. Два вигуки (E1, E2) полісемічні (ЛСВ вигуку E1 складають множину 

{s1
1
, s2

1
, s3

1
 … sn

1
}, а ЛСВ вигуку E4  – множину {s1

2
, s2

2
, s3

2
 … sn

2
} і всі ці ЛСВ 

збігаються (E1 = E2 або s1
1
, s2

1
, s3

1
 … sn

1
 = s1

2
, s2

2
, s3

2
 … sn

2
). Наприклад: 

Вигуки 喂 [wèi] та 嗯  [ńg] мають по два значення: 

а) оклик (звернення), 

б) ініціювання відповіді або реакції співрозмовника. 

Обидва ЛСВ вигуків збігаються й утворюють синонімічні пари. 

III. Один вигук (E1)  моносемічний, а другий (E2) – полісемічний (s
2 
= s1

2
, 

s2
2
, s3

2
 … sn

2
). Значення моносемічного вигуку збігається лише з одним із ЛСВ 

другого (E1 = E2 у значенні sn
2
 або s

1 
= sn

2
). Наприклад: 

吁[xū] – вигук, що виражає здивування (із забарвленням жалю); 

啧 [zé] –вигук, що  1) виражає захоплення, 2) виражає здивування (із 

забарвленням жалю). 

Моносемічний вигук 吁[xū] утворює синонімічну пару з одним з ЛСВ 

вигуку啧[zé]. 

IV. Два вигуки (E1, E2) полісемічні  й один ЛСВ першого збігається з 

одним ЛСВ другого. Отже E1 у значенні sn
1
= E2 у значенні sn

2
 при нетотожності 

всіх решти ЛСВ. Наприклад: 

Слово 嚄 [huō], [huò] має значення: 

а) о, ого-го (виражає здивування), 

б) ох, ах (вигук, що виражає невдоволення мовця). 

Слово 噫 [yì] має значення: 

а) ох, ах (виражає невдоволення), 

б)  ой (передає почуття болю), 

в) дієслово зітхати, стогнати. 

Два слова 嚄 [huō], [huò] та 噫 [yì] є полісемічними й лише по одному 

ЛСВ  кожного з них утворюють синонімічну пару. 
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V. Два вигуки (E1, E2) полісемічні та декілька ЛСВ першого збігаються із 

декількома ЛСВ другого. Отже, E1 у значенні s1
1
… sn

1
 = E2 у значенні s1

2
 … sn

2
 

при нетотожності решти ЛСВ. Наприклад: 

Слово 嘿 [hēi] має значення: 

а) гей (оклик, вигук радості), 

б) ну-у, ну ось (виражає вдоволення), 

в) ах, ой (вигук здивування, співчуття). 

Слово 嗨 [hāi] має значення: 

а) о, так, еге-гей (вигук радості, часто зустрічається у піснях), 

б) ой (виражає почуття тривоги, боязні), 

в) о, ой, ах (вигук здивування, співчуття). 

Очевидним є те, що два ЛСВ вигуку 嘿 [hēi] збігається із двома ЛСВ 

вигуку 嗨 [hāi], а решта ЛСВ не корелюються. 

Яскравим прикладом полісемантичної структури вигуків сучасної 

китайської мови є вигук 哎哟, тому продемонструємо явище полісемії вигуків, 

взявши його за основу. 

Як відомо, двома основними підходами до вивчення вигуків є 

семантичний аналіз та соціолінгвістичні дослідження. У цьому дослідженні ми 

намагаємося поєднати ці два базиси для аналізу вигуку 哎 哟  сучасної 

китайської мови. 

Так для аналізу вигуку 哎哟 сучасної китайської мови було взято та 

проаналізовано 67 прикладів щодо використання цього вигуку в корпусі  

китайської мови Academia Sinica Balanced Corpusof Modern Chinese. Під час 

дослідження виявлено 11 типів використання aiyo як вигуку.  

1. Вигук 哎哟 виражає почуття пережитого болю. 

Під час дослідження було виявлено 9 прикладів використання цього 

вигуку як ідентифікатора вираження пережитого болю. Наприклад: 

1. 球…打在豪豪的肚子上。“ 哎哟”，豪豪惨叫了一声。 
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М’яч влучив Хаохао прямо в живіт.  «Ой!» –  проскиглив Хаохао. 

2.  哎哟，好痛！ 

Ой, як болить! 

З поданих прикладів очевидним є, що значення вигуку 哎哟 обумовлене 

контекстом. Так у другому прикладі після вигуку іде інформація «як боляче». 

За допомогою вигуку 哎哟 мовець виразив, що він/вона в цей момент відчуває 

біль. У першому прикладі вигук є прямою мовою, після якої іде пояснення 

«проскиглив Хаохао». 

2. Вигук 哎哟 виражає здивування. 

Під час дослідження виявлено 6 прикладів, у яких цей вигук передає 

емоцію здивування. Наприклад: 

1. А: 大致的经过就是这样的。 

Б: 哎哟! 这还蛮有意思的嘛！ 

А: Загалом, ось, що трапилося. 

Б: О! Звучить дуже цікаво! 

2. А: 小玲迟早会知道的。 

Б: 哎哟! 千万可别让她知道她不是我们亲生的。老太婆啊，孩子…… 

А: Рано чи пізно Сяо Лін дізнається про це. 

Б: У будь-якому випадку вона не повинна дізнатися, що є нашою 

нерідною донькою. Моя дружино! Дитина… 

3. А: 哥，我们来试试看好不好？ 

Б: 哎哟!我的天啊，你还要试啊？ 

А: Брате, спробуймо ще раз, добре? 

Б:  Ой! Боже мій, ти хочеш спробувати ще раз? 

У першому прикладі мовець за допомогою вигуку 哎哟  виражає своє 

здивування у момент мовлення. Цей вигук відразу ж іде після інформації, яка 

викликає здивування і є моментальною реакцією на неї. Проте він не лише є 

демонстратором емоції, але й вказує співрозмовнику на те, що «я здивований, 

бо…»  або «це мене здивувало».  
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Варто зазначити, що здивування, яке виражає вигук 哎哟 може бути як 

позитивним, так і негативним. Наприклад, у першому прикладі мовець 

здивований внаслідок цікавої для нього ситуації, а у другому та третьому 

прикладах мовець здивований (спантеличений) через негативну інформацію, 

відповідно, здивування несе негативну оцінку дійсності. У третьому прикладі 

емоційність здивування підкреслена залученням ще одного вигуку – 

вторинного вигуку 我的天啊 (Боже мій). 

3. Вигук 哎哟, що виражає невдоволення, стурбованість. 

Вигук 哎 哟  може також використовуватися для демонстрації 

невдоволення від пропозиції співрозмовника, стурбованості через ситуацію, що 

склалася або самого ж співрозмовника. Наприклад: 

1. А: 如国寄航空，十天左右就到了。 

Б: 哎哟，邮费怎么这么贵啊！ 

А: Якщо надсилати авіалист, то він надійде приблизно через 10 днів. 

Б: Ой, чому ж така  дорога пересилка? 

2. А: 咦，文玲呢？ 

Б: 还没回来呀！ 

А: 哎哟，你这个做哥哥的是这么搞的嘛！ 

А: Ну, і де ж Веньлін? 

Б: Ще не повернулася! 

А: Ой, що ти за брат такий? 

3. А:妈，您坐下来看电视好不好？ 

Б: 哎哟！我这么看得下去嘛？ 

А: Мамо, сядьте, подивіться телевізор, добре? 

Б: Ой, як же я можу дивитися телевізор у такий момент? 

У першому прикладі мовець невдоволений, що пересилка така дорога. 

Проте не лише вигук 哎哟 сигналізує про цю емоцію. Риторичне питання 怎么 

(як це?) також підкреслює емоційний стан співрозмовника. Загалом у цьому 
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прикладі міститься й емоція здивування, але саме риторичність мовлення 

підкреслює саме невдоволення. 

Вигук 哎 哟  є моментальною реакцією на ситуацію, виражаючи 

невдоволення та стурбованість ситуацією або ж словами співрозмовника. 

4. Вигук 哎哟 як сигнал для звертання уваги. 

Вигук 哎哟 може також використовуватися як знак, який сигналізує, що 

мовець прагне звертання на нього уваги. Наприклад: 

1. 哎哟！李太太啊，下班拉！ 

Агов! Пані Лі, можете бути вільні! 

2. 我还以为是选有钱的人哪！ 

太： “哎哟！金木啊，我想冒昧的问你哦!” 

Я думаю, що ми обираємо лише багатих!  

Тай каже: «Цзінь Му, трохи незручно, але я хочу у тебе дещо запитати!» 

3. А: 对呀，堂哥…由衷的喜欢。 

Б: 哎哟！蓝…我跟你讲哦，你不要光哦，沉溺在这种爱情的感觉哦！ 

А: Так, кузино…Я всім серцем люблю її. 

Б: Ай Лань… Я вже тобі казав, ти не можеш бути повністю під владою 

цих почуттів. 

У першому прикладі мовець намагається почати розмову з пані Лі, 

використовуючи вигук 哎哟, тим самим ініціюючи її до сприйняття подальшої 

інформації. Вигук стоїть у препозиції, а за ним іде ім’я особи, увагу якої він 

хоче здобути. У другому прикладі мовець хоче запитати щось у співрозмовника, 

але в китайській культурі не прийнято прямо звертатися по імені, тож вигук 哎

哟 у цьому випадку пом’якшує ситуацію.  

Вигуки, що ініціюють увагу співрозмовника, у своїх дослідженнях Амека 

залучає до категорії волітивних вигуків, що спрямовані на аудиторію. З іншого 

боку вигук 哎哟 можна й розглядати як емфатичний засіб, що використовується 

для досягнення комунікативного контакту. 
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5. Вигук 哎哟 використовується для пом’якшення напруженої ситуації. 

Під час дослідження були виявлені випадки використання вигуку 哎哟

для пом’якшення певної напруженої чи негативної ситуації між 

співрозмовниками. Наприклад: 

1. А: 担心你的奴隶不见了。 

Б: 哎哟！我的好欣意，你将话凭良心好不好。 

А: Ти лише хвилюєшся, що твоїх рабів немає. 

Б: Ох! Моя дорога Сінь І! Думай заздалегідь, що кажеш! 

2. А: 需要出力的工作都我来做，怎么样？ 

Б: 哎哟！我的好太太，你就笑一个嘛！ 

А: Я зроблю усю необхідну фізичну роботу, добре? 

Б: Ох! Моя хороша дружино, ти лишень посміхнися! 

3. А:这是什么意思啊？ 

Б: 哎哟！你就别装蒜了，我是今天才听镇长说。 

А: Що це означає? 

Б: Ай! Досить прикидатися дурником: я сьогодні чув про це від голови 

поселення. 

У другому прикладі мовець намагається заспокоїти свою дружину, 

використовуючи вигук 哎 哟 , водночас він хоче пом’якшити, розрядити 

напружену ситуацію і використовує риторичний вираз-звертання «我的好太太» 

(моя хороша дружино). Вигук 哎哟  стоїть у препозиції та є моментальною 

реакцією мовця на слова співрозмовника. Цей вигук несе інформацію «я не те 

мав на увазі» або ж «це неправда, а правда те, що…». У своїй класифікації 

Ф. Амека відносить вигуки, що використовуються для пом’якшення ситуації, 

до категорії емотивних вигуків, які виражають ставлення мовця до ситуації. 

6. Вигук 哎哟 використовується для пом’якшення заперечення. 

Вигук 哎哟  також може залучатися у комунікації для пом’якшення 

відмови від пропозиції співрозмовника. Наприклад: 
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1. А: 是男朋友还是女朋友啊？ 

Б: 哎哟！秀美，你怎么了？我哪有什么女朋友？ 

А: Це хлопець чи дівчина?  

Б: Ой, що з тобою, Сю Мей? Звідки в мене дівчина? 

2. 哎哟, 没有啦！他这种身材是做蛙人啦！ 

Ой, не зовсім так! Він може бути морським тюленем! 

У першому прикладі мовець намагається заперечити, що в нього є 

дівчина за допомогою вигуку 哎哟 та риторичного питання. Він намагається 

зменшити можливий негативний ефект від незгоди зі співрозмовником. Вигук є 

моментальною реакцією мовця, що свідчить про те, що мовець не лише не 

згодний із пропозицією чи інформацією співрозмовника, але що він водночас 

не хоче образити його. Таким чином, у цьому випадку вигук 哎哟  несе 

інформацію «ти помиляєшся» або «це неправда, правда те, що …», а далі іде 

роз’яснення ситуації. 

7. Вигук 哎哟, що використовується для вираження розгубленості та як 

реакція на комплімент. 

Під час дослідження виявлено один приклад, коли вигук 哎哟 може також 

бути реакцією розгубленості через комплімент: 

А: 开了杂货店，这喊你老板没错啊！ 

Б: 哎哟！你别糗人拉！ 

А: Відкрив магазинчик, не дарма на тебе кажуть хороший бос! 

Б: Ой! Не насміхайся із мене! 

У цьому прикладі мовець реагує на комплімент використовуючи вигук 哎

哟. З іншого боку він намагається уникнути похвали. Вигук стоїть у препозиції і 

є реакцією розгубленості. Це цілком пов’язано із культурою та традиційним 

етикетом китайців, коли не прийнято прямо приймати похвалу або ж 

хизуватися. Традиційно мовець не приймає компліменту, а навпаки 

відмовляється від нього. 

8. Вигук 哎哟 як реакція на негативний коментар. 
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Під час нашого дослідження було також виявлено, що вигук 哎哟 може 

використовуватися як реакція на критику або негативний коментар в адресу 

реципієнта. Наприклад: 

1. А: 我当初怎么没想到这一层呢？ 

Б: 哎哟，这都怪我，我以为是这样的。 

А: Як я відразу про це не подумав? 

Б: Ой, це моя помилка, я думав, що воно так має бути. 

2. А: 没近视的人实在很多。 

Б: 哎哟，做宪兵好吗？ 

А: Насправді багато людей страждають від близькозорості. 

Б: Ой, а це не завадить у роботі військового поліцейського? 

У першому прикладі мовець намагається зізнатися у своїй помилці, 

підкреслюючи, що він через це дуже засмучений. Вигук 哎哟 є моментальною 

реакцією на негативний коментар співрозмовника. У другому прикладі цей 

вигук передує питанню 做宪兵好吗？(а це не завадить у роботі військового 

поліцейського?), яке саме по собі підкреслює, що мовець сам усвідомлює, що 

стати військовим поліцейським із такою проблемою зору не є хорошою ідеєю. 

9. Вигук 哎哟 виражає сарказм.  

У процесі дослідження було визначено, що вигук 哎哟  може бути 

саркастичною реакцією на дії чи інформацію. Наприклад: 

А: 你会弹，你会弹钢琴啊？ 

Б: 哎哟！好恐怖哦！你不要把人家弹坏了！ 

А: Ти вмієш грати на піаніно, ти знаєш як грати? 

Б: О! Це страшно! У кращому випадку не розіб’єте піаніно. 

У цьому прикладі співрозмовник, використовуючи вигук 哎哟 , виражає 

своє іронічне ставлення до співрозмовника. Після вигуку одразу ж іде 

саркастична інформація. Такого типу жарт зазвичай використовується під час 

комунікації добре знайомих людей. 
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10. Вигук 哎哟 для вираження погляду на об’єктивну дійсність. 

1. 我们那一代不一样，哎哟，时代不一样。 

Наші покоління абсолютно різні, ой, часи різні. 

2. 哎…坏掉了…哎哟！跟你讲，…, 人生不如意事。 

Ох,…воно розбите… ой! Чесно кажучи,…у житті багато чого трапляється. 

У першому прикладі мовець роздумує над тим, що кожна епоха 

відрізняється від іншої, а вигук 哎哟 виражає емоцію, що ситуація змінюється 

на гірше, тим самим виражається ставлення до ситуації. 

11. Вигук 哎哟 виражає згоду або позитивні емоції. 

Під час дослідження було виявлено 6 прикладів, у яких вигук 哎哟 є 

виразником згоди або певних позитивних емоцій. Наприклад: 

1. 哈，哈，哈，哎哟，这也是，这也是有意思的说法。 

Ха, ха, ха, ох, це теж, це теж цікавий спосіб. 

2. 哎哟，哎哟，不错，这个事情。 

Ох. ох, непогано. 

3. А: 这么巧呀！ 

Б: 哎哟，还有巧的呢！ 

А: Так вчасно! 

Б: Ох, чекаю ще з більшим нетерпінням! 

У першому прикладі мовець, використовуючи вигук 哎哟, виражає згоду 

зі словами співрозмовника, намагаючись продемонструвати позитивне 

ставлення до пропозиції. Крім того, позитивне забарвлення емоційного стану 

мовця підкреслюють вигуки  哈，哈，哈  (ха, ха. ха). У другому прикладі 

використано повторення вигуку 哎哟 , що сигналізує про беззаперечну згоду 

мовця зі словами співрозмовника. 

Отже, вигуки сучасної китайської мови характеризуються синонімічними 

зв’язками в межах цієї частиномовної системи. Для цих лексичних одиниць 

притаманна семантична та семантико-стилістична синонімія, а також поділ на 
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абсолютні та відносні синоніми. Вигукам китайської мови властиве особливе 

явище – омонімічна синонімія (збіг у звучанні та значенні двох одиниць, але 

відмінність у графічному зображенні). Для формування синонімічного ряду цих 

одиниць характерна градація від найменш емоційно забарвленого вигуку до 

вигуку з найсильнішим рівнем прояву емоції та відсутність основного слова. 

Виділено ознаки для опису семантичних відмінностей між вигуками-

синонімами: рівень, характер, мотивація, суб’єктивність. З точки зору 

синонімічності ЛСВ вигукових одиниць виділено п’ять моделей формування 

синонімічних пар. 

 

2.1.2. Особливості формування антонімічних пар   

 

Як відомо, сучасні мовознавчі дослідження спрямовані на вивчення 

розмовного, у тому числі й діалогічного мовлення. У цьому аспекті актуальною 

постає проблема коректного використання експресивних елементів у 

спілкуванні. Зокрема у сучасній китайській мові процес комунікації 

характеризується активним залученням вигукових одиниць.  

Як і всі одиниці мовлення, вигуки не існують ізольовано один від одного, 

а можуть поєднуватися лексико-семантичними зв’язками.  Таким чином, існує 

необхідність визначення існування зв’язків протиставлення між цими 

одиницями сучасної китайської мови.  

Явище антонімії на матеріалі різних мов було предметом вивчення 

українських (М. П. Кочерган [64]), радянських ( Ю. Д. Апресян [2], 

В. А.  Михайлов  [84], Л. О. Новіков [90]) та зарубіжних мовознавців 

(Вей Цзяньгун（魏建功）[191], Дж.  Лайонз (J. Lyons) [164]). В основному ці 

дослідження спрямовані на аналіз логіко-філософських основ визначення 

антонімії та виділення критеріїв  класифікації антонімів.  

Як зазначає О. О. Селіванова, «антоніми – однокореневі одиниці мови чи 

мовлення, значення яких перебувають у відношенні протилежності» [102, с. 31]. 

Згідно з визначенням ключовим показником виникнення антонімічних зв’язків 
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є явище протилежності, яке являє собою поняття відносне. Щодо цього 

слушним є зауваження В. О. Михайлова про те, що категорія «протилежності» 

у термінах родо-видових зв’язків сприяє виникненню суб’єктивізму в оцінці 

антонімії тих чи інших позицій і виникає проблема логічності антонімії [84, 

с.  3]. Проте Р.  Еган підкреслює, що «за допомогою протилежності виражається 

положення предметів чи явищ щодо один одного для визначення розбіжностей 

між ними» [174, с. 27]. 

З вищесказаного видно, що антонімія виникає унаслідок порівняння 

предметів чи явищ для поляризації семантичного простору.  

Вигукам сучасної китайської мови також властиві антонімічні зв’язки,  

які утворюють стійкі асоціативні та логічні поєднання конкретних вигуків із 

іншими вигуковими одиницями. В основу виокремлення вигуків-антонімів 

покладено ознаку семантичної поляризації емоцій, яка діє у межах спільного 

семантичного поля. 

Очевидною є і відмінність між логічним та лінгвістичним аспектами 

антонімії. Так протиставлення є логічною категорією, тобто суть антонімічних 

зв’язків залежить від характеру людського мислення. У цьому аспекті  

Л. О.  Новіков зазначає, що «логічну основу антонімії формують не 

суперечності, а протилежні поняття» [90, с. 31],  а Дж. Лайонз у свою чергу 

оперує поняттям «опозиція значення» («oppositeness of meaning»), що 

реалізується на таких рівнях: 

1. Комплементарність (complementarity). 

2. Антонімія (antonymy). 

3. Конверсія (converseness) [164, с.  61 –  69]. 

Таким чином, антонімічні зв’язки виникають не внаслідок суперечностей 

між поняттями та явищами, а внаслідок протилежності їх значень.  

З іншого боку антонімія може розглядатися у вузькому та широкому 

розуміннях. 

Вузьке розуміння охоплює контрастність, тобто відмінність властивостей 

явищ чи понять. 
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Широке розуміння антонімічних зв’язків передбачає несумісність 

існування двох явищ, що можливо за таких випадків: 

а) контрадикторність (одне явище містить певні властивості, а інше цих 

властивостей не має), 

б)  контрарність (певна частина властивостей явища протиставляється 

певній частині властивостей іншого явища) [84, с. 3]. 

У цьому дослідженні ми будемо опиратися на широке розуміння 

антонімії, адже за цієї умови є можливим протиставлення емоцій, які  можуть 

характеризуватися несумісністю. Таким чином і самі вигуки, які є виразниками 

емоцій, можуть вступати у зв’язки протиставлення. 

Для того, щоб визначити лінгвістичні умови виділення вигуків-антонімів, 

скористаємось загальноприйнятою схемою. Більшість дослідників вказують на 

такі ознаки слів-антонімів: 

1. Лексико-семантичні ознаки: 

а)  приналежність до однієї лексико-семантичної групи, 

б) наявність протилежної семантики. 

2.   Граматичні ознаки: 

а) приналежність до однієї частини мови, 

б) однакова лексична сполучуваність, 

в) замкнута структура. 

 3.  Функціональні ознаки: 

а) однакове стилістичне забарвлення, 

б) регулярна спільна відтворюваність у тексті [45, с. 5]. 

Очевидно те, що вигуки  належать до одного класу слів, вони є 

елементами розмовного мовлення та можуть мати протилежну семантику. 

Відповідно ці лексичні одиниці утворюють антонімічні пари. 

Серед вигуків антонімія допомагає позначити крайні полюси  емоцій, 

волевиявлень. Антоніми уточнюють характер поняття, сприяють вираженню 

однозначності і точності. Розуміння відмінностей у семантичній структурі 
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вигуків дає змогу з’ясувати емоційне забарвлення комунікації, установити 

зв’язки між цими одиницями мовлення та їхнє місце в системі мови. 

Традиційно за семантичним критерієм антоніми поділяються на 

контрарні, комплементарні та векторні [85]. 

1. Контрарні антоніми. Цей тип антонімічних зв’язків характеризується 

наявністю двох діаметрально протилежних видових понять певного родового 

явища, передбачають існування між ними середнього члена – мезоніма, від 

якого поширюється градуальна  характеристика явища, дії, ознаки. 

Особливістю контрарної протилежності є межа виявлення ознаки, яку 

позначають самі антоніми. Саме тому основною диференційною ознакою цього 

типу антонімічних зв’язків прийнято вважати градуальність значень (або їх 

ступінчастість).  

2. Комплементарні антоніми позначають два видові поняття, які 

взаємодоповнюються і разом складають певне родове явище. Цей тип 

антонімічного зв’язку не передбачає існування проміжних ланок (мезоніма), а 

сам зв’язок виникає унаслідок  заперечення  явища чи поняття. Тобто 

антонімічний зв’язок виникає за участі заперечної частки НЕ (不) та заперечних 

префіксів (наприклад  反). 

 3. Векторні антоніми позначають виключно дві протилежно спрямовані 

дії чи ознаки, значення яких протиставляються одне одному. 

