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Робота присвячена дослідженню граматикалізації концепту РАДІСТЬ у сучасному англомовному художньому 

дискурсі. Концепт розглядається як лінгвокультурний феномен – одиниця колективного знання/свідомості, що має 

мовне втілення і відзначене етнокультурною специфікою. Граматикалізація розглядається як граматичні засоби, 

що визначає структуру когнітивної репрезентації концепту. У роботі з’ясовується частиномовна приналежність 

прямих та опосередкованих засобів вербалізації концепту РАДІСТЬ, а також роль синтаксичних та синтактико-

стилістичних засобів у його об’єктивації. 
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Актуальність цієї наукової розвідки визна-

чається важливою рисою сучасного мовознав-

ства – зрушенням парадигми його досліджень у 

бік функціонального, антропоцентричного, ког-

нітивного бачення та розуміння мовних явищ. 

Основним завданням такого підходу є розв’я-

зання проблем вербалізації інформації у процесі 

пізнання оточуючого світу (В.І. Карасик, 

А.М. Приходько, Р. Джекендофф), способів 

представлення мовних одиниць у людській 

свідомості та їхньої участі у забезпеченні акту 

комунікації (В.З. Дем’янков, С.А. Жаботинська). 

Визначаючи сутність людини, її діяльність і 

відносини зі світом, емоції й емоційні стани 

привертають увагу науковців із часу зароджен-

ня людської самосвідомості (І.А. Шаронов). У 

наш час багатогранна проблематика емоцій та 

емоційних станів потрапляє у фокус психоло-

гічних досліджень (К. Ізард, Є.П. Ільїн), філо-

софських студій (І.В. Сидоренко) та активно 

розробляється в лінгвістиці (А. Вежбицька, 

O. Воробйова, С.В. Гладьо), зокрема в руслі емо-

тіології та в лінгвопсихології (Л.В. Козяревич). У 

цьому аспекті увага переважно приділяється 

емотивним лексико-семантичним засобам мови 

(М.В. Гамзюк, В.І. Шаховський), афективній 

фонетиці (А.А. Калита), афективній граматиці та 

синтаксису (В.В. Задворнов), вербалізації емоцій 

у художньому тексті (В.Г. Гак, Н.О. Позднякова, 

Г.І. Харкевич). Усе це створило передумови для 

поглибленого вивчення окремих емоційних 

станів, у тому числі й радості, та їх втілення у 

різних типах дискурсу. 

Радість як позитивна базова емоція неодно-

разово була об’єктом лінгвістичних студій. У 

лінгвокультурології її досліджували такі вчені, 

як А.А. Залізняк, С.Г. Воркачов, В.А. Маслова, 

Ю.Ю. Шамаєва. Незважаючи на ці здобутки, 

відкритим залишається питання участі грама-

тичних засобів вербалізації концепту РАДІСТЬ.  

На теперішній час термін «концепт» задіяний 

у різних напрямах лінгвістики, у зв’язку з чим 

сформовано декілька підходів до трактування 

цього поняття, а саме: а) психологічний (С.А. 

Аскольдов-Алексєєв, Д.С. Лихачов); б) логічний 

(Н.Д. Арутюнова); в) філософський (В.В. Коле-

сов); г) культурологічний (Ю.С. Степанов); ґ) 

лінгвокогнітивний (О.С. Кубрякова, А.П. Бабуш-

кін, М.М. Болдирев); д) лінгвокультурологіч-

ний (В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін, С.Г. Ворка-

чов); є) інтегративний (С.Х. Ляпін) та інші. 

Виходячи із задач нашого дослідження – 

визначення специфіки граматичної вербалізації 

концепту РАДІСТЬ у сучасному англомовному 

художньому дискурсі, за робоче визначення 

концепту приймаємо його трактування у межах 

лінгвокультурологічного підходу як «одиниці 

колективного знання/свідомості (що відсилає 

до вищих духовних цінностей), що має мовне 

втілення і відзначене етнокультурною специфі-

кою» [1, с. 70]. 

Опис концепту як ментальної одиниці пе-

редбачає з’ясування  його змісту. Вирішення 

проблеми реалізації/онтологізації концептів – 

виведення їх внутрішнього змісту (плану зміс-

ту) назовні, тобто їх екстеріоризація, – одна з 

головних задач когнітивної лінгвістики [3, с. 77]. 

Концепт є дисперсним ментальним утворен-

ням, що втілюється/реалізується низкою верба-

льних і навіть невербальних способів [3, с. 78].  
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За умови вербалізації концепту, він отримує 

статус лексичного концепту, в якому кодуєть-

ся схематичний мовний зміст [5], втілене в 

двох комплементарних підсистемах – грама-

тичній та лексичній   [6]. Висловлювання (або 

інший відрізок дискурсу) активує у свідомості 

реципієнта певну частину його досвіду, яку 

можна назвати «когнітивною репрезентацією». 

Структура когнітивної репрезентації виража-

ється переважно граматичними елементами, а 

лексичні постачають більшу частину її змісту. 

