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Т. Т. Врабель 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СУФІКСАЛЬНИХ 
ІЛОКУТИВІВ У МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ РІЗНИХ 

ПРАГМАТИЧНИХ ТИПІВ 

Характерною ознакою сучасної науки про мову є інтенсивні 
пошуки в галузі комунікативної лінгвістики, формування якої висуває на 
порядок денний необхідність залучення комплексних методів вивчення 
одиниць різних рівнів. У той час як комунікативна фонетика (фонетика 
мовлення), комунікативно-орієнтована граматика (комунікативний 
синтаксис), комунікативний підхід до аналізу тексту вже існують, 
комунікативне словотворення робить тільки перші кроки [31). Кому
нікативний підхід до розmяду слова дозволяє виявити ті супєві особливості 
прагматично зумовленого словотворення, яю залишаються дотепер 
невисвітленими. До них у першу чергу можна віднести виявлення факторів, 
які впливають на вживання похідних одиниць у мовленні, що й визначає 
потребу дослідження сукупності тих нрагмашчних факторів, які здійснюють 
безпосередній вruшв на формування й функціонування словотвірних одиниць 
у різних мовленнєвих актах сучасної англійської мови. Ознайом-

. . . лення з наявними теоретичними джерелами сюдчить про в1дсутн1сть 
досліджень дериваційної прагматики на матеріалі англомовної художньої 
літератури. Сучасні лінгвісгичні дослідження прагматичних аспектів похідного 
слова концентруються навколо: загальноm опису словотвірної системи 
анrnійської мови [3; 33; 32; 1; 4; б; 17; 9; 1 О; 13; 24; 39], афіксації анrnійської, 
німецької та французької мов [16; 23; 25; 37], словоскладання [22; 26] та ЇЮІlИХ
способів словотворення [2; 21; 7], неологізмів, індивідуальної та оказіональної 
номінації [35; 11; 8}, певних прагматичних компонентів значення слова, як 
наприклад, оцінки, емотивності, образності, експресії та ін. (29; 30; 38; 5], 
демінутивів, мовної гри [ 19; 18; 28], певних сфер комунікації, зокрема, преси, 
політичної пропаганди [36; 34] та певної терміносистеми [13; 15; 27]. 

Актуальність роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних 
. . . . � шнгв1стичних досшджень на виявлення прагматичних. параме�:р1в р1зни:х. за . . . параметром 1 структурою мовних одиниць, важлив1стю вивчення 

висловлювань у контексті їх реалізації, з одного боку, та дослідження 
мовленнєвих актів (далі-МА) крізь призму вербальних засобів їх реалізації 
- з іншого. Звідси випливає важливість комплексного аналізу сукупності
дериваційних ресурсів, які беруrь активну участь у вираженні різнотипних
ілокутивних актів сучасної англійської мови. Аюуальним, на нашу думку, є
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вивчення словотвірних засобів з точки зору їх валентності у процесі реалізації
ак тів номінації при утворенні похідного дієслова з певною ілокутивною 
метою. Неабиякий інтерес з цього приводу викликає і виявлення залежності 
вибору самого способу словотворення від конкретно1 комунікативно1 
ситуації та чітко окреслених дериваційних засобів, які в залежності від 
окремого способу проявляють різний ступінь ак тивності. 

Метою цієї статгі є проаналізувати функціонування суфіксальних 
похідних дієслів англійської мови у різних ілокугивних класах. 

У процесі аналізу художньої літератури було виділено 7504 похідних
ілокутивних дієслів, утворених різними способами словотворення, з них 
472 суфіксальних деривата (6.28%). Ілокутиви були класифіковані за
словотвірними афіксами, за допомогою яких вони були утворені, далі
визначалось значення афікса за двома словниками [ 40; 41 ], а також 
прагматичний тип, до якого вони відносяться. У дієслівному словотворенні
беруть участь чотири префікси: -ate, -en, -ify, -ize [12; 20]. Кількісні дані
функціонування похідних ілокутивів наведемо у таблиці. 