Під час дослідження виявлено, що саме векторна антонімія є 

притаманною вигуковим одиницям сучасної китайської мови, оскільки 

визначення мезоніма для емоції є неможливим, а використання заперечних 

часток та префіксів не є характерним для цих лексичних одиниць. 

 Проілюструвати векторну антонімію у китайській мові можна такими 

парами: 

嗨  [hāi]  (вигук, який передає радість) – 噫  [yì] (вигук, який передає 

печаль); 

嗬 [hē] (вигук, який виражає радісне здивування) – 咦 [yí] (вигук, який 

виражає здивування, змішане з почуттям смутку); 
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嗬 [hē] (вигук, який передає задоволення певною подією чи ситуацією) – 

吓  [hè] (вигук, який передає невдоволення через певну подію чи ситуацію). 

За характером співвідношення коренів антонімічних лексем мовознавці 

вирізняють різнокореневі антоніми, які мають різні основи з протилежним 

значенням, та однонокореневі, у яких протилежність значень двох лексем 

виникає унаслідок приєднання афікса, який за своїм змістом надає слову 

протилежного значення.  

Під час аналітичного опрацювання прикладного матеріалу не було 

виявлено формування антонімічних пар за допомогою приєднання афіксів. Це 

дає підстави зробити висновок, що виникнення антонімічних відношень між 

вигуками можливе лише серед різнокореневих одиниць. Наприклад: 

嗬 [hē] (вигук, який виражає радість) та 嗨 [hāi] (вигук, який виражає 

печаль). 

Варто зазначити, що в контексті китайської мови за структурним 

(морфологічним) критерієм слід розрізняти: 

а) односкладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, 

що складаються з однієї морфеми ). Наприклад: 

哦 [ó]  (вигук, який виражає радісне здивування) та 呀  [yā] (вигук, який 

виражає здивування з негативним забарвленням). 

б) багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із 

вигуків, що складаються зі двох і більше морфем). Наприклад: 

喔嚄 [ōhuò]  (вигук, який виражає здивування від якоїсь позитивної події)  

嗳呀  [àiyā] (вигук, який передає здивування унаслідок певної негативної 

ситуації). 

З точки зору спектра емоцій, що наводить О. Н. Лук у групі  «проміжна 

ланка емоцій» [72, с. 24 – 26],  вигуки можна поділити на: 

4. Вигуки, що виражають позитивні почуття.  

Наприклад: 啊[ā],  啊哈 [āhā], 嗬 [hē], 喔嚄 [ōhuò], 哦 [ó], 哟 [yāo]. 

5. Вигуки, що передають негативні почуття.  
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Наприклад: 呸 [pēi], 阿嗄 [àá], 哎 [āi], 嗐 [hài], 吓  [hè]. 

6. Вигуки, які виражають почуттєво нейтральні стани.  

Наприклад: 阿 [ē], 哦 [ǒ], 哼[hēng]. 

У цьому контексті слід зауважити, що у зв’язки семантичної поляризації 

вступають вигуки, які передають позитивні емоції, та вигуки, які передають 

негативні емоції.  

Когнітивні вигуки, наприклад 噷 [hm], 哼  [hēng], не утворюють 

антонімічних пар. 

Дещо менше представлена антонімія волітивними вигуками. Наприклад: 

Вигук 啊  [à] (виражає згоду мовця: 啊，好吧！  Ага, гаразд!) формує 

антонімічну пару вигуку 嗳 [ǎi] (виражає незгоду мовця: 嗳，我不去！– Ай, я 

не піду!) 

Антонімічні зв’язки властиві як моноваріантним вигукам, так і 

семантично поліваріантним лексичним одиницям. Наприклад:  

Семантична парадигма лексичної одиниці  哎 [āi] містить ЛСВ: 

1. Ех, ой, (виражає незадоволення, осуд):  

哎，这多不好! –  Ой, це все не так ! 

 2. Агов (виражає попередження): 

哎，小心些！–  Агов, обережніше! 

У свою чергу семантична парадигма лексичної одиниці  嘿  [hēi]  

характеризується наявністю таких ЛСВ: 

1. Гей (оклик): 

嘿, 王先生, 快走吧! –  Гей, пане Ван, ходімо скоріше! 

 2.  Ну-у, ну ось (виражає вдоволення): 

嘿, 这个好! –  Ну-у, оце добре!  

У такому випадку один лексико-семантичний варіант вигуку 哎  [āi]  

(виражає незадоволення) вступає в антонімічні зв’язки з одним лексико-

семантичним варіантом вигуку  嘿  [hēi] (виражає задоволення). 
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Вей Цзяньгун  підкреслює і  зв'язок антонімії та синонімії. У цьому 

аспекті варто зазначити, що вигук може вступати в антонімічні зв’язки з 

декількома вигуковими одиницями, які є абсолютними синонімами [191, с. 38]. 

Наприклад: 

Один з ЛСВ вигуку 呸 [pēi] має значення відрази до чогось і вступає в 

антонімічні зв’язки з вигуками 啊[ā],  啊呀[āyā], 啊哈 [āhā], 嗬 [hē], одне з ЛСВ 

яких має значення захоплення чимось. 

Таким чином, зв’язок антонімії із полісемією та синонімією підтверджує 

системність цих явищ та їх взаємовплив і взаємообумовленість. 

Отже, антонімія серед вигуків сучасної китайської мови є досить 

поширеним явищем. Вона допомагає з’ясовувати й розмежовувати значення, 

емоційне забарвлення лексичних одиниць. Зокрема ці лексичні одиниці 

протиставляються за критерієм тих емоцій, які вони виражають (позитивні та 

негативні). Для вигуків характерним є  формування векторних, різнокореневих 

антонімів. Прослідковано тісний зв’язок антонімії із полісемією та синонімією 

аналізованих лексичних одиниць. Подальші дослідження цієї теми можуть бути 

спрямовані на використання статистичного методу кореляційного аналізу для 

вивчення рівня «міцності» антонімічних зв’язків вигуків сучасної китайської 

мови. 

 

2.1.3. Явище омонімії у контексті вигукових одиниць сучасної 

китайської мови 

 

Оскільки вигуки сучасної китайської мови являють собою пласт лексики, 

який активно залучається у процесі комунікації, актуальним є й аналіз цих 

лексичних одиниць із точки зору омонімічних  зв’язків. 

У контексті лінгвістичних досліджень омонімія трактується досить 

неоднозначно й характеризується значною кількістю тлумачень. Варто 

окреслити два основних погляди на це явище: 1) омонімами визначаються лише 

такі слова з однаковим звучанням, які завжди були різними  по формі й лише у 
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процесі історичного розвитку співпали один з одним у єдиному звучанні; 

2) омонімами є як історично різні слова, які внаслідок певних історичних 

причин співпали за звучанням, так і різні значення багатозначного слова, які 

розходяться кардинально, а їх матеріальна оболонка розривається, що 

призводить до утворення двох нових слів. 

Подекуди явище омонімії та полісемантичні одиниці важко розмежувати. 

Однак варто підкреслити, що багатозначність  характеризується наявністю в 

одного й того ж слова пов’язаних між собою значень, а омоніми – це окремі, 

самостійні слова, значення яких або є відмінним, або з точки зору сучасності 

зв’язок між цими значеннями повністю втрачений. 

У словнику лінгвістичних термінів О. О. Селіванової омоніми 

визначаються як «мовні одиниці різних рівнів (окремі лексеми або їхні форми, 

морфеми, фраземи, синтаксичні конструкції), які мають однакову вимову чи 

написання і різні, не пов’язані між собою значення» [102, с. 425]. 

 На основі ознак омонімії, які вивів Л. В. Малаховський [77, с. 64], 

проаналізуємо вигуки сучасної китайської мови: 

1. Тотожність або відмінність фонетичної форми слів.  

У контексті вигуків сучасної китайської мови теза про однакове звучання 

омонімів передбачає збіг ініціалів, фіналів та тону двох лексичних одиниць. 

Таким чином,  ці одиниці формують омофони – слова, що мають однакове 

звучання, але різні за значенням і графічним зображенням. Наприклад: 

咳[hāi] (表示后悔) – вигук, який виражає жаль та 嗨 [hāi] (表示愉快) – 

вигук, який передає радість. 

2. Тотожність або відмінність графічної форми слів.  

З огляду на особливості ієрогліфічного письма та фонетичні 

характеристики китайської мови: можливість одного й того ж ієрогліфа мати 

різні читання та можливість однакового читання різних ієрогліфів –  вигукам  

характерна наявність омографів – слів, що збігаються у написанні, але різняться 

вимовою (тоном)  та значенням. Наприклад: 
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啊 [à] (表示同意) – вигук, який виражає згоду, та 啊 [ǎ] (表示惊疑) – вигук, 

який виражає запит, 啊[а] (表示肯定) – вигук, який передає схвалення. 

3. Тотожність або відмінність лексичної семантики. 

Наприклад, вигук 啧啧 [zézé] (表示不满意 ) ой, леле (для вираження 

невдоволення)  та звуконаслідування 啧啧 [zézé] (形容鸟叫的声音) цвірінь-

цвірінь (наслідування щебету пташок) не мають  загального для них 

семантичного компонента, що дозволяє розглядати їх як омоніми. 

4. Тотожність або відмінність загальнолексемних граматичних 

значень.  

У зв’язку з особливостями лексико-граматичної структури китайської 

мови для вигуків не є характерними омоформи – слова, що мають однаковий 

звуковий склад лише в певній граматичній формі [77, с.  64]. 

З точки зору особливостей морфологічної організації китайської мови 

важливим є такий структурний фактор як кількісно-складова будова слова. У 

сфері омонімічних вигуків китайської мови доцільним є поділ на: 

1. Односкладові омоніми. Наприклад:  

哎 [āi] (表示提醒) – вигук, який виражає пересторогу, та  唉 [āi] (答应的声

音) – вигук, який виражає згоду. 

2. Двоскладові омоніми. Наприклад: 

啊哈(表示惊异) [āhā] – вигук, що виражає радісне здивування, та 啊哈(表

示惊动) [āhā] – вигук, що виражає здивування, змішане зі страхом [33, с. 119, 

120]. 

Для вигуків сучасної китайської мови притаманним є і явище 

енантіосемії  – властивість слова виражати два значення, які перебувають в 

антонімічних зв’язках. Наприклад: 

啊呀[āyā] (表示惊讶) – вигук, що виражає радісне здивування, та 啊呀 

[āyā] (表示惊动) – вигук, що виражає здивування, змішане зі страхом. 
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Поляризація значення відбувається під впливом інтонаційного контуру. 

Ситуація та інтонаційна обумовленість – основа енантиосемічних модифікацій 

[18, с. 72].   

Крім того, на нашу думку, варто зауважити про особливий вид 

омонімічних відношень, який існує між так званими конверсійними омонімами. 

Одні науковці в цьому випадку пропонують розглядати два слова, які належать 

до різних частин мови, і називають цю омонімію конверсійною. Інші 

сумніваються у наявності тут різних слів-омонімів, вважаючи їх 

полівалентними словами. Для нашої роботи важливий сам факт двоякого 

вживання цих слів.  

Під час дослідження було виявлено, що вигуки утворюють конверсійні 

омонімічні пари з:  

1. Дієсловами. Наприклад: 

噫 [yì] ох (вигук, який виражає відчуття болю) – 噫 [yì] охати; 

哼[hēng]  ох (вигук, який виражає невдоволення) – 哼[hēng]   охати; 

阿 [ē] ех (вигук, який виражає здивування від негативної ситуації) – 阿 [ē] 

хилитися. 

噫 [yì] ох (вигук для передачі відчуття болю) – 噫 [yì] стогнати. 

2. Іменниками. Наприклад: 

阿 [ā] ага (вигук, який виражає розуміння певної ситуації) – 阿 [ā] висока 

гора. 

嗳  [ǎi] ай (вигук, який виражає заперечення) – 嗳  [ǎi]  видих (важкий). 

3. Звуконаслідуваннями. Наприклад: 

啧啧 [zézé] ой леле (для вираження співчуття) – 啧啧 [zézé] цвірінькати; 

4. Модальними частками. Наприклад:   

啊[а]  (вигук, який передає схвалення) –  啊[ǎ] модальна частка. 

Отже, вигукам сучасної китайської мови властиве явище омонімії. Було 

виявлено, що омонімічні пари формуються як у вигляді повної омонімії, так і в 

контексті неповної омонімії (омографи і омофони). З точки зору структури 
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омонімічні пари можуть складатися з односкладових та двоскладових вигуків. 

Для цього пласту лексики притаманним є і явище енантіосемії. Крім того, для 

вигуків характерна конверсійна омонімія, яка виражена парами вигук-дієслово, 

вигук-іменник, вигук-звуконаслідування, вигук-модальна частка. 

 

2.1.4. Специфіка структури полісемантичних зв’язків 

 

Система мови перебуває у постійному розвитку, так як і всі її одиниці. Не 

винятком є і вигуки, які активно залучаються у процесі комунікації, адже  вони 

виражають почуття, емоції та реакції мовця на об’єктивну дійсність.  

З розвитком семантичної парадигми вигуки сучасної китайської мови теж 

можуть характеризуватися полісемією. 

  Явище полісемії визначають як «вияв мовної парадигматики й 

асиметричного дуалізму мовного знака, наявність в однієї лексеми або одиниці 

будь-якого мовного рівня кількох значень (лексико-семантичних варіантів), які 

певним чином пов’язані одне з одним» [102, с. 468] 

О. І Смирницький виділяє такі рівні одиниць: 1) багатозначне слово; 

2) лексико-семантичний варіант (ЛСВ) слова; 3) слововживання [111, с. 42]. 

ЛСВ багатозначного слова є перехідним явищем між словом у мові та 

словом у мовленні, адже реалізує перехід від мовної системи до її реалізації у 

мовленні. 

Враховуючи частиномовний аспект, багатозначні вигуки сучасної 

китайської мови можна поділити таким чином:  

1. Лексичні одиниці, семантична парадигма яких складається виключно з 

вигуків: 

1) 嘿 [hēi]  

1. гей (оклик): 

嘿, 王先生, 快走吧! – Гей, пане Ван, ходімо скоріше! 

 2.  Ну-у, ну ось (виражає вдоволення): 

嘿, 这个好! – Ну-у, оце добре! 
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 3.   Ах, ой (вигук здивування, співчуття): 

嘿,  下雪了! – Ой, пішов сніг?! 

2) 嗨 [hāi]  

1. О, так, еге-гей  (вигук радості, часто зустрічається у піснях): 

嗨, 咱们工人有力量! – Еге-гей, є сила в нас, робочих людей! 

 2. Ой (виражає почуття тривоги, боязні): 

嗨, 他不想来啊！– Ой, він не хоче прийти! 

 3.  О, ой, ах (вигук здивування, співчуття): 

嗨, 可惜, 可惜! – Ой, як шкода, як шкода! 

2. Лексичні одиниці, семантична парадигма яких містить ЛСВ, які 

належать як до вигуків, так і до інших частин мови. Наприклад: 

1) 咦 [yí]  

1. Ого-го (вигук, який виражає емоції здивування та кепкування):  

咦, 这是怎么回事?！– Ого-го, а це ще що таке?! 

2. Дієслово  з силою видихати, вигукувати: 

突然她咦了丽丽的名字. – Раптом вона вигукнула ім’я Лі Лі. 

2) 呜呜 [wūwū]  

1. Ой, ах (для вираження співчуття): 

呜呜，多疼呀！– Ой, як боляче. 

 2.  Ля-ля ( наслідування звуків пісні).  

3) 噫 [yì]  

1. Ох, ах (виражає здивування): 

噫,我错了! – Ох, я помилилася! 

 2.  Ой (для передачі почуття болю): 

噫, 太热了！– Ой, надто гаряче! 

 3. Дієслово зітхати, стогнати: 

他噫了太重.  – Він важко зітхнув. 
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Питання взаємодії вигуку та контексту є принципово важливим у процесі 

визначення значення цих одиниць.   

На нашу думку, для полісемантичних вигукових  одиниць характерною є 

залежність від контексту, оскільки саме в певних контекстних умовах 

знімається багатозначність вигуку, реалізується лише одне з його значень. 

Таким чином, контекст є засобом добору потрібного значення, хоча в літературі 

існують окремі випадки, коли контекст не завжди є гарантією однозначного 

розуміння. 

Варто зазначити, що вигук пов’язаний не лише з контекстом, але й з 

«емоційною інтенцією мовця». Під емоційною інтенцією мовця слід розуміти ті 

емоції, які він хотів виразити [180, с. 280]. Досить часто в цьому аспекті 

визначальною є така складова контексту як інтонація.  

Як зауважує Є. В. Середа, інтонація та міміка мають значний вплив на 

семантику вигуку. Інтонація є виразником емоційно-вольових відношень людей 

у процесі комунікації, надає висловлюванню необхідної чіткості, а жестом 

підкріплюється вираження ставлення до об’єктивної дійсності, що передається 

вигуком [105, с. 61 - 62].  

Отже, вигукам сучасної китайської мови властиве явище полісемії. За 

частиномовним параметром можна виділити: 1) лексичні одиниці, семантична 

парадигма яких складається виключно з вигуків; 2) лексичні одиниці, 

семантична парадигма яких містить ЛСВ, які належать як до вигуків, так і до 

інших частин мови. Проблема багатозначності вигуків знімається  контекстом. 

 

2.2. Афективна складова як характеристика семантичної структури 

вигуків 

 

Як відомо, основним предметом дослідження порівняльного та 

структурного мовознавства є логіко-когнітивний аспект мови, що охоплює опис 

як структури, так і семантики мовних одиниць у контексті логічних 

конструкцій, що є засобами впорядкування об’єктивної реальності. Проте 
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сприйняття навколишньої дійсності є нероздільним із психологічними станами. 

Так актуальним постає визначення рівня афективності мовних одиниць 

(зокрема вигуків), які служать засобами вираження цього сприйняття. 

Жюль Марузо у своєму «Словнику лінгвістичних термінів» дає таке 

визначення афективності (affectif): «Зачіпає швидше відчуття (лат. affectus), ніж 

розум, наприклад, афективними (часом емоційними) називаються такі слова, як 

sublime, horrible, так само як і вигуки, пестливі імена, інтенсиви та ін.» [78, 

с. 44].  

У свою чергу О. М. Вольф [25] зазначає, що під афектом зазвичай 

розуміють «емоції з високою мірою інтенсивності, коли суб’єкт втрачає 

контроль над їх проявом». Афект – це емоція сильної інтенсивності, яка має 

низку властивостей: 

1. Раптовість настання. 

2. Порівняна короткочасність тривання та реалізації. 

Про афективність вигуків пише і структураліст Люсьєн Теньер, наводячи 

класифікацію слів-речень (mots-phrases) у французькій мові. Зокрема дослідник 

вказує на те, що вигуки, якї входять  до корпусу цих словофраз здатні 

висловити настільки складні та настільки тонкі стани душі й розуму, що їх 

неможливо передати однією фразою, і потрібні розлогі описи, щоб визначити їх 

дійсне семантичне навантаження [ 82, с. 94]. 

Варто зазначити, що афективний (емотивний) компонент реалізується за 

допомогою лексики. Так С. Б. Медоян підкреслює, що «емотивні смисли 

представлені в мові на різних рівнях – від вигуків до понятійних лексем, і далі 

на рівні фразеологізмів і на рівні дискурсу» [82, с. 95]. 

 Таким чином, емоції не тільки називаються і позначаються за допомогою 

лексики, але також безпосередньо виражаються вигуками й описуються 

висловлюваннями в дискурсі. Тому цілком доречно говорити не про «лексико-

семантичне поле емотивів», а про емотивне поле мови, яке не збігається із 

лексико-семантичним полем емотивів і, відповідно, у кожній мові має свої 

специфічні особливості [82, с. 95 – 96]. 
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З точки зору характеру мовних засобів, що виражають емоції, в 

емотивному полі мови можна виділити такі субполя: 

1. Підполе, що складається із власне  експресивно-емотивних вигуків та   

вигукових сполучень. 

 Ці одиниці не позначають і не називають, а лише виражають емотивні 

смисли.  Наприклад: 

啊 [ā] ого, о (виражає здивування, захоплення); 

嗳 [ǎi] ай (виражає заперечення, незгоду); 

嗐 [hài] ех (виражає негативно забарвлене здивування); 

嗬 [hē] овва (виражає позитивно забарвлене здивування); 

吓 [hè] ех (виражає невдоволення). 

2. Підполі, що складається з емотивів-номінативів – зі слів, які 

безпосередньо називають емоції. Наприклад: 

快乐 – радість; 

悲伤–  горе; 

恐惧 – страх; 

困惑 – сумнів; 

惊讶– здивування. 

3. Підполе, що складається з фігуративів – фразеологічних одиниць, що 

образно виражають ідеї тих чи інших емоційних станів. Наприклад: 

面色苍白– білий як стіна; 

脸红如虾– червоний як рак; 

突如其来 як сніг на голову; 

如释重负– наче гора з плечей–; 

如坐针毡– наче на голках. 

Результати психолінгвістичних досліджень виразно вказують на те, що 

первинне розділення світу людиною носить не предметно-логічний, а ціннісний 

характер. Зокрема В. Р. Борботько підкреслює, що логіко-когнітивний поділ 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%9B%B0%E6%83%91
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світу супроводжує його первинна аксіологічна категоризація – розбиття на 

прийнятний і неприйнятний для людини [16]. У контексті вигуків сучасної 

китайської мови ця теза знаходить своє підтвердження у поділі цих одиниць на 

позитивно та негативно забарвлені. 

Як відомо, найбільшим різноманіттям відрізняються вигуки, що 

виражають негативний стан суб’єкта – дисфорію. Їм протистоять вигуки, які 

характеризують позитивний стан – емпатію. Але є і третя група вигуків, якій 

зазвичай не приділяють спеціальної уваги. Це вигуки, що виражають стан 

апорії – «здивування, яке може бути також трактовано як сумнів, подив, 

здивування, нерішучість, коливання, здивування, паніка тощо» [16, с. 10, 11].  

Варто розглянути кожен із цих станів детальніше: 

1. Евпатія (грец. eupatheia)  характеризується позитивним переживанням 

ситуації: задоволення, полегшення, радість, захоплення.  

Формами евпатії є: 

- ейфорія (веселий настрій, радість, захват, благодушність, безтурботність, 

часто не відповідають зовнішньої ситуації) З точки зору психології, ейфорія 

(грец. euphoria – стан задоволення) – раптове переживання сильного душевного 

підйому, веселого настрою, почуття оптимізму, абсолютного благополуччя; 

- симпатія (позитивне ставлення до об'єктів взаємодії) У психології цей 

термін трактується як схильність, що забезпечує взаєморозуміння людей. 

Шеллер проаналізував стан симпатії і показав, що її суть не в тому, що ми 

«відчуваємо» той же стан, що й інша людина (наприклад, жінка плаче, бо вона 

втратила свою дитину; інша, бачачи це, теж плаче, – усе це не симпатія, а 

«миметизм»), а в тому, що ми «розуміємо» стан іншого, ми розуміємо біль 

іншого, навіть якщо не відчуваємо його самі. У цілому симпатія – це розуміння, 

розумне почуття, а не участь. Симпатія передбачає доброзичливість і рівність, а 

не жалість .  

2. Дисфорія трактується як негативне переживання ситуації (від грец. 

dysphoros  – «тяжкий, неприємний»). 

 Серед форм дисфорії виділяють: 
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- антипатія – негативне ставлення до іншої людини, предмета (злість, 

невдоволення, роздратування, відраза, обурення, гнів, лють);  

- диспатія (грец. dyspatheia – «страждання») – негативне переживання, 

пов’язане з певною втратою (смуток, біль, жаль, печаль, скорбота).  

3. Апорія (грец. aporia – «здивування, коливання, ускладнення») – стан 

сумніву, здивування, яке переживає суб’єкт при неможливості кваліфікувати 

ситуацію ні в позитивному, ні в негативному ключі. Модуси апорії теж 

виявляють значну різноманітність і без сумнівну градацію по інтенсивності. 

