
Естетика мовлення 
як лінгвістична 
проблема 

 
У 1925 році, рецензуючи третє видання книги 

М.Граммона "Французький вірш. Його виражальні 
можливості та його гармонія", А.Мейє відзначив, що 
Граммон – єдиний лінгвіст, який впевнено і глибоко 
вивчає естетику мовлення. 

Це твердження справедливе лише в тому, що на той 
час естетикою мовлення лінгвісти майже не займалися, 
хоча в зарубіжній науці були вже спроби спеціального 
дослідження цієї проблеми. До найбільш відомих слід 
віднести роботи Г.Кроче, К.Фосслера, Ш.Баллі. 

Г.Кроче ототожнював лінгвістику з естетикою. 
Аналогічну доктрину захищав його послідовник 
К.Фосслер. Принципово нову, хоч і суперечливу, 
позицію з цих питань зайняв Ш.Баллі. 

У своїй "Французькій стилістиці" він закликав 
вивчати широкі виражальні можливості мови: 
"...говорячи про речі повсякденного життя, які стоять 
поза сферою чистого мислення, навіть найбільш логічно 
мисляча людина змушена користуватися 
загальнопоширеними засобами, що відповідають 
психології широкого носія мови, тому що вона 
інстинктивно відчуває, що ці засоби найбільш дієві; 
зокрема вона відчуває, що афективне мовлення – це 
найкращий спосіб передати свою думку 
співрозмовникові" [1]. 

Суперечливість названої концепції в тому, що 
мовлення, використане з естетичною метою, перестає 
бути предметом стилістики і стає об’єктом науки про 
літературу та норми "гарного стилю". Вразливість її 
Р.А.Будагов вбачає в тому, що норми "гарного стилю 
нерозривно пов’язані з нормами літературної мови 
взагалі". А проблема літературної мови – це перш за все 
проблема філологічна. 

Двома роками раніше від А.Мейє у передмові до 
першого випуску збірника статей "Русская речь" 
проблему естетичного у мові окреслив російський 
лінгвіст Л.В.Щерба. Вчений зауважив, що естетика мови 
досі залишалася прерогативою поетів, прозаїків, а вряди-
годи окремих літературознавців. Якщо ж лiнгвісти 
звернуть увагу на естетичні можливості й ресурси мови, 
взагалі на все те, що робить її "виразницею і володаркою 
наших дум", то це може стати тим містком між 

мовознавством і освіченим російським громадянством, 
який був зламаний у другій половинi 19-го століття [2].  

Інтерес до виражальних можливостей мовлення у 
найширшому їх розумінні був характерний для таких 
учених, як О.О.Потебня, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов, 
В.М.Жирмуньський, В.А.Ларін, А.В.Чичерін, 
Г .О .Винокур ,  Л . І .Тимофєєв ,  Г .Г .Шпет , 
Л.П.Якубинський та ін. 

 О.О.Потебня вважає, що, пізнаючи світ, називаючи 
його словом, людина здійснює акт поетичної творчості. 
Адже для того, щоб збагнути невідоме явище і 
позначити його словом, доводиться порівнювати з 
чимось раніше пізнаним, тобто вдаватися до образного 
порівняння. 

Міркування О.О.Потебні звертають увагу на 
наявність поетичної образності в самій природі мови: 
немає такого стану мови, за якого слово тими чи іншими 
засобами не могло одержати поетичного значення" [3]. 
Він не вважає доцільним надто відокремлювати тропи й 
фігури як "спеціальні" зображальні засоби художньої 
мови. 

Дослідник робить висновок, що поетичний образ дає 
людині можливість "заміщувати силу різноманітних 
думок відносно невеликими мисленими величинами", 
які називав "згущенням думки". Людина, яка свідомо 
охоплює значну кількість поетичних образів, охоплює їх 
так, що вони вільно спадають їй на думку, тим самим 
буде мати до своїх послуг величезні мислені маси. А це 
ставить у пряму залежність рівень розвитку людини і 
суспільства. Чим освіченіша людина, чим більше здатна 
вона сприймати образ як втілення безлічі явищ, тим 
інтенсивніше рухається її думка. 

О.О.Потебня вказує на безперервне зростання 
інтенсивності думки із зростанням людської  культури і 
відзначає, що "стихії думки у голові освіченої людини, з 
одного боку, перебувають у більшому взаємозв’язку, 
об’єднаніші, чому слово освіченого незрівнянно багатше 
за змістом слова неосвіченого, з іншого боку, більше і 
різноманітніше почленоване, більше розподілене за 
рядами комплексів, будь-що однорідних. Внаслідок 
останньої обставини мовець і рівний йому за освітою 
слухач задовольняється одним натяком на відомий їм 
ряд думок, натяком, вираженим у слові чи низці слів, які 
не вичерпують собою властивої низки думок, але тільки 
вказують на неї” [4]. 

