
121

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2018 № 33 том 2

УДК 811.111:81’42

Шумейко О. В.,
асистент кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

АФІКСАЛЬНІ МОДЕЛІ СЛОВОТВОРЕННЯ ЛЕКСЕМ-НОМІНАЦІЙ 
НЕГАТИВНИХ БАЗОВИХ ЕМОЦІЙНИХ КОНЦЕПТІВ  

В АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНАХ ХХІ СТОЛІТТЯ
Анотація. статтю присвячено аналізу афіксальних 

дериватів на позначення негативних базових емоційний 
концептів “anger”, “sadness”, “fear” у романах сучасних 
американських письменників. Унаслідок дослідження 
виокремлено афіксальні моделі творення похідних слів, 
які вербалізують негативний емоційний стан. встановле-
но переважаючий спосіб афіксальної деривації лексем-но-
мінацій негативних базових концептів емоцій і здійснено 
їхню класифікацію за смисловими групами.
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Постановка проблеми. сучасні праці з лінгвістики 
свідчать про те, що концептосфера емоцій є об’єктом бага-
тьох досліджень (в.О. велівченко [1], Дж.-м. Дюваля [2], 
О.в. трофімової [3] та інших учених). Причина очевид-
на – емоції впливають на різні аспекти діяльності людини. 
З одного боку, емоції є формами оцінного відображення 
дійсності (у парадигмі філософії), з іншого – емоції скла-
дають особливий психічний шар, який надбудовується над 
пізнавальним образом (у парадигмі психології) [4, с. 9]. важ-
ливою є роль емоцій у процесі спілкування: розпізнавання 
емоційних станів співрозмовника сприяє досягненню поро-
зуміння та задоволенню потреб комунікації [5, с. 485].

Як психічні явища, емоції відтворюють у свідомості 
людини її емоційне ставлення до світу, відтак виражають 
значення об’єкта світу для людини та виконують роль по-
середників між світом і його відображенням у мові (лінгві-
стичний підхід до вивчення емоцій) [4; 6]. відображення 
досвіду емоційного стану людини локалізується у смисловій 
структурі слів, співвіднесених із певними образами об’єктів 
у свідомості людини [4, с. 6]. на думку в.І. шаховського, 
«емоції «проникають», закріплюються у словах, «зберіга-
ються» в них та за потреби маніфестуються, виражаються 
й розпізнаються за допомогою цих слів» [4, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. власне матері-
алом дослідження лексичного та фразеологічного поля емоцій 
дедалі частіше слугує художня література останніх двох сто-
літь (а.C. Ілінська [7], О.І. смашнюк [8], в. ньос [9] та інші 
вчені). ми вбачаємо в цьому зв’язок із такими положеннями. 
По-перше, найбільш ґрунтовне вивчення лексичних, морфоло-
гічних і синтаксичних особливостей будь-якої мови неможливе 
без художньої прози [10, с. 41] та жодна словникова дефініція 
слова не може охопити всіх відтінків його семантики, особливо 
емотивної [6, с. 142]. По-друге, інформація соціального харак-
теру (особливості міжособистісних зв’язків і відносин, норм 
і цінностей у суспільстві тощо) представлена в літературних 
текстах у найбільш повному обсязі [11, с. 177]. Як зазначає 

т.а. Єщенко, основними мовними ознаками художнього тек-
сту є такі: а) образність, б) поетичність, в) естетика мовлення 
та г) експресія [12, с. 128], тобто «виразність, сила вираження, 
прояв емоцій, переживань і почуттів» [13, с. 185]. По-третє, ак-
туальність результатів відповідного лінгвістичного досліджен-
ня визначається сучасним етапом розвитку мовної системи, яка 
підлягає вивченню. адже в будь-якому суспільстві, яке техніч-
но та соціально прогресує, мова також набуває розвитку: зро-
стає виразність, точність і варіативність смислів, встановлю-
ються зв’язки з іншими національними мовами, відбувається 
процес оптимізації мови внаслідок «відмирання» старих форм 
і назв, натомість з’являються нові номінації [14, c. 138].