Формами апорії є: 

- амфіпатія, сенс якої полягає в афективній подвійності (роздвоєнні) 

сприйняття світу (сумнів, вагання, зацікавленість, здивування, подив, 

здивування, інтерес, скептицизм);  

- фобія, яка визначається як дестабілізація стану суб’єкта та передбачає 

такі стани, як невпевненість, розгубленість, паніка, страх, жах. Вказівка на 

спорідненість подвійності (дубітативності) концептів можна знайти у Е. Сепіра, 

який вважав стан нерішучості або сумніви формами ослабленого страху [99, 

с. 54]. 

Як зазначає Ю. Д. Апресян, емоційні стани, що відносяться до кожної із 

зазначених категорій, мають своє вираження в одиницях різних рівнів мовної 

системи [2, с. 51 – 56]. Так і афективна лексика, і фразеологізми, і емотивні 

вигуки реалізують емоційний аспект вираження комунікації. 

У процесі аналізу вигуків сучасної китайської мови виявлено, що ці 

лексичні одиниці можуть функціонувати у кластері евпатія на рівні ейфорії і 

виражають: 

1. Радість. Наприклад: 

嗨, 咱们工人有力量! – Ех, є ж у нас, робочих, сила! 

2. Захоплення. Наприклад: 

哇塞!很灵! – Ого! Душевно! 

Вигуки сучасної китайської мови також функціонують у кластері евпатія 

на рівні симпатії і реалізують почуття: 
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1. Прийняття (ситуації, події). Наприклад: 

唉, 我就去! – Ну (гаразд), я пішов! 

2. Задоволення. Наприклад: 

啊哈！我终于明白了广告的妙用！А-ха! Я нарешті зрозумів особливості 

використання реклами! 

3. Співпереживання. Наприклад: 

唉, 真可惜！– Ай, дійсно шкода! 

4. Полегшення. Наприклад: 

马大为：哦，是这样。可是，我问那个伙子每月挣多少钱，他也不愿意

把他的工资收入清清楚楚地告诉我。– Ма Да Вей: О, то ось у чому річ. Однак, 

коли я запитала у того хлопця про його заробітну плату, він мені чітко не 

відповів. 

У кластері дисфорія вигуки сучасної китайської мови функціонують на 

рівні підкластера антипатія і виражають: 

1. Невдоволення. Наприклад: 

医生：哎呀，都不新鲜呀！这些东西就是你拉肚子的病源。– Ой-йо-й, 

усе несвіже! Усе це причина проблем із твоїм животом. 

2. Роздратованість. Наприклад: 

费阳：哎呀，这会引起什么麻烦呀？– Ян Фей: Ех, це ж скільки проблем 

через це може бути! 

李明：唉，这些事都不新鲜了。–  Лі Мін: Ай, це не новина. 

3.Зневагу. Наприклад: 

哎!怎么能够这样! – Ай, як так можна! 

呸, 多糟糕的钢笔尖！– Фу, яке жахливе перо! 

4. Гнів. Наприклад: 

小王：哎呀，你怎么不早点儿说呢？– Сяо Ван: Ай, чому ж ти раніше 

цього не казав? 

5. Прикрість. Наприклад: 
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学生：哎呀！“东西”这个词太复杂了。– Учень: Ах! Слово «річ» дійсно 

важке у використанні. 

У кластері дисфорія на рівні підкластера диспатії вигуки сучасної 

китайської мови можуть виражати: 

1. Біль. Наприклад: 

哎哟, 痛！– Ай, боляче! 

2. Розчарування. Наприклад: 

老张：咳，别提了。–  Лао Чжан:  Ех, і не нагадуй. 

3. Скорботу/жаль. Наприклад: 

呦! 怎麽掉下去了! – Ох, як це ти впав! 

У кластері апорія на рівні підкластера амфіпатії вигуки можуть 

сигналізувати про: 

1. Сумнів / невизначеність. Наприклад: 

哼! 你信他的! – Гм, і ти віриш йому! 

2. Позитивне здивування / негативне здивування. Наприклад: 

喔唷, 看你长得多高啦！– Ого, ти так виріс! 

3. Цікавість. Наприклад: 

小王：哦，说来听听，怎么回事？– Сяо Ван: О, розкажи, як це трапилося? 

У кластері апорія вигуки сучасної китайської мови функціонують на рівні 

підкластера фобія і виражають: 

1. Побоювання /страх. Наприклад: 

咦 , 这是怎么回事 ? – Ей, що трапилося? 

Варто звернути увагу на той факт, що вигукам притаманна і градуальна 

опозиція. Так С. Б. Медоян підкреслює наявність градації емотивних вигуків за 

інтенсивність [82, с. 69]. Так ми можемо прослідкувати три рівні вираження 

емоції: 

1. Інтенсивна (максимальна).  

2. Ослаблена.  

3. Середня (нейтральна). 
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Наприклад, залежно від інтенсивності висловлювання та тону, вигук 啊 

може виражати здивування, сумнів або полегшення. 

У свою чергу у контексті вираження емоцій Ю. Д. Апресян визначає 

важливих аспектів, які вчений називає «фазами сценарію емоцій»:   

1. Першопричина емоції. Під цією фазою дослідник має на увазі зазвичай 

фізичне сприйняття або ментальне споглядання певного стану речей. Ті чи інші 

емоції викликають у нас не лише факти, які ми безпосередньо сприймаємо (або 

сприймали раніше), але й ті елементи об’єктивної дійсності, про які ми 

отримали відомості.  

2. Безпосередня причина емоції. Ця фаза полягає в оцінюванні певного 

(наявного) стану речей як вірогідного або несподіваного, бажаного або 

небажаному для суб’єкта. Причиною позитивних емоцій (радості, щастя, 

любові, захоплення та ін.) є інтелектуальний аналіз якихось подій як бажаних, а 

причиною негативних емоцій (горя, ненависті, обурення, відчаю та ін.) – як 

небажаних. Ці оцінки відображаються на лексичному рівні. 

3. Власне емоція. Цей етап зумовлений певними речами, які людина 

сприйняла або оцінила: емоційний стан позитивний, негативний або ж 

нейтральний.  

4. Прагнення продовжити або припинити існування причини, яка 

викликає емоцію. Наприклад, у стані страху людина прагне припинити вплив 

небажаного фактора й готова сховатися, а в стані радості, навпаки, зацікавлена 

в тому, щоб позитивний чинник довше тривав. 

5. Зовнішній прояв емоції. Ця фаза охоплює:  

а) фізіологічні реакції тіла. Наприклад, піт при збентеженні або 

почервоніння у разі сорому.  

б) контрольовані рухові та мовні реакції суб’єкта на фактор, що викликає 

емоцію. Наприклад, вигуки при тріумфі, гарчання при люті [2, с. 52, 53].  

Усі ці «фази сценарію емоцій» можуть знайти своє відображення у 

дискурсі із залученням вигуків сучасної китайської мови. 
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Отже, із точки зору характеру мовних засобів, що виражають емоції, в 

емотивному полі мови вигуки входять до підполя, що складається зі власне 

експресивно-емотивних вигуків та вигукових сполучень.  

У процесі аналізу вигуків сучасної китайської мови виявлено, що ці 

лексичні одиниці можуть функціонувати у кластері евпатія на рівні: 1) ейфорії 

(радість, захоплення); 2) симпатії (прийняття (ситуації, події), задоволення, 

співпереживання, полегшення). 

 У кластері дисфорія вигуки сучасної китайської мови функціонують на 

рівні підкластерів 1) антипатії (невдоволення, роздратованість, гнів, досада, 

зневага);  2) диспатії (біль, розчарування, скорбота).  

Кластер апорія характеризується функціонуваннм вигуків на рівні 

підкластерів 1) амфіпатії (сумнів, здивування (позитивне або негативне)); 2) 

фобії  (виражають побоювання (страх)). 

 

2.3. Семантична класифікація вигуків (експериментальна модель) 

 

Існує багато класифікацій, які базуються на семантичному параметрі. На 

нашу думку, варто розглянути класифікації вигуків Ф. Амеки  [148], 

А.  Вежбицької  [20], В. В. Виноградова [21], О. В. Каптюрової  [54], 

Т. З. Оршинської [93], Чжао Юаньженя [194], Чжоу Іміня [180] та Хуа 

Хуні [188].  

А. Вежбицька, враховуючи здатність вказувати на ментальний стан або 

ментальну дію мовця, поділяє вигуки на:  

1) емотивні вигуки (мають у своїй семантиці компонент «я щось 

відчуваю»); 

2) волітивні вигуки (мають у своїй семантиці компонент «я дещо хочу»); 

3) когнітивні вигуки (мають у своїй семантиці компонент «я щось думаю», 

або «я щось знаю») [20, с. 618]. 

Проте класифікація А. Вежбицької надто узагальнена, а при розгляді цієї 

класифікації у контексті китайської мови вона не охоплює усі види вигукових 
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одиниць і не може повністю характеризувати цей пласт лексики сучасної 

китайської мови. Так, наприклад, поза увагою залишаються дискурсивні 

особливості цих лексичних одиниць. Проте, на нашу думку, вона може 

слугувати основою для нашої експериментальної класифікації, адже 

універсально характеризує класи вигуків. 

В. В. Виноградов, у свою чергу, вигуки поділяє на такі семантико-

граматичні розряди, як: 

1. Вигуки, за допомогою яких виражаються почуття, емоції. 

2. До розряду непохідних (первинних) вигуків додається за своїми 

смисловими відтінками група вигуків, які походять від іменників. 

3. Вигуки, які дають емоційну характеристику або оцінку стану. 

4. Вигуки, за допомогою яких виражають волевиявлення, спонукання. 

5. Вигуки, за допомогою яких виражається емоційно-вольове ставлення 

до мовлення співрозмовника. 

6. Вигуки, що є своєрідними експресивними звуковими жестами, якими 

обмінюються відповідно до етикету. 

7. Лайливі вигуки. 

8. Вокативні вигуки. 

9. Відтворюючі або звуконаслідувальні вигуки. 

10. Майже за межами вигуків, на межі категорії дієслова знаходяться 

«вигукові дієслівні форми»[21, с.43]. 

Подана класифікація також не є досконалою, оскільки змішує поняття 

граматики та семантики і включає звуконаслідування. Залучення до складу 

вигуків інших видів одиниць може призвести до того, що цей клас слів буде 

надто перевантаженим, не чітким, а з іншого боку  перетворить сам клас 

вигуків у досить-таки розпливчастий клас слів у системі частин мови. 

Чжоу Імінь, розглядаючи питання класифікації вигуків, таким чином 

диференціює їх за семантичним критерієм:  

1) вигуки, які виражають радість, щастя, задоволення;  

2) вигуки, які виражають захоплення,  співчуття, печаль;  
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3) вигуки, які виражають захоплення, радість;  

4) вигуки, які виражають страх, неочікуваність;  

5) вигуки, які виражають співчуття;  

6) вигуки, які виражають почуття біди;  

7) вигуки, які виражають згоду і впертість;  

8) вигуки, які виражають осуд, незгоду, гнів;  

9) вигуки, які виражають сумнів, запит;  

10) вигуки, які виражають почуття розуміння;  

11) вигуки, які виражають вітання, нагадування;  

12) вигуки, які виражають вказівку і натяк;  

13) вигуки, які сигналізують про неприємний запах або смак;  

14) вигуки, які виражають, що смак і запах приємні;  

15) вигуки, які виражають згоду, обіцянку;  

16) вигуки, які виражають суперечку, заперечення;  

17) вигуки, які виражають задоволеність, роздратованість;  

18) вигуки, які виражають біль та страх; 

 19) вигуки, які виражають забавляння дитини;  

20) вигуки, що виражають клич для годування тварин [180, с. 259, 260]. 

Класифікація Чжоу Іміня дуже докладно поділяє вигуки на типи, однак 

містить аж двадцять позицій, що робить її некомпактною. До того ж деякі 

пункти все ж охоплюють дещо різні за семантикою поняття і почуття. Також 

різні пункти містять одні й ті ж поняття, що теж вказує на нечіткість виділення 

відповідних типів. Однак для нас є цінним, які типи вигуків виділяє китайський 

мовознавець та в яких комбінаціях. 

Чжао Юаньжень у свою чергу подає такі тематичні  класи вигуків 

сучасної китайської мови: 

1. Привернення уваги співрозмовника (引起对方的注意). 

2. Вираження згоди （表示同意）. 

3. Сильне вираження згоди （更富表情的同意）. 

4. Повна згода （完全同意）. 
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5. «Лише так можна» (这才对了！) 

6. Вираження того, що мовець раптом наштовхнувся на якусь 

інформацію або щось згадав (突然遇到什么事或者忽然想起什么事). 

7.  «Так, я раніше про це знав» (对了，我早知道这样)。 

8. Здивування (忆惊). 

9. Оклик (答应). 

10. Оклик співрозмовника (答应对方叫名字) 

11.Наказ (答应对方命令). 

12. Найлегша міра вираження згоди (表示同意最弱的形式). 

13. «Що ти кажеш ?» (“你说什么?”). 

14. Оклик співрозмовника (答应对方叫什么名字). 

15. Сумнів (惊疑). 

16. «Неправильно!», «Не можна!» (“不对”， “不可以”). 

17. Вираження багатьох невиражених почуттів. 

18. Наказ (嘱咐). 

19. «Зрозумів» (“明白了”). 

20. Здивування «Хіба?» (惊讶 “是吗?”). 

21. Сумнів «Так дивно!» (“多怪啊！” 惊疑). 

22. «Виявляється це так!» (“原来如此”). 

23. Сумнів (迟疑). 

24. Злегка зверхня позиція (略有倨傲态度). 

25. Неспокій (表示略有不安). 

26. Рішуча, але доброзичлива відмова (表示坚决但善意的不以为然). 

27. Зітхання (叹息). 

28. Вважати неправильним (不以为然). 

29. «О боже!» («天啊»). 

30. Радість, задоволення (高兴，满意). 
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31. Радість (哈哈). 

32. «Я забув!» («我忘了！»). 

33. «Не може бути!» («可不得了»). 

34. Вважати неправильним, але кумедним(«表示不以为然，但同时又觉得

可笑»). 

35. Вираження невдоволення (不愉快). 

36.Сумнів (惊疑) [194, с. 368 – 371]. 

На нашу думку, такий підхід до класифікації, з одного боку, деталізує 

спектр емоцій, які можуть виражатися за допомогою вигуків сучасної 

китайської мови, а з іншого, – не є комплексним та системним, адже ця 

класифікація поєднує різні за своєю природою одиниці (експресиви, волетиви 

та фатичні елементи). Крім того, класифікація Чжао Юань-женя також 

характеризується певною хаотичністю виділення емоцій, які мають різне 

емоційне забарвлення (позитивне та негативне). Тож недоцільним є виділення 

окремих категорії «згода» та «сильна згода». Різні аспекти емоцій «здивування» 

та «сумнів» також варто  об’єднати в загальні позиції. Цікавою 

характеристикою цієї класифікації є не номінація емоцій, а опис того, що 

переживає мовець, а це у свою чергу більш детально характеризує спектр 

почуттів комунікантів. 

Хуа Хуні поділяє вигуки на: 1) емоційні (感叹 ) та окличні (呼唤 ). 

Дослідниця вважає, що ці лексичні одиниці загалом або виражають емоції, або 

ж закликають до дії. Проте, у цьому випадку, класифікація не охоплює вигуки 

такого типу, як 噷[hm], 哼 [hēng], які є когнітивними за своєю суттю [188, с. 27]. 

Т. З. Оршинська наводить класифікацію англійських емоційно-

експресивних вигуків із точки зору їх психо-семантичних характеристик, однак 

метою дослідження є аналіз цих лексичних одиниць як транслітерації звучання 

вокальних жестів, а не визначення чітких меж між різними типами емоцій, що 

виражають вигуки. Дослідниця виділяє вигуки, що передають позитивні емоції: 

1. Вигуки, що виражають радість, захоплення. 
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2. Вигуки на позначення піднесення та натхнення. 

3. Вигуки, що передають збудження, радісне хвилювання. 

4. Вигуки, що виражають дружнє ставлення, симпатію. 

5. Вигуки зі значенням полегшення. 

Т. З. Оршинська  аналізує і вигуки, які передають спектр негативних 

емоцій: 

1. Вигуки, що передають негативні відчуття. 

         Симптоматичною ситуацією у цьому випадку є певна фізична взаємодія, 

небезпека. 

2. Вигуки на позначення жалю, хвилювання, неспокою, каяття, 

розчарування. 

3. Вигуки, що виражають неспокій, збентеженість, хвилювання. 

4. Позначення фізичного болю, страждання. 

5. Огида, зневага. 

6. Осуд, несхвала, обурення. 

7. Невдоволення, гнів. 

8. Відчай [93, с. 134 –139]. 

Особливістю цієї класифікації є виокремлення у дві окремі групи вигуків, 

що виражають подив та неочікуваність. Однак, на нашу думку, недоцільно 

виділення групи вигуків, що виражають дружнє ставлення, адже це не емоція, а 

емоційний стан (характеризується накопиченням досвіду). 

У своїх дослдіженнях Ф. Амека пропонує функціональну класифікацію 

вигуків. Так до уваги береться експресивна («expressive»), волітивна(«conative») 

та фатична функції мови і відповідно виділяються експресивні, волітивні та 

фатичні вигуки («phatic») [149].  

У свою чергу голландський лінгвіст поділяє експресивні вигуки на 

емотивні та когнітивні. Зокрема емотивні вигуки є індикатором стану. 

Наприклад: 哎哟– «мені боляче»,嗬– «я здивований», 哎 – «я відчуваю відразу» 

та ін. Когнітивні вигуки ж є засобами вираження стану в момент мовлення. 

Наприклад: 嗷– «так, тепер я знаю», 啊– «тепер я розумію» та ін. 



98 

 

 

Волітивні (або ще їх називають конотативні) вигуки характеризуються 

прямою направленістю на співрозмовника. Зокрема вони можуть ініціювати 

увагу, відповідь чи певну реакцію комуніканта (у їх структурі наявний елемент 

«я хочу щось» ). Наприклад: 咳– «я потребую уваги». 

Основною властивістю фатичних вигуків є встановлення та підтримання 

комунікативної діяльності. Наприклад: 嗯 (демонструє, що мовець роздумує), 

噢  (підтримка мовленнєвого контакту), 喂  (встановлення мовленнєвого 

контакту). Таким чином, фатичні вигуки є  важливими елементами дискурсу. 

Саме наявність окремого класу фатичних вигуків відрізняє цю 

класифікацію від попередніх і дозволяє охопити вигуки, які раніше не були в 

них відображені. 

На нашу думку, вкотре слід підкреслити, що семантичній складовій 

вигуків сучасної китайської мови властиве явище полісемії та 

поліфункціональності. Відповідно межі розглянутої нами класифікації не 

можуть бути фіксованими. Так фатичний вигук 噢 , що є засобом підтримки 

комунікації, у певному контексті може бути емотивним вигуком і виражати 

розуміння ситуації.  

У цьому контексті цікавим є дослідження І. Н. Кручиніної, яка поділяє 

вигуки за семантичними сферами мовлення: емоції (емоційні оцінки), 

волевиявлення та етикет. Крім того, вигуки, які функціонують у межах емоцій, 

поділяються дослідницею на однозначні (виражають один відтінок емоції) та  

багатозначні (реалізують прояви різних емоцій). Вигуки-волевиявлення 

протиставляються експресивним вигукам, адже в них волітивний елемент 

переважає над експресивним [65, с. 290].  

 Оскільки однозначних вигуків сучасної китайської мови значно менше, 

ніж полісемантичних (як це продемонстровано в матеріалі про полісемію 

вигуків), то створення класифікації цих лексичних одиниць за параметром 

однозначності й багатозначності не є доцільним, адже обидві ці категорії 

виражають ті ж самі емоції та емоційні оцінки. 



99 

 

 

На нашу думку, поділ експресивних вигуків на позитивно, негативно та 

невизначено-забарвлені є доцільним. Однак ми не поділяємо позиції щодо 

залучення їх до позитивно забарвлених вигуків, що виражають симпатію, 

оскільки це явище не є емоційною реакцією, а станом .  

О. В. Каптюрова [51] на основі прагматичного значення поділяє вигуки на: 

1. Вигуки з конвенційно-обумовленим прагматичним значенням. 

Прагматичне значення є аспектом семантики висловлювання, що 

пов’язано з комунікативною інтенцією мовця та орієнтацію на певний 

комунікативний ефект. До категорії вигукових одиниць із конвенційно-

обумовленим прагматичним значенням належать мовні формули, сенс яких  

зрозумілий і без контексту, адже вони поєднують загальномовне і прагматичне 

значення. Такі одиниці, як правило, вживаються в умовах неофіційного 

спілкування або ж у професійних жаргонах, де виконують наказову функцію. 

Серед них виділяються вигуки-директиви й вигуки-експресиви. 

2. Вигуки з контекстуально-обумовленим прагматичним значенням є 

адресантно-орієнтованими, їхнє значення завжди залежить від конкретного 

контексту чи конкретної ситуації їх вживання. Певну роль у цьому процесі 

відіграють паралінгвістичні засоби. Усі вони є логічним розширенням його 

основного, загального значення – вираження різних почуттів, емоцій. 

Вигуки з контекстуально-обумовленим значенням, виражаючи майже 

увесь спектр людських емоцій, поділяються на дві великі групи: вигуки, що 

виражають позитивні емоції, і вигуки, що виражають негативні емоції. 

У свою чергу американська дослідниця, професор 

Б. Л. Фредріксон  (B. L. Fredrickson), вивчаючи позитивні емоції, залучає до цієї 

групи радість, цікавість, задоволення та любов [156, с. 207]. Очевидним є те, 

що особливістю класифікації ученої є те, що вона залучає до кагорти 

позитивних емоцій любов, визначаючи це явище як сукупність зацікавлення, 

радості та задоволення. На нашу думку, любов не є емоційною реакцією, а 

характеризується як певний (тривалий) емоційний стан, тому не вважаємо за 

необхідне окремо виділяти його у класі позитивно забарвлених вигуків.  
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Оскільки ця класифікація орієнтована на англійську мову та охоплює 

одиниці, які під час нашого аналізу не залучаємо до вигукових одиниць, вона не 

може охарактеризувати вигуки сучасної китайської мови, проте цінним, на наш 

погляд, є поділ вигуків за позитивним та негативним забарвленням, що ми 

використаємо під час створення нашої експериментальної класифікації. 

Накладаючи класифікації А. Вежбицької, В. В. Виноградова, 

О. В. Каптюрової та Чжоу Іміня на реалії сучасної китайської мови, зокрема 

вигуки, ми пропонуємо свою типологію за семантичним параметром, беручи за 

основу взаємозв’язок семасіологічного і прагматичного аспектів.  

На нашу думку, найбільш універсальною із розглянутих є класифікація 

А. Вежбицької [20], яку ми і пропонуємо покласти в основу нашої 

експериментальної типології. Услід за А. Вежбицькою ми поділяємо вигуки на 

емотивні, волітивні та когнітивні. 

1. Емотивні вигуки 

На нашу думку, поділ вигуків О. В. Каптюрової на вигуки з позитивним 

та негативним забарвленням є доцільним, однак, ми вважаємо, що слід виділити 

й вигуки з нейтральним значенням. 

1.1. Вигуки, які виражають позитивні емоції. 

- вигуки, які виражають захоплення чимось: 啊[ā],  啊呀[āyā], 啊哈 [āhā], 

嗬 [hē]. 

啊, 今年的庄稼长得真好哇! –  Ого, а хліба в цьому році дійсно вродили! 

嗬, 真不得了 ! – Ох, оце так чудово! 

- вигуки, які виражають радість від якоїсь події: 嗨 [hāi]. 

嗨, 咱们工人有力量! – Гей, наші робітники мають силу!  

- вигуки, які виражають радісне здивування: 哎呀 [āiyā], 嘿 [hēi],  嗬 [hē], 

嚄 [huō], 喔唷 [ōyō], 喔嚄 [ōhuò], 哦 [ó], 哟 [yāo]. 

哎呀 , 真美 ! – Ой, яка краса! 

嘿 , 下雪了 ! – Ой, сніг пішов! 

嚄, 他真勇敢! – О, а він дійсно хоробрий! 
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喔唷 , 这么大的西瓜 ! – Ого, який великий кавун! 

1.2. Вигуки, які виражають негативні емоції.  