Питання про уявлення в слові, чи iнакше про 
внутрішню форму слова, – одне з найскладніших в 
історії мовознавства і на якому О.Потебня зупиняється 
лише мимохідь, глибоко висвітлено в книзі Г.Шпета 
"Внутрішня форма слова [5], а також в "Естетичних 
моментах у структурі слова" [6]. Автор розглядає 
естетичні моменти в структурі слова, починаючи з 
акустичного комплексу, висловлює своє розуміння 
конструктивних відношень між зовнішніми формами 
сполучуваності й змістом слова у його "природній" 
онтологічній конструкції; встановлює різницю між 
інтелектуальним відчуттям задоволення чи 
незадоволення і власне естетичним. Вчений досить 
докладно зупиняється на розробці поняття “образ” у 
мові і мовленні. Він зокрема вважає, що зовні образ 
відбивається в особливих стилістичних формах, які з 
боку зовнішнього зводяться врешті-решт до форм 
синтаксичних і корелятивних формам логічним. Це 
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знаходить собі чисто зовнішній вияв: повтори, прямі 
паралелізми, звертання, анафори, рефрени і подібне. 

Г.Шпет, як і О.Потебня, аргументовано доводить, що 
образність мовлення властива не лише "поезії" як 
художній літературі. Це є загальна властивість мови, 
притаманна також і науковому викладу. Для вченого 
особливо цікаві випадки складного нашарування 
естетичних переживань (інтонації, тону, тембру, ритму і 
под.). При цьому  для  естетичного сприймання емоції, 
вказує Г.Шпет, у ній повинні бути свої емоціональні 
форми, які визначаються законами своєї емоціональної 
гармонії, “врівноваженості” емоції, інакше – законами 
врівноваженості експресії. Як емоції й експресія 
нерозчленовані для переживання їх, так мусить бути і 
для сприйняття, їх тотожність – основне положення 
симпатичного розуміння. 

Є.М.Галкіна-Федорук схильна розрізняти у мові 
емоціональне й експресивне, бо функціональні завдання 
у них різні, незважаючи на тісний взаємозв’язок. 
Емоціональне, вважає автор цієї концепції, стоїть в 
одному ряду з інтелектуальним і вольовим, і кожне 
знаходить свої способи вираження в мові. Експресія ж, 
чи експресивність, може пронизувати як емоціональне, 
так i інтелектуальне й вольове їх виявлення. Тому 
експресивність багато ширша від емоційності в мові [7].  

Визнати цю аргументацію – значить погодитися з 
тим, що на чистому мислительному актові не може 
розташовуватися своя естетична атмосфера, тобто не 
визнавати очевидного: будь-який логічно недосконалий 
вислів відповідно знижує фактор естетичної насолоди. 

Є.М.Галкіна-Федорук виділяє способи й прийоми 
виявлення експресивності у фонетиці, лексиці, 
словотворі, підкреслюючи, що вони служать посиленню 
виразності та зображальності як під час вираження 
емоції волі, так і під час вираження думки. 

Оскільки емоційність завжди експресивна (з цим 
погоджується і Є.М.Галкіна-Федорук), то названі 
автором способи і прийоми можна застосувати і до 
виявлення естетичного у мовленні. 

У ряді робіт обговорюється поняття експресії в 
синтаксисі. 

Так, Е.М.Береговська [8] всі явища експресивного 
синтаксису співвідносить з принципом симетрії – 
“одним з найбільш генеральних принципів, пов’язаним з 
уявленням про гармонію, про красу”. Тобто вся його 
(синтаксису) афективність базується головним чином на 
симетрії, яка завжди зіставляється з асиметрією. Одні 
фігури посилюють експресивність, підкреслюючи 
симетричність (різні види повтору, висхідна і спадна 
градація, синтаксичний паралелізм), інші – підвищують 
експресивність фрази за рахунок навмисного порушення 
її нормативності, за рахунок створення певної 
структурної хаотичності (інверсія, еліпс, риторичне 
запитання, сегментація, парцеляція ). 

Е.М.Береговська не відділяє емоціональне у мові від 
експресивного, принаймні не зосереджує увагу на 
цьому.  

Про інтонацію як фонетичне й емоційно-
експресивне явище мови ряд цінних спостережень 
зробили В.О.Богородицький, В.Н.Всеволодський-
Гернгросс, О.М.Пєшкоський, С.І.Бернштейн, 
О.Ж.Гвоздєв. 