механізми творення лексем на основі наявних у мові мор-
фем, способів їхнього поєднання на певному етапі розвитку 
мовної системи вивчає синхронний словотвір [15, с. 563]. від-
так словотвірна деривація є «формально-семантичною проце-
дурою породження нового слова на базі твірної або кількох 
твірних основ шляхом приєднання афіксів, словоскладання, 
скорочення» [16, с. 114]. твірним (або мотивуючим) вважаєть-
ся слово або словосполучення, структура та семантика якого 
слугує основою для побудови іншої номінативної одиниці 
[17, c. 104]. При цьому непохідною є цілісно відтворена у сві-
домості людини мовна одиниця, яка не походить від морфо-
логічної основи іншого слова. І, навпаки, похідною (для якої 
в ролі мотивуючого виступає твірне слово) вважається лексема, 
утворена від основи іншого слова або основ декількох слів за 
існуючими типами похідності в мові [17, c. 104].

У лінгвістиці виокремлюються два основні способи тво-
рення слів від інших спільнокореневих лексем: словотвірний 
і морфологічний типи похідності. тип похідності встанов-
люються відповідно до словотворчих ресурсів певної мови 
[18, с. 28; 19, с. 47].

Актуальність дослідження визначається недостатнім ви-
вченням негативної емотивної лексики на словотвірному проміж-
ному рівні сучасного американського варіанту англійської мови.

Метою статті є встановлення афіксальних моделей сло-
вотворення лексем-номінацій негативних базових емоційних 
концептів “anger”, “sadness” і “fear” як фрагментів сучасної 
американської картини світу. мета передбачає вирішення 
таких завдань: встановити словотворчі афікси у структурі 
лексем на позначення негативних базових емоційних кон-
цептів в американських романах XXI століття та сформувати 
відповідні афіксальні словотвірні моделі дериватів, а також 
виокремити смислові групи афіксальних похідних лексем, які 
вербалізують емоції гніву, суму й страху в сучасному амери-
канському варіанті англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Прямі номінації базових 
емоційних концептів складають результати вербалізованої пси-
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хофізіологічної реакції людини на об’єкти, явища навколиш-
ньої дійсності; ці ключові лексеми використовуються людиною 
у процесі мовлення в готовому вигляді (наприклад, fear/страх, 
anger/гнів, joy/радість) [6, c. 91].

Прямі номінації емоційних станів в англійській мові по-
діляють за аксіологічним знаком на дві групи: 1) номінації 
негативних емоцій – це лексеми fear, anger, sadness; 2) номі-
нації позитивних емоцій, які охоплюють joy, love [20, c. 197; 
21, c. 10]. При цьому номінації негативних емоцій вербалізу-
ють переживання, коли відбувається стимулювання психоло-
гічної та фізичної активності, спрямованої на уникнення шкід-
ливих впливів і пов’язані з незадоволенням людських потреб 
[20, c. 403]. натомість номінації позитивних емоцій позначають 
переживання, викликані корисними діями з метою особистих 
досягнень [21, c. 10]. матеріал нашого дослідження свідчить 
про те, що переживання негативних емоцій описуються авто-
рами сучасних американських романів яскравіше, порівняно 
з позитивними емоціями. Очевидно тому, що з психологічно-
го погляду негативні емоції викликають сильніші фізіологіч-
ні реакції, ніж позитивні: перші виникають в умовах сильних 
психічних навантажень, спрямованих на задоволення потреб 
та досягнення мети [5, c. 163].

З позицій когнітивної лінгвістики більшість номінацій не-
гативних і позитивних емоційних концептів виражається про-
стою лінгвістичною формою (іменниками або прикметниками), 
що вказує на їхній морфологічний примітивізм (наприклад, 
лексеми fear, anger, sad, joy) [22, с. 140]. Примітивним є також 
зміст базових емоційних концептів, тобто універсальні осо-
бливості переживань емоцій [22, с. 140]. відповідно, у струк-
турі негативного базового емоційного концепту виокремлюємо 
план його змісту (сукупність знань про ту чи іншу негативну 
емоцію) та план вираження (всі засоби репрезентації негатив-
ного емоційного концепту в мові). а термін «негативний базо-
вий емоційний концепт» тлумачимо як деяке культурно зумов-
лене утворення у свідомості людини, яке містить дані-уявлення 
індивідуального, універсального та соціально-культурного 
характеру про переживання негативної базової емоції (гніву, 
страху або суму). Ці уявлення (які формують певний досвід 
переживання негативної емоції) матеріалізуються в мові номі-
нативними одиницями. на основі вибірки з романів сучасних 
американських письменників пропонуємо класифікувати ці 
одиниці на чотири групи: номінації емоційних станів та їхніх 
причин, а також номінації невербальних і вербальних реакцій 
людини в емоційному стані.

