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Засоби вираження емоції радості у сучасній англійській мові 

Емоційні процеси відіграють величезну роль в житті людини. Збагачуючи 

наше сприйняття об'єктивної дійсності, вони знаходять свій обов'язковий прояв 

у всіх видах діяльності, включаючи і мовну діяльність як на етапі її 

програмування, так і на етапі реалізації програми висловлювання. 

У сучасній науці вплив емоцій на мовну діяльність перш за все є предметом 

дослідження або психологів, або психолінгвістів. В рамках власне лінгвістичної 

науки проблема емоційної мови зазвичай розглядається на одному мовному 

рівні (фонологічному, лексичному або синтаксичному).  

Актуальність статті визначається тим, що специфічні особливості вираження 

емоцій є предметом вивчення сучасних лінгвістичних студій [1; 2; 3; 4; 7; 8]. 

Тлумачні словники визначають дуже велику загальну кількість емоцій, 

Відомий американський психолог К. Ізард виділяє наступні базові емоційні 

стани: задоволення, інтерес, презирство, сум, сором, гнів, здивування, відраза 

[3: 63]. Емоцію радості визначають як позитивний емоційний стан, пов’язаний з 

можливістю задовольнити актуальну потребу, ймовірність якої до певного часу 

була невелика або й взагалі невизначена. 

Існує два способи вираження емоцій: вербальний (за допомогою мовних 

засобів) та невербальний (міміка, жести, пантоміміка) [6]. 

Невербально емоційний стан радості виражається за допомогою 

невербальних компонентів комунікації та через невербальні симптоми, якими є 

зовнішні прояви психологічно значущих станів [5].  



“It flies!” I shouted clapping my hands and jumping about. “It flies! It flies!” My 

father was nearly as excited as I was. “It is a beauty,” he said [10]. Як видно з 

вищенаведеного прикладу, мовець для опису свого емоційного стану 

використовує силу голосу shouted, а для його інтенсифікації застосовує рухи 

clapping my hands, jumping about. 

Позначення радості можуть посідати ініціальну; медіальну; фінальну. 

позицію у структурі персонажного мовлення. В ініціальній позиції опис емоції 

передує вербальній частині висловлення, створюючи емоційне основу для 

вербальної частини повідомлення; у медіальній позиції невербальні засоби 

супроводжують й уточнюють зміст вербального повідомлення; у фінальній 

позиції невербальні засоби завершують вербальне повідомлення, дублюючи 

його. 

Спочатку емоції асоціюються з усним сприйняттям, і тому істинне 

відображення емоційності в письмовій мові представляється важко 

здійснюваним.  

Емоція радості, як і будь-яка інша, реалізується в мові за допомогою 

емоційно-експресивної лексики так само, як і засобів емоційно-експресивного 

синтаксису. Це означає, що емоційна експресія спирається на певну сукупність 

мовних засобів і їх комбінації, тобто на сукупність мовних форм, спеціально 

призначених для цих цілей. 

Як відомо, один з універсальних і найбільш поширених способів актуалізації 

емоцій полягає в їх вербалізації у зовнішньому мовленні за допомогою 

спеціальних мовних засобів і мовленнєвих механізмів [8]. Слід зазначити, що 

під спеціальними мовними засобами тут маються на увазі емотивні слова і 

вирази (емотиви), що мають емоційну значущість на основі свого семного 

складу.  

До фонетико-графічних емоційних дескрипторів слід віднести: знак оклику, 

три крапки, тире, дефіс, шрифтове виділення, множинне пунктуаційні 

маркування, наприклад: “Don`t worry!” She laughs gaily. “Why should you 



remember? I just remember it, because you were so ..” She pauses, mid-sweater-

fold” [11]. 

Емоцію радості передають прикметники – to be pleased, glad, lucky, happy, 

delighted та дієслова: to laugh, to smile, to giggle, to chuckle, які зустрічаються в 

авторських ремарках, наприклад: “Elizabeth raised her eyebrows and smiled”; 

“She was in paroxysms of laughter”; “She felt happiness and smiled back 

sympathetically”; “Elizabeth laughed. “That`s OK, let me help you” [9]. 

Для вираження емоції радості автори можуть використовувати опис 

безпосередньо саме ситуації, наприклад: “She held her arm out and pushed him 

roughly into the lake, laughing as he disappeared under the water”; “She giggled 

childishly. Elizabeth could see faces pressed up against the windows, oohing and 

aahing, smiling and pointing”; “Elizabeth rolled on the grass laughing” [9]. Як 

видно з вищенаведених прикладів, автор описує, що Елізабет і Іван поводилися 

у озера як діти, і Елізабет зіштовхнула Івана в озеро, вказуючи, що емоції 

радості дорослих мають деякий ступінь дитячості. 

Важливу роль в описі емоції радості відіграють слова з коренем excite: 

excitement, excited і excitedly, що описують емоцію радості: “The excitement of 

seeing her mother from a mile away, but being forced to wait the twenty minutes it 

took her mother to dance down the road, until she'd hear the familiar sound of the 

gate creaking”; “She would waft in their lives like a fresh summer breeze bringing 

excitement and hope”; “She was excited”; “Poppy smiled and nodded excitedly” [9]. 

Автор описує радість маленької Елізабет при поверненні матері з довгих 

подорожей; вона навіть не могла дочекатися, поки мама доїде до будинку.  

Крім того, емоція радості героїв супроводжується описом природи або 

оточення. Наприклад: “There was a lovely smell of freshly cut grass and the sound 

of the lady snipping, clipping, cropping, and pruning was like music in the air” [9].  

В той же час, емоційність висловлювання створюється засобами синтаксису, 

які на відміну від лексичних засобів не мають чіткого стильового забарвлення, 

але разом з тим саме різноманітні синтаксичні засоби надають широкий спектр 

можливостей передавати найтонші відтінки твору. 



На позначення емоції радості використовують також стилістичні засоби, 

наприклад:”Elizabeth was dreaming. She was in an empty white room and she was 

dancing around, sprinkling and splashing colors of paint all around her. She was 

singing a song. She was so happy and free as she leaped around the room, watching 

the thick, pulpy paint land on the walls with splish, splosh” [9]. В даному прикладі 

наочно представлено використання паралельних конструкцій She was in the 

room. She was dancing. She was happy, ономатопії splish, splosh і перерахування 

She was dancing, sprinkling and splashing colours, що підкреслює радісний стан 

героїні роману. Автор нерідко звертається до такого стилістичного засобу, як 

повтор, який посилює враження читача про емоційний стан героїні: “Mmm, – 

she responded, twirling and twirling and twirling” [9]. 

Використання порівняння в наступному прикладі, з одного боку, свідчить 

про те, що запах лохини подобається Елізабет і викликає в ній радісні нотки, 

що також підкреслюється епітетами fresh, sweet, з іншого боку, відчуття цього 

ягідного аромату доставляє їй особливе задоволення: “She felt his warm breath 

on her neck, smelled his skin; fresh and sweet, as though he had bathed in 

blueberries” [9]. 

Таким чином, позитивна емоція радості виражається в авторському мовленні 

шляхом опису жестів, рухів, інтонаційних моделей та почуттів персонажів, із 

залученням широкого діапазону лексичних, синтаксичних, стилістичних 

мовних засобів.  

Перспективою подальшого дослідження є аналіз способів вираження емоції 

радості у персонажному мовленні. 
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