- вигуки, які виражають здивування, змішане зі страхом:啊呀 [āyā], 啊哈 

[āhā], 哎呀 [āiyā], 嗳呀 [àiyā], 嗳哟 [àiyāo], 嗳唷[àiyō], 咳 [hāi], 嘿 [hēi], 呀  [yā],  

噫嘻 [yīxī], 咦 [yí]. 

呀 , 你怎么啦 ? – Ой, що з тобою? 

- вигуки, які виражають відразу: 呸 [pēi]. 

呸, 我不太喜欢这样的菜！– Тьху, я не дуже полюбляю такі страви.  

- вигуки, які виражають невдоволення: 阿 [ǎ], 啊呀 [āyā], 阿嗄 [àá], 哎 [āi], 

哎呀 [āiyā], 嗐 [hài], 吓  [hè], 噷 [hm], 嚄㖪 [huōyu]. 

阿, 他怎么不来?! – Ех, що ж він не приходить! (2, с. 23) 

哎 ,  你怎么能这么说呢 ? – Ех, як ти міг так сказати? 

噷, 你还是不满哪！– Гм, і ти ще не задоволений! 

- вигуки, які виражають страх: 啊呀 [āyā], 啊哈 [āhā], 啊唷 [āyō], 哎呀 

[āiyā],嗳呀 [àiyā], 嗳哟 [àiyāo], 嗳唷 [àiyō], 噫嘘嚱 [yīxūxī], 哟 [yāo], 呦 [yōu]. 

嗳呀, 我们怕他生病！ – Ой, ми боїмося,що він захворіє! 

啊哈, 我为朋友担心! – Ой, я хвилююся за друзів! 

- вигуки, які виражають тривогу: 阿 [ǎ], 嗨 [hāi]. 

阿, 你病了! – Ой, так ти захворів! 

- вигуки, які виражають горе: 哎哟 [āiyō], 呜呼 [wūhū], 呜呜 [wūwū], 呜噎 

[wūyē], 呜嘑 [wūhū], 噫 [yì]. 

哎哟，这是不可挽救的灾难！– Ах, це невиправна біда! 

呜嘑，他又来了！– Ех, він знову прийшов! 

- вигуки, які виражають біль: 啊唷 [āyō], 哎呀 [āiyā], 哎哟 [āiyō], 嗳呀 

[àiyā], 嗳哟 [àiyāo], 嗳唷 [àiyō], 哼 [hēng], 喔唷 [ōyō], 噢咻 [yǔxǔ], 噫 [yì]. 

哎哟 , 多痛呀 ! – Ой, як боляче! 

- вигуки, які виражають печаль: 欸 [āi],嗨 [hāi], 噢咿 [yǔyī]. 
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欸，我们又没有钱！– Ай, у нас знову немає грошей! 

1.3. Вигуки з нейтральним забарвленням. 

- вигуки, які виражають розкаяння: 唉[ài],嗳[ài]. 

嗳, 早知道是这样 , 我就不来了! – Якби заздалегідь знав, що так станеться, 

я б не прийшов! 

唉，要是当时听你的话该多好哇！– Ага, було б набагато краще, якби я 

тоді тебе послухав! 

- вигуки, які виражають розуміння: 啊[à],  阿 [ē], 哦 [ǒ]. 

啊, 原来是你, 怪不得看着面熟哇！ – А, так це ти, а я дивлюся: обличчя 

знайоме!  

阿，是阿! – Ех, і дійсно так! 

哦, 我知道！ – Ага, я знаю! 

- вигуки, які виражають сумнів: 啊[ǎ], 哼[hēng]. 

啊, 这是怎么回事？– Гм, у чому справа? 

哼, 你信他的! – Гм, і ти йому віриш? 

- вигуки, які виражають співчуття: 嗐 [hài], 噫乎 [yīhū]. 

嗐，想不到他病得这样重！– Ах, хто б міг подумати, що він так важко 

хворіє! 

- вигуки, які виражають пересторогу щодо вчинення якихось дій : 哎 [āi]. 

哎 , 小心些 ! – Ей, обережніше! 

- вигуки, які виражають насмішку: 哎哟 [āiyō]. 

哎哟 , 说得多好听呀 !– Ого, як ти гарно говориш! 

2. Волітивні вигуки. 

Актуальним, на нашу думку є аналіз волітивних вигуків В. А. Теслі [117], 

яка аналізує емоції із точки зору їх впливу на формування людських потреб, 

підкреслюючи, що «людська поведінка базується на емоціях». Волітивні вигуки 

німецької мови дослідниця поділяє за їх направленістю на:  

1) вигуки, що звернені до людей; 
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2) вигуки впливу на тварин. 

Однак недоліком цієї класифікації, на нашу думку, є залучення до цієї 

категорії вигуків, що виражають згоду, які ми співвідносимо з когнітивною 

функцією. Крім того варто виділити і клас вокативів у межах волітивних 

вигуків. 

Під час аналізу волітивних вигуків сучасної китайської мови ми 

виділяємо:  

1. Імперативи. 

А. Вигуки, що звернені до людей. 

а) вигуки звертання, заклику або вимоги. Наприклад: 喂 – алло,嗨 hēi – 

агов, 向胜利前进! – Вперед, до перемоги! 

б) вигуки – вимога припинення дії. Наприклад:  站住 – стоп, 停车 – стоп 

машина. 

в) вигуки – професійні команди. Наприклад:  

正步走! – Кроком руш! 

各就各位，预备，跑!  – На старт, увага, руш! 

向右看齐! – Ліворуч рівняйсь!  

向左转! – Ліворуч! 

向右转! – Праворуч! 

解散! – Вільно! 

г) вигуки-застереження. Наприклад: 

慢走! – Будьте обережні!  

注意! – Обережно! 

д) вигуки під час колективних робіт. Наприклад:  

哼唷 [hēngyō] — ану-но (при докладанні трудових зусиль). 

Б. Вигуки впливу на тварин. 

а) вигук-вимога початку дії. Наприклад: 咪咪 – киць-киць (до кота). 

б) вигук-вимога припинення дії. Наприклад: 吓– брись. 
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в) спеціальні команди. Наприклад: 坐下 – сидіти, 握手– «дай лапу» , 拱

爪  – служити. 

2. Вокативи. Цей підтип волітивних вигуків характеризуються 

різноманіттям кличних форм, які зберегли тісний зв’язок із формами власних 

імен. Наприклад:  

天呐! – О небеса! 

菩萨! – О Будда! 

天爷! – Царю небесний! 

噫嘘嚱! – Ісусе! 

3. Когнітивні вигуки. 

Л. К. Парсієва зазначає, що когнітивні вигуки «виражають загальне 

ставлення суб’єкта до висловлювання або надають їх модально-логічну оцінку». 

Дослідниця аналізує цей тип вигуків, як одиниці, що безпосередньо виражають 

модально-логічну (інтелектуальну)  оцінку мовленнєвої ситуації, не називаючи 

її при цьому – згода, незгода, невизначений судження, розуміння та ін. [95]. 

 Крім того, ці лексичні одиниці сигналізують про поточний стан речей та 

думки мовця, враховуючи вплив ситуації на нього [20, с. 8]. 

 Таким чином, категорія когнітивних вигуків залучає одиниці, які 

виражають модально-логічну оцінку мовленнєвої ситуації, не називаючи або  

описуючи  її. 

До когнітивних вигуків належать одиниці, які виражають: 

1. Упізнавання. 

Упізнавання характеризується процесом ідентифікації об’єкта, який 

сприймається, як такий, що вже відомий із досвіду.  

Вигуки, які виражають упізнавання, є реакцією на невербальну 

інформацію, тобто реакцією на певний об’єкт, ситуацію чи суб’єкт. 

Здебільшого для цього типу когнітивних вигуків притаманна препозиція у 

реченні. Наприклад: 

铁军：啊, 强子！是你？ Т’є Цзюнь: А, Цян Дзи! Це ти? 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%8B%B1%E7%88%AA
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%8B%B1%E7%88%AA
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强子：铁军！没想到咱们在这儿

碰上了。哟，你可有点儿发福了，在

单位干得不错吧 ? [204, с. 109] 

Цян Дзи: Т’є Цзюнь! Не міг 

подумати, що ми тут зустрінемося. О, 

ти розбагатів, гарну посаду займаєш? 

Вигук  啊 виражає, що мовець впізнав суб’єкта, і семантичний компонент 

неочікуваність. У цьому випадку вигук є моментальною реакцією на немовний 

стимул. З одного боку, вигук 啊 у наведеному прикладі містить когнітивний 

компонент (виражає упізнавання), а з іншого – емотивний (наявний відтінок 

здивування). Крім того, характерною рисою більшості висловлювань із 

вигуками, що містять компонент впізнавання, є звернення до адресата.  

Вигук 咦 також може бути реакцією на неочікуваний стимул і 

характеризує розгубленість мовця. Наприклад: 

咦！骑车的小伙子又回来了。陈

静心里却紧张起来了[206, с. 50]。 

Ой! Велосипедист знову 

під’їхав. В душі Чен Цзін дуже 

занепокоїлася. 

Вигук  咦 виражає, що мовець впізнав суб’єкта (прислівник 又  – 

сигналізує, що в мовця уже був досвід, пов’язаний із ним), крім того, указує, що 

ця ситуація є неочікуваною. У цьому випадку вигук 咦 є моментальною 

реакцією на немовний стимул, тому наявний когнітивний компонент (виражає 

упізнавання), а з іншого – емотивний (наявний відтінок здивування). 

2. Пригадування. 

Когнітивні вигуки пригадування є реакцією на співрозмовника чи 

об’єктивну дійсність. У цьому випадку актуалізується процес сприйняття 

інформації та порівнювання її з уже з наявним досвідом. Наприклад: 

小赵：哎，你说那份文件我能放

在哪儿呢？事情要真砸在我手里，我

在这儿就没法儿呆了。 

李春：那，昨天你看完报纸以后

是不是顺手儿都卷在一起了？ 

Сяо Чжао: Ай, як ти думаєш, де 

я подів отой документ? Через цей 

промах я ніяк не зможу залишитися на 

цій роботі. 

Лі Чунь: Учора ввечері, після 

того як ти прочитав газету, що ти 
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小赵：哎哟，亏你提醒我，对，

十有八九就在那报纸里，我现在就去

找[205, с. 70, 71]。 

разом із нею загорнув? 

Сяо Чжао: Ой, як добре, що ти 

мені нагадала, так, майже сто 

відсотків, що я поклав документ у 

газету, іду заберу. 

Варто зазначити, що в наведеному прикладі семантична структура вигуку  

哎 哟 формується зі здивування (емотивний компонент) та пригадування 

(когнітивний компонент). 

Пригадування може характеризуватися неочікуваністю і вводити нову 

інформацію. Наприклад: 

方明：你好，阿里，到哪儿去

呀？ 

阿里：我去买衣服。哦，对了，

我想问问你，在中国买东西可以讨价

还价码？ 

方明：当然可以[205, с. 130]。 

Фан Мін: Доброго дня, Алі, куди 

ти йдеш? 

Алі: Я іду купувати одяг. О, 

точно, я хотів у тебе запитати, у Китаї 

прийнято торгуватися? 

Фан Мін: Звичайно. 

3. Здогад. 

Когнітивні вигуки сучасної китайської мови, які сигналізують, що на базі 

певної інформації мовець робить певне припущення. Наприклад: 

小伙子：我在一家网络公司工

作。 

马达为：哦，你是搞网络的，工

资一定很高吧？ 

小伙子：不算太高[206, с. 85]。 

Хлопець: Я працюю у компанії, 

яка займається інтернетом. 

Ма Да Вей: О, ти займаєшся 

інтернетом, мабуть, зарплата дуже 

висока? 

Хлопець: Не така вже й велика. 

У поданому прикладі вигук 哦 вказує, що мовець робить певне 

припущення (підсилюється це й наявністю прислівника 一定 ). Крім того, 

семантична структура цього вигуку містить й емотивний компонент здивування. 

4.  Розуміння. 
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Когнітивні вигуки, які виражають розуміння, найчастіше є реакцією на 

інформацію, яку надає співрозмовник. Наприклад: 

张文：代沟指的是两代人在各个

方面思想观念不同。以前人们说二十

年是一代，后来又说十年是一代，但

是现在社会发展很快，差不多相隔三

岁思想观念就不同了。 

李明爱：哦，我明白了。的确是

这样的，我弟弟只比我小五岁，我就

挺难理解他的[205, с. 72]。 

 

Чжан Вен: Відмінності між 

поколіннями проявляються у різних 

поглядах на певні аспекти життя. 

Раніше казали, що покоління міняється 

кожні 20 років, потім – що кожні 10 

років, але зараз суспільство 

розвивається дуже швидко, майже 

кожні три роки міняється світогляд 

поколінь. 

Лі Мін Ай: О, я зрозуміла. Це 

дійсно так, у мене з молодшим братом 

різниця у віці лише 5 років, але ми не 

розуміємо один одного. 

5. Підтвердження. 

Вигуки, що виражають підтвердження, у своїй семантичній структурі не 

містять  емотивного (емоційного) компонента та є реакцією на певну 

інформацію. Наприклад: 

老赵：是啊，喝酒当然有 “酒经

（精）”了。哎，说到这儿，我想劝你

两句，你的心脏不好，就还是少喝点

儿 ， 喝 酒 对 心 脏 没 有 好 处 [204, 

с. 168]。 

Лао Чжао: Так, у алкоголі 

звичайно є спирт. Ой, коротше 

кажучи, у тебе слабке серце, тож пий 

менше, адже випивка погано впливає 

на серце. 

6. Заперечення. 

А: 您刚才喊我？ 

В:  啊，没[206, с. 50]。 

А: Ви мене щойно кликали?  

Б: А, ні. 

7. Роздуми. 
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Когнітивні вигуки сучасної китайської мови демонструють, що мовець 

розмірковує над ситуацією. Такі вигуки досить часто заповнюють порожнечі 

між репліками. Наприклад: 噷[hm], 哼 [hēng]. 

噷，不要等我！– Гм, не варто на мене чекати! 

哼，今天我没有情绪写。– Гм, сьогодні  у мене немає натхнення писати. 

Отже, взявши за основу семантичний параметр, ми деталізували 

класифікацію вигуків, запропоновану А. Вежбицькою, уточнивши видову 

характеристику вигуків, враховуючи специфіку реалізації вказаної класифікації 

у контексті сучасної китайської мови. 

Таким чином, у межах емотивних вигуків виділено: 1) вигуки, які 

виражають позитивні емоції (захоплення, радість, радісне здивування); 2) 

вигуки, які виражають негативні емоції (негативне здивування, відразу, 

невдоволення, страх, тривогу, горе, біль, печаль); 3) вигуки з нейтральним 

забарвленням (розкаювання, розуміння, співчуття, пересторогу, насмішку). 

Волітивні вигуки поділено на імперативи (лексичні одиниці, що звернені до 

людей, і засоби впливу на тварин) та вокативи. До групи когнітивних вигуків 

залучено одиниці, які виражають 1) упізнавання; 2) пригадування; 3) здогад; 

4)  розуміння; 5) підтвердження; 6) роздуми. 

 

2.4. Розмежування вигуків сучасної китайської мови за 

структурно-етимологічним критерієм 

 

Сучасні мовознавчі дослідження спрямовані на вивчення одиниць та 

явищ, які властиві процесу комунікації. До таких елементів мовлення належать 

і вигуки.  

Як відомо, вигуки виражають емоції мовця, не називаючи їх, тобто ці 

одиниці не містять номінативного значення, а є прямим носієм реакції на 

оточуючу дійсність. 

Проблема диференціації вигуків була предметом вивчення таких 

дослідників, як Р. І.  Вихованець [22], І. М. Гуменюк [37], Л. І. Мацько [80] (в 
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українській мові), В. В.  Виноградов [21], А. І. Германович [30], 

Є. В. Середа [105] (у російській мові), Ф.  Амека [148], Ю. Й. Бабчук [6], 

О. В. Каптюрова [54] (в англійській мові), О. М. Рак  [99] (у французькій мові), 

Люй Шусяна [75], Чжао Юаньжень [194], Чжу Ченці [198], Сін Фуі [187] та 

Хуа Хуні [188] (у китайській мові). Здебільшого ці праці стосуються аналізу 

вигуків із точки зору їх частиномовної приналежності, семантики та 

функціонування у процесі комунікації.  

Створення класифікації вигуків як сучасної китайської мови, так і будь-

якої іншої потребує визначеності щодо складу цих лексичних одиниць та ознак, 

які беруться до уваги під час диференціації.  

По-перше, до вигуків можуть залучатися різнорідні за своєю структурою 

та етимологією лексичні одиниці. Так деякі дослідники вважають вигуки та 

звуконаслідування одним класом слів. Люй Шусян та Чжу Десі включають 

вигуки до складу ономатопеї. У своїх працях мовознавці поміж 

звуконаслідувань виділяють: 1) вигуки, 2) слова на позначення питання та 

відповіді, 3) власне звуконаслідування [75, с. 50]. Сін Фуі [187] розвиває 

положення про приналежність звуконаслідувань до вигуків, однак учений 

окреслює і відмінні та спільні риси цих лексичних одиниць [187].  

Звуконаслідування та вигуки мають такі спільні характеристики: 

1. Звуконаслідування та вигуки імітують звуки.  

2. Звуконаслідування та вигуки можуть виконувати функцію 

еквівалента речення. Наприклад: 

叭！叭！几声枪响。–  Бах! Бах! Пролунало декілька пострілів.  

哎哟哟! 你干什么呀！–  Гей-гей-гей, що ти робиш!  

У цих прикладах звуконаслідування 叭 та вигук 哎哟哟  імітують звуки й 

виконують функцію еквівалента речення, адже займають автономну позицію у 

реченні. 

Водночас звуконаслідування та вигуки мають такі відмінні ознаки: 
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1. Звуконаслідування не передають емоції, а вигуки є їх прямим 

носієм. Так звуконаслідування 叭 (бах) не передає емоцій, а лише імітує звук 

пострілу, а вигук 哎哟哟 (а-я-яй) виражає емоцію осуду (невдоволення) мовцем. 

2. Звуконаслідування у реченні наближаються до прикметників та 

прислівників, а вигуки здебільшого займають автономну позицію у реченні 

[182, с. 208  –  211].  

Наприклад, звуконаслідування 唧唧  (наслідування звуку комах) може 

використовуватися як прикметник і виконувати функцію означення у реченні: 

我听到唧唧的虫声。–  Я почув дзижчання комахи.  

Вигукам же притаманна  синтаксична автономність. Наприклад: 

啊呀！我忘了一件大事！– Ай, я забув про одну важливу справу!  

 У цьому аспекті слід зауважити, що, незважаючи  на низку тотожних 

характеристик класу вигуків та класу звуконаслідувань, суттєвими все ж 

залишаються їх відмінності. Так звуконаслідування є імітацією звуків 

оточуючої дійсності фонетичними засобами певної мови. Вигуки ж є носіями 

емоцій та почуттів мовця. Визначальною є й їх синтаксичні функції у реченні. 

Тому доцільно розділяти ці класи слів у окремі групи, а в ході дослідження ми 

розглядатимемо власне клас вигуків. 

У потоці мовлення досить часто вигуки та звуконаслідування 

використовуються разом. Наприклад: 

« 啊 ， 洗 一 洗 ， 咯 吱 …… 唏 唏 ……» «Ой, прати і знову прати, 

скрип…гиготіння…» (鲁迅 «肥皂»). 

У цьому прикладі «啊» [á] – вигук, а «咯吱» [gēzhī] та «唏唏» [xī-xī] – 

звуконаслідування. 

Різняться думки вчених і щодо формул етикету. Так Є. В. Середа 

визначає етикетні формули як «етикетні вигуки» [106, с. 140], а 

А. І. Германович залучає окличні привітання до складу емоційних вигуків «із 

неповною інтер’єктивацією” [30, с. 32]. Тут варто зазначити, що для російської 

мови може бути характерним  використання лексичної одиниці здравствуйте у 
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двох функціях: 1) формула привітання, яка входить до складу етикетних слів, 2) 

як емоційний вигук (виражає невдоволення). При чому, функціонуючи як вигук, 

лексична одиниця здравствуйте втрачає функцію привітання. Для китайської 

мови не є характерним використання привітань та етикетних формул у функції 

вигуку, тобто для передачі емоційного стану. Наприклад, привітання 你好！

(Привіт!) не виражає емоцій мовця, а слугує лише засобом встановлення 

мовленнєвого контакту. 

У сучасній китайській мові  вигуки тісно пов’язані з модальними 

частками. З формальної точки зору морфеми «啊», «哎», «嘿» можуть бути й 

модальними частками, і вигуками, однак  модальні частки ставляться у кінці 

речення, а вигуки не можуть займати таку позицію. Відмінність також полягає 

у тому, що в потоці мовлення вигуки відокремлюються паузою, а між 

модальною часткою та попереднім висловлюванням її немає. Наприклад: 

你作什么啊？ –  Що ж ти робиш? 

啊 , 你作什么 ?  –  А, що ти робиш? 

По-друге, за основу класифікації можуть братися різні ознаки. Так за 

походженням вигуки поділяють на первинні (непохідні) і вторинні (похідні). 

Первинні – короткі емоційні викрики, що супроводжуються реакцією індивіда 

на зовнішні подразники різного характеру. Вторинні  – вигуки, які утворилися 

унаслідок десемантизації певних слів чи словосполучень, набули нового 

вигукового забарвлення і виражають емоції. Як зазначає Ф. Амека, первинні 

вигуки використовуються лише у значенні вигуку, а вторинні мають й 

автономне семантичне значення [148, с. 111].  

У цьому контексті варто зазначити, що склад сучасної китайської мови 

дорівнює морфемі. Таким чином, із точки зору морфемної будови 

досліджуваних одиниць, вигуки можуть бути односкладовими (哎 [āi], 唉 [āi], 

嘿 [hēi]) та багатоскладовими (哟哟 [āiyōyō], 喔嚄 [ōhuò], 嗳呀 [àiyā]). 

До складу первинних та вторинних вигуків сучасної китайської мови 

можуть залучатися як односкладові, так і багатоскладові одиниці. Тому, 
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враховуючи структурні та етимологічні особливості вигуків сучасної 

китайської мови, доцільно виділити такі класи вигукових одиниць за 

структурно-етимологічним критерієм: 

1. Первинні вигуки, які можуть бути: 

- односкладові.   

Структура А. Наприклад:  

啊 [ǎ] вигук, який виражає здивування (із негативним забарвленням) (表

示惊疑). 

嘿 [hēi] 1) виражає привітання (表示招呼); 2) виражає вдоволення (表示得

意); 3) виражає здивування (表示惊异). 

唉 [āi] 1) виражає згоду (表示答应); 2) виражає горе  (表示叹息). 

- двоскладові.  

Структура АА. Наприклад: 

呜呜 [wūwū] –  виражає біль, горе (表示痛苦). 

Структура АВ. Наприклад: 

喔唷 [ōyō] –  виражає здивування (表示惊异); 

呜嘑 [wūhū] –  вигук, який виражає горе (表示叹息); 

哎哟 [āiyō] 1) виражає біль, горе (表示痛苦); 2) виражає іронію (表示讥讽). 

- трискладові. 

Структура АВВ. Наприклад: 

哎哟哟 [āiyōyō]  –  виражає біль, горе (表示痛苦). 

Структура АВА. Наприклад: 

哎哟哎 [āiyōāi] –  виражає біль, горе (表示痛苦). 

Структура АВС. Наприклад: 

啊哟哇 [āiyōwā] –  виражає невдоволення (表示不满意). 

У контексті структури вигуків сучасної китайської мови варто відмітити, 

що подекуди ці лексичні одиниці можуть не просто піддаватись редуплікації, 

але й використовуватися у великій кількості повторів.  Наприклад: 
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嗬嗬嗬嗬嗬，你还想什么啊？–  Е-хе-хе-хе-хе, і про що ти ще думаєш? 

У такому випадку вигук має те ж саме емоційне забарвлення, що і його 

односкладовий (двоскладовий) варіант, але в більш гіперболізованому вигляді.  

2. Похідні, які формуються унаслідок десемантизації: 

- повнозначних частин мови. Наприклад: 

天啊！[tiān a] – О Боже!  