власне номінації негативних базових емоційних станів ре-
презентовані в матеріалі дослідження лексикою експліцитного 
вираження негативних базових емоцій. Ідеться про постулю-
вання наявності емоційного переживання шляхом констатації 
негативної емоції в американському романі. Ця лексика охо-
плює ключові слова-репрезентати негативних базових емоцій-
них концептів, синонімічні їм іменники та похідні лексеми-но-
мінації. Останні утворені за типом словотвірної або формальної 
похідності від морфологічних основ відповідних слів.

морфологічний аналіз негативної емотивної лексики дав 
змогу встановити основні способи похідності лексем-номі-
націй концептів “sadness”, “fear”, “anger” в американських 
прозових творах ХХІ століття. відтак похідні лексеми-номі-
нації зазначених емоційних концептів відповідають родово-
му поняттю про емоцію суму, страху або гніву відповідно. 
Ці деривати виявляють формальну та семантичну залежність 

від вихідних, твірних мовних одиниць [17, с. 103–104]. Ди-
ференційною ознакою похідних лексем-номінацій концептів 
“anger”, “sadness”, “fear” є їхня частота вживання та варіатив-
ність компонентів значення.

За типом словотвірної похідності виокремлюються три 
групи слів з емотивною семантикою гніву, суму та страху: 
афіксальні деривати, конверсиви та композити [19, с. 47; 
17, с. 101–105].

власне афіксальні деривати – це слова, утворені шляхом 
додавання дериваційних афіксів до морфологічної основи твір-
ного слова [18, с. 28; 19, с. 47]. сучасна лінгвістика тлумачить 
афікс як «службову морфему, яка, на відміну від кореня, має 
асоціативне дериваційне значення, служить засобом уточнення 
чи зміни його лексичної та граматичної семантики під час тво-
рення слів чи словоформ» та, на відміну від кореневих морфем, 
«є закритим класом морфем, які, порівняно зі словами, лише 
відтворюються, а не створюються» [16, с. 49]. відтак афікси 
виконують словотворчі функції та разом із коренем формують 
основу слова [18, с. 21]. Будь-який афікс виступає основним 
носієм словотвірного значення та його значення – це і є, відпо-
відно, словотвірне значення [17, с. 138]. відповідно, афіксація 
визначається як «морфологічний спосіб творення слів за допо-
могою афіксів» [16, с. 49]. афіксальні способи словотворення 
(які застосовує певна частина мови) охоплюють такі: префік-
сальний, суфіксальний, безсуфіксальний, постфіксальний, ін-
фіксальний, конфіксальний [16, с. 49; 17, с. 133].

морфемний аналіз афіксальних дериватів, які використову-
ються авторами на позначення негативних базових емоційних 
концептів “anger”, “sadness”, “fear” у сучасних американських 
прозових творах, дав змогу виокремити дві узагальнені афік-
сальні словотвірні моделі (далі – асм).

асм 1 «твірна основа (далі – тО) + лексичний суфікс 
(далі – Лс)» відповідають такі номінації негативних емотив-
них концептів: 1) афіксальні деривати, які вербалізують кон-
цепт “anger” (64 актуалізації): прикметники angry (частота 
актуалізації – 56) та furious (8), утворені від морфологічних 
основ іменників anger та fury відповідно; 2) похідні слова, які 
репрезентують концепт “sadness” (2): прикметники sorrow-
ful (1) (дериват від іменника sorrow) та gloomy (1) (утворе-
ний від основи іменника gloom); 3) концепт “fear” реалізують 
афіксальні деривати (11): а) прикметники fearful (5) та fear-
less (2), які утворені від мотивуючого іменника fear; б) при-
кметник panicky (1) – похідний від іменникової основи panic; 
в) прикметник paranoid (3), утворений від морфологічної ос-
нови іменника paranoia. Як бачимо, найпоширенішою є влас-
не суфіксальна словотвірна модель слів «іменник + суфікс -у = 
прикметник» (angry, gloomy, panicky).