В.О.Богородицький встановлює відмінності 

інтервалів між наголошеними і ненаголошеними 
складами у словах і між словами в реченні у різних 
мовах – російській, українській, польській. В українській 
мові зокрема, інтервали більші, ніж у російській чи 
польській. Учений робить висновок: "...якщо ми 
бажаємо навчитися говорити добре іноземною мовою, 
то повинні шляхом тренування виробити звичку до 
нових для нас тонічних відношень, властивих 
виучуваній мові, інакше ми будемо говорити іноземною 
мовою, підпорядковуючи її слова мелодиці своєї рідної 
мови [9]. 

В.М.Всеволодський-Гернгросс, підтримуючи думку 
В.А.Богородицького про специфічність iнтонації кожної 
мови, додає, що різні інтонації мають не лише різні 
мови, але й діалекти у межах однієї мови. 

Особливо детально питання інтонації розробляв 
О.М.Пєшковський [10]. У статті "Інтонація та 
граматика" вчений говорить, що під інтонацією він 
розуміє і ритм, і мелодику мовлення у їх нерозривному 
зв’язку; визначаються такі три функції інтонації: 
виражати емоціональний, словниковий та граматичний 
бік мовлення. З погляду сучасного стану розвитку 
лінгвістичної науки не можна вважати безперечним, що 
основна функція інтонації полягає у вираженні 
емоціональної сторони мовлення, оскільки вона є одним 
з компонентів будь-якого речення. Цим самим інтонація 
відривається від граматичних засобів. 

У синтаксичному плані першим правильно визначив 
роль інтонації в мові А.В.Добіаш [11], далі 
О.О.Шахматов [12], який розумів її значення дещо 
вужче, ніж А.Добіаш. Великий прогрес у розвитку цієї 
проблеми спостерігаємо в працях Л.В.Щерби, що зробив 
новий крок у синтаксичній науці, ввівши поняття про 
синтагму [13]. 

Щоправда, пізніше Є.В.Кротевич зауважив певну 
однобічність визначення Л.В.Щерби. Воно більше 
підкреслює фонетичну сторону мовлення, ніж 
семантико-синтаксичну. Насправді інтонація виражає в 
усному мовленні як його інтелектуальний (логічний) бік, 
так і емоційно-вольовий. 

Визначення синтагми, в основному прийняте 
в i тчизняним мовознавством і підтримане 
західноєвропейськими лінгвістами Ф.Соссюром, 
С.Карцевським та іншими, подав В.В.Виноградов [14]. 
Поряд з іншими  проблемами В.Виноградов показав, яку 
роль повинна відігравати інтонація як обов’язковий 
компонент речення. Це питання не знайшло належного 
розв’язання у багатьох лінгвістів в наслідок ігнорування 
живого усного мовлення й оперування в процесі 
дослідження лише рукописними чи друкованими 
текстами.  

С.І.Бернштейн у посібнику для викладачів іноземної 
мови подає відомості стосовно акцентуації та інтонації, 
під якими розуміє ряд фонічних явищ, що несуть 
подвійну функцію, яка виконується “частково тими 
самими, частково об’ єднаними матеріальними 
засобами”, в яких необхідно розрізняти організуючу й 
експресивну функцію. “Перший з цих аспектів 
називають акцентуацiєю, другий – інтонацією” [15]. 

О.М.Гвоздєв провів суттєві спостереження над 
мелодикою вставності; стверджувальних, питальних та 
окличних речень, які складаються з одного 
мовленнєвого акту; торкнувся питання пауз, роль яких – 



не лише розчленовувати мовлення на такти, але й 
групувати мовленнєві елементи, окреслюючи тим самим 
єдність “вищого й нижчого порядку” [16]. 

Вчений підкреслив величезне практичне значення 
розробки питань про фонологічні засоби мови, особливо 
для школи. Це справді так. Адже під час вивчення мови 
в школі постійно доводиться мати справу із 
зіставленням усного і писемного мовлення. Вивчення 
граматики і правопису пов’язане  з постійними 
спостереженнями над усним мовленням і виразним 
читанням, із вправами стилістичними. 

Емоційно-стилістичні вiдмінності мовлення 
експериментально визначає Є.А.Бризгунова [17], яка 
спостерігає, що заглиблення зокрема в інтонаційно-
звукову структуру тексту відкриває нові горизонти: 
слухач починає відчувати варіювання засобів озвученого 
мовлення, розуміти особливості національної інтонації, 
розрізняти співвідношення  загального  й 
індивідуального, змістового та емоціонального, 
вловлювати й класифікувати інтонаційно-звукові 
перевтілення авторського мовлення. А це велика радість 
ще одного проникнення у виучувану мову, що особливо 
важливо в педагогічних цілях. 