Суфікси 

-1ze

Функціонування суфіксальних ілокутивів 
у різнотипних мовленнєвих актах 

Словотвір. Прагматич. Приклади 
значення тип 

розмовляти репрезентатив apologize,
певним criticize,чином emphasize,

extemporize,
theorize

директив apologize 

(п
рескриптив,

реквестив) 
директив emphasize
(суrестив) 
1мпшкатор apologize,

criticize,
emphasize,
extemporize 

К-сть % 
9 1.90 

2 0.42 

1 0.21

33 6.99 
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директивно- apologize, 4 0.84 імпткаторний criticize, 
patronize 

надавати репрезентатив generalize, 256 54.23 

певну realize, 
властив1сть scrutinize, specialize, 

,,isualize 

директив realize 3 0.63 
(сугестив) 
рогатив localize, realize 2 0.42 

дескриптив materialize, 2 0.42 
scrutinize 

1мпшкатор dramatize, materialize, 43 9.11 
mongrelize, realizc, 
scrutinize, spiritua)ize, 
sterilize, sympathize, 
tantalize, terrorize, 
tranquilize, visualize 

змінити або репрезентатив memorize, sumrnarize 7 1.48 

буm зміненим директив Iegalize І 0.21 (сугестив) 
на що-небудь 1мпшкатор idolize 2 0.42 -en набутrя або репрезентатив hasten, lighten, 12 2.54 
надання loosen, quicken, 
певної ознаки waken 

директив straighten, waken 2 0.42 

(прескриптив) 
дирекmв t'reshen, threaten б 1.27 

(cyrecrnв) 



ФУНКЦІОНУВАННЯ СУФІКСАЛЬНИХ ІЛОКУТИВІВ У .. 49 лескриптив tlatten, t·resheп, 57 12.07 hasten, lessen, loosen, шoisten, quicken, steepen, tighten, waken 1мпшкатор brighten, darken, 18 3.81 hasten, stiffen, tighten, threateп рога тивно- frighten 2 0.42 імплікаторний -ate каузативне репрезентатив activate, formulate, з 0.63 manipulate дескриптив activate 2 0.42 1мпшкатор orchestrate 1 0.21 -ify приводити репрезентатив falsify з 0.63 до певного 1мпшкатор simplify 1 0.21 результату 472 100 

У першому словотвірному значенні (див. табл.) похідні ілокутиви, 
утворені за допомогою суфікса -ize, виражають репрезентативні, 
директивні (прескриптивні, реквестивні, сугестивні), імплікаторні та 
директивно-імплікаторні мовленнєві акти. Проаналізуємо дані таблиці 
на прикладах. 

(1) She was only extemporizing, but а stirring warmth flowed from
l1er, as if her heart was trying to соте out to уои concealed іп опе of those breathless, thrilling words (F.S. Fitzgerald "The Great Gatsby"). 

Суфіксальне похідне extemporize передає репрезентативний МА 
твердження у неперформативній формі, яка позначає, що у 
висловлюванні не є експліцитних маркерів перформативності І state, І 
say, І claim та ін. у теперішньому часі індикатива і речення вживається 
не у прямій мові, що могло свідчити про первинний перформатив. 
Похідний ілокутив експлікований дієсловом, яке передає минулі події. 
Словотвірне значення (далі - СЗ) деривата "розмовляти певним чином" 
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підкреслює ілокутивну мету репрезентативного прагматичного типу -
виражати мовленнєв1 дн монця. 

(2) "Уои н,1іl/ remain stantiing іп front of the Blessed SacramenJ jог
tІпее l1ou1·s, and уои will then apologize to tl1e Reverend Motheг" 
(Е. O'Brien "The Country Girls"). 

Похідне дієсловоароlоgіzе виражасдирективний прескриптивний
МА наказу у первинно-перформативній формі, на що вказує вживання 
у прямій мові. Однією з умов успішного виконання цього МА є значна 
різниця у соціальному статусі комунікантів-вчитель у церковній школі 
та учениця. СЗ деривата ідентичне з попереднім випадком із тією лише 
відмінністю, що похіднеароlоgіzе передає крім семи "мовлення" ще й 
сему "вибачення" на відміну від попереднього extemporize, де до семи 
"мовлення" додавалася сема "непідготовленість, імпровізація". Однак 
ця відмінність не впливає на СЗ, оскільки характерною ознакою цього 
типу значення є узагальненість, абстрагованість від конкретних лексичних 
значень пох1дних. 