За асм 2 «[(тО + Лс) + Лс]» побудовані такі емотивні 
слова: 1) які вербалізують концепт “anger” (10): прислівники 
angrily (8) та furiously (2), утворені від морфологічних основ 
прикметників angry та furious відповідно; 2) концепт “sadness” 
(1): прислівник painfully (1) (від прикметника painful). Лексем 
на позначення концепту “fear”, побудованих за цією моделлю, 
не було зафіксовано в романах сучасних американських пись-
менників. Зазначені афіксальні деривати свідчать про те, що 
найбільш розповсюдженою є саме суфіксальна словотвірна 
модель слів «{[прикметник (іменник + лексичний cуфікс)] + 
суфікс -ly} = прислівник» (angrily, furiously, painfully).

Як бачимо, основним способом деривації прикметників 
і прислівників на позначення негативних базових емоцій гніву, 
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страху та суму в сучасному американському варіанті англій-
ської мови є суфіксальний, який полягає у приєднанні постпо-
зитивних афіксів до основи твірного слова.

аналіз суфіксальних способів творення похідних номіна-
тивних одиниць встановив, що лексичні суфікси у структурі 
емотивних дериватів можна об’єднати відповідно до грама-
тичних класів слів в англійській мові у такі смислові групи: 
1) прикметникові суфікси зі значеннями: а) «переповнений/
охоплений негативною емоцією» (-y, -ful, -ous, -oid); б) «без/
який характеризується відсутністю негативного емоційного 
переживання в людини (-less)»; 2) прислівниковий cуфікс -ly 
(співвіднесений за значенням із прикметниковим) – «у негатив-
ному емоційному стані/з негативною емоцією».

Висновки. афіксальні деривати від твірних основ номінацій 
емоційних станів гніву, суму та страху переважно структурують-
ся за узагальненою асм 1 «тО + Лс = прикметник». До того 
ж реалізація негативного базового емоційного концепту “anger” 
здійснюється найчастіше за допомогою афіксального прикмет-
ника-деривата angry у значенні «розгніваний; переповнений/
охоплений гнівом». емоційний концепт “fear” виражається зде-
більшого відносно частотним прикметником-дериватом fearful 
у значенні «переляканий; переповнений/охоплений страхом». 
а концепт “sadness” вербалізується за допомогою двох прикмет-
ників-дериватів (які побудовані за асм 1) sorrowful та gloomy 
у значенні «засмучений; переповнений/охоплений сумом». такі 
номінації негативних емоційних концептів зосереджують увагу 
на відповідних індивідуально-психологічних особливостях емо-
ційних переживань представниками мовної спільноти.

Перспективу подальших пошуків вбачаємо у виявленні 
конверсивів за типом словотвірної похідності емотивної лекси-
ки на позначення негативних емоційних концептів у сучасній 
англійській мові.
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Шумейко О. В. Аффиксальные модели словообразо-
вания лексем-номинаций негативных базовых эмоцио-
нальных концептов в американских романах XXІ века

Аннотация. статья посвящена анализу аффиксальных 
дериватов, обозначающих негативные эмоциональные 
концепты “anger”, “sadness”, “fear” в романах современ-
ных американских писателей. в результате исследования 
были выделены аффиксальные модели образования про-
изводных слов, которые вербализируют негативное эмоци-
ональное состояние. в работе определяется преобладаю-
щий способ аффиксальной деривации лексем-номинаций 
негативных базовых концептов эмоций и осуществляется 
их классификация по смысловым группам.

Ключевые слова: негативный базовый эмоциональ-
ный концепт, аффиксальная словообразовательная модель, 
суффиксальный способ словообразования.

Shumeiko O. Affixal lexeme-formation atterns of 
naming units expressing negative basic emotive concepts in 
21st-century American novels

Summary. The article is an analysis of the affixal de-
rivatives which denote the negative basic emotive concepts 
of “anger”, “sadness” and “fear” in modern American Eng-
lish. The material under investigation is the 21st-century 
best-selling American novels. As a result of the morphemic 
analysis, affixal word-formation patterns were singled out. 
Frequency of occurrence of affixal derivatives showed that 
the most productive way of building words referring to neg-
ative emotional states is suffixation. It is typical of emotive 
adjective- and emotive adverb-formation. These suffixal de-
rivatives are built by adding derivational morphemes follow-
ing the stem. They are classified into lexico-semantic groups 
of derivatives.

Key words: negative basic emotive concept, affixal lex-
eme-formation pattern, suffixal word-building.