Про емоціональний вплив звуків мовлення писав 
Л.П.Якубинський [18], порівнюючи практичне 
(побутове) мовлення і поетичне мовлення. Особливу 
увагу привертає той факт, що Л.П.Якубинський 
наполегливо підкреслював необхідність надати науці 
про мову прикладний характер, "нахил технологічний". 
Прикладний характер має ряд положень його 
дослідження про звуки віршованої мови. Автор зокрема 
вважає, що у віршованій мові, завдяки зосередженню 
уваги на звуках, виявляється емоціональне до них 
ставлення. У практичному мовленні увага мовця не 
зосереджується на звуках, звуки не потрапляють у світле 
поле свідомості і не мають самостійної цінності, 
виступаючи засобом спілкуванням. 

Саме відсутністю зосередженості на звуках у 
практичній мові пояснюються різні випадкові помилки, 
які часто не помічаються, а також загальна 
“зжужмленість” вимови, ковтання окремих складів і 
звуків, з чим особливо борються в навчанні акторському 
мистецтву. У зв’язку з цим же перебуває і складніше, 
явище фонетики практичної мови, і саме те явище яке 
професор І.А.Бодуен де Куртене називає розбіжністю 
вимовного наміру й виконання. 

Дослідження А.Й.Багмут, О.Ф.Пилипенко, 
І.В.Борисюк, Н.П.Плющ, Г.П.Олійник висунули нову 
проблему – виявлення семіологічної суті, механізму 
експресії, тобто вивчення взаємозв’язку інтонації і 
стилістики (фоностилістику). В них взято до уваги 
висловлені В.В.Виноградовим та іншими вченими 
зауваження про те, що інтонація, крім комунікативної 
функції в процесі спілкування, виконує роль важливої 
естетичної категорії й іншими експресивними засобами. 

Усне мовлення являє собою змістову й емоційну 
єдність. Змістове включає суб’єктивні, часові, 
просторові, причинно-наслідкові і подібні відношення, а 
також відмінності за метою висловлювання – розповідні, 
питальні, спонукальні. Емоційний зміст передбачає 
висловлення почуттів: радості, гніву, переляку, 
розчарування, зневаги, настороженості, здивування та 
інших, що, безумовно, пов’язане з інтонацією. 

А.Й.Багмут [19] розглядає інтонацію як окрему систему 
форм і значень, яка є засобом передачі семантики 
висловлення, виступаючи в сукупності з лексичними, 
синтаксичними та експресивними значеннями. Матеріал 
її дослідження має практичне значення, бо дозволяє 
підвищувати культуру мовленнєвого спілкування та 
сприяти виробленню загальновизнаних з погляду етики 
спілкування інтонаційних норм. 

Отже, проблема, поставлена на початку століття 
Ш.Баллі, набула значного розвитку, хоч далеко не 
вичерпала себе. Сьогодні вже очевидно, що будь-яка 
природна мова сама по собі не може бути гарною чи 
негарною. Але кожна природна мова у змозі набути 
естетичну функцію за певних умов. Крім того, “вона 
може бути більше чи менше розвинута, більше чи 
менше багата, спиратися на стару писемну традицію і 
зовсім не мати такої” (Р.А.Будагов). 

Інтелектуальним потенціалом вчених були визначені 
естетичні засоби мови, до яких відносять: 

 
• звуковий комплекс: довготу й короткість голосних, 

кількість складів, метричну сполучуваність, тонічне 
поєднання вербальних наголосів з метою 
конструювання, ритм, періодичну повторюваність 
звуків, риму, алітерацію, асонанс, акцентуацію, 
паузу, цезуру; 

• окремі моменти в структурі слова, особливо з 
емоційно забарвленими суфіксами; 

• руйнувати чи збуджувати естетичне враження 
можуть певні морфологічні архаїзми; 

• випадки супозиції, гра омонімів і синонімів, деякі 
силогічні прийоми; 

• повтори, прямi паралелізми, риторичні питання, 
звертання, анафори, переносне значення, метафори, 
порівняння; 

• мовлення може приносити задоволення чіткою 
побудовою, стислістю і влучністю вислову, блиском 
дотепності і викликати відразу безглуздою грубістю, 
пригнічувати відсутністю логічної послідовності, 
набором штампів і беззмістовним багатослів’ям. 
Логічність, багатство, точність, частота (ознаки 

культури мовлення) – є одночасно засобами творення 
краси мовлення. Вони, у свою чергу, підпорядковані 
поняттю правильності. Правильне мовлення (усне й 
писемне) – це не тільки таке, що здійснюється сьогодні 
за діючими правилами (нормами), а й таке, що творить 
за допомогою цих правил точність, чистоту, багатство, 
виразність, емоційність, експресію мовлення. 

У мовленні, яке прагне досягти мети, панує виразна 
афективність, а розум (інтелектуальні міркування), лише 
допомагає цій меті, його роль – це роль посередника. 
(Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1990. – С. 
329). 
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