上帝啊! [shàngdìa] – О Боже! 

皇帝! [huángdì]) – О Боже!  

- Словосполучення. Наприклад: 

我天啊! [wõtiāna] – О Боже! 

- запозичення. Наприклад: 

噫嘘嚱 [yīxūxī] – Ісусе! 

Очевидно, що при переході в клас вигуків, лексика, яка є повнозначною 

частиною мови, втрачає своє лексичне значення, яким вона були наділена до 

переходу в категорію вигуків. Ці одиниці можуть реалізовувати в мові дві 

функції:  

- експресивну, що вказує на афективний стан мовця (будучи в цьому 

випадку вигуковою одиницею), 

- прагматичну, коли мовний знак впливає на людину (виконуючи 

функцію повнозначної частини мови). Наприклад: 

天啊, 怎么办! – «Боженько, що ж робити!?» 

我们要等两天。– «Нам потрібно зачекати два дні». 

У першому прикладі лексема «天» у сполученні з первинним вигуком   

«啊» виражає емоцію розгубленості і звернення до неба (Бога). У другому ж 

випадку слово «天» реалізує своє прагматичне значення. 

Варто зазначити, що запозичені вигуки реалізуються за рахунок 

фонетичних запозичень вторинних вигуків з інших мов. Так вигук 噫嘘嚱 

[yīxūxī] (Ісусе!)  проник у Китай у зв’язку з поширенням християнства. 
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Отже, під час аналізу вигуків сучасної китайської мови за структурним та 

етимологічним критерієм узято до уваги відмінність вигуків від класів 

звуконаслідувань, етикетних формул та  модальних часток. У межах первинних 

вигуків виокремлено односкладові, двоскладові та трискладові одиниці. 

Джерелами виникнення вторинних вигуків є повнозначні частини мови та 

словосполучення, які втратили своє прагматичне значення при переході у 

вигукову одиницю, та запозичені вторинні вигуки. Подальші дослідження цієї 

теми можуть бути спрямовані на вивчення методів та джерел запозичень 

вигукових одиниць. 
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Висновки до другого розділу 

 

Проаналізувавши семантичну парадигму вигуків сучасної китайської 

мови, ми дійшли висновку, що їм притаманні явища синонімії, антонімії, 

омонімії та полісемії. 

У контексті синонімії у системі вигуків сучасної китайської мови ми 

орієнтуємося як на паралельне вживання різних вигукових одиниць для 

вираження одного й того самого змісту, так і на комплекс критеріїв трьох 

основних аспектів семіотики: семантику, синтактику та прагматику. 

Вигуки сучасної китайської мови можуть формувати кореляції 

абсолютних (等义词) та відносних синонімів (近义词).  

Під час дослідження виявлено, що в контексті досліджуваних одиниць 

можна виділити особливий клас вигуків, які формують омонімічну синонімію. 

Цей тип синонімії характеризується збігом звучання та значення лексичних 

одиниць, але відмінних в ієрогліфічному записі. 

Визначено, що вигуки сучасної китайської мови формують синонімічні 

ряди за семантичним значенням (рівнем емоційного забарвлення) у групи без 

виділення домінанти.  

Ознаками для опису семантичних відмінностей між вигуками-синонімами 

є: рівень емоції, характер (причини виникнення емоції), мотивація та 

суб´єктивність. Під час дослідження виділено п´ять моделей повних та 

часткових синонімів. 

Крім того, визначено, що в системі семантичних кореляцій вигуків 

сучасної китайської мови характерною є векторна антонімія, оскільки 

виявлення мезоніма для емоції є неможливим (у випадку контрарної антонімії), 

а використання заперечних часток та префіксів не є характерним для цих 

лексичних одиниць (комплементарна антонімія). 

За структурно-морфологічним критерієм виділено односкладові вигуки-

антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, що складаються з однієї 
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морфеми) та багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із 

вигуків, що складаються зі двох і більше морфем). 

Встановлено, що вигукам сучасної китайської мови також властиве явище 

повної і неповної  (омографи та омофони) омонімії. 

З точки зору структурно-морфологічної організації вигуків у контексті 

омонімічних зв’язків виокремлено односкладові вигуки-омоніми та двоскладові 

вигуки-омоніми. 

Вигукові одиниці утворюють конверсійні омонімічні пари з дієсловами, 

іменниками, модальними частками та звуконаслідуваннями.  

Вигуки китайської мови характеризуються проблемою багатозначності, 

яку прийнято мовознавцями розглядати як негативне явище в семантиці 

лексичної одиниці, однак воно не складає значної проблеми за наявності 

відповідного контексту.  

Враховуючи частиномовний аспект, багатозначні вигуки сучасної 

китайської мови поділено на: 1) лексичні одиниці, семантична парадигма яких 

складається виключно з вигуків; 2) лексичні одиниці, семантична парадигма 

яких містить ЛСВ, які належать як до вигуків, так і до інших частин мови.  

У процесі аналізу вигуків сучасної китайської мови виявлено, що ці 

лексичні одиниці можуть функціонувати у кластері евпатія на рівні: 1) ейфорії і 

виражають: а) радість, б) захоплення; 2) симпатії і виражають а) прийняття 

(ситуації, події), б) задоволення, в) співпереживання, г) полегшення.  

У кластері дисфорія вигуки сучасної китайської мови функціонують на 

рівні під кластерів: 1) антипатії і виражають: а) невдоволення, 

б) роздратованість, в) гнів, г) досаду, д) зневагу; 2) диспатії і реалізують 

емоційні стани: а) біль, б) розчарування, в) скорботу (жаль). 

 У кластері апорія на рівні під кластерів: 1) амфіпатії вигуки можуть 

сигналізувати про: а) сумнів, б) здивування (позитивне або негативне); 2) фобії 

і виражають побоювання (страх). 

Під час нашого дослідження сформовано класифікацію вигуків сучасної 

китайської мови за семантичним критерієм. За основу взято поділ цих одиниць 
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А. Вежбицькою на емотивні, волітивні та когнітивні вигуки. Цю класифікацію 

було більш деталізовано, враховуючи емоційний та афективний аспекти 

семантичної структури досліджуваних одиниць. Так у межах емотивних вигуків 

виділено: 1) вигуки, які виражають позитивні емоції (захоплення, радість, 

радісне здивування); 2) вигуки, які виражають негативні емоції (негативне 

здивування, відразу, невдоволення, страх, тривогу, горе, біль, печаль), 3) вигуки 

з нейтральним забарвленням (розкаювання, розуміння, співчуття, пересторогу, 

насмішку). Волітивні вигуки поділено на імперативи (лексичні одиниці, що 

звернені до людей, і засоби впливу на тварин) та вокативи. До групи 

когнітивних вигуків залучено одиниці, які виражать 1) упізнавання; 

2)  пригадування; 3) догадку; 4) розуміння; 5) твердження; 6) роздуми. 

За структурно-етимологічним критерієм вигуки поділено на первинні та 

похідні. У межах первинних одиниць виділено:  1) односкладові вигуки 

(Структура А); 2) двоскладові (структура АА, структура АВ); 3) трискладові 

(структура АВВ, структура АВА, структура АВС). Похідні вигуки формуються 

унаслідок десемантизації повнозначних частин та словосполучень, а також 

шляхом запозичень. 
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РОЗДІЛ III. КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ВИГУКІВ 

СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Як відомо, особливість вигуків полягає у їхній здатності передавати 

почуття та емоції, не називаючи їх, тому вибір вигуку у процесі мовленнєвого 

спілкування обумовлюється його метою. 

Актуальність цього дослідження полягає у потребі розкриття проблем 

використання вигуків сучасної китайської мови у процесі спілкування  залежно 

від мети та етапу комунікації та реалізації емоційного висловлювання за участю 

цих лексичних одиниць. 

Як зазначає О. О. Селіванова, комунікація – «цілеспрямований процес 

передачі інформації або обміну нею між двома і більше сутностями, а також 

їхнього впливу за допомогою певної семіотичної системи» [103, с. 28]. Тоді під 

поняттям «передача інформації» варто розуміти всі вербальні та невербальні 

прояви, за допомогою яких здійснюється комунікація, зокрема й вигуки.  

Оскільки мінімальною одиницею комунікації є мовленнєвий акт, то варто 

визначити місце вигуків на різних його етапах. О. О. Селіванова дає визначення 

поняттю мовленнєвий акт, як «інтенційно зумовлене, граматично й семантично 

організоване висловлення, інтегроване з комунікативною взаємодією адресанта 

й адресата в певній комунікативній ситуації» [103, с. 55]. З цього визначення 

можна зробити висновок, що спілкування обумовлене спільною метою мовця та 

слухача, які є об’єктами мовленнєвого впливу один на одного. 

 

 

3.1.  Вигуки в контексті теорії мовленнєвих актів 

 

Теорія мовленнєвих актів вперше була викладена англійським логіком 

Дж. Остіном [151], а пізніше розвинена у працях американського логіка 

Дж. Сьорля [107]. Зокрема, останній виводить власну класифікацію 

мовленнєвих актів на базі таких параметрів:  

1) мета мовленнєвого акту;  
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2) спрямованість акту;  

3) вираження психологічного стану мовця;  

4) сила прагнення до досягнення поставленої мети;  

5) відмінність у статусах (соціальному, віковому) мовця та адресата;  

6) вираження інтересів мовця та адресата; 

7) ставлення до мовленнєвого контексту;  

8) відмінності між актами, що мають лише мовленнєву реалізацію, та 

актами, що можуть бути здійснені як вербально, так і невербально; 

 9) стиль та спосіб здійснення мовленнєвого акту;  

10) інтенсивність іллокутивної сили;  

11) спосіб співвідношення висловлення та зазначених інтересів;  

12) співвідношення із дискурсом та ін. [107]. 

Дж. Серль вважав найважливішими параметрами перші три, на основі 

яких він виділив такі класи мовленнєвих актів:  

1) репрезентативи – мовленнєві акти-повідомлення; 

 2) директиви – мовленнєві акти-спонукання, які включають вимогу 

інформації, запит, тобто питання;  

3) комісиви – акт -прийняття зобов’язання;  

4) експресиви – акти, які виражають емоційний стан, у тому числі 

формули соціального етикету;  

5) декларації, тобто акти-настанови (наприклад, призначення на посаду, 

надання звань, винесення вироків) [108, с. 243].  

Враховуючи досягнення класифікації Дж. Серля, можна зробити 

висновок, що вигуки співвідносяться з актами-експресивами, адже передають 

емоційний стан. Прикладами таких актів можуть слугувати наступні 

висловлювання:  

A: 喂，小张，我们在这儿呢！我们就来了。– Агов, Сяо Чжане, ми тут! 

Ми вже прийшли. 

В: 对不起！我们来晚了。– Вибачте! Ми запізнилися. 
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А: 没关系。我和小王在外边等了– 会儿。– Не хвилюйтеся. Я та Сяо Ван 

тільки чекали ззовні. 

Отже, у першій репліці вигук 喂 [wèi] позначає оклик, привернення уваги. 

Після цього іде основна інформація.  

У другій репліці мовець перепрошує (формула соціального етикету) за 

допомогою вигуку 对不起 [duìbuqǐ], на що реагують теж етикетним вигуком 没

关系[méi guānxi]. 

У структурі мовленнєвого акту Дж. Серль виділив такі аспекти: 

- Локутивний – аспект, який реалізується за рахунок правильно 

побудованого висловлювання із точки зору системи мови з певним смислом і 

референцією. Тобто, це акт говоріння, вимовляння [107, с. 171]. Варто 

зазначити, що вигуки сучасної китайської мови характеризуються певними 

фонетичними особливостями. Так, наприклад, склад вигуку може формуватися 

із різних приголосних: 哼 hng / hm, 呣 m / n / ng або ж прослідковується 

інваріантність дифтонгів: 哎 [āi] / [ēi], 哎哟 [āiyōu] / [ēiyāo], 嘿 [hēi] / [hāi], 哟 

[yōu] / [yāo],喂  [wèi] / [wài], що не є характерним для фонетичної системи 

сучасної китайської мови. 

- Іллокутивний – втілення комунікативної інтенції у висловлюванні, 

певної комунікативної мети. Ця спрямованість надає висловлюванню сили до 

виконання дії. 

- Перлокутивний – наслідки впливу іллокутивного акту на конкретного 

адресата чи аудиторію [107, с. 174 –176]. 

Центральним поняттям серед них є іллокутивний акт, який 

співвідноситься із комунікативним наміром. Саме на цьому етапі відбувається 

відбір доречного вигуку для передачі своїх емоцій, вражень, почуттів. 

На базі цього підходу до класифікації мовленнєвих актів лінгвісти 

виділяють три основні категоріальні значення [107, с. 176]: 

1. Констатація.  

Наприклад: 
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阿呀[āyā]，你买了这本书! –  Ого, ти купив цю книжку! 

啊[à], 好吧! – Ага, добре! 

2. Спонукання. 

 Наприклад: 

开步走! [kāibùzǒu] – Кроком руш! 

3. Питання.  

Наприклад: 

啊[á]，你说什么呢？– А, що ти кажеш? 

咳 [hāi]，你是在那儿？– Агов, ти де? 

Комунікаційний процес – це обмін інформацією між двома й більше 

особами. Співрозмовники використовують різні мовні елементи для досягнення 

розуміння. Вигуки ж, у свою чергу, теж є елементами-носіями інформації. Так 

І. М. Гуменюк виділяє функціонально-семантичні особливості вигуків у 

сучасній українській мові, до яких залучає й інформативність цих лексичних 

одиниць. Автор зазначає, що семантичні можливості вигуків найповніше 

розкриваються на рівні динамічного комунікативного мовлення, так як воно є 

«природним середовищем» для цих елементів. Інформативність вигуків 

визначається як сигнал про наявність певного ставлення мовця до почутого, 

ситуації, співрозмовника без найменування цієї об’єктивної дійсності  [37, с. 4]. 

В інформативній структурі висловлювань із вигуками І. М. Гуменюк 

виділяє три сфери: 

1) об’єктивна – сфера ситуації, що впливає на мовця; 

2) суб’єктивна – сфера мовця (його бажання, думки тощо); 

3) діалогічна – сфера реципієнта [37, с. 5]. 

Ці сфери впливають одна на одну, тобто не існують ізольовано. 

 На фоні об’єктивної сфери на мовця впливають чинники, що 

актуалізують використання того чи іншого вигуку. Наприклад, у ситуації, коли 

раптово пішов дощ, мовець може сказати:  

天啊，下雨了! – О Боже, пішов дощ!  
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У висловлюваннях із вигуками, що опираються на суб’єктивну сферу 

мовця, виражається власне стан мовця. Наприклад, використання вигуків для 

передачі почуття здивування: 

哎呀[āiyā], 真美 ! – Ой, яка краса! 

Діалогічна сфера вигуків характеризується тим, що той чи інший 

лексичний елемент був сприйнятий слухачем і відповідна реакція була після 

цього. Варто зауважити, що повідомлення ніколи не сприймається у чистій 

формі, а по-різному інтерпретується його отримувачем. Проте мовець прагне до 

почуттєво-емоційної адекватності, тобто намагається виразити свої почуття та 

емоції максимально доречними для цього засобами [80, с. 13]. 

Як відомо,  діалогічна форма мовлення є однією із найпоширеніших 

способів комунікації й охоплює структурну єдність діалогу-тексту. Зокрема 

виділяються такі фази розвитку діалогу [98, с.  53]: 

1. Встановлення мовленнєвого контакту.  

На цій фазі мовленнєвої взаємодії використовуються вигуки, які 

спрямовані на ініціювання уваги співрозмовника. Наприклад: 嘿 [hēi], 喂 [wèi]. 

嘿 , 谁在那儿 ? – Агов, хто там? 

喂 , 妈妈 , 你在哪里啊 ? – Ау, мамо, ти де? 

2. Підтримання мовленнєвого контакту.  

 Ця фаза реалізує стратегії щодо забезпечення прийому інформації та 

підтримування уваги співрозмовника. Процес комунікації підтримується як  

мовцем, так і слухачем, адже чергуються сигнали мовця та сигнали слухача. На 

цьому етапі можуть використовуватися такі вигуки:  咦 [yí], 嗯  [ńg], 咳 [hāi]. 

咦，你怎么知道?！– Ой, як ти це знаєш?! 

嗯, 你说什么? – Ну, а що ти скажеш? 

3. Розмикання мовленнєвого контакту.  

На цьому етапі мовець дає сигнал про завершення теми розмови, підбиває 

її підсумки. Наприклад, мовець може використати такі вигуки: 嗷[áo], 唉 [āi].  

嗷, 我明白了! – Ага, я зрозумів! 
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唉, 我一定要去! – Так, я обов’язково маю піти! 

Досить часто в діалогах є чимало речень, які формуються лише 

вигуковими одиницями. Наприклад: 

呸 [pēi] ! – Тьху! 

喂 [wèi]! – Алло! 

呜呼 [wūhū] – О горе! 

皇帝[huángdì]！– О Боже! 

Важливою проблемою при розгляді вигуків сучасної китайської мови у 

процесі комунікації є їх семантична структура. Так здебільшого мовленнєвий 

акт  залежить від контексту, однак виділяються мовленнєві акти, яким властива 

контекстна незв’язність. Якщо розуміння можливе без звернення до сусідніх 

висловлень, то такий мовленнєвий акт є мовним стереотипом, що типізовано 

виражає інтенцію [81, с. 31]. Для вигуків, які залучаються до процесу 

комунікації, досить часто є характерним явище полісемії. Наприклад, вигук 嘿 

[hēi] має значення:  

1. гей (оклик):  

嘿, 王先生, 快走吧! – Гей, пане Ван, ходімо скоріше!  

2.  ну-у, ну ось (виражає вдоволення): 

嘿, 这个好! – Ну-у, оце добре! 

3.   ах, ой (вигук здивування, співчуття):  

嘿,  下雪了! – Ой, пішов сніг?! 

Для полісемантичних вигукових  одиниць характерною є залежність від 

контексту, оскільки саме у визначених контекстних умовах знімається 

багатозначність вигуку, реалізується лише одне з його значень. Таким чином, 

контекст є засобом добору потрібного значення, хоча в літературі існують 

окремі випадки, коли контекст не завжди є гарантією однозначного розуміння. 

Проте Сін Фуі зазначає, що вигук не потребує  контексту, тому що він 

«зв’язаний не з контекстом, а з емоційною інтенцією мовця». Під емоційною 

інтенцією мовця слід розуміти ті емоції, які він хотів висловити [187, с. 280]. 
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Так як  вигуки характеризуються експресивністю, ці лексичні одиниці 

здатні забарвити досить нейтральне висловлювання. Наприклад: 

情况在变嘛！– Обставини змінюються! 

 Поставлений на початку розмови чи діалогу вигук надає цілому 

висловлюванню зовсім іншого сенсу та емоційного навантаження: 

哦，情况在变嘛！– Ах, обставини ж змінюються! 

Вигуки є істотним компонентом мовленнєвого спілкування і слугують 

вираженням суб’єктивно-модальних значень, різних емоційних реакцій, 

акцентування, посилення чи інтенсивності. Здебільшого вигуки 

супроводжуються жестами, специфічною інтонацією [105, с. 60]. 

У китайській мові було закріплено чотири різних способи підвищення або 

пониження інтонації, відтак  сформувалися чотири тони. Тому, аналізуючи 

вигуки сучасної китайської мови, варто відзначити, що використання різних 

тонів у фонетичній структурі лексичних одиниць може означати те, що вони 

виражають різні значення та емоції [59, с. 12]. Наприклад,  вигук 啊[á] виражає 

питання, а вигук 啊[ā] передає здивування або ж захоплення мовця. Однак 

інколи вплив тону на виражальну можливість вигуку є незначним, наприклад, 

вигуки 啊[ā] та 啊[á] можуть виражати переживання страху. 

Отже, залучення вигуків у процесі мовленнєвої комунікації досить 

продуктивне, вони не просто вказують на почуття мовця на даний момент, але й 

концентрують увагу співбесідників на емоційних реакціях один одного. Ці 

лексичні одиниці активно використовуються  на рівні актів-експресивів, 

зокрема й як формули етикету. Вони також є засобами ведення діалогічного 

мовлення, а саме: застосовуються для  встановлення розмовного контакту, його 

підтримання та розмикання. Для чіткого розуміння семантичного навантаження 

вигуків сучасної китайської мови важливим є контекст. Ці лексичні одиниці 

активно використовуються у процесі вербальної комунікації із залученням 

невербальних елементів (жестів).  
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3.2. Особливості контекстуальної обумовленості вигуків  

 

Комплексний аналіз функціонування вигуків сучасної китайської мови 

вимагає визначення особливостей сфери використання цих лексичних одиниць. 

Основна характеристика вигуків – вираження емоційного стану мовця – 

обумовлює їх приналежність до розмовної мови. 

Згідно з визначенням Е. О. Трофімової, розмовна мова – «це стилістична 

підсистема мови, що виділяється на базі зовнішніх функціональних ознак 

безпосереднього спілкування і завдань побутової комунікації, що вирізняється 

замкнутим характером і внутрішніми особливостями у вигляді специфічного 

набору фонетичних, лексичних, морфологічних та синтаксичних елементів, що 

виділяються у результаті аналізу розмовних текстів». [119, с. 15] 

У контексті англійської мови Е. О. Трофімова виділяє неекспресивні та 

експресивні структури розмовної мови. Зокрема, експресивні структури, на 

думку дослідниці, – «це структури, що виражають емоційну й особливо виразну 

інтелектуальну сторону мовлення, які можуть бути протиставлені 

неекспресивним структурам за чіткою ознакою – експресивності-

неекспресивності, яка виражається у формальних ознаках структур» [119, с. 

30 –  32]. 

Термін розмовна мова не варто ототожнювати з більш вузьким 

поняттям  – усна мова (будь-який різновид природної усної мови, що 

протиставляється письмовій формі). 

Типовим для розмовної мови є її спонтанність, непідготовленість. Як 

зазначає В. Д. Девкін, мовець змушений використовувати описовість, 

приблизність, слова-паразити (заповнення пустот), вигуки, жести. Також 

специфіку розмовної мови визначає її залежність від екстралінгвістичних 

факторів, перш за все ситуативна обумовленість. Закономірним для розмовної 

мови є й її суб’єктивне забарвлення [41, с. 14 –  18].  

До основних факторів побудови мовлення (за В. Д. Девкіним) належать: 

1. Учасники розмови, їх характеристики та стосунки. 



126 

 

 

2. Зміст мовлення. 

3. Оформлення- специфіка коду. 

4. Зовнішні фактори [41, с. 25]. 

У свою чергу О. Я. Гойхман зазначає, що розмовна мова є різновидом 

літературної мови, що реалізується в умовах невимушеного спілкування. 

Дослідник виділяє такі основні риси, що характеризують розмовну мову: 

- усна форма вираження; 

- реалізація переважно у формі діалогу; 

- непідготовленість, незапланованість; 

- безпосередній контакт між комунікантами [32]. 

У цьому контексті варто зазначити, що форма вираження вигуків сучасної 

китайської мови притаманна переважно усному діалогічному мовленню, є 

миттєвою емоційною реакцією на комунікацію (непідготовленість) та 

забезпечує безпосередній контакт між комунікантами. Наприклад: 

周子强：这次考试又考砸了。 

高峰：嗨，我还以为怎么了呢，

只不过是一次期中考试摆了，至于

吗？我考的还不如你呢，我还不是照

吃不误，照玩儿不误？ 

周子强：唉，真像我爸说的，我

不是念书的那块料。你看，这成绩是

越来越走下坡路。照着样子下去，高

考肯定没戏。 

高峰：离高考不是还早着呢，想

那么远。再说，你的学习一直都不

错，你要是没戏，我就更不行了 [204, 

с. 12]。 

Чжоу Цзицян: Знову провалив 

іспит. 

Ґао Фен: Ой, я думаю так, що це 

лише іспит посеред семестру, так? 

Взагалі я гірше склав, ніж ти, то мені 

тепер не їсти й не гуляти? 

Чжоу Цзицян: Ох, ти так кажеш, 

як мій тато, що я не з тих, хто гарно 

вчиться. Поглянь, мої результати все 

гірші й гірші. Якщо так піде, то 

випускні іспити точно завалю. 

Ґао Фен: А чи не зарано думати 

про випускні іспити? Крім того, ти 

завжди навчався непогано. Якщо ти 

завалиш іспити, то що говорити мені. 
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У поданому уривку з діалогу вигуки 嗨 та 唉 є емоційною 

непідготовленою реакцією на репліку співрозмовника. Безперечно, ці лексичні 

одиниці забезпечують мовленнєвий контакт та певний рівень емоційного 

забарвлення комунікації.  

Таким чином, поза дискусією є питання приналежності вигуків сучасної 

китайської мови до розмовного стилю. 

Вартою уваги є й теза про те, що «норми розмовної мови є результатом 

мовленнєвої традиції, що визначається доцільністю використання тих чи інших 

одиниць у певній ситуації” [32, с. 17]. У контексті вигуків сучасної китайської 

мови доцільно припустити, що в подібних випадках комуніканти 

інтерпретуватимуть вираз, що міститиме той чи інший вигук, базуючись на 

його імплікації.  

З іншого боку, з огляду на семантичну структуру  вигуків сучасної 

китайської мови, зокрема наявність полісемантичних та омонімічних зв’язків, 

варто аналізувати і враховувати явище контексту. 

Г. В. Колшанський зазначає, що з лінгвістичної точки зору контекст може 

бути визначений як сукупність формально фіксованих умов, за яких однозначно 

виявляється зміст певної мовної одиниці (лексичної, граматичної та ін.). При 

цьому під однозначністю слід розуміти прояв у заданих умовах лише одного 

конкретного змісту мовної форми [61, с.  47 – 49]. 

У свою чергу В. Я. Миркін [86], ґрунтуючись на тезі комунікативної 

функції мови, виділяє шість опозицій: 

1. Вербальний і ситуативний контексти. 

2. Фізичний  і психологічний контексти. 

3. Контекст культури і психологічний контексти. 

4. Лінгвістичний і пара лінгвістичний контексти. 

5. Лінійний і структурний контексти. 

6. Операційний і комунікативний контексти. 

«Комунікативний контекст – це організація засобів, організація 

контекстів і ґрунтування на контекстах (вербальних і невербальних) для 
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передачі (і сприйняття) смислу повідомлення. Смисл відрізняється від значення 

актуальним, творчим та особистісним характером» [86, с. 96]. Комунікативний 

контекст формується сукупністю контекстів: 

1. Лінгвістичним. 

2. Паралінгвістичним. 

3. Ситуативним. 

4. Культурним. 

5. Психолінгвістичним [86, с. 96]. 

Суттєвим для лінгвістичної теорії є виділення двох основних рівнів 

розуміння: 

1. Мовного (первинного кодового), буквального й поверхневого 

значення тексту, що ґрунтується на мовних фактах та закономірностях із 

значень окремих складових (формальних мовних одиниць як сегментних, так і 

суперсегментних). 

2. Глибинного та немовного, ситуативного (вторинного кодового) 

значення тексту, тобто того змісту, який вкладав у цей текст автор і який він 

виразив через мовні значення, що функціонують як форма вираження 

ситуативного значення [158, с. 9 – 29].  

Основні функції контексту щодо значення слова: 

1. Контекст є засобом відбору потрібного значення і засобом 

актуалізації відібраного значення. 

2. Контекст модифікує  смисл у межах одного значення (уточнює 

значення, розширюючи або обмежуючи клас денотатів). 

3. Контекст служить засобом синкретизму значень полісемантичних 

слів. 

4. Контекст формує оказіональне значення слова (формування нових 

семантичних одиниць). 

5. Контекст виступає як засіб десементизації і гіперсемантизації 

слова  [64, с. 13].  
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Зазначені функції контексту доцільно співвідносити із семантичною 

структурою вигуків сучасної китайської мови. Наприклад: 

小赵：你不知道，家里来了几个

八竿子打不着的亲戚，一天到晚上乱

哄哄的，闹得我觉也睡不好。你说，

我们早不来晚不来，怎么偏偏这时候

来？要是我被炒了鱿鱼，我就找他们

算账去。 

李春：哎，经理为了那份合同急

得热锅上的蚂蚁似的昨天不知道为什

么冲王秘书又发了一通脾气，让王秘

书特别下不来台。你可别往枪口上

撞，快好好找找吧，找不着麻烦就大

了。 

小赵：唉，我都找了半天了，哪

儿都找了，就是没有！要找不到，我

可怎么向经理交代呀，经理还说事成

之后请客呢。 

李春：请客？你就别想了，这种

事他说完就忘到脑后头了，我们早就

摸透了他的脾气。再说，你看他每天

忙得脚底朝天的，那儿有时间啊。 

小赵：噢，闹了半天他是在防空

炮啊，我还真当真了[204, с. 70]。 

Сяо Чжао: Ти не знаєш, що до 

нас приїхали далекі родичі, із ранку до 

вечора шум, що я не можу і спати. От 

скажи, чому не раніше приїхали чи 

пізніше, а саме зараз? Якщо мене 

звільнять, то я тоді їм помщуся. 

Лі Чунь: Ох, директор із тим 

контрактом як обпечений носиться, 

учора не знаю за що, але накричав на 

секретаря Чунь Ван, вона була в 

розпачі. Ти не попадися під гарячу 

руку, швиденько шукай (договір), 

якщо не знайдеш, то проблеми будуть 

великі. 

Сяо Чжао: Ой, я півдня всюди 

шукав, але ніде немає! Якщо не 

знайду, як мені йти до директора, а він 

ще й мене після завершення цієї 

справи запросив у гості. 

Лі Чунь: У гості? Не бери в 

голову, він про це сказав і забув, я вже 

його давно знаю. Крім того, поглянь, 

він із ранку до вечора зайнятий, де в 

нього час (для зустрічі). 

Сяо Чжао: Ох, півдня на нервах, 

а він кидає слова на вітер, я ж 

сприйняв всерйоз.  
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Так актуалізований у діалозі полісемантичний вигук 哎 [āi], згідно  зі 

словниковою статтею, може реалізувати такі значення: 

1. Невдоволення (表示不满). 

2. Пересторогу / нагадування (表示提醒). 

У наведеному прикладі контекстом підкреслюється значення вигуку 

«пересторога», оскільки в репліці міститься інформація про попередження («你

可别往枪口上撞，快好好找找吧，找不着麻烦就大了。»  – « Ти не попадися 

під гарячу руку, швиденько шукай (договір), якщо не знайдеш, то проблеми 

будуть великі»). Крім того, контекст модифікує значення вигуку 哎, вказуючи й 

на «невдоволення» поведінкою директора. 

Вигук 唉  [ài] у лінгвістичному контексті зазначеного діалогу виражає 

«досаду» ( 表示惋惜 ), хоча семантична парадигма цієї одиниці містить і 

значення «сум» (表示伤感 ). 

Словникова стаття говорить, що вигук 噢 виражає розуміння (表示了解). 

Однак у поданому діалозі його значення трансформувалося контекстом і вказує 

на «невдоволення» (表示不满), що підтверджується фразою «闹了半天他是在防

空炮啊，我还真当真了» («Півдня на нервах, а він кидає слова на вітер, я ж 

сприйняв всерйоз»).  

Однак виявлено, що десемантизація і гіперсемантизація значення слова 

контекстом є умовними. Так вторинні вигуки, які сформувалися шляхом 

десемантизації повнозначних частин мови, формуються не конкретним 

контекстом, а у процесі розвитку мови. Наприклад: 

天啊！这一排排的书架，太多了。到哪儿去找啊？– Боже! Стільки 

книжкових полиць. Де ж нам шукати (книгу)? 

Як зазначає К. Годард, значна кількість існуючих праць, у яких 

аналізуються вигуки, базується на дослідженні в рамках 

NaturalSemanticMetalanguage (NSM). У цьому аспекті значення аналізується 
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термінами парафразу. Пояснення подається так, що «мовець хоче висловити 

наступне…» [157, с. 7 – 10]. 

К. Годард [157] також аналізує контекстуальну обумовленість вигуків. У 

своєму дослідженні вчений подає  такі типи контекстного використання вигуків: 

1. Миттєва реакція (immediate (stimulus-bound) uses). У цьому випадку 

вигук характеризується як моментальний відголос на певний стимул. 

Наприклад: 

李明：哎呀，我的钱包！钱包不见了。–  Лі Мін: Ой, мій гаманець! 

Немає гаманця. 

2. Дидактичне використання (didactic uses). У цьому контексті дослідник 

має на увазі, що наші емоції, виражені вигуками, несуть і повчальний характер, 

оскільки демонструють наше ставлення до ситуації. Наприклад: 

妈妈：我的天！460 块还是优患价？我一个月的退休金才 500 块！– Мама: 

О Боже! 460 юанів це зі знижкою? Моя місячна пенсія лишень 500 юанів!  

3. Дискурсивна функція (discursive uses). 

哼，现在刚有了几个钱就跟我没大没小的，那天竟然管我叫 «老张»，气

得我给了他一巴掌。– Гм, зараз має трохи грошей, то зовсім не поважає мене, 

одного разу назвав мене «Лао Чжан», я так розлютився, що його вдарив. 

Використаний на початку речення вигук 哼  виконує функцію 

дискурсивного маркера, вказуючи на те, що співрозмовник ще розмірковує над 

ситуацієї і вона для нього не очікувана. 

4. Іронічне використання (ironic uses). 

哎哟 , 说得多好听呀 ! – Ой, звучить-то як гарно! 

Отже, вигуки сучасної китайської мови функціонують на рівні розмовної 

мови. Визначено функції лінгвістичного контексту реалізації значень цих 

одиниць. Таким чином, контекст є засобом відбору та актуалізації значення 

вигуків шляхом модифікації смислу в межах одного значення, синкретизму 

полісемантичних одиниць, формування оказіонального значення. 
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Десемантизація вигуків сучасної китайської мови відбувається на структурно-

етимологічному рівні. 

 

3.3. Специфіка фатичної функції вигуків 

 

Як відомо, первинною функцією мови є забезпечення обміну 

інформацією. Однак процес комунікації не обмежується лише цим.  Важливим 

у цьому контексті залишається й особистісний аспект, що реалізується за 

допомогою фатичної комунікації. Так Б. Ю.  Норман підкреслює, що фатика 

«зводиться до налагодження контакту між комунікантами, до регулювання 

міжособистісних стосунків» [92, с.13].  

Термін «фатичне спілкування» уперше було введено  Б. Малиновським, 

який означив його як «мовлення не заради передачі інформації, а заради самого 

себе» [165, с. 151-153]. У свою чергу Р. Якобсон аналізує фатичну функцію 

мови, яка  за допомогою «каналу зв’язку» (репліка чи сигнал) забезпечує 

успішність нефатичної (основної) комунікації [145]. Таким чином, фатичне 

спілкування неможливо аналізувати поза інформативним компонентом 

комунікації, адже ці два елементи існують у дискурсі паралельно.  

Оскільки фатичне спілкування відіграє важливу роль у процесі 

комунікації, відповідно є і лінгвістичні засоби, за допомогою яких це 

спілкування реалізується. Як зазначає О. В. Ситіна, до лінгвістичних елементів 

фатичного спілкування належать: 

1) вокативи,  

2) комунікативні частки,  

3) займенники,  

4) формули мовленнєвого етикету,  

5) вигуки [115, с. 51]. 

Під час дослідження виявлено, що вигуки сучасної китайської мови 

можуть передавати відтінки емоційних та ментальних станів, бути репліками-
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реакціями та заповнювати паузи. Отже, ці лексичні одиниці підтримують 

комунікацію та емоційно-психологічний контакт. 

Окрім когнітивних (фатичних) вигуків (наприклад, 噷[hm], 哼 [hēng] та 

ін.), які забезпечують підтримку комунікативного контакту, експресивні вигуки 

також відіграють важливу роль у фатичному спілкуванні, оскільки 

сигналізують про ментальний стан мовця. 

Під час аналізу фактичного матеріалу визначено, що вигукам сучасної 

китайської мови притаманні такі фатичні функції: 

1. Встановлення (відновлення) контакту зі співрозмовником. Наприклад: 

小王：我走了。 

李 明 ： 哎 ， 你 的 帽 子 ， 小

王……。[204, с. 32] 

Сяо Ван:  Я пішов. 

Лі Мін: Ей, твоя шапка, Сяо 

Ван…… 

У поданому прикладі емотивний вигук 哎 [èi], який виражає оклик 

(експресивність), виконує і фатичну функцію. Вигук використано для швидкого 

відновлення контакту зі співрозмовником, оскільки інформативна структура 

висловлювання сигналізувала про розірвання мовленнєвого контакту («我走

了 » – «я пішов»). 

2. Ініціація уваги співрозмовника. Наприклад: 

乘客：哎哟，小心！呵，下我一

身冷汗！ 

司机：放心，咱的技术顶呱

呱 [204, с. 52] 。 

Пасажир: Ой, обережно! Ей, я 

весь у холодному поті від страху! 

Водій: Заспокойтеся, я майстер 

своєї справи. 

У цьому прикладі емотивному вигуку 哎 哟  [āiyō], який виражає 

невдоволення, властиве й фатичне навантаження, що спрямоване на швидке 

звернення уваги співрозмовника на інформацію або ситуацію навколишньої 

дійсності. Підсилення емотивної та фатичної функцій вигуку 哎哟  [āiyō] 

реалізується за допомогою вигуку 呵[hē] (виражає переляк), який міститься у 

тій же репліці. 
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3. Підтримка емоційного тону спілкування. Наприклад: 

小刘：最好还是改改你这炮筒子

脾气，说话讲究点儿方法。 

校 林 ： 嗨 ， 无 所 谓   [204, 

с. 180] 。 

 

Сяо Лю: Краще, щоб ти змінив 

свій вибуховий характер, ретельніше 

підбирай слова. 

Сяо Лін: Ай, це не 

обговорюється. 

Варто зазначити, що фатичну мовленнєву поведінку слід аналізувати і як 

налагодження психологічного контакту між комунікантами. Формально в 

поданому прикладі вигук 嗨[hāi]виконує функцію фатичного емотива. З одного 

боку, сигналізує про емоційний стан мовця – неприємне відчуття (жаль) через 

ситуацію, що виникла. З іншого боку, вказує на внутрішню підтримку слів 

співрозмовника ( «无所谓» – «це не обговорюється»).  

4. Зміна емоційного тону спілкування. Наприклад: 

铁军：还真是，要是话费太多，

回家该挨嫂子白眼儿了。哎，听说你

每个月的工资都原封不动地上交，我

们都夸你是个 “模范丈夫”呢。 

强子：夸我？直接说我是 “气管

炎”得了。不过，你先别笑我，保不齐

以后你跟我一样。哎，听说马朋两口

子离婚了，到底因为什么呀  [204, 

с. 110]？ 

 

Т’є Цзюнь: Дійсно так, якщо 

багато витрат, то вдома треба перед 

дружиною виправдовуватися. Ох, чув, 

що ти всю місячну зарплату повністю 

віддаєш, ми всі тебе називаємо 

«зразковий чоловік»! 

Цьянцзи: Називаєте мене? 

Прямо кажучи, ви вважаєте мене 

«підкаблучником». Проте ви не 

насміхайтеся із мене, теж такими 

будете. Ох, чув, що подружжя Ма 

Пена розлучилося, зрештою, як ти 

думаєш через що? 

У цьому уривку з діалогу двічі використано вигук 哎  [āi] (вираження 

співчуття), за допомогою якого змінено не лише тему розмови, але і її емоційне 

забарвлення. 



135 

 

 

5. Сигнал прийому інформації (розуміння). Наприклад: 

伊万：我去年暑假在中国旅游了

个月，觉得自己的汉语水品还不行。

这次是专门学习汉语。 

李老师：噢。 

伊万：在中国旅游的时候，我认

识了两位中国朋友，您说我送给他们

点什么礼物好吗？[206, с. 168] 

 

Іван: Минулого року я на літніх 

канікулах цілий місяць подорожував 

Китаєм, побачив, що мій рівень 

володіння китайською мовою ще 

поганий. Цього разу спеціально 

приїхав вивчати мову. 

Вчитель Лю: А-а. 

Іван: Під час подорожі 

познайомився зі двома китайськими 

друзями, як Ви думаєте, можна їм 

вручити подарунок? 

У цьому прикладі вигук 噢 [ō] виконує як емотивну (вираження запиту), 

так і фатичну функцію. За допомогою цієї одиниці мовець демонструє свою 

зацікавленість темою та сигналізує про отримання інформації. Так  

О. В. Климентова зазначає, що фатична є ще й етикетною функцією (маркер 

комунікативної модальності), важливою для регуляції комунікативних процесів 

[60, с. 370]. Сигнал розуміння (отримання) інформації є важливим для 

продуктивної комунікації. Зокрема Дж. Олвуд підкреслює роль реплік 

зворотного зв’язку, які виконують такі функції: 

1. Демонстрація бажання взаємодії. 

2. Демонстрація розуміння співрозмовника. 

3. Підтвердження отримання інформації. 

4. Емоційна реакція на інформацію та співрозмовника [147]. 

Варто підкреслити, що вигуки у процесі комунікації цілком реалізують 

наведені вище функції реплік зворотного зв’язку. Ці лексичні одиниці є 

миттєвими репліками-реакціями, які використовуються автоматично. 

Наприклад:  

宋华：问问题的小伙子可能很少 Сун Хуа: Хлопець, який задавав 

питання, мало бачив іноземців, він 
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见到外国人，他有点儿好奇，就问得

多一些。你知道吗？中国人以前收入

都不太高，收入当然是最重要的一件

事儿。所以互相问工资表示关心。 

马大为：哦，是这样。可是，我

问那个伙子每月挣多少钱，他也不愿

意把他的工资收入清清楚楚地告诉我

[206, с. 88]。 

. 

 

трохи здивований. Ти знаєш? Раніше 

дохід китайців був не дуже високим, а 

це, звісно, важлива складова життя. 

Тому вони й питають про заробітну 

плату один в одного, виражаючи тим 

самим свою турботу. 

Ма Да Вей: О, то ось у чому 

справа. Однак, коли я запитала в того 

хлопця про його заробітну плату, він 

мені чітко не відповів. 

Окрім сигналу про зворотній зв’язок, вигуки сучасної китайської мови  

використовуються для розподілу ролей (передача / перехоплення ініціативи). 

Наприклад: 

孟师傅：大军挺有本事的，虽然

没上大学，可做生意有两下子呀，连

汽车都有。 

老张：嗨，破二手车，值不了几

个钱。他那叫什么本事啊？说得好听

点儿是做生意，说得不好听就是个 “倒

儿爷”，我都懒得提他。现在我们爷儿

俩是谁看谁都不顺眼。还是你们有眼

光，等以后儿子上了大学你们就好了

[204, с. 81]。 

 

Майстер Мен: Да Цзюнь дійсно 

здібний, хоча й не вступив до 

університету, але майстерний у 

бізнесі, усе має, навіть машину. 

Лао Чжан: Ай, старий 

потриманий автомобіль, не дорогий. 

Та який він здібний? Воно то добре, 

що займається бізнесом, але, з іншого 

боку, він «барига», не хочу про нього 

говорити. Ми зараз двоє старих людей, 

ніхто на нас не звертає уваги. Але ми 

дивимося у майбутнє, от вступлять 

наші сини в університети, то все й 

налагодиться. 

Зрештою вигуки сучасної китайської мови заповнюють паузи хезитації  

або ж імітують її (залежно від намірів мовця). Це пов’язно з тим, що процес 
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комунікації та власне обміну інформацією охоплює складні процеси 

(інтерпретації, висновки, осмислення та ін.). Таким чином, вигуки заповнюють 

паузи, підтримуючи сам процес спілкування. Наприклад: 

铁军: 嚯，鸟枪换炮了，快让我

开开眼，嗯，样式还真不错。你一天

到晚在外面跑，有个手机，嫂子就好

遥控你了[204, с. 109]。 

Т’є Цзюнь: Ей, та ти змінився, я 

аж відкрив рот, гм, стиль не поганий. 

Ти з ранку до вечора в бігах, маєш 

мобільний телефон, невістка з 

легкістю може тебе контролювати. 

 Отже, вигуки сучасної китайської мови є лінгвістичними засобами 

фатичного спілкування. Зокрема, ці лексичні одиниці сприяють установленню 

(відновленню) контакту зі співрозмовником, ініціюють увагу співрозмовника, 

підтримують емоційний стан спілкування, змінюють емоційний тон 

спілкування, сигналізують про прийом (розуміння) інформації. Крім того, 

вигуки вказують на зворотній зв’язок між співрозмовниками, 

використовуються для передачі / перехоплення ініціативи та заповнюють паузи. 

 

3.4. Дискурсивні харктеристики вигуків  

 

Проблема функціонування вигуків сучасної китайської мови тісно 

пов’язана зі створенням загальноприйнятої функціональної класифікації. Так 

існує дві кардинально протилежні точки зору на функціональний потенціал цих 

одиниць. Аналізуючи вигуки як одиниці, що описують емоційний стан мовця, 

Р.  Хадлстон та Дж. Палум, визначають їх як експресивні оклики, що не входять 

до складу синтаксичних структур і використовуються для вираження певних 

почуттів [159]. Безперечно, ця характеристика є важливою та очевидною у 

контексті вигуків. Проте, на нашу думку, аналіз комунікативного потенціалу 

вигуків сучасної китайської мови варто базувати не лише на морфологічних та 

синтаксичних характеристиках, але й на специфічних функціях цих одиниць, 

що реалізуються у дискурсі. 
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3.4.1. Вигуки у функції дискурсивних маркерів 

 

У контексті вивчення дискурсивних особливостей вигуків сучасної 

китайської мови доцільно проаналізувати ці лексичні одиниці з точки зору 

властивих їм характеристик організації дискурсу.  

У своєму дослідженні  В. І. Шаховський визначає дві семіотичні системи 

вираження емоцій: 

1. Мова тіла (body language). 

2. Вербальна мова (verbal language) [136, с. 7]. 

У лінгвістичному дослідженні вчений вважає доцільним враховувати 

зовнішні прояви емоцій і виділяє різні кінеми (рухи), які є безпосередніми 

виразниками емоційного стану мовця. Наприклад, дослідник аналізує кінеми 

особи: рухи губ, очей, брів, загальний вираз обличчя – і наводить конкретні 

приклади описів того, як в англійській мові міміка сигналізує про емоції гніву, 

презирства, ніжності, відрази, жаху, захоплення, подиву [139, с. 100]. 

Крім того, В. І. Шаховський вказує і на описи фізіологічних симптомів 

емоцій за допомогою спеціальної симптоматичної лексики, наводячи приклади 

іменників (tears, laughter, smile, paleness, grimace, redness), прислівників (icily, 

viciously, lovingly), дієслів (swear, groan, snap, grunt), прикметників (angry, 

contemptuous, tender, loving, happy, joyous, pale) англійської мови. [139, с. 98].  

На думку В. Л. Кудашиної, безпосередній та прямий прояв внутрішнього 

світу і почуттів здійснюються також через жести та міміку: «Жести та міміка 

постачають найбільш достовірну інформацію про думки й почуття адресанта, 

крім його волі «видають» інформацію про суб'єктивне ставлення індивіда до 

об'єкта й описуваної ситуації» [67, с. 120].  

У свою чергу Н. А. Багдасарова, досліджуючи емоційні аспекти 

англійської та російської мов (порівняльний аспект), розрізняє: 

 а) регульовані компоненти емоцій, представлені такими словами і 

словосполученнями, у яких присутні назви частин тіла або їх функцій, 
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 б) нерегульовані компоненти емоцій, представлені через слова і 

словосполучення, у яких так чи інакше відображені загальні зміни в організмі – 

як внутрішні (стан системи кровообігу), так і зовнішні (виділення поту, сліз та 

ін.) [7, с. 25].  

Таким чином, уявлення про емоційний стан у мові може визначатися 

непрямим чином через опис мимовільних фізіологічних реакцій людини – 

симптоматики цих станів і через опис його рухів кінеміки, елементами якої є 

жести, міміка, пози і тілесні рухи, притаманні цим станам [35, с. 226]. 