(3) Sam stared for а second longer, then relaxed. Не released Adam
and took а step backward. "/'т sorry уои found те like this," he said, 
wiping his eyes. 

"Don 't apologize" (J. Grisham "The Chamber"). 
Ілокутивна сила висловлювання із похідним apologize в останніх 

двох прикладах відрізняється. Директивний праrматичннй тип є 
спільним для обох ак туалізацій деривата, проте підтип різний. Якщо у 
другому прикладі мовець виражав наказ, то у третьому - це вже МА
прохання. Пояснення цьому знаходимо у вертикальному контексті 
твору, зокрема у статусних відносинах між комунікантами. Розмова 
проходить між адвокатом та підсудним, який до того ж є дідусем 
молодого адвоката. 

(4) "Уои 're а good witness, Elaine. iVhen уои 're оп the stand, em
phasize how happy Vivian was at her wedding reception and talk about 
when she and Covey were house hunting and all their plans for а ЬаЬу" 
(М.Н. Clark "Remember Ме"). 

Похідне empJшsize передає директивний сугестивний МА поради.
Основою відftесення деривата саме до цього прагматичного типу є також 
ситуація та статусні відносини. Мовець, який є адвокатом, дає поради 
свідку щодо стратегії поведінки у залі суду. Саме ситуація спілкування 
визначає ілокутивний клас похідного, оскільки СЗ залишається тим 
самим - "говорити певним чином", що наводить нас на думку про 
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відсутність залежності між СЗ деривата та віднесенням його до певного 
прагматичного типу. 

(5) Ij' а тап couldn 't рау cash JQ,- а radio, Harry would get jїve dol
lars dnwn and а note for tlze balance, antl і/ the тап couldn 't make lzis 
payments, Harry would attach the тап 's home or his vineyard, or his 
automobile, or his horse, or anything else the тап owned. And the amaz
ing thing was that по опе ever criticized him /or his business metlюds 
(W. Saroyan "Harry"). 

Суфіксальний дериват criticize виражає імплікаторннй МА критики 
у неперформативній формі, яка� ,характерною дnя опищ& м11-нулих подій. � ' \ . 

Причиною віднесення похідного до імплікаторів є Й<;>r� ��rv�антика, яка є 
•, . ' ., 

основою для появи прагматичних компоненпв значення, зокрема 
оцінності. Мовець, який у наведеному вище прикладі виражений 
заперечним займенником noone, оцінює дії адресата з точки зору 
відповідності нормі за шкалою "погано - норма - добре". Оцінка є 

. . . . .ексшпцитною - проявляється як у семантиц1 пох1дного, так 1 у контекст� 
його вживання (the amazing thing). Оцінка читача також базується на 
його фонових знаннях - знанні норм, прийнятих у суспільстві. (б) "So уои blame те for his death, right, Adam? That's what уои 
really want to say, isn 't it?" 

"No. 1 don 't blame уои entirely." 
"Don 't patronize те! Just add ту son 's пате to the list" (J. Grisham 

"The Chamber''). 
Дієслово patronize у наведеному вище прикладі відносимо до 

rібрндноrо днрективно-імплікаторноrо типу, оскільки висловлювання 
Don 't patronize те містить ілокутивні сили двох прагматичних типів 
( звідси назва "гібридний")- директива та імплікатора. Директивний МА . . . полягає у спонуканн1 адресата припинити опІку та захист мовця, тодІ як 
імплікаторний акт мовлення надає висловлюванню емоційне 
забарвлення, яке є очевидним з комунікативної ситуації (So уои blame 
те for his death, right; That's what уои really want to say, isn 't it; Just add 
ту son 's пате to the list). 

У другому СЗ (див. табл. 1) похідні із суфіксом -ize виражають 
репрезентативи, директиви ( сугестиви), рогатини, дескриптиви та 
імплікатори. Проаналізуємо їх функціонування на прикладах. 

(7) "lf it had Ьееп bad news would уои have left те, Phuong?" She
гиЬЬеd her hand across ту chest to reassure те, not realizing that it was 
1rvords this time І required, ho1rvever untrue (G. Greene "The Quiet Ameri
can"). 
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Дериват realize передає репрезентативний МА усвідомлення у 
неперформативній формі. 13іднесеність /JO репрезентативів не викликас 
сумніву, оскільки передача розумової діяльності людини, зокрема "i'"i 
думок, є однією з основних ілокутивних цілей цього прагматичного 
типу. СЗ похідного є "надавати певну властивість, обробляти з певною 
метою''� 

(8) She looks around her, tlzen takes а step out of tl1e Nurses' Station
toward McMurphy. 