Хоча лексичні елементи також можуть заклю-

чати в себе певну інформацію про структуру, 

саме граматично закодована інформація є 

вирішальною. Вона визначає концептуальний 

каркас для лексично вираженого змісту  [7].    

Представлення лексичного концепту грама-

тичною підсистемою залучає закритий клас 

форм (експліцитні граматичні одиниці ((союзи, 

прийменники, частки, детермінативи) та зв’яза-

ні граматичні одиниці (закінчення, словоутво-

рюючі елементи) та імпліцитні граматичні оди-

ниці (основні граматичні категорії (ім’я, дієслово), 

підкатегорії (зчислювальні іменники), грама-

тичні відносини (підмет, прямий додаток)) [5] і 

називається граматикалізацією, яка передбачає 

семантичну генералізацію, за якої форми, як 

правило, здобувають юільш загального 

значення [2, с. 215].  

Отже, граматикалізація концепту відбуваєть-

ся за рахунок граматичних засобів –будь-яких 

матеріально виражених лінгвістичних засобів, 

які супроводжують встановлення граматичних 

відносин в системі мови. 

Спочатку з’ясуємо, до яких частин мови на-

лежать прямі засоби об’єктивації досліджувано-

го концепту. Ім’я концепту та члени його сино-

німічного ряду є незчислювальними іменниками. 

Так, функціонування іменника joy (імені концеп-

ту РАДІСТЬ) у фрагментах сучасного англомов-

ного художнього дискурсу свідчить про реаліза-

цію у них есенціальних ознак досліджуваного 

концепту, що відбивають домінанти феліцитар-

них концепцій (концепцій походження, у тому ж 

числі, й радості як емоційної складової щастя) 

[1], серед яких: 1) гедонічна концепція радості 

(радість як стан, викликаний чуттєвим або тілес-

ним досвідом): (1) But it’s always a joy for blind 

people to go to the theatre [4]; 2) епікурейська 

концепція радості (радість як стан, викликаний 

відсутністю моральних або фізичних страждань): 

(2) I am glad he is in such good company and wish 

him joy [4]; 3) коефіцієнтна концепція (радість не 

лише як результат діяльності, а й сам процес): (3)  

Erm…no. We are not having much joy with this 

people [4]; 4) операторна концепція радості 

(радість як протиставлення нещастю) [23]: (4) 

The joy of Everton’s win turned to depression when 

Kendall and his men returned… [4]. 

Функціонування незчислювального іменника 

joy у фрагментах сучасного англомовного худож-

нього дискурсу також підтверджує результати 

експерименту, спрямованого на виявлення лінгво-

культурологічної інтерпретації есенціальних ознак 

концепту РАДІСТЬ, що засвідчує релігійну основу 

досліджуваного концепту (радість як емоція/ 

почуття/стан, що відрізняється духовною, релігій-

ною природою): (5) And the man of God is certain of 

everlasting joy [4].  

Функціонування членів синонімічного ряду 

лексеми joy, які також є незчислювальними 

іменниками, сигналізують про реалізацію 

радості з позиції більшого або меншого ступеня 

вираженості ознаки в залежності від джерела 

радості: гарної погоди ((6) …celebrate the 

sunshine days of one who gave much gladness to so 

many  [4]); приємної прогулянки ((7) I believe the 

motive is on fact the enjoyment of riding a good 

horse fast over open country [4]); або припинення 

нарешті дуже незручної ситуації ((8) Our 

heating’s working again, so it’s a bliss [4]. 

З-поміж дериватів імені досліджуваного 

концепту та членів його синонімічного ряду 

слід зазначити відносні прикметники joyful, 

ecstatic, delightful, blissful, які передають 

ознаку, пов’язану з відношенням до предмета / 

події / стану. Зазначені прикметники також 

характеризуються ступенем вираженості 

ознаки в залежності від джерела радості: (9) 

Prince Andrew was home from naval duties to 

share this joyful family moment [4]. (10) It had, 

for four short ecstatic hours at the Brandenburg 

Gate… [4]. (11) She was delightful. It won the 

hearts of everyone there [4]. 

З-поміж дериватів імені досліджуваного 

концепту та членів його синонімічного ряду 

також слід відзначити прислівники joyfully, 

blissfully, delightfully, що відображають якість 

дії / стану людини: (12) She said joyfully down 

from the bed and hopped across the cold carpet to 

the window… [4]. (13) Peter Mitchell was 

delightfully informal, a connoisseur of the 

unexpected and unconventional. He minted his 

own silver… [4]. (14) And now it was as if they 
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were sinking blissfully into a warm bath and lying 

there perfectly relaxed… [4]. 

Тепер з’ясуємо частиномовну приналежність 

опосередкованих засобів об’єктивації концепту 

РАДІСТЬ. Так, до лексичних засобів 

опосередкованого емоційного стану радості  

належать вигуки та вигукові слова oh!/ooh!, ha!, 

hee!, ah!, wow!: (15) Is that for me? Oh, you are so 

kind! [4]. (16) Wow! Did you make that cake? It 

looks delicious! [4]. 

До опосередкованих засобів вербалізації 

концепту РАДІСТЬ також зараховуємо 

вторинні вигуки: yeah!/yes!/yea!, delicious!, 

fantastic!, amazing, excellent!, oh my God! 

(типізовані вигуки-виразники радості) та 

marvelous!, unbelievable!, cool!, great!, right!, 

brilliant!, very kind! (прикметники із семою 

позитивної оцінки, що перейшло із значущої 

частини мови до вигуку): (17) Mmmmmm! 

Delicious! Can I have those on my omelet?  [4]. 

Наступним кроком є синтаксичний аналіз 

фрагментів сучасного англомовного художнього 

дискурсу з метою виявлення структурних засобів 

вираження емоційної конотації радості, до яких 

зараховуємо: 1) невласне окличні феліцитарні 

речення (речення будь-якого комунікативного 

типу, які стали окличними в певному контексті 

завдяки вираженню сильного ступеня емоційного 

стану радості; 2) надфразові єдності, що 

експлікують стан радості не одним реченням, а 

складним синтаксичним цілим; 3) риторичні 

запитання – фігури мовлення, в яких у формі 

питання містяться твердження ((18) Jemma 

unwrapped the box and gasped, «Isn’t that a lovely 

present?» [4].); 4) зсув граматичних часових форм, 

що передбачає зміну одного часу, в якому 

функціонує слово у тексті, на інший (як правило, 

минулого на теперішній час, або навпаки) у 

межах речення чи абзацу ((19) The bridge was still 

open then, and I was up there one day mowing the 

grass alongside the road, just minding my own 

business, when I see HER out of the corner of my eye, 

moving graciously in my direction…[4]). 

Нарешті, установимо, які синтактико-стиліс-

тичних засоби слугують для вираження радості. 

До них зараховуємо інверсію, повтори, синтак-

сичний паралелізм та еліпсис: (20) «Amazing how 

quickly you’ve managed to arrive, Shirley», said 

Jeena.  «Now I’ll certainly be able to finish 

everything in time» [4]. У наведеному прикладі, за 

допомогою інверсії, мовець підкреслює думку, 

яка представляється найбільш важливою: героїня 

дуже рада, що подруга змогла приїхати так 

швидко та допомогти їй впоратися зі справами, 

що це дає їй надію, що удвох вони точно зроблять 

усе вчасно. Так, у прикладі (20) прикметник  

аmazing, що стоїть на першому місці, показує, 

наскільки героїня радіє щодо умов, що склалися.  

У цьому висловлюванні інверсія виконує функ-

цію емоційно експресивного насичення мови і 

з’являється в результаті сильної емоції, що пере-

живає мовець. (21) Little Billy waved back and 

laughed and thought how wonderful, purely 

wonderful  it all was [4]. Повторення лексеми 

wonderful у наведеному фрагменті репрезентує 

емоційний стан радості, підсилюючи цю емоцію. 

(22) I am glad not because the war is finally over, not 

because you cared enough to interfere, but because 

you are finally here [4]. За допомогою синтаксич-

ного паралелізму у наведеному реченні мовець 

має змогу зіставляти об'єкти/предмети/явища і 

висловлювати своє ставлення до того, що він 

зображує, використовуючи певну побудову 

речення. (23) Marina! You, in Paris! Oh, my! I am 

so glad to see you! [4]. Еліпсис може служити 

створенню промовистої емоційної картини пере-

живань мовця. Так, у прикладі (23) героїня відчу-

ває непідробну радість від несподіваної зустрічі 

своєї подруги в Парижі 

Таким чином, у роботі з’ясовані граматичні 

засоби вербалізації стану радості у сучасному 

англомовному художньому дискурсі, а саме 

частиномовна приналежність прямих та опосе-

редкованих засобів об’єктивації концепту РАДІСТЬ, 

а також те, яку роль у граматикалізації концеп-

ту відіграють синтаксичні та синтактико-

стилістичні засоби. 
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Работа посвящена исследованию грамматикализации концепта РАДОСТЬ в современном англоязычном 

художественном дискурсе. Концепт рассматривается как лингвокультурный феномен – единица коллективного 

знания / сознания, которая имеет языковое воплощение и отмечено этнокультурной спецификой. Грамматикализации 

рассматривается как грамматические средства, которые определяют структуру когнитивной репрезентации 

концепта. В работе выясняется частеричная принадлежность прямых и косвенных средств вербализации концепта 

РАДОСТЬ, а также роль синтаксических и синтактико-стилистических средств его объективации. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, грамматикализация, часть речи, синтаксические средства, 

синтактико-стилистические средства. 
 

The work is devoted to the study of grammaticalization of the concept JOY in the present-day English literary discourse. The 

concept is viewed as a linguistic-cultural phenomenon - a unit of collective consciousness that has linguistic embodiment and 

is marked by ethno-cultural specificity. Grammatization is regarded as a grammatical tool that determines the structure of 

cognitive representation of a concept. The paper deals with the parts of speech of direct and indirect means of verbalization of 

the concept JOY concept, as well as the role of syntactic and syntactic-stylistic means of its objectification. 

Keywords: concept, linguocultural, grammaticalization, part of speech, syntactic means, syntactic-stylistic means. 

 

  

 

 

  

 

 

 