Симптоматика описується зокрема такими дієсловами, як 发 红  –  

червоніти，煞白  –  збліднути, 悚汗  –  спітніти, 发颤  –  тремтіти, 打欠  –  

позіхати,  кінеміка  – такими як 打– вдарити, 抱– обійняти, 微笑– посміхнутися 

та ін.  

На думку В. І. Карасик та О. Г. Прохачевої з точки зору 

прагмалінгвістики дискурс характеризується інтерактивною діяльністю 

співрозмовників,  із позиції психолінгвістики – перехід внутрішнього коду до 

зовнішньої вербалізації, а лінгвістичний аналіз дискурсу передбачає 

розмежування усної та письмової мови в її жанрових різновидах [56]. Дискурс 

трактується і як когнітивно-семантичне явище в контексті фреймів, сценаріїв, 

ментальних схем, а лінгвокультурне трактування передбачає вивчення 

особливостей спілкування у межах певного етносу [61, с. 5]. 

Крім того, О. М. Мішиєва, аналізуючи дискурсивні маркери в молодіжній 

онлайн комунікації підкреслює, що «дискурсивні маркери не є окремим 

граматичним або лексичним класом слів, а формують групу функціонально 

подібних слів, що належать до різних частин мови або формують стійкі 

словосполучення» [85]. 

Д. Шифрін у своїй книзі «Дискурсивні маркери»  («Discoursemarkers», 

1987) детально аналізує дискурсивні маркери and, but, or, so, well, then, now, 

because, oh, youknow, Imean. Ця група дискурсивних маркерів була відібрана 

шляхом аналізу аудіозаписів та відповідних транскрипцій побутових розмов.   

Дослідниця поділила дискурсивні маркери на такі типи: 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%8F%91%E7%BA%A2
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%85%9E%E7%99%BD
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%82%9A%E6%B1%97
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%8F%91%E9%A2%A4
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E6%89%93%E6%AC%A0
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1) з´єднувальні; 

2) окличні; 

3) прислівникові; 

4) лексичні фрази [170, с. 57]. 

Крім того, Д. Шифрін вказує на особливості, за якими можна 

ідентифікувати дискурсивні маркери: 

1. Синтаксична незалежність від структури речення. 

2. Препозиція у реченні. 

3. Особливий просодичний контур. 

4. Функціонування як на локальному, так і глобальному рівнях 

дискурсу [170, с. 57]. 

Проаналізуємо кожну зі вказаних характеристик на прикладі вигуків 

сучасної китайської мови, зокрема їх реалізації у дискурсі. 

Синтаксична незалежність дискурсивного маркера (вигуку як 

дискурсивного маркера) обумовлена тим, що ці одиниці та структура речення 

не є взаємозалежними. Зокрема Д. Шифрін [170] зазначає, що, якщо забрати 

дискурсивний маркер із речення, його структура не зміниться. На нашу думку, 

вигуки, безперечно, не впливають на структуру речення, однак забезпечують 

той чи інший емоційний фон дискурсу, від чого залежить власне процес 

комунікації. Наприклад: 

我没少劝她，我跟她说，别那么

想不开，丢了就丢了吧，只当是学雷

锋，献爱心了。可她一个劲儿地埋怨

我，一会儿怪我给她买的锁不结实，

一会儿又怪我放错了地方，你看，我

倒落了个一身不是。唉，到头来还得

我向她赔不是，你说这事闹的！那些

小偷啊，真不是东西 [200, с. 32]！ 

 

Я довго переконувала її, 

говорила з нею, що не треба так 

зациклюватися, згубила, то і згубила, 

треба вчитися у Лей Фена. Але вона 

постійно мені докоряє, спочатку 

звинувачувала, що я купив не 

достатньо міцний замок, потім, що 

поставив (велосипед) не в тому місці. 

Поглянь, я весь засмучений. Ой, 

зрештою, я їй маю співчувати, ця 
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ситуація дійсно жахлива! От цей 

грабіжник, от негідник! 

Позиція, що стосується  препозиції дискурсивних маркерів (вигуків у ролі 

дискурсивних маркерів), у реченні не передбачає початок всього 

висловлювання, а початок речення зі своєю (новою) предикативною групою.  

Наприклад: 

我儿子要有小强一半就行了。那

小子可不是个省油的灯，上学那会儿

考试常常吃大鸭蛋，还老给我到处惹

事儿。哼，现在刚有了几个钱就跟我

没大没小的，那天竟然管我叫  “老

张 ” ， 气 得 我 给 了 他 一 巴 掌 [204, 

с. 81]。 

 

Якби мій  син хоч на половину 

був таким як Сяо Цян, то й то було б 

добре. З цим хлопцем (моїм сином) так 

проблематично: як вступить до 

університету, то отримуватиме нулі, 

завжди мені приносить неприємності. 

Гм, зараз має трохи грошей, то зовсім 

не поважає мене, одного разу назвав 

мене «Лао Чжан», я так розлютився, 

що його вдарив. 

Визначення особливого просодичного контуру дискурсивних маркерів, на 

нашу думку, є доцільним для аналізу усного дискурсу. У нашому ж дослідженні 

цей параметр здебільшого виражається за допомогою розділових знаків. 

Під час дослідження виявлено, що локальна когерентність вигуків 

сучасної китайської мови обумовлена формуванням зв’язку між суміжними 

репліками або в самій репліці. Наприклад: 

孟师傅：大军挺有本事的，虽然

没上大学，可做生意有两下子呀，连

汽车都有。 

老张：嗨，破二手车，值不了几

个钱。他那叫什么本事啊？说得好听

点儿是做生意，说得不好听就是个 “倒

儿爷”，我都懒得提他。现在我们爷儿

Майстер Мен: Да Цзюнь дійсно 

здібний, хоча й не вступив до 

університету, але майстерний у 

бізнесі, усе має, навіть машину. 

Лао Чжан: Ай, старий 

потриманий автомобіль, не дорогий. 

Та який він здібний? Воно то добре, 

що займається бізнесом, але, з іншого 
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俩是谁看谁都不顺眼。还是你们有眼

光，等以后儿子上了大学你们就好

了 [204, с. 81]。 

 

боку, він «барига», не хочу про нього 

говорити. Ми зараз двоє старих людей, 

ніхто на нас не звертає уваги. Але ми 

дивимося у майбутнє, от поступлять 

наші сини в університети, то все й 

налагодиться. 

Глобальна когерентність вигуків у функції дискурсивного маркера 

визначається об’єднанням несуміжних реплік. Наприклад: 

孟师傅：能不能考上还难说呢，

谁敢打保票呀？走到哪儿算哪儿吧，

将来别落埋怨就行了。 

老张：哎，我想起来了，我的一

个朋友的领居给孩子请过英语家教，

听说教得挺不错，后来那孩子考上了

北大[204, с. 81]。 

 

Майстер Мен: Вступить чи ні до 

університету ще не відомо, та й хто 

може гарантувати? Як вже буде, 

головне в майбутньому не вважати  

себе винним. 

Лао Чжан: Ай, я згадав,  сусід 

мого друга наймав своїй дитині 

репетитора англійської мови, кажуть, 

що хороший учитель, потім ця дитина 

вступила до Пекінського університету.  

У цьому контексті актуальним є дослідження ірландських учених на чолі 

з Н. Неновою, які аналізують вигуки як дискурсивні маркери з огляду на 

фактори, які впливають на  дискурс [167]: 

1. Напрям інформації (informationdirection). Цей фактор передбачає 

порівняння певної інформації з тією, що була раніше.  

Якщо інформація доповнює тему, що обговорювалася до того, напрям 

визначається як зворотній. Наприклад: 

宋华：力波，这是我给你的小纪

念品，希望你喜欢。 

丁力波：啊，是毛笔，文房四宝

之一，还是名牌的呢！这哪儿是小纪

Сун Хуа: Лі Бо, це мій 

маленький подарунок на пам’ять тобі, 

сподіваюся, тобі сподобається. 

Дін Лі Бо: О, пензлик для 

письма, це ж один з елементів скарбу 
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念品？这是一件礼物。我要把它放在

我的桌子上，每天都能看到它 [206, 

с. 19]。 

 

для письма (пензлик, туш, папір, 

тушниця)! Де ж це маленький 

подарунок? Це справжній дарунок. Я 

його поставлю на свій стіл, щодня 

буду ним милуватися. 

Якщо ж висловлювання містить нову тему, напрям означується як прямий. 

Наприклад: 

老张：小强是个头脑的孩子，别

看着孩子平时话不多，可干什么都心

里有数，我敢说，小强考清华那是板

上钉钉的事。 

孟师傅：您快别这么说，能上个

普通大学我们就谢天谢地了。哎，老

张，您认识不认识教英语的老师？小

强英语底子薄，有点儿跟不上了，所

以我想给他请个家教[199, с. 80]。 

 

Лао Чжан: Сяо Цян дуже 

розумна дитина, хоча він і мовчазний, 

але знається на справі, варто сказати, 

що він вважає, що благородство є 

обов’язковою справою. 

Майстер Мен: Не роби 

поспішних висновків, якщо він 

вступить до звичайного університету, 

то це буде чудом. Ай, Лао Чжан, ти 

знайомий чи ні з учителем, який 

викладає англійську мову? Англійська 

мова Сяо Цяна жахлива, ще б трохи і 

завалив іспит, тож я хочу йому 

найняти репетитора. 

2. Зв’язок або ієрархічна взаємозалежність між висловлюваннями 

(relationorthehierarchicalinterdependency) передбачає протиставлення головної 

теми та підтем. Цей взаємозв’язок характеризує:  

а) початок теми. Наприклад: 

A：天啊！这一排排的书架，太

多了。到哪儿去找啊？ 

B：咱们问问吧 [206, с.1]。 

А: Боже! Стільки книжкових 

полиць. Де ж нам шукати (книгу)? 

Б: Ми розпитаємо зараз. 

б) розкриття теми. Наприклад: 
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李师傅：小周，你可是稀客，

来，这儿有瓜子̖有椅子 ̖随便吃。我给

你倒杯茶。 

周：您别忙了。李师傅，您的新

家真漂亮啊，呵，连家具都换了[206, 

с. 99]。 

 

Майстер Лі: Сяо Чжоу, ти 

нечастий гість, проходь, ось гарбузове 

насіння, стілець, пригощайся. Я тобі 

наллю чаю. 

Чжоу: Не турбуйтеся. Майстре 

Лі, Ваш новий будинок дійсно гарний, 

о, навіть меблі змінили. 

в) завершення теми. Наприклад: 

老孙：你老这么想，就不怕自己

打一辈子光棍儿？ 

老张：唉，等孩子大点儿再说吧

[204, с. 91]。 

 

Лао Сунь: Ти завжди так 

думаєш, не боїшся, що все життя 

будеш одинаком? 

Лао Чжан: Ай, нехай дитина 

виросте, тоді поговоримо. 

3. Наміри та очікування мовця (intentionandexpectations). Цей фактор 

охоплює комунікативну інтенцію. Наміри мовця можуть бути направлені як на 

самого себе, так і на партнера. Таким чином, можна виділити: 

а) суб’єктивні наміри, що направлені на самого мовця. Наприклад: 

小王：你看看少了什么东西没

有？ 

李明：哎呀，我的钱包！钱包不

见了[203, с. 32]。 

Сяо Ван: Поглянь, у тебе нічого 

не зникло? 

Лі Мін: Ой, мій гаманець! Немає 

гаманця. 

б) об’єктні наміри, що спрямовані на співрозмовника. Наприклад: 

老陈：怎么啦，老张？是不是跟

谁吵架了？看把你气的。 

老张：咳，别提了。我前天在路

边的小店买了个收音机，刚听了一天

就没声儿了，这不，我就又去了,想换

Лао Чень: Що трапилося, Лао 

Чжан? З кимось посварився? Такий 

розлючений. 

Лао Чжан: Ех, й не нагадуй. Я 

позавчора в одному магазинчику по 

дорозі купив радіоприймач, лише 
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一个[204, с. 22]。 

 

пропрацював один день, а вже немає 

звуку, я знову змушений був піти, щоб 

замінили на новий. 

4. Оцінка комунікації (evaluation of communication). Ця оцінка може бути: 

а) позитивна. Наприклад: 

李春：那，昨天你看完报纸以后

是不是顺手儿都卷在一起了？ 

小赵：哎哟，亏你提醒我，对，

十有八九就在那报纸里，我现在就去

找[204, с. 70]。 

 

Лі Чунь: Учора ввечері, після 

того як ти прочитав газету, що ти 

разом із нею загорнув? 

Сяо Чжао: Ой, як добре, що ти 

мені нагадала, так, майже сто 

відсотків, що я поклав документ у 

газету, іду заберу. 

б) негативна. Наприклад: 

小张：小王，这么急，去哪儿

呀？ 

小王：哎，气死我了。前几天刚

买的真丝衬衫，没穿两天就坏了。现

在准备拿去换[205, с. 34]。 

Сяо Чжан: Сяо Ван, куди так 

поспішаєш? 

Сяо Ван: Ай, злий до смерті. 

Декілька днів тому купив шовкову 

сорочку, навіть два дні не поносив, а 

вона зіпсувалася. Зараз хочу 

повернути її. 

в) нейтральна. Наприклад: 

张文：我要准备一份跟大家不一

样的简历，让人一看就留下深刻的印

象。如果能收到面试通知，就表示已

经成功了百分之五十了。 

王明：嗯，面试很重要，是有决

定意义的一关。我听已经工作的朋

友，有不少成绩不错的毕业生顺利通

过了笔试，但因为没通过面试而失去

Чжан Вень: Я підготував 

резюме, не таке як у інших, щоб із 

першого погляду справити глибоке 

враження на роботодавця. Якщо 

вдасться потрапити на співбесіду, то 

це вже буде на 50 % запорукою успіху. 

Ван Мін: Гм, співбесіда дуже 

важлива, є ключовим аспектом при 

відборі. Мій уже працевлаштований 
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了在大公司工作的机会[204, с. 81]。 

 

друг казав, що багато випускників 

успішно проходили письмову частину 

співбесіди, але через невдалу усну 

співбесіду втратили можливість 

працювати на великій фірмі. 

Окрім цього, Н. Ненова виділяє три дискурсивні функції вигуків: 

1. Маркери підтвердження. Наприклад: 

刘师傅：什么叫“汉显”呀？ 

小马：就是汉字 BP 机。 

刘师傅：噢[205, с.60]。 

Майстер Лю: Що таке 

«передавач»? 

Сяо Ма: Це пейджер. 

Майстер Лю: А-а.  

З прикладу виддно, що маркери підтвердження сигналізують про 

зворотній напрям інформації. У цьому випадку маркер може реалізовувати 

завершення комунікації. 

          2. Маркери  доповнення інформації. Наприклад: 

方明：你好，阿里，到哪儿去

呀？ 

阿里：我去买衣服。哦，对了，

我想问问你，在中国买东西可以讨价

还价码？ 

方明：当然可以[205, с. 130]。 

Фан Мін: Доброго дня, Алі, куди 

ти йдеш? 

Алі: Я іду купувати одяг. О, 

точно, я хотів у тебе запитати, у Китаї 

прийнято торгуватися? 

Фан Мін: Звичайно. 

 

Маркери розширення інформації можуть сигналізувати як про прямий, 

так і про зворотній напрям комунікації. 

3. Маркери виправлення інформації. Наприклад: 

李明：哎，对了，小王，上星期

咱们不是说好一块儿去参加舞会马？

你怎么说话算数啊？寈的我们昨天等

了你们半天[206, с. 32]。 

Лі Мін: Ой, точно, Сяо Ван, 

минулого тижня ми хіба не 

домовлялися піти на танці? Чому це ти 

не тримаєш слова? Ми прочекали вас 

півдня. 
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Актуальним у цьому контексті є дисертаційне дослідження дискурсивних 

маркерів О. М. Мішиєвої, яка детально класифікує дискурсивні маркери, 

виділяючи такі типи: 

1. Коментуючі маркери (маркери оцінки, манери мовлення, впевненості/ 

невпевненості, підсумовуючого ефекту, джерела інформації, пом’якшення та 

емфази). 

2. Паралельні маркери (маркери звернення, невдоволення, солідарності 

(або її відсутності), здивування, згоди (або незгоди)). 

3. Організаційні маркери (маркери зміни теми, протиставлення, 

деталізації, причинно-наслідкового зв’язку) [85, с. 137, 138].  

Під час дослідження виявлено, що у функції дискурсивних маркерів 

вигуки сучасної китайської мови реалізуються як: 

1. Вигуки-маркери оцінки, тобто сигналізують, як автор оцінює 

інформацію, яку передає у своєму висловлюванні. Наприклад: 

孟师傅：大军挺有本事的，虽然

没上大学，可做生意有两下子呀，连

汽车都有。 

老张：嗨，破二手车，值不了几

个钱。他那叫什么本事啊？说得好听

点儿是做生意，说得不好听就是个 “倒

儿爷”，我都懒得提他。现在我们爷儿

俩是谁看谁都不顺眼。还是你们有眼

光，等以后儿子上了大学你们就好

了  [204, с. 81]。 

Майстер Мен: Да Цзюнь дійсно 

здібний, хоча й не вступив до 

університету, але майстерний у 

бізнесі, усе має, навіть машину. 

Лао Чжан: Ай, старий 

потриманий автомобіль, не дорогий. 

Та який він здібний? Воно то добре, 

що займається бізнесом, але, з іншого 

боку, він «барига», не хочу про нього 

говорити. Ми зараз двоє старих 

людей, ніхто на нас не звертає уваги. 

Але ми дивимося у майбутнє, от 

поступлять наші сини в університети, 

то все й налагодиться. 
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2. Вигуки-маркери звернення, що ініціюють увагу співназвою (іменем 

співрозмовника). Реалізація такого типу одиниць обумовлена бажанням 

якомога швидше привернути увагу. Наприклад: 

李明：在那儿买的？真结实！

哎，锁怎么在这儿？你的车？ 

小王：哎呀，刚才我光顾追你，

忘了锁了。我走了。 

李 明 ： 哎 ， 你 的 帽 子 ， 小

王……[207, с. 32]. 

Лі Мін: Де купив? Точно 

надійний (замок)！Ой, а як ти його тут 

закріпив? Де твій велосипед? 

Сяо Ван: Ой-йо-й, щойно я 

відволікся на тебе і забув закріпити. Я 

пішов. 

Лі Мін: Ей, твоя шапка, Сяо 

Ван… 

3. Вигуки-маркери невдоволення. Дискурсивні маркери цього типу 

сигналізують про злість, неприйняття тієї ситуації, що склалася. Ці емоції 

можуть бути направлені як адресатові, ситуації, так і дискурсу загалом. 

Наприклад: 

芳芳：那天在野生动物园，我们

足足排了三个多小时的队才看见那几

只狮子老虎，本来不想排了，可大老

远地去了，不看吧，觉得亏得慌。

唉，这次去的太不是时候了，听说要

在平时，往多了说每天也就几十个

人  [200, с. 128]。 

Фан Фан: Того дня у зоопарку 

(диких тварин) ми простояли більше 

трьох годин у черзі, щоб побачити тих 

кількох левів та тигрів. Я б ніколи не 

стояв у такій черзі, але проїхали дуже 

далеко, і якби їх не побачили, то було 

б дуже образливо. Ой, цього разу ми 

невчасно поїхали, кажуть, що зазвичай 

там є лише кілька десятків людей. 

4. Вигуки-маркери здивування. У цьому випадку вигуки у ролі 

дискурсивного маркера  сигналізують про те, що інформація (її зміст) є новою 

для мовця. Наприклад: 

铁军：强子！是你？ 

强子：铁军！没想到咱们在这儿

Т´є Цзюнь: Цян Цзи! Це ти? 

Цян Цзи: Т’є Цзюнь! Не міг 
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碰上了。哟，你可有点儿发福了，在

单位干得不错吧 [204, с. 109]？ 

подумати, що ми тут зустрінемося. О, 

ти розбагатів, хорошу посаду 

обіймаєш? 

 

5. Вигуки-маркери зміни теми розмови. Цей тип дискурсивних маркерів 

належить до організаційних одиниць. Особливістю такого використання 

вигуків є швидкий перехід до іншої теми та відсутність пояснень, чому ця зміна 

відбувається. Наприклад: 

话是这么说，可我真拉不下脸

来。算了,算了，不说我的事了。哎，

你的同屋好像有点儿不合群儿吧 [204, 

с. 42]？ 

Прямо кажучи, я боюсь образити 

когось. Гаразд, це не моя справа. Ой, 

схоже на те, що твій сусід по кімнаті 

не може зживатися з іншими людьми?! 

Отже, вслід за Н. Неновою, яка аналізує дискурсивні особливості вигуків 

англійської мови, у контексті вигуків сучасної китайської мови визначено, що 

на ці лексичні одиниці впливають такі дискурсивні фактори: 1) напрям 

інформації (зворотній та прямий), 2) зв’язок між висловлюваннями (початок, 

розкриття та завершення теми), 3) наміри та очікування мовця (суб’єктивні та 

об’єктивні), 4) оцінка комунікації (позитивна, негативна та нейтральна). Крім 

того, вигуки сучасної китайської мови у функції дискурсивних маркерів можуть 

підтверджувати, доповнювати та виправляти інформацію.  

Під час дослідження також виділено такі типи вигуків-дискурсивних 

маркерів: 1) вигуки-маркери оцінки, 2) вигуки-маркери звернення, 3) вигуки-

маркери невдоволення, 4) вигуки-маркери здивування, 5) вигуки-маркери зміни 

теми розмови.  

 

3.4.2.Особливості функціонування вигуків у діалогічному мовленні 

 

Процес комунікації передбачає мовну діяльність, яка, у першу чергу, 

характеризується ситуативністю. Комунікативна ситуація є частиною 
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об’єктивної реальності, яка співвідноситься із мовними та немовними 

елементами. 

Як відомо, вигуки характеризуються відсутністю номінативного значення, 

оскільки виражають емоційний стан, не називаючи його. Ці лексичні одиниці є 

моментальною реакцією на об’єктивну дійсність, тому активно 

використовуються у процесі комунікації. Актуальними, на нашу думку, стають 

дослідження, які розглядають мову в соціальному контексті. Саме діалогічне 

мовлення є комунікацією, за якої відбувається безпосередній обмін 

інформацією. Таким чином, доцільний аналіз діалогічного мовлення, 

елементом якого є вигуки сучасної китайської мови. 

Як зазначає О. О. Селіванова, діалог «є формою комунікації; ситуативно 

обумовленим спілкуванням двох або більше осіб, комунікативні ролі яких 

інверсуються за умови визначення співрозмовниками цілі та напряму 

комунікації». Інверсією ролі комунікантів є процес, у результаті якого адресат 

виконує роль адресанта [103, с. 35]. 

У своєму дослідженні О. О. Бризгунова наводить наступні особливості 

діалогічного мовлення (порівняно з монологічним):  

1. У діалогічному мовленні, що побудоване шляхом безпосереднього 

обміну репліками, активується взаємодія синтаксису, лексики, інтонації та 

смислових зв’язків речення. Чим простішою є лексико-синтаксична структура 

речення, тим більш різноманітною є ця взаємодія, тим більше в реченні значень, 

не виражених словесно. 

2. У діалогічному мовленні є частотними речення, які мають однаковий 

лексико-синтаксичний склад та інтонацію, але виражають різні значення і тому 

входять до різних синонімічних рядів. Це пояснюється тим, що в одних 

реченнях підсиленою є роль лексико-синтаксичних засобів, у других – інтонації, 

у  третіх – роль смислових зв’язків речень у контексті. 

3. У діалогічному мовленні широко варіюються співвідношення 

смислового та емоційного змістів, адже широко представлені реакції мовця: 

здивування, сумнів, пересторога та ін. 
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4. У діалогічному мовленні частотними є емоційні реалізації інтонаційних 

конструкцій зі складним мелодійним контуром [19, с. 59]. 

Сегментація спонтанного мовлення є одним із важливих завдань у 

контексті аналізу діалогічної форми комунікації. Розмовна мова складається із 

вигукових елементів, несподіваних пауз, очікувань, які поділяють речення на 

фрагменти. У деяких випадках остання фраза попереднього речення і наступне 

речення формують цілісні мовленнєві інтервали. 

У цьому контексті Кадзуюкі Тагакі та Шюічі Ітахаші у своєму 

дослідженні, присвяченому сегментації розмовного діалогу, виділяють три 

основні сегменти: 

1) пауза (або тиша);  

2) вигук; 

3) речення (без паузи та вигукових елементів) [162]. 

Л. П. Чахоян акцентує увагу на тому, що особливістю діалогічного 

мовлення є швидка зміна коротких реплік, які ідуть послідовно, ініціюючи одна 

одну. Таким чином, виділяються діалогічні єдності, які складаються з 

інтенційної репліки (питання) і репліки-реакції [130, с. 67, 68].  

У процесі дослідження було визначено, що вигуки сучасної китайської 

мови можуть бути частиною: 

1) інтенційної репліки. Наприклад: 

小王：哎，你们家搬进新楼已经

快一年了吧？感觉怎么样？ 

小李：新房子当然舒服了。[205, 

с. 88]. 

 

Сяо Ван: Ой, уже ж скоро рік, як 

ви переїхали до нового житла? Які 

враження? 

Сяо Лі: Нова квартира, звичайно, 

зручна. 

У цьому прикладі комунікант за допомогою вигуку 哎 [āi] ініціює увагу 

співрозмовника (у формі оклику), вводить нову інформацію, після якої іде 

питання.  

2) репліки-реакції. Наприклад: 



152 

 

 

小张：小王，这么急，去哪儿

呀？ 

小王：哎，气死我了。前几天刚

买的真丝衬衫，没穿两天就坏了[211, 

с. 34] 。 

 

Сяо Чжан: Сяо Ван, ти такий 

схвильований, куди йдеш? 

Сяо Ван: Ай, злий до смерті. 

Кілька днів тому купив шовкову 

сорочку, навіть два дні не поносив, а 

вона зіпсувалася.  

У цьому прикладі співрозмовник реагує на запитання, використовуючи 

вигук 哎 [āi], чим висловлює невдоволення ситуацією, про яку запитують. 

Репліки-реакції зі залученням вигуків сучасної китайської мови можуть 

ралізовуватися і за допомогою вигуків із позитивною конотацією. Наприклад, 

вигук 嗨 виражає позитивне здивування: 

宝山:我想起来了，我有个关系不

错的同学在深圳，去了好几年了，我

把地址给你，你可以去找他试试，说

不定能帮上你一把，出门靠朋友嘛。 

京生：嗨，那可太好了  [210, 

с. 139]。 

Бао Шань: Я пригадала, я маю 

непогані зв’язки з одногрупником із 

Шен Чжуаня, їздив до нього кілька 

років тому, дам тобі адресу, можеш 

спробувати його знайти, друзі ж мають 

допомагати один одному. 

Цзін Шен: Ой, як добре! 

Слід зазначити, що в цьому контексті вигук є маркером емоції та 

тематичним (початковим) елементом комунікативної структури. 

О. О. Селіванова поділяє діалог залежно від мети комунікації на: 

1) когнітивний (інформативний); 

2) фатичний (підтримка спілкування); 

3) експресивний (вияв ставлення до розмови, теми спілкування чи 

партнера) [103, с. 73]. 

Під час аналізу комунікативних властивостей вигуків сучасної китайської 

мови було виявлено, що ці лексичні одиниці активно використовуються у 

діалогах із когнітивною, фатичною та експресивною метою комунікації. 

Наприклад:  
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周子强：这次考试又考砸了。 

高峰：嗨，我还以为怎么了呢，

只不过是一次期中考试摆了，至于

吗？我考的还不如你呢，我还不是照

吃不误，照玩儿不误？ 

周子强：唉，真像我爸说的，我

不是念书的那块料。你看，这成绩是

越来越走下坡路。照着样子下去，高

考肯定没戏。 

高峰：离高考不是还早着呢，想

那么远。再说，你的学习一直都不

错，你要是没戏，我就更不行了[208, 

с. 12]。 

 

Чжоу Цзицян: Знову провалив 

іспит. 

Ґао Фен: Ой, я думаю так, що це 

лише іспит посеред семестру, так? 

Взагалі, я гірше здав, ніж ти, то мені 

тепер не їсти й не гуляти? 

Чжоу Цзицян: Ох, ти так кажеш, 

як мій тато, що я не з тих, хто гарно 

вчиться. Поглянь, мої результати все 

гірші й гірші. Якщо так піде, то 

випускні іспити точно провалю. 

Ґао Фен: А чи не зарано думати 

про випускні іспити? Крім того, ти 

завжди навчався непогано. Якщо ти 

завалиш іспити, то що говорити мені. 

У цьому  уривку з діалогу (із когнітивно-експресивною метою) вигуки 嗨

[hāi] та 唉 [ài] підкреслюють експресивність мовлення комунікантів. Вигук  嗨

[hāi] підкреслює варіювання смислового та емоційного змістів, зокрема 

передається як незгода зі співрозмовником, так і певний рівень роздратування. 

Вигук  唉  [ài] формує єдиний інтонаційний контур із наступним реченням, 

підкреслюючи його емоційне забарвлення (невдоволення). 

У процесі визначення ролі вигуків сучасної китайської мови в контексті 

діалогічного мовлення актуальним є визначення основних одиниць цього типу 

спілкування. На нашу думку, доцільною є класифікація О. О. Селіванової, яка 

визначає ключовими одиницями діалогічного спілкування комунікативний хід, 

секвенцію, ад’яцентну пару та інтеракційний юніт. 

Під комунікативним ходом (або репліковим кроком) слід розуміти 

інтеракцію між комунікантами, унаслідок якої мовець постає у ролі адресата. 
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Адяцентна  пара – це послідовні дії партнерів діалогу, зв’язок яких є 

вмотивованим. Наприклад, питання- відповідь, прохання -згода та ін. 

Секвенція – певна кількість комунікативних ходів або реплікових кроків. 

Межа секвенції обумовлюється відповіддю на перший запит.  

Інтеракційний юніт – це сукупність конверсаційно пов’язаних одиниць. 

Тобто, сюди входять і невербальні засоби спілкування та просодика [103, с. 72, 

73].  

Мінімальною функціональною одиницею діалогу є комунікативний хід, 

який виконує одну з функцій у розвитку інтеракції. Оскільки вигуки сучасної 

китайської мови активно використовуються у процесі комунікації, доцільно 

визначити комунікативні ходи, які можуть виражатися вигуком або реченням, 

елементом якого є вигук. 

У процесі дослідження визначено такі функціональні типи 

комунікативних ходів, які реалізуються вигуками сучасної китайської мови: 

1. Ініціальний (початок комунікації). Наприклад: 

明华：哎，你们几个找老王谈房

子的事没有？[205, с. 189]. 

 

Мін Хуа: Ай, ви знайшли Лао 

Вана, щоб обговорити квартирне 

питання, чи ні? 

Ініціація комунікації може реалізовуватися за допомогою не лише оклику 

(вигуків, за допомогою яких привертається увага співрозмовника), але й 

шляхом привітання. Наприклад: 

刘师傅：喂？ 

小马：刘师傅，我是小马。春节

好，我这儿给您和大妈拜年啦 [206, 

с. 60]! 

 

Майстер Лю: Алло? 

Сяо Ма: Майстре Лю, це Сяо Ма. 

Вітаю Вас та Вашу дружину з Новим 

роком! 

2. Підтримуючий. Наприклад: 

安德：哦，原来是这样。我发现

现在的社会为残疾人考虑得越来越周

Ань Де: О, так ось у чому 

справа. Я зараз помітив, що 
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到了 [205, с. 58] 。 

 

суспільство більш дбайливо ставитися 

до людей з обмеженими 

можливостями. 

Вигуки, які є складовою комунікативного ходу підтримки комунікації, 

виражають не лише розуміння мовцем ситуації або підтримки, але й 

сигналізують про наявність самого мовного контакту. Наприклад: 

李美英：小红，你和刘厅还谈得

来吧？你有什么想法就跟我说，别脸

皮薄不好意思，我又不是外人。 

张丽红：刚见了两次面儿，怎么

说呢？这算谈得来吧，就是他的个

儿…… 

李美英：哦，你是嫌他个头矮

呀。小红，大姐是过来人，跟你说句

贴心话，看外表是最靠不住的，个儿

高管什么用?绣花枕头似的，好看倒是

好看，可跟那种人过日子，将来有你

哭鼻子的时候。外表说得过去就行

了，关键要看他是不是对你好 [204, 

с. 60]。 

 

Лі Мейін: Сяо Хун, що там у 

тебе з Ліу Тіном? Якщо щось турбує, 

то можеш зі мною поговорити, не 

треба соромитися, я ж не чужа 

людина. 

Чжан Ліхун: Двічі зустрічалися, 

про що можна говорити? Єдине, що 

мене турбує, то це його зріст… 

Лі Мейін: О, ти схвильована 

його зростом? Сяо Хун, я людина з 

досвідом, скажу тобі одне: зовнішність 

не найкращий критерій вибору пари, 

яка користь із високого зросту? Це як 

вишита подушка, яка просто красива. 

А з людиною ти будеш жити й потім 

лити сльози. Зовнішність не головне, 

основне, щоб він до тебе ставився 

добре. 

3. Фокусивний (акцент на інформації). Наприклад: 

小王：哎呀，你怎么不早点儿说

呢？对了，这是换季减价的东西，老

板能给我换码？[205, с. 34]. 

 

Сяо Ван: Ай, чому ти раніше не 

сказав? Так, це був сезонний 

розпродаж товару, думаєш власник 

мені поміняє (сорочку)? 
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У фокусуючому комунікативному ході емоційний аспект вигуків 

накладається на інформативну структуру висловлювання і підкреслює останню. 

Наприклад: 

周强：就是跟班长吵了一架，他

可真是个软硬不吃的家伙！ 

刘威：噢，是这样啊，吓了我一

跳，我还以为怎么了呢[200, с. 42]！ 

 

Чжоу Цян: Посварився зі 

старостою групи, він дійсно не 

піддається ніяким впливам! 

Ліу Вей: О, то ось у чому справа, 

налякав мене, а то я думав, що ж це 

трапилося! 

Під час аналізу діалогічного мовлення сучасної китайської мови було 

виявлено, що вигуки реалізують свої функції на рівні чотирьох основних типів 

діалогу: 

1) Діалог-питання. Наприклад: 

A: 你在哪儿工作？ 

B: 我还在读书呢。 

A: 哦，你是留学生。你汉语说得

真棒 [206, с. 84] ！ 

А: Де ти працюєш? 

Б: Я ще вчуся. 

А: А, то ти іноземний студент. 

Ти дуже добре розмовляєш 

китайською! 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «питання – 

відповідь  –  вигук + коментар». У цьому випадку вигук є реакцією на відповідь. 

李明：你的车？ 

小王：哎呀，刚才我光顾追你，

忘了锁了…… [204, с. 32]. 

Лі Мін: Де твій велосипед? 

Сяо Ван: Ой-йо-й, щойно я 

відволікся на тебе і забув закріпити 

(велосипед)… 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «питання – вигук + 

коментар-відповідь». У цьому випадку вигук є моментальною реакцією на 

питання  і передує відповіді чи коментарю.  

铁军：哎，你这家伙最近忙什么

呢？老找不着你，我结婚你都没来，

Т’є Цзюнь: Ой ти друже, чим 

займаєшся останнім часом? Давно тебе 

не можу знайти, я одружувався, а ти не 
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太不够意思了。 

强子：嗨，我出差去了，一去就

一个多月，这不，前天刚回来，要不

说什么也得去呀...... [210, с. 109]. 

прийшов, негарно з твого боку. 

Цян Цзи: Ой, був у відрядженні 

більше місяця. Позавчора повернувся, 

а так обов’язково був би... 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «вигук + питання – 

вигук + коментар-відповідь».  

2) діалог-домовленість. Наприклад: 

小王：哎，李明，给我点儿水

喝，我都快渴死了。 

李明：你看我这人！都忘了给你

倒水了，给你一瓶冰镇的，解渴 [204, 

с. 32] 。 

Сяо Ван: Ой Лі Міне, дай мені 

води, а то я вмираю від спраги. 

Лі Мін: Тільки поглянь на мене! 

Зовсім забув дати тобі води, ось 

пляшка холодної води, втамуй спрагу.  

 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «вигук + запит – 

відповідь (реакція)». У цьому прикладі вигук входить до складу 

комунікативного кроку-ініціації, підкреслюючи, що прохання-запит дуже 

важливе. 

司机：我看咱们最好走三环，虽

说绕一点儿远，可不堵车。您说呢？ 

乘客：行，您看着办吧，反正是

越快越好，哎，您认识我说的地方吗

[204, с. 51]？ 

 

Водій: Я думаю, що нам 

найкраще поїхати через третє 

транспортне кільце, хоча й буде 

далекувато, але не потрапимо у 

пробку. Що скажете? 

Пасажир: Добре, робіть як 

знаєте, у будь-якому випадку чим 

швидше, тим краще, ой, Ви знаєте, де 

місце, про яке я Вам казав? 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «запит – 

відповідь  +вигук + (запит)». У цьому діалозі вигук 哎 реалізується на рівні 

репліки-домовленості (згоди), крім того, вводить новий запит. 
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3) діалог-обмін враженнями. Наприклад: 

强子：马朋那个人哪儿都好，就

是脾气台...... 

铁 军 ： 哎 ， 别 说 他 了  [208, 

с. 110] 。 

Цян Цзи: У Ма Пена все добре, 

але от характер..... 

Т’є Цзюнь: Ай, тільки не кажи 

йому. 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності: повідомлення – 

вигук (sз коментарем). E поданому прикладі вигук є реакцією на сприйняту 

інформацію.  

4) діалог-дискусія. Наприклад: 

京生：我是看不惯那些人，跟这

些人在一起真没意。 

宝山 : 嗨，他们是他们，你是

你，你犯不着因为他们就把个好端端

的铁饭碗扔了呀 [204, с.138] 。 

 

Цзін Шен: Я не люблю таких 

людей, бути разом із ними немає 

сенсу. 

Бао Шань: Гей, вони – це вони, а 

ти – це ти, не треба з ними мати 

справу, вони просто заробляють на 

хліб. 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «повідомлення – 

вигук (із коментарем)». У цьому прикладі вигук є одночасно реакцією на 

повідомлення і підкресленням свого ставлення до ситуації. 

妈妈：哎，这件怎么也得上百

吧？ 

丽华：不贵，正赶上三八节打折

优患，才 460 块。 

妈妈：我的天！460 块还是优患

价？我一个月的退休金才 500 块！你

也太……[203, с. 1-2]. 

Мама: О, цей одяг, мабуть, 

коштує не більше 100 юанів? 

Лі Хуа: Недорого, якраз знижки 

до 8 Березня. Лише 460 юанів. 

Мама: О Боже! 460 юанів це зі 

знижкою? Моя місячна пенсія лишень 

500 юанів! 

Функціонально-семантичний тип діалогічної єдності «вигук + 

повідомлення – відповідь (реакція) – вигук + повідомлення». 
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О. О. Селіванова кваліфікує низку матриць для опису діалогу [103]. 

Наприклад, із точки зору соціального статусу учасників комунікації (рівний, 

нерівний), рівня відкритості (інтимний, офіційний та ін.). Важливим фактором 

діалогічної комунікації, на нашу думку, є і культура спілкування 

співрозмовників, їх приналежність до однієї чи різних культур.  

Дослідження поведінки людей, що належать до різних культур, виявили, 

що у сфері вираження емоцій зустрічаються як універсальні типи реакцій, так і 

специфічні. Це можна проілюструвати даними Кляйнберга (1938), який провів 

аналіз китайської літератури з точки зору опису вираження емоцій [100, с. 144]. 

Він виявив, що для опису страху, наприклад, використовуються наступні 

вирази: «Всі тремтіли, а їх обличчя були кольору глини»; «Волосся стало дибки, 

а по тілу бігали мурашки»; «Холодний піт покрив його тіло, він безперервно 

тремтів» [100, с. 144]. Усі наведені тут описи є цілком зрозумілими для 

європейця, що вказує на схожість вираження страху в різних культурах. 

Однак є і власне специфічні вираження емоцій. Наприклад, «висунути 

язик» означає здивуватися, «потерти вухо об щоку» – задоволення, а «плескати 

в долоні» – тривогу, невдоволення. 

Китаянка постукує пальцем по потилиці своєї дитини, щоб показити 

невдоволення і потирає пальцем щоку, замість того, щоб продемонструвати, що 

їй соромно [100, с. 144]. 

Отже, можна відмітити, що мова емоцій містить у собі як спільні для 

різних культур елементи, так і специфічні. 

Таким чином, під час дослідження виявлено, що вигуки сучасної 

китайської мови активно використовуються у діалогічному мовленні. Ці 

одиниці входять до складу ініціального, підтримуючого й фокусивного 

комунікативних ходів. Вигуки сучасної китайської мови є елементами 

діалогічної єдності в діалогах-питаннях, діалогах-домовленостях, діалогах-

обмінах враженнями та діалогах-дискусіях. 
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Висновки до третього розділу 

 

Вигуки сучасної китайської мови реалізують свою семантичну структуру 

у процесі комунікації. Особливість цих одиниць полягає не лише у вказівці на 

емоційний стан мовця у даний момент, а й у концентрації уваги 

співрозмовників на емоційних реакціях один одного. 

Під час дослідження виявлено, що вигуки функціонують на рівні актів-

експресивів і реалізують три основні категоріальні значення: 1) констатація, 

2) спонукання, 3) питання. 

Визначивши основні особливості сучасної китайської розмовної мови, ми 

дійшли висновку, що ці лексичні одиниці притаманні саме цьому стилю. 

Модифікація смислу в межах одного значення, синкретизм 

полісемантичних одиниць, формування  оказіонального значення обумовлюють 

контекстуальну визначеність вигуків сучасної китайської мови. 

Досліджувані одиниці мовлення є лінгвістичними засобами фатичного 

спілкування. Зокрема, їх функціональність на цьому рівні передбачає: 

1) встановлення (відновлення) контакту зі співрозмовником; 2) ініціювання 

уваги співрозмовника; 3) підтримку емоційного стану спілкування; 4) зміну 

емоційного тону спілкування; 5) сигнал про прийом (розуміння) інформації.  

Крім того, вигуки вказують на зворотній зв’язок між співрозмовниками, 

використовуються для передачі/перехоплення ініціативи та заповнюють паузи. 

Реалізація вигуків сучасної китайської мови обумовлена такими 

факторами дискурсу: 1) напрям інформації (зворотній та прямий); 2) зв’язок 

між висловлюваннями (початок, розкриття та завершення теми); 3) наміри та 

очікування мовця (суб´єктивні та об´єктивні); 4) оцінка комунікації (позитивна, 

негативна та нейтральна). 

Засобами вигуків у функції дискурсивних маркерів може 

підтверджуватися, доповнюватися та виправлятися інформація. Таким чином, 

виділено такі типи вигуків-дискурсивних маркерів: 1) вигуки-маркери оцінки; 
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2) вигуки-маркери звернення; 3) вигуки-маркери невдоволення; 4) вигуки-

маркери здивування; 5) вигуки-маркери зміни теми розмови.  

Вигуки сучасної китайської мови залучаються до діалогічної структури 

мовлення. Визначено такі комунікативні ходи, до складу яких входять вигуки: 

1) ініціальний; 2) підтримуючий; 3) фокусивний. 
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ВИСНОВКИ 

 

З урахуванням  семантичної, морфологічної і синтаксичної структур 

сучасної китайської мови доцільним є віднесення вигуків до окремої особливої 

частини мови, відмінної від повнозначних та службових. Водночас вигуки 

варто відділяти від класу звуконаслідувань та модальних часток. 

Під час структурно-фонетичного аналізу вигуків сучасної китайської 

мови виявлено, що ці одиниці характеризуються особливостями фонетичної 

структури. Це зумовлено явищем інваріантності, специфікою використання 

тонів та інтонаційним оформленням.  

Встановлено, що прагматичний аспект внутрішньої структури вигуків 

реалізується на рівні експресивно-емоційної оцінки та конотації. Емотивній 

складовій цих одиниць властиве нашарування емотивних кластерів. 

Проаналізувавши семантичну парадигму вигуків сучасної китайської 

мови, ми дійшли висновку, що їм притаманні явища моносемії, полісемії, 

омонімії, синонімії та антонімії.  

Під час дослідження виявлено, що в контексті досліджуваних одиниць 

можна виділити особливий клас вигуків, які реалізують омонімічну синонімію. 

Цей тип синонімії характеризується збігом звучання та значення лексичних 

одиниць, але відмінних у ієрогліфічному записі. Ознаками для опису 

семантичних відмінностей між вигуками-синонімами є: рівень емоції, характер 

(причини виникнення емоції), мотивація та суб’єктивність. У дисертаційній 

роботі виділено п’ять моделей повних та часткових синонімів. 

За структурно-морфологічним критерієм виділено односкладові вигуки-

антоніми (антонімічна пара формується із вигуків, що складаються з однієї 

морфеми) та багатоскладові вигуки-антоніми (антонімічна пара формується із 

вигуків, що складаються із двох і більше морфем). Встановлено, що вигукам 

сучасної китайської мови також властиве явище повної і неповної омонімії  

(омографи та омофони). 
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Враховуючи частиномовний аспект, багатозначні вигуки сучасної 

китайської мови поділено на: 1) лексичні одиниці, семантична парадигма яких 

складається виключно з вигуків; 2) лексичні одиниці, семантична парадигма 

яких містить ЛСВ, які належать як до вигуків, так і до інших частин мови.  

З точки зору структурно-морфологічної організації вигуків у контексті 

омонімічних зв’язків виокремлено односкладові вигуки-омоніми та двоскладові 

вигуки-омоніми. 

Дослідження виявило, що семантична структура вигуків сучасної 

китайської мови реалізується на рівнях афективних кластерів евпатії, дисфорії 

та апорії. 

Вигуки в певному контексті можуть реалізовувати інформативну сферу 

своєї структури. Під інформативністю розуміємо властивість вигуків не 

називати емоції, а виражати їх. Інформативна структура вигуків поділяється на 

суб’єктно- та об’єктно-спрямовану. Суб’єктна сфера орієнтована на виключно 

емоції мовця, його реакцію на дійсність, а об’єктна сфера вигуків орієнтована 

на вплив на реципієнта.  

Запропоновано експериментальну класифікацію вигуків сучасної 

китайської мови за семантичним критерієм, створену на основі типології 

А. Вежбицької, шляхом її структурної деталізації та доповнення відповідними 

елементами, згідно  з лінгвістичними реаліями китайської мови. 

У межах первинних вигуків виокремлено односкладові, двоскладові та 

трискладові одиниці. Джерелами виникнення вторинних вигуків є повнозначні 

частини мови та словосполучення, які втратили своє прагматичне значення при 

переході у вигукову одиницю, та запозичені вторинні вигуки.  

Вигуки відіграють важливу роль у процесі реалізації емоційно 

забарвленого мовлення. Дискурс охоплює структуру мовного акту та контекст, 

який обумовлює значення вигуку. За допомогою контактної функції ці одиниці 

використовуються під час діалогічної розмови, а їх залучення у спонтанному 

мовленні не просто вказує на емоційний настрій мовця на даний момент, але й 

концентрує увагу співбесідників на емоційних реакціях один одного.  
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Вигуки сучасної китайської мови активно залучаються на трьох рівнях 

метакомунікації, а саме: для встановлення розмовного контакту, його 

підтримання та розмикання. 

Визначено, що досліджувані одиниці є лінгвістичними засобами 

фатичного спілкування. Зокрема їх функціональність на цьому рівні передбачає: 

1) встановлення (відновлення) контакту зі співрозмовником; 2) ініціювання 

уваги співрозмовника; 3) підтримку емоційного стану спілкування; 4) зміну 

емоційного тону спілкування; 5) сигнал про прийом (розуміння) інформації.  

Під час дослідження також виявлено, що засобами вигуків у функції 

дискурсивних маркерів може підтверджуватися, доповнюватися та 

виправлятися інформація. Таким чином, виділено такі типи вигуків-

дискурсивних маркерів: 1) вигуки-маркери оцінки; 2) вигуки-маркери 

звернення; 3) вигуки-маркери невдоволення; 4) вигуки-маркери здивування; 

5) вигуки-маркери зміни теми розмови.  
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