"Уои 're committed, уои realize. Уои are ... under the jurisdiction oj 
те ... the staff" (К. Kesey "One Flew Over the Cuckoo's Nest"). 

У наведеному вище прикладі похідне realize виражає директивний 
суfестивний МА погрози. Основою віднесення деривата до директивів є 
контекст його вживання (You're committed; Уои are ... undeг the jurisdic
tion of те ... the staff), який сприяє єдино можливій адекватній 
інтерпретації. Як бачимо, за однакового словотвірного афікса, 
однакового СЗ ілокутивні класи можуть відрізнятися. 

(9) "Excellent, Watson! And how did you localize те?" (А.С. Doyle
"The Hound of the Baskervil1es"). 

Дериват localize передає роrативний МА. Ілокутивною метою є 
запит інформації, а мотивом -відсутність знань у мовця. 

(1 О)/ took him to the pantry, where he looked а little reproachfully at 
the Finn. Together we scrutinized the twelve lemon cakes from the delica
tessen shop (F.S. Fitzgerald "The Great Gatsby"). 

Похідне дієслово sc rutinize виражає дескриптивний МА, головним 
призначенням якого є описувати невербальні дії людей, створюючи при 
цьому ситуативний контекст. Усі МА цього прагматичного типу є
неперформативними, оскільки вони ніколи не вживаються у прямій мові 
і не передають вербальні дії комунікантів. 

(11) "/ сап sympathise with everything except suffering," said Lord
Henry shrugging his shoulders. ''І cannot sympathise with that. [ ... ] Опе 
should sympathise with the colour; the beauty, the joy of life" (О. Wilde 
"The Picture of Dorian Gray"). 

У трьох випадках похідне sympathise експлікує імплікаторний МА 
у формі первинного перформатива. Проповідуючи філософію 
гедон1зму, мовець закликає насолоджуватись прекрасним та не 
сприймати негативні сторони життя. Висловлювання є емоційно 
забарвленими, оскільки передають суб'єктивну точку зору мовця. Сама 
семантика похідного також має імпліцитні емuсеми: жаль, співчуття, які 
є основою для появи емотивного прагматичного компонента значення 
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при функціонуванні слова у тексті. СЗ є невід' ємною умовою адекватної 
інтерпретації слова у контексті художнього твору. 

У третьому СЗ (див. табл.) деривати із суфіксом -ize виражають 
репрезентативні, директивні (сугестивні) та імплікаторні �1А. Про
аналізуємо їх функціонування на прикладах.(12) А quick тап 1,vith а lie, and а stof}', and а plan; he was that, she
thouglit, me1norizing tliat about lzim too (С. Voigt "On Fortune's Wheel"). 

Дериват memorize передає репрезентативний неперформативний
МА. Належність до дієслів мисленнєвої діяльності та контекст вживання 
похідного зумовили його віднесеність до ренрезентативів. Словотвірним 
значенням є "змінити або бути зміненим на що-небудь". 

( l 3) "Т/1е only possible solution to this deadly trade is to ignore it.
Legalize it along with marijuana. Then tlie inj'nistructure will sag and 
collapse" (J.D. MacDonald "The Lonely Silver Rain"). 

Те саме словотвірне значення, проте різна ілокутивна сила, 
nритаманна дієслову legalize, яке у наведеному вище прикладі виражає 
директивний сугестивний МА поради. Міркуючи про можливі способи 
боротьби з наркоманією, мовець пропонує легалізувати навіть важкі 
наркотики з метою банкрутства наркобаронів. 

( 14) Не was а slight crazy-looking Ьоу with а small head. Не idolized
Mor (І. Murdock. "The Sandcastle"). 

Дериват idolize виражає імплікаторний МА у неперформативній 
формі. Основою для віднесення дієслова до імплікаторів є семантика 
похідного, зокрема його оцінна конотація. СЗ "змінити або бути зміненим 
на що-небудь" підкреслює лексичне значення похідного. 

