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ПАМФЛЕТ ДЖЕЙН ЕНГЕР 
«ДЖЕЙН ЕНГЕР СТАЄ НА ЗАХИСТ ЖІНОК» 
(1589) У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ
У статті подано аналіз памфлета англійської ренесансної авторки Дж. Енгер «Дж. Ен-

гер стає на захист жінок» (1589 р.), який уперше в українському літературознавстві постає 
об’єктом дослідницької уваги. Тематичний діапазон памфлета є доволі широким – від ри-
торичних запитань до питань побутового характеру; у тексті твору відчутно проступає 
апологетика жіночої природи та відбувається переосмислення вже усталених стереотипів 
щодо місця та ролі жінки в суспільстві.

Ключові слова: жінка, памфлет, ґендер, доба Відродження, стереотип.

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ 
ТА СУЧАСНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЦЕС

Постановка проблеми. Доба Відродження, 
для якої характерним був нечуваний сплеск 
активності індивідуума, апологія безмежності 
людських можливостей, відкривала широкі об-
рії для найрізноманітніших проявів життєвого й 
творчого ентузіазму. Це не тільки гарантувало 
людині статус «мірила всіх речей», але й ство-
рювало реальні передумови для кардинальних 
змін у суспільному, фінансовому й навіть пси-
хологічному становищі ренесансної особисто-
сті. Просякнута пафосом реабілітації цінностей 
земного буття, гуманістична ідеологія, звичай-
но, не могла не вплинути й на такий важливий 
аспект життя, як осмислення ґендерних ролей, 
зокрема на роль жінки в соціумі. Тож відношен-
ня між чоловіком і жінкою, психологія та пове-
дінка представників обох статей усе частіше 
опиняються у фокусі уваги як істориків, так і 
культурологів і фахівців з історії зарубіжної лі-
тератури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях сучасних вітчизняних і зару-
біжних ренесансознавців, таких, як Н. Торкут 
[2], К. Василина [1], Г. Храброва [3], Г. Бред-
форд, Г. Вайт [6], М. Прайор [10], К. Оттерсен 
[5], Р. Макдональд [9], відзначається більш то-

лерантне ставлення до жіноцтва в добу Відро-
дження, на відміну від середньовічних патріар-
хальних ідеалів. Дослідники суголосні в тому, що 
жінка все частіше опиняється в центрі уваги, і її 
поведінка суттєво відрізняється від жінки епохи 
Середньовіччя чи античності. Про це свідчать 
також історичні факти. Так, у спогадах про візит 
до Англії німецький герцог Фредерік зазначав: 
«Жінки в Лондоні почувають себе набагато віль-
ніше, ніж в інших містах, і добре знають, як із 
цього скористатися, бо вбираються вони в дуже 
гарні сукні та багато уваги приділяють усіляким 
комірцям і тканинам» [8, с. 36]. Із ним був со-
лідарний голландський мандрівник Е. ван Ме-
терен, який писав: «Жінок не тримають у такій 
суворості, як в Іспанії й інших країнах. Вони не 
сидять зачинені, а вільно розпоряджаються бу-
динком і господарством… Вони ходять на ринок 
і вибирають продукти. Вони добре одягаються, 
поводяться безтурботно й зазвичай покладають 
домашні справи й важку роботу на слуг. Вони 
сидять перед будинком, одягнені в красиві сук-
ні, щоб подивитися на перехожих і показати їм 
себе. На всіх святах і бенкетах їм віддають най-
більшу пошану; їх усаджують на чолі столу, їм 
першим подають страви; у далекому кінці столу 
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влаштовують чоловіків. Увесь вільний час вони 
проводять, гуляючи й катаючись верхи, граю-
чи в карти <…>, підтримуючи знайомства<…>, 
відвідуючи <…> хрестини, обряди очищення й 
похорони; і все це з дозволу та відома їхніх чо-
ловіків...» [12, с. 29].

Подібна зміна уявлень, як вважають нау-
ковці, спричинила певну амбівалентність у ре-
цепції жінки: з одного боку, це патріархальний 
погляд на ґендерну гармонію, коли «смиренно-
мудрі, покірливі та пасивні жінки, що були ніби 
«додатками» до представників «сильної статі», 
будь-то батько, брат або чоловік, поступалися 
місцем дієвим, рішучим, підприємливим осо-
бам, які не боялися виявляти свої розумові 
якості та кмітливість» [2, с. 134]. З іншого боку, 
це пропаговані ренесансною новелістикою, зо-
крема перекладами Джованні Боккаччо, Марга-
рити Наваррської та єлизаветинською комедією 
(Дж. Лілі, В. Шекспір) погляди на жінку як вільну 
особистість, що має право на волевиявлення й 
ініціативу.

На сторінках ренесансних творів спостері-
гається доволі широкий спектр інтерпретацій 
жіночої та чоловічої природи – від ренесансної 
апологетики до маньєристично-барокового кри-
тицизму, що певною мірою призводить до роз-
ширення семантики художнього образу та ство-
рення на теренах літератури доволі цікавої візії 
сутності людської природи. 

Памфлетна традиція англійського Ренесан-
су має доволі широкий тематичний діапазон: 
релігійно-політичні, літературно-критичні та со-
ціально-побутові твори (К. Василина). Утім, є 
ще одна вельми цікава модифікація – ґендерно 
маркований памфлет, який до сьогодні не був 
об’єктом дослідницької уваги. 

Одним із доволі помітних творів ґендерно 
маркованого штибу став памфлет англійської 
письменниці Дж. Енгер «Джейн Енгер стає на 
захист жінок» (1589 р.), який викликав не тільки 
читацький, але й певний дослідницький резо-
нанс. Приміром, Дж. Річі та К. Роналд назива-
ють Дж. Енгер «першою жінкою, яка вступила 
в  полеміку з чоловіками», «винахідницею ново-
го стилю жіночого письма» [11, с. 50]. На думку 
Л. Веччі, “plain prose style” Енгер помітно кон-
трастує зі стилем Дж. Лілі й інших ренесансних 
письменників [13, с. 62]. Як вважає Л. Кнопперс, 
Джейн Енгер є однією з тих, хто «намагався 
себе захистити принаймні на сторінках творів, 
які писалися здебільшого вдома» [7, с. 11]. При-
кметно, що саме Джейн Енгер відкриває гале-

рею творів феміністичної спрямованості в ан-
тології «Перші британські феміністки» (1985 р.)  
М. Фергюссон [14, с. 53].

Тож актуальність цієї наукової розвідки по-
лягає в необхідності створення цілісної картини 
інтерпретації жіночої природи в ренесансному 
соціумі, особливо в такому злободенному жан-
рі, як памфлет, який слугує своєрідним віддзер-
каленням смаків і вподобань єлизаветинського 
соціуму. Памфлет Дж. Енгер ще не був об’єктом 
комплексного аналізу в сучасному українсько-
му ренесансознавстві, тож метою статті є ре-
конструкція твору як в історико-літературному 
вимірі, так і в соціокультурному та ґендероло-
гічному аспектах.

Виклад основного матеріалу. Сходжен-
ня на престол Єлизавети Тюдор, яка стала 
для багатьох жінок взірцем для наслідування, 
було причиною емансипації жінок. Варто нага-
дати, що єлизаветинське суспільство вельми 
неоднозначно поставилося до появи на троні 
жінки, і це відбилося на сторінках тогочасних 
памфлетів і трактатів. Так, Джон Нокс став ав-
тором першого гнівного памфлету проти коро-
леви («Перший трубний глас проти жахливого 
правління жінки», 1558 р.), а Джон Бейл («Ката-
лог», 1559 р.), Джон Ейлмер («Гавань справж-
ньої віри та істини», 1559 р.) або Роберт Кроу-
лі, навпаки, змальовували вінценосну особу як 
ідеального монарха. Тож не дивно, що переак-
центація ґендерних стереотипів стала однією з 
прикмет єлизаветинської доби, про що свідчить 
ціла галерея яскравих і незабутніх жіночих об-
разів ренесансної літератури – Феби в «Роза-
лінді» Т. Лоджа, Мелісіни у «Виклику Фортуні» 
Г. Робертса, Елінор у «Пригодах добродія F.J.» 
Дж. Гаскойна та численні образи жінок у конні- 
кетчерівських памфлетах Р. Гріна.

Цілком природно, що апологетика жіночої 
природи почала лунати й зі сторінок тогочас-
них памфлетів. До речі, памфлети на так звану 
«жіночу» тематику були явищем доволі поши-
реним на той час. Так, перу Маргарет Тайлер 
належить переклад першої частини «Дзеркала 
шляхетних діянь і лицарства» (1578 р.), іншим і 
по суті першим ренесансним памфлетом на жі-
ночу тематику став опублікований у 1589 р. пам-
флет Джейн Енгер «На захист жінок» (1589 р.), 
наступна літературна знахідка, уже датована 
XVII  століттям, належить перу Джоан Шарп 
«Захист жінок» (1617 р.), далі привертає ува-
гу праця Маргарет Фокс «Жінки говорять», яка 
побачила світ у 1667 р. Тож окрім релігійно-по-



Серія: Гуманітарні науки, 2017 р., № 3 (50)

5

літичних, літературно-критичних і соціально-по-
бутових памфлетів, які вже вписані в історію 
англійської ренесансної літератури, на аванс-
цені літературного життя з’являється ще один, 
так званий памфлет на «ґендерну» тематику.

Чи не найяскравішим зразком такого пам-
флета є твір Джейн Енгер «На захист жінок» 
(1589 р.). Його авторка, англійка Джейн Енгер, 
не була професійною письменницею й посту-
палася рівнем майстерності таким єлизаветин-
ським “women of letters”, як Мері Сідні, Ізабела 
Вітні або ж Емілія Ланьє, але саме вона запо-
чаткувала своєрідну літературну моду, зверта-
ючись до питань стосовно жінок і водночас від-
криваючи доволі широке поле для подальших 
дискусій. 

Уже в заголовку памфлета авторка декла-
рує власний письменницький імператив: «за-
хистити їх, тобто жінок, від зазіхань набридли-
вого коханця й інших прихильників Венери, які 
користуються жіночою добротою» [4]. До речі, 
привертає увагу той факт, що Джейн Енгер не 
тільки підписується власними ініціалами J. A., 
але й навмисне додає собі статусу такої собі 
“gentlewoman”. Вона в такий спосіб висловлює 
певний протест проти проявів ґендерної асиме-
трії, що виявлялася в улесливому зверненні до 
чоловіків як до «джентльменів», тоді як жінки 
були позбавлені такого права.

У традиційній передмові до читачів авторка, 
по-перше, звертається до всіх “gentlewomen” 
Англії, імовірно, до елітарної читацької ауди-
торії: «хоча я й побоююсь, що Ви поставитеся 
до цього з презирством, що видав на сторінках 
твору мій холеричний темперамент» [4], утім, 
письменниця улесливо ставиться до майбутніх 
читачок, називаючи їх і дотепними [4], і спра-
ведливими [4], вибачається за ймовірні нега-
разди, оскільки саме «гнів змусив написати її 
цей твір» [4]. Інша, друга частина передмови, 
адресована «усім жінкам і шляхетним читачам» 
[4], і в ній доволі чітко простежується настрій ав-
торки у вигляді доволі риторичного запитання:» 
Кого, як не жінок, і ображають, і обмовляють, і 
ставляться до них не так, як треба?» [4]. Далі 
утверджується теза про брехливість чоловіків, і 
Енгер звертається до аудиторії з проханням до-
помогти їй захистити жінок. Звичайно, авторка 
йде в річищі тогочасної літературної традиції, 
використовуючи численні риторичні формули, 
«заграючи» з потенційним реципієнтом твору, 
але соціальна стратифікація потенційного чита-
ча та новаторське на той час звернення до леді 

як до “gentlewomen” свідчать про творчий пошук 
авторки та додають твору певного шарму.

Сам текст памфлета розпочинається з кри-
тики так званого «чоловічого» письма: «Бажан-
ня, коли чоловік воліє показати власні здібності 
в процесі письма, є незаперечним, але чоловіки 
захоплюються радше манерою чи стилем, що 
інколи спотворює зміст, вони настільки захоплю-
ються риторикою, що виходять за межі розумін-
ня й обирають шлях у нікуди» [4]. До недоліків 
«чоловічого» письма авторка відносить і лако-
нічність, і «здатність чоловіків довго розмірко-
вувати над думками» [4]. У такий спосіб Енгер 
не тільки долучається до численних літератур-
но-критичних дискусій стосовно риторичних пи-
тань, але й уперше вступає в полеміку із «силь-
ною» статтю. До речі, є версія стосовно того, 
що цей твір був своєрідною відповіддю на пам-
флет Томаса Орвіна «Після кохання» (1588 р.), 
в якому він звинувачував жінок у тому, що їм не 
варто довіряти. На підтвердження цієї версії є 
текстові пасажі з памфлета Енгер, в яких автор-
ка зізнається, що прочитала одну книгу такого 
собі «набридливого коханця», в якій ідеться 
про людську глупоту та звинувачення всіх жінок 
[4]. Тож не дивно, що саме задекларований у 
передмові до твору гнів став тією рушійною си-
лою, яка надихнула письменницю на написання 
памфлета.

Варто підкреслити, що авторка й надалі кри-
тикує не тільки манеру письма, але й манеру 
розмови чоловіків: «Промови чоловіків є проти 
природи, і саме тому вони є дещо штучними» 
[4]; «Дивно бачити, як чоловіки лестять самі 
собі своїми власними чеснотами» [4]. Звичай-
но, що подібні випади на адресу чоловіків не 
змогли не привернути увагу як читачок, так і 
читачів; до речі, адресування твору жіночій  
аудиторії – це ймовірна літературна стратегія 
авторки, яка сподівається, що її твір не потра-
пить до рук чоловіків. Цілком природно, що цей 
памфлет спричинив своєрідний інтелектуаль-
ний бум серед письменниць, про що свідчать 
твори принаймні Джоан Шарп і Маргарет Фокс, 
які з’явилися вже у XVII столітті. 

Цілком природно, що основний текстовий 
масив памфлета присвячений характеристикам 
чоловіків і жінок і відносин між ними. Авторка не-
одноразово пише про «лестощі, якими рясніють 
брехливі чоловічі душі» [4], про «захопливі про-
мови чоловіків, які, ніби хмари, зникають» [4], 
про «право на володарювання, яке Боги нада-
ли чоловікам» [4], про «лабіринт у кінці чолові-
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чих обіцянок» [4] і постійно використовує епітет 
«ненажерливий коханець» [4] щодо чоловічої 
статі. Жінок же авторка наділяє напрочуд пози-
тивними рисами: «дотепність жінки – це щось 
надзвичайне» [4], «жінки є більше стримани-
ми, ніж чоловіки» [4], «жінки, на відміну від чо-
ловіків, краще розуміють природу людини» [4]. 
Прикметно, що авторка вдається до напрочуд 
феміністичного висловлювання: «І якщо будь-
який чоловік подасть мені руку, коли я буду па-
дати, я йому це не дозволю» [4]. Така яскрава 
апологетично-фемінна модальність памфлета, 
звичайно, є виправданою для твору з подібною 
назвою, але в текстовому просторі твору наяв-
ні також пасажі, які дещо пом’якшують сувору 
«античоловічу» риторику авторки.

Звичайно, на перший погляд може здавати-
ся, що сама авторка є, так би мовити, суворою 
феміністкою, проте суто жіноча риса – бути по-
мічницею чоловіка та його вірною супутницею – 
також знаходить місце в розмірковуваннях 
Джейн Енгер. Так, письменниця неодноразово 
звинувачує жінок у тому, що вони є «надто до-
вірливими» [4], що «чесноти та добре ставлення 
до чоловіків руйнує жінку» [4]. Водночас автор-
ка постійно стверджує, що «жінки є найкращими 
помічницями чоловіків» [4], «жінки є протилеж-
ністю чоловіків» [4] і «без нашої жіночої турботи 
вони б лежали в ліжках, як собака в багнюці» 
[4]. Тож крізь доволі потужний струмінь крити-
ки чоловіків проглядається підсвідоме бажан-
ня жінки бути другою половинкою для чолові-
ка, його вірною супутницею та помічницею, що 
є природним для жінки й усе ж таки має бути. 
Звичайно, що таке бажання можна прочитати 
поміж рядків, оскільки задекларована тематика 
памфлета – не апологетика чоловіків, а захист 
жінок від проявів чоловічої природи.

Цілком природно, що крізь доволі потужний 
критичний струмінь усе ж таки проступає інше 
бажання авторки – знайти ренесансну гармо-
нію буття, ту ґендерну симетрію, що споконві-
ку була основою суспільного життя. Авторка в 
стилі численних ренесансних книг практичного 
спрямування, із властивим для епохи ренесан-
сним практицизмом і прагматизмом дає поради 
як чоловікам, так і жінкам. Сильній статі автор-
ка бажає «частіше прислухатися до жінок» [4], 
«бути більш скромними» [4] і «не демонструва-
ти власну звірячу натуру за допомогою оманли-
вих слів» [4]. Жінкам же вона радить не надто 
довіряти словам чоловіків, завжди триматися 
разом, зберігати всі жіночі чесноти [4]. 

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи ви-
щенаведене, можна сказати, що поява на лі-
тературній авансцені тексту памфлета Дж. Ен-
гер стала доволі помітною культурною подією 
в житті Англії, оскільки це був перший твір не 
на релігійну чи світську тематику. Він у доволі 
неординарній манері презентував ґендерні пи-
тання, причому їхній тематичний діапазон був 
широким – від питань риторики до питань по-
бутового характеру. “Plain prose style”, невибаг-
лива стилістика твору, буденність тематики та 
формульна стихія впізнавання вже знайомих 
стандартизованих життєвих ситуацій свідчать 
про те, що памфлет був орієнтований здебіль-
шого на неелітарну читацьку аудиторію. Автор-
ка не тільки насмілилася задекларувати ідею 
памфлета – захистити жінок, але й також оздо-
била твір численними та доволі зухвалими ви-
падами на адресу чоловіків, що на той час було 
доволі неординарним кроком. Водночас сувора 
риторика дещо пом’якшена в тексті твору ідея-
ми про співіснування чоловіка та жінки, причо-
му жінці відводиться роль помічниці чоловіка, 
якщо він буде поводитися належним чином. 
Тож не дивно, що сам текст памфлета зберіг-
ся до сьогодні, оскільки саме він є не тільки 
яскравою пам’яткою творчості єлизаветинських 
“women of letters”, aле й виконує також «куль-
туртрегерську» (термін В. Демченка) функцію, 
допомагаючи сучасному читачеві створити ці-
лісну картину рецепції ґендерних питань в ас-
пекті діахронії. 

Апологетика жінки, її право існувати в соціумі 
на одному рівні з чоловіком, а інколи й домінува-
ти над представником чоловічої статі є тим ідей-
но-тематичним струменем, що відчутно просту-
пає й на сюжетному, і на семантичному рівнях 
памфлета Дж. Енгер. Він певною мірою розхитує 
вже усталений стереотип смиренної та покірної 
жінки або, використовуючи методологію «ново-
го історизму», виконує функцію «mobility» щодо 
вже наявних культурних кордонів. 
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Памфлет Дж. Энгер «Джейн Энгер встает на защиту женщин» (1589) в социокультур-
ном контексте эпохи

В статье анализируется памфлет английской ренессансной писательницы Джейн Эн-
гер «Джейн Энгер встает на защиту женщин» (1589 г.), который впервые в украинском 
литературоведении становится объектом исследовательского интереса. Тематический 
диапазон памфлета является очень широким – от риторических вопросов до вопросов бы-
тового характера; в тексте произведения отчетливо видна апологетика женской приро-
ды, происходит переосмысление уже устоявшихся стереотипов о роли и месте женщины 
в обществе.

Ключевые слова: женщина, памфлет, ґендер, эпоха Возрождения, стереотип.

Jane Anger’s Pamphlet “Jane Anger, her Protection for Women” (1589) in the sociocultural 
context of the period

The article deals with the analysis of the pamphlet written by the English Renaissance wom-
en-writer Jane Anger “Jane Anger, her Protection for Women” (1589). It is the first time in Ukrainian 
literary studies when it appears in the focus of scientific attention. The themes presented in it are 
quite versatile: rhetoric, everyday life etc. This pamphlet deals with the apology of women’s nature 
and aimed at re-thinking and re-making of the woman’s role in society.

Key words: woman, pamphlet, gender, Renaissance epoch, stereotype.
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ПОЕТИКА ПЕТРАРКІЗМУ: КЛЮЧОВІ РИСИ
У статті проаналізовано основні риси поетики петраркізму. Стверджується, що худож-

ній світ петрарківської лірики ґрунтується насамперед на особливостях «Книги пісень» з її 
оригінальним типом ліричного героя, холодної, непохитної донни зі стандартною зовнішні-
стю, бінарним хронотопом і картиною світу, заснованою на ідеях неоплатонізму. Зверта-
ється увага й на той факт, що тексти Ф. Петрарки були для поетів XV – XVII ст. насам-
перед «готовим матеріалом», риторичною матрицею, яка, будучи на рівні форми доволі 
жорсткою, усе ж дозволяла авторові певні відхилення в процесі створення оригінального 
твору. Саме тому й тематично-проблемне наповнення петраркізму, вкорінене в куртуазну 
культуру, і його риторична стратегія, побудована на принципі антитези, і жанрова форма 
сонета знайшли сприятливий ґрунт у європейських національних літературах.

Ключові слова: дама серця, ліричний герой, ліричний сюжет, петраркізм, поетика,  
Ф. Петрарка, хронотоп.

Постановка проблеми. Сучасне українське 
літературознавство лише тепер починає ста-
вати на позиції, які для західної науки про літе-
ратуру давно стали аксіомами. У зв’язку із цим 
відбувається інтенсивне переосмислення бага-
тьох літературознавчих і історико-літературних 
проблем у напрямку подолання радянських ру-
диментів щодо їх розуміння. Стосується це й 
творчого спадку поетів-петраркістів, які в СРСР 
незмінно тлумачилися як бездарні епігони вели-
кого італійського гуманіста, позбавлені таланту 
й естетичного смаку, тоді як у європейському лі-
тературознавчому дискурсі давно домінує дум-
ка про те, що феномен петраркізму був зумов-
лений самою специфікою ренесансної культури, 
в основі якої лежала ідея про наслідування як 
необхідну умову опосередкування індивідуаль-
ного досвіду. 

Для створення адекватного уявлення про 
петраркізм необхідно, на наш погляд, насампе-
ред виокремити та проаналізувати ті домінанти 
поетичного доробку Франческо Петрарки, які 
виявили найбільшу здатність до продуктивно-
го розвитку в художніх системах інших митців, 
перетворившись на петрарківські константи. Це 

й становить мету пропонованої статті. Зрозумі-
ло, що тут потрібно говорити про рівень змісту 
та форми, тобто аналізувати ідейну концепцію 
петраркізму, з одного боку, і його риторику – з ін-
шого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В українському літературознавстві вже були ок-
ремі спроби виділити основні формально-зміс-
тові риси петрарківського канону. Так, А. Боко-
вець перераховує такі його елементи: сонетна 
форма; метафори й оксюморони, що реалізо-
вуються у варіаціях день/ніч, радість/туга, мир/
війна тощо; образ білявої красуні з холодним 
серцем, котра підноситься на п’єдестал і кохан-
ня до якої допомагає поетові вдосконалюватися 
й підійматися до Бога; мотив поетичної слави 
та переконаність у тому, що досягти її можна, 
оспівавши кохану жінку; роздуми про крихкість 
краси перед обличчям старості й смерті та про 
силу поезії, здатну зупинити час [1, с. 66–67].

Ми можемо погодитися із цим переліком 
лише частково, оскільки, по-перше, сонет, як 
відомо, був не єдиною жанровою формою лю-
бовної лірики в самого Ф. Петрарки, по-друге, 
образ дами серця зазнав значних трансфор-
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мацій у текстах європейських петраркістів (на-
самперед це стосується англійської літератури, 
де кохана жінка, починаючи від найпершого пе-
траркіста Томаса Вайєтта, часто позбавлялася 
божественного ореолу, а в плані зовнішності 
змальовувалася смаглявою, темноокою й тем-
новолосою), по-третє, мотив руйнівного впли-
ву часу на жіночу красу не відігравав однаково 
важливої ролі для всіх петраркістів, хоча доволі 
часто фігурував у петрарківських текстах.

У російській науці про літературу окремі 
аспекти порушеної нами проблеми вивчали 
Д. Соколов [2], О. Луценко [3], І. Шайтанов [4], 
Т. Якушкіна [5]. Серед західних літературознав-
ців теоретичними питаннями петрарківського 
дискурсу займалися такі авторитетні дослідни-
ки, як Ґ. Браден [6], Е. Вілкінз [7], Ґ. Воллер [8], 
Р. Дарлінґ [9], Л. Форстер [10], чиї праці й ста-
новлять методологічну основу нашої розвідки. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед 
зазначимо, що під поетикою петраркізму ми бу-
демо розуміти стійкий комплекс формальних 
елементів петрарківських текстів і відповідних 
їм семантичних блоків. Проте тут також важли-
во звернути увагу на той факт, що тлумачення 
петраркізму як чіткої системи норм є радше оз-
накою сучасної свідомості. Сприйняття поезії 
Ф. Петрарки у XV – XVIІ ст. кардинально відріз-
нялося від сучасного наукового підходу та не 
передбачало сліпого слідування канону, а було 
швидше пристосуванням поетичної традиції до 
індивідуальних особливостей автора і його мис-
тецьких інтенцій. 

Своєрідною точкою відліку ідейного напов-
нення петраркізму виступає типова комуніка-
тивна ситуація петрарківської поезії. Як відомо, 
це любовна лірика, що створюється закоханим/
поетом і звернена до байдужої жінки, яка не від-
повідає героєві взаємністю. Активним началом 
у комунікації є чоловік, саме йому належить 
привілей озвучувати свої почуття та пережи-
вання й намагатися досягти мети (прихильності 
дами серця) через поезію. Фігура самого Ф. Пе-
трарки як закоханого і як поета асоціюється, за 
словами Сари Старм-Меддокс, із «пристрасним 
переслідуванням недоступної дами та праг-
ненням поетичної слави, достойної нагороди – 
лаврового вінка» [11, с. 3]. Традиція «нового 
солодкого стилю», що мала неабиякий уплив 
на італійського митця, диктувала принципову 
недосяжність жінки для закоханого чоловіка 
(унаслідок різних причин, зокрема і її передчас-
ної смерті), результатом чого стала загальнові-

дома фрустрація протагоніста петрарківської лі-
рики. Але такий стан речей вступав у конфлікт із 
природними еротичними бажаннями чоловіка.  
У Ф. Петрарки він частково вирішувався за до-
помогою релігійного складника дискурсу. 

За Л. Форстером, петраркізм засновувався 
на базовій конвенції, згідно з якою «жінка роз-
міщується на п’єдесталі, і ми вступаємо в осо-
бливий світ, де домінують жінки, побачені очима 
чоловіків, котрі обожнюють їх і прагнуть їхньої 
любові» [10, с. 2]. Витоки цієї конвенції лежать 
ще в поезії трубадурів, де подібний статус жінки 
був покликаний компенсувати можливість забо-
ронених позашлюбних інтимних стосунків. Саме 
у творчості провансальських поетів виникає тен-
денція розглядати кохання як відблиск небесної 
краси й любові, натомість у поезії Данте Аліг’єрі 
та стильновістів любовне почуття вже практич-
но втрачає мирський характер, у результаті чого 
кохання до жінки поступово перетворюється на 
подобу релігійного культу. Проте суттєвою від-
мінністю від традицій трубадурів чи італійських 
поетів ХІІІ ст. був глибокий філософський зміст, 
закладений у любовній ліриці Ф. Петрарки, кон-
че необхідний для її повноцінного розуміння. 

Художній світ петрарківської поезії найзруч-
ніше, на нашу думку, аналізувати через харак-
теристику його центральних елементів – героя, 
героїні, ліричного сюжету та часопростору.

Ліричний герой петрарківських поезій – це 
інтелектуал, особистість, схильна до глибокої 
рефлексії та постійного самоаналізу. Коло його 
роздумів доволі широке: це й кохана жінка, і 
друзі та покровителі, і колеги за пером, і бать-
ківщина, і поезія, і політика, і Бог, і багато іншо-
го. За своїм культурно-соціальним статусом він 
або належить, або тяжіє до куртуазного світу, 
орієнтуючись на комплекс естетичних і світо-
глядних установок, характерний для придвор-
ної культури. Ідейне й емоційне осердя його 
духовного життя становлять дві основні про-
блеми – кохання й краса, сприйняті в контексті 
неоплатонічної філософії. При цьому філосо-
фія неоплатонізму визначає не лише розуміння 
цих категорій у петрарківському тексті, але й 
засадничі риси картини світу, утіленої в ньому. 
У її центрі – кохана жінка, утілення божествен-
ної краси й усіх можливих людських чеснот. Її 
фізична й духовна досконалість – це та міра, 
той найвищий естетичний і моральний ідеал, на 
фоні якого ліричному героєві відкривається його 
власна недосконалість, а то й нікчемність. Тому 
образні ряди донни та закоханого в неї героя ви-
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будовуються в петрарківській ліриці як полярні 
системи, за принципом антитези «верх – низ». 
Зі  світом першої пов’язані поняття чистоти, кра-
си, доброчесності, гармонії, зі світом другого – 
поняття бруду, зла, гріха, хаосу. Не варто також 
забувати й про те, що ліричний герой петрарків-
ського дискурсу – це насамперед поет. Проте, 
як зазначає Т. Якушкіна, «з усіх знайомих <…> 
понять поетичної творчості – натхнення, горін-
ня, захвату – героєві петраркізму знайоме лише 
одне – муки» [5, с. 161]. Розглядаючи власну 
поетичну практику як засіб зваблення коханої 
жінки, він зрештою приходить до розчарування 
в слові, констатуючи його нездатність виразити 
нюанси складних драматичних почуттів, що ви-
рують у його душі, і донести їх до дами серця. 
Отже, мотив поетичної творчості набуває в пе-
траркізмі особливого забарвлення.

Героїня петрарківських текстів – це передов-
сім сукупність зовнішніх рис, позаяк її внутріш-
ній світ здебільшого постає перед нами глибоко 
прихованим. Однією з базових складових частин 
петрарківського поетичного дискурсу є типовий 
портрет донни, структурними елементами якого 
є очі, щоки, рот (губи й зуби), а також волосся. 
Можуть також згадуватися брови, допускалися 
акценти на шиї, руках чи грудях. Кожна з описа-
них частин тіла неодмінно мала виражати ідею 
божественної краси, що у філософії неоплато-
ніків розумілася як світло, у зв’язку з чим в опи-
сах зовнішності героїні переважали метафори 
сонця, зірок, сяючого проміння. Також відомим 
фактом є потяг петраркістів до використання 
в цьому контексті художніх образів, пов’язаних 
із різного роду коштовностями: золотом, діаман-
тами, дорогоцінним камінням тощо. Засадничо 
портрет жінки мав змальовувати не конкретну 
людину, а саму ідею краси, саме цим аспектом і 
пояснюється його стереотипізація, сталий набір 
топосів, які, до слова, могли застосовуватися 
не лише щодо донни, але й у текстах, зверне-
них до друзів, покровителів, правителів, під час 
складання чоловічого портрета жінками-петрар-
кістами тощо. 

Ліричний сюжет. Точкою відліку лірично-
го сюжету петрарківського поетичного тексту є 
зустріч героя з донною. Цей момент осмислю-
ється не лише як центральна чи доленосна по-
дія в житті, але як, власне, його початок – до 
зустрічі з коханою жінкою герой ніби й не жив. 
Основними подіями у світі ліричного героя ста-
ють відтепер служіння та поклоніння коханій 
жінці, захоплення й замилування нею в різних 

ситуаціях, описаних у «Книзі пісень»: прекрасна 
донна в колі подруг; донна на фоні весняної чи 
літньої природи; донна, що промовляє до лірич-
ного героя; донна, що розглядає своє відобра-
ження в струмку або ж у дзеркалі. Дещо пізні-
ше виникають і нові сюжети, пов’язані з чіткою 
орієнтацією петрарківської лірики на смаки та 
вимоги куртуазної культури: донна, що граєть-
ся з песиком чи пташкою; донна на святі; донна 
в  колі придворних тощо.

Історично поетична продукція петраркістів 
набувала різноманітних форм (окремі поезії, ци-
кли, антології, колективні ліричні книги), проте 
класичною жанровою формою європейського 
петраркізму варто, очевидно, вважати не сонет, 
а збірку поезій із наскрізною сюжетною лінією, 
побудовану за зразком «Канцоньєре». У най-
більш загальних рисах цей сюжет можна визна-
чити як сходження «любовною драбиною» – від 
споглядання земної краси до розуміння її бо-
жественної суті та долучення до самого Бога. 
При цьому переміщення з одного щабля драби-
ни на інший дуже часто марковане в ліричному 
тексті петраркістів як зміна просторових коорди-
нат, рух ліричного героя з однієї точки до іншої. 
У зв’язку із цим варто зупинитися ще й на про-
блемі петрарківського хронотопу.

Хронотоп. Оскільки світи ліричного героя 
й донни в петрарківському дискурсі подаються 
в контрастному зіставленні, то логічно, що ча-
сопростір героїні не тотожний часопросторові 
героя. У світі донни, де панують абсолютні ка-
тегорії, рух часу є лише ілюзорним. Це підтвер-
джується тим фактом, що краса жінки з віком 
не марніє. Час петрарківської героїні – це ста-
тичний, умовний час високої любовної поезії. 
Натомість часу героя притаманна природна ди-
наміка, він пов’язаний з усвідомленням невідво-
ротності вікових змін і недовготривалості земної 
краси. Це час звичайної земної людини, і донна, 
як створіння, що належить обом світам одно-
часно, теж підпорядковується його законам, є 
смертною.

В умовно-реальному світі художнього твору 
час невіддільний від простору. З різними образа-
ми часу в петрарківському дискурсі корелюють 
і різні образи простору. Гармонії та досконалій 
красі донни відповідають елементи ідеального 
пейзажу: м’який вітерець, прохолода затінку, зе-
лень дерев, дзюркотливий струмок, пахучі квіти 
й трави, мелодійний спів пташок. Образ лірич-
ного героя натомість співвідноситься з елемен-
тами дикого, а іноді навіть інфернального пейза-
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жу, що пов’язується з категорією гріховного (ліс, 
хащі, скелі тощо). Перебування кожного з героїв 
у власному хронотопі характеризується стійки-
ми ознаками. Донна найчастіше змальовується 
статичною – вона або стоїть, або сидить. І на-
віть тоді, коли на зміну статиці приходить дина-
міка, ефект руху здебільшого відсутній, оскіль-
ки зміни пейзажу просто не відбувається. Для 
ліричного героя натомість характерний перма-
нентний рух: він подорожує й безцільно блукає, 
шукає присутності донни й переховується від 
жорстокого Амура, намагається втекти від свого 
трагічного кохання і йде йому назустріч – таким 
чином виражається його внутрішній неспокій, 
боротьба та суперечливість почуттів, з одного 
боку, і моральний поступ – з іншого.

Отже, в основі петрарківського дискурсу – 
світоглядна парадигма, закорінена у філософії 
неоплатонізму, і відповідна їй картина світу. Ра-
зом із тим, неможливо заперечувати й той факт, 
що петраркізм був сприйнятий у європейських 
літературах насамперед як риторичний код, ви-
користовуваний у конкретній комунікативній си-
туації. Ця його особливість перебуває в прямо-
му зв’язку з клішованістю поетичної мови тих же 
трубадурів, для яких, як відомо, кожна жанрова 
ситуація вимагала відповідної мовної стратегії. 
Подібне явище спостерігалося й у петраркізмі. 
Змістове наповнення текстів, що традиційно 
зараховуються до цього літературного дискур-
су, могло змінюватися залежно від низки різних 
причин, проте його риторичні й стилістичні при-
йоми залишалися незмінними протягом століть. 
Таким чином, сприйняття петраркізму означало 
насамперед прийняття риторичної стратегії, 
без якої поет, що обрав для творчості любовну 
тему, просто не міг обійтися. Більше того, саме 
стилістичні прийоми стали тими художніми еле-
ментами, які виявилося найлегше «імпортува-
ти» до європейських літератур та індивідуаль-
них авторських поетик, позаяк вони могли бути 
успішно відображені в перекладах з італійської 
мови та використані при цьому в інших кому-
нікативних ситуаціях, а не лише петрарківській. 
Будучи повтореними іншою мовою, вони збері-
гали оригінальну образність, але за необхідно-
сті набували й додаткових конотацій. Водночас 
неможливість уникнути «диктатури» риторично-
го коду, детермінована характером самої епохи, 
що часто визначається в науці про літературу 
як доба «готового слова» (термін Е. Курціуса), 
привертала до текстів Ф. Петрарки увагу не 
лише тих поетів, котрі хотіли його наслідувати, 

але й тих, хто намагався вступити з італійським 
автором у літературну полеміку, що забезпечи-
ло петраркізму надзвичайні масштаби й ареал 
поширення.

Одним із ключових прийомів риторичної сис-
теми петраркізму є метафора особливого типу, 
що описує стан закоханого за допомогою по-
єднання антитетичних образів вогню та льоду, 
тобто побудована за принципом оксюморону. 
В історичній перспективі варто зазначити, що 
цей троп є «загальним місцем», топосом любов-
ної поезії взагалі, що застосовувався ще з часів 
античності, однак саме в ліриці Ф. Петрарки та 
його наступників він зайняв домінуючу позицію, 
фігура оксюморону вкорінилася в ролі основної 
риторичної стратегії петрарківської поезії. При 
цьому аналізований троп реалізовував себе не 
лише у формі протиставлення вогню та льоду, 
спеки та холоду, але й у найрізноманітніших ва-
ріаціях (радість – сум, свобода – полон, мир – 
війна, день – ніч тощо).

Із погляду самої структури названого тропа 
можна говорити про наявність у літературоз-
навстві низки невирішених проблем. Як зазна-
чає німецька дослідниця Р. Лахман, «близькість 
оксюморона до дотепно-винахідливої мета-
фори (кончетті/концепту – М. М.) і його відме-
жування від антитези є питаннями, які ще не-
обхідно розробити» [12, с. 120]. Оксюморон є 
двочленною фігурою, для реалізації якої по-
трібно два концепти, які, по-перше, вже самі со-
бою утворюють повноцінні смислові системи, а 
по-друге, передбачають взаємовиключення на 
семантичному рівні. Таке подвійне протистав-
лення приводить до утворення ефекту подво-
єного контрасту, коли кожен конститутивний 
елемент відображає протилежний йому й вод-
ночас перебуває з ним у метонімічних зв’язках. 
Паралельно із цим кожна зі складових частин 
оксюморона набуває властивостей метафо-
ри, надаючи тим самим буквального значення 
іншій. Тобто, як бачимо, оксюморон є надзви-
чайно динамічною фігурою, у якій відбувається 
постійний процес смислоутворення й смислоза-
перечення, оскільки його елементи постійно й 
доповнюють, і заперечують один одного, пере-
буваючи на межі взаємознищення.

Стосовно використання цього тропа в пе-
трарківському дискурсі можна виділити кіль-
ка основних положень. Насамперед, потрібно 
звернути увагу на те, що у Ф. Петрарки ви-
користання оксюморону, як блискуче проде-
монстрував у своєму дослідженні Л. Форстер, 
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характеризується збалансованістю протилеж-
ностей. Взаємовиключні концепти перебувають 
у «Книзі пісень» у рівновазі, відображаючи, але 
не заперечуючи один одного – холод урівно-
важується вогнем і навпаки, надія врівноважу-
ється відчаєм і т. п. У результаті петрарківська 
метафора сприймається й усвідомлюється як 
органічна єдність, що знаходить підтверