або емоційний стан, відображення яких локалізується у змістовій структурі відповідних слів.
Це відображення кодується специфічними семантичними компонентами, які формують
емотивність слова [2, 9].
У процесі вербалізації емоційність як психологічний феномен трансформується в
емотивність – складник конотативного компонента у семантичній структурі мовної одиниці,
який репрезентує емоційне ставлення носіїв мови до позначеного [4, 142].
Відомо, що реалізація емоцій вербальними засобами здійснюється різними одиницями
мови: фонетичними, лексичними, синтаксичними. У дослідженнях позначення емоцій на
лексичному рівні все більше визнання отримує положення, згідно з яким майже кожна
лексична одиниця так чи інакше пов’язана з емоціями і може відображати емоційний стан
людини [5, 112].
Аналіз емотивної лексики свідчить про те, що емоційні конотації на лексичному рівні
створюються у мові завдяки емоційно оцінним прикметникам, прислівникам, іменникам,
дієсловам, які містять оцінку в своїй структурі. Одиницями мови, які мають емоційне
значення, є також вигуки.
Прикметник є одним із важливих засобів вираження емоцій та емоційного стану людини.
Крім свого категоріального значення – позначення ознаки предмета чи особи, – він може
передавати ставлення, емоційну оцінку певного суб’єкта, об’єкта або дії. Цю функцію
виконують переважно емоційно-оцінні прикметники, серед яких можна виділити дві групи:
1) прикметники з позитивним емоційним зарядом (для вираження позитивної
характеристики людини або події): ehrlich, freundlich, fantastisch, gut, gerecht, hübsch, klug, nett,
tapfer, toll, tüchtig, schlank u. a.
2) прикметники з негативним емоційним зарядом, які вживаються для вираження
негативного оцінного ставлення до людини або події: abstoßend, böse, dumm, dick, faul,
furchtbar, hässlich, hilflos, schlecht, unangenehm u. a.
Er war ein schlechter Philosoph und ein ausgezeichneter Autofahrer, aber sein Fahren war viel
gefährlicher als seine Philosophie (B. Brecht).
Прислівники, що означають ступінь інтенсивності чи якості дії або ознаки предмета,
мають також здатність до вираження як негативних так і позитивних емоцій. До них належать
прислівники: außerordentlich, besonders, ganz, sehr, viel, völlig, wenig, ziemlich u. a.
Sie sah heute Abend überhaupt besonders gut (A. Seghers).
У сучасній німецькій мові є значна кількість іменників емотивного вираження значення,
серед яких можна виділити іменники з семою емоційної оцінки як основи номінації. Вони
мають здатність позначати цілий спектр почуттів та емоцій людини: інтерес (Interesse), радість
(Freude), здивування (Erstaunen), смуток (Kummer), страждання (Leiden, Qual), страх (Angst),
образа (Beleidigung), сором (Schande), злість (Bosheit), зневага (Missachtung), тривога
(Aufregung), гнів (Zorn) та ін. [1, 5].
Отже, дослідження лексичних засобів емотивного вираження значення у науковій
лінгвістичній літературі дає підстави стверджувати, що людські емоції мають властивість
відображатися на вербальному рівні завдяки мовним одиницям емотивного лексичного фонду,
в якому виділяються певні групи слів, що належать до різних частин мови.
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