Похідні ілокутиви, утворені за допомогою суфікса -en, виражають 
репрезентативні, директивні (прескриптивні та сугестивні), дескриптивні, 
імплікаторні та рогативно-імплікаторні МА. Проілюструємо наведені 
факти на прикладах. 

(15) "But І was afraid of intruding ироп а sorrow that І could not
lighten '' (О. Wilde "The Picture of Dorian Gray"). 

Похідне дієслово lighten передає репрезентативний МА тверд
ження у формі первинного перформатива. СЗ спільним для усіх 
афіксальних дериватів із суфіксом -en є "набуття або надання певної 
ознаки". Як і у випадку з похідними, утвореними за допомогою суфікса 
-ize, СЗ деривата не впливає на належність до прагматичного типу.

(16) The pillowslip under те and the white counterpane were wet
when І wakened ир. Molly wakened те with а сир of tea and toast (Е. 
O'Brien "The Country Girls"). 
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Наведений вище приклад містить два випадки вживання ілоку
тивного дієслова waken, проте вони мають різні ілокутивні сили і, 
відповідно, належать до різних прагматичних типів. Перший випадок 
являє собою приклад уживання репрезентативного МА повідомлення 
у неперформативній формі. Наратор описує дії героїні у минулому, що 
дуже схоже на дескриптивний прагматичний тип мовленнєвих актів, 
проте він відрізняється від репрезентативів тим, що описує супровідні 
обставини спілкування, тоді як репрезентативи можуть описувати минулі 
події, за яких не відбувалася вербальна комунікація. У другому випадку 
похідне waken передає директивний прескриnтивний МА спонукання 
у неперформативній формі. Статусні відносини комунікантів указують 

. . на асиметричну ситуац1ю, оскшьки адресантом: є служниця, а адресатом 
- хвора дитина.

(17) "Well, they 're the оп/у kind уои need," Doc said. "Let's freshen
these а little." Doc freshened them and the new drink tasted better than 
the old (W. Saroyan "Palo"). 

У першому випадку похідне freshen експлікує первинний 
перформатив - директивний сугестивний МА пропозиції ще раз 
наповнити чарки. Конструкція let's + Infinitive є типовою для цього 
підтипу ілокутивного класу директивів. Правильній інтерпретації 
похідного сприяє також симетрична ситуація комунікації, яка вказує на 
те, що розмова проходить між двома друзями. Функцією другого 
дієслова freshen є описувати умови перебігу комунікації, створювати 
ситуативний контекст. Іншими словами, суфіксальний дериват f reshen 
передає неnерформативннй дескриптивний МА. 

(18) Unlike Gatsby and Тот Buchanan, І had по girl whose disem
bodied body floated along the dark cornices and blinding signs, and so І
drew ир the girl beside те, tightening ту arms (F.S. Fitzgerald "The Gгeat 
Gatsby"). 

Ілокутив tighten передає імплікаторний МА, на що вказує 
експресивно забарвлений контекст уживання похідного (disembodied 
body floated along the dark cornices and blinding signs). 

( 19) нВиt look here," he said peevishly. "What about те? Why hringте here today? Why nearly frighten те to death?" (А. Christie "Thirteen 
at Dinner"). 

На відміну від похідного у попередньому прикладі, дepивaтfrighten
виражає гібридний МА, який експлікує ілокутивну силу роrатива -
запитання до співрозмовника, та імплікатора - емоційне забарвлення
висловлювання. Рогативний МА зумовлений відсутністю інформації у 
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мовця, а імплікаторний МА -- бажанням зробити своє запитання 
експресивно забарвленим. 

Похідні ілокутиви, утворені за допомогою суфікса -ate, виражають 
репрезентативні, дескриптивні та імплікаторні МА. Прикладами їх 
функціонування можуть служити такі: 

(20) Tlze realization tlюt he had actuallyformulated that word "fear"
struck Page suddenly as so ahsurd that he swung /Jack sharply to aformer 
and more balanced Jrame of mind іп which the trouble seemed less, the 
outlook clearer (A.J. Cronin "The Northern Light"). 

Дериватfоrтиlаtе передає репрезентативний МА усвідомлення у 
неперформативній формі. СЗ усіх похідних із суфіксом -ate є каузативне . . . значення, яке не впливає на належн1сть пох1дного до шокутивного класу. (21) Не put the data оп disk and then printed it and checked the
printout against his yellow sheet. Не then activated his modem and sent 
the data out over the phone (J.D. MacDonald "The Lone]y Silver Rain'} 

Дієслово activate виражає ілокутивну силу дескриптивного акту 
мовлення. Іншими словами, воно ст.норює ситуативний контекст, 
описуючи невербальні дії персонажа. (22) Не testified that he handled dynamite all the time іп his line of
work. Mr. Carson Jenkins was а salt-of-tlie-earth little тап и--Jю 1-vas com
pletely believable. Не was а member of the Ки Klux Klan, hut the FBI 
didn 't know it. Clovis orchestrated this testimony without afiaw (J. Grisham 
"The Chamber"). 

Похідне orchestrate передає імплікаторний МА у неперформа
тивній формі. Уживаючи цей дериват, автор ніби порівнює роботу 
адвоката Кловіса з диригентом, який керує оркестром, а у наведеному 
вище прикладі - брехливими свідченнями Карсона Дженкінса, який є 
членом Ку Клукс Клану і готовий сказати будь-що за гроші. Контекст 
уживання похідного, зокрема емоційно-оцінна дескрипція свідка (а salt
of-the�earth little тап) також допомагає інтерпретувати похідне orches
trate як таке, що виражає імплікаторний МА. 

Дієслова із суфіксом -ify передають репрезентативні та імплікаторні 
акти мовлення. Наведемо приклади: 

(23) "Our Lesley hadn 't led а blameless life. Got into trouble іп his
early twenties,falsifying his amounts somewhere" (А. Christie "Hallowe'en 
Party"). 

Дериват falsify виражає репрезентативний МА повідомлення У
формі первинного перформатива. Мовець дає раціональну оцінку діям 
особи, про яку іде мова, та надає адресату інформацію про минуле 
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кримінальне життя підозрюваного чоловіка. СЗ похідних із цим суфіксом 
є ннадавати певну властивість, приводити до певного результату". 

(24) '' Уои 're оп our н'аnі six hours and have already simplified all tlu:
work of F,·eucl, Jung and Махи;еl/ Jones and summed it ир іп опе апаlоду: 
it:, а 'peckin' party'" (К. Kesey "One Flew Over the Cuckoo's Nest"). 

Похідний ілокугивsітрlіfу нередаєімплікаторний МАдокоруу формі 
первинного перформатива. Мовець глузує, іронізує над адресатом (уои
have already simplified all t/1e work of Freud, Jun8 and Maxwell Jones), а 
поряд з іронією подається його імпліцитна пейоративна оцінка. 

Отже, у процесі аналізу функціонування суфіксальних ілокутиві в 
ми дійшли таких висновків. По-перше, СЗ не впливає на ілокутивну силу 
похідного, тобто на належність до прагматичного типу. По-друге, . . . актуал1зац1я прагматичних компонентш слова характерна лише для тих 
дієслів, які передають ілокутивну силу імплікаторів у простих або 
гібридних мовленнєвих актах. По-третє, найбільша кількість імплікаторіR 
виражається похідними із суфіксом -ize як найбільш продуктивним з 
дослЇджуваних нами афіксів. 

Перспективним напрямком для подальших досліджень вважаємо 
комплексний когнітивно-прагматично-актомовленнєвий аналіз 
словотвірної системи англійської мови на матеріалі інших стилів або 
проведення порівняльного дослідження вживання способів та засобів 
словотворення на матеріалі різних стилів сучасної англійської мови. 

Summary 

The article is devoted to the investigation of suffixal i11ocutionary verbs in
speech acts of different pragmatic types. The verbs are analyzed taking into 
account the suftїx they are formed with, the word-building meaning 
of the derivative and the pragmatic type they belong to. The author tries to find 
out the relation between the word-building and the illocutionary class of the 
derivaбve. We came to the coнclusion that the illocutionary force ofthc dcriva
tive verb is greatly influenceq Ьу the meaning the word acquires in the context, 
while the word-building meaning and all the pragmatic components of the word 
take effect in the illocutionary classes containing implicative speech acts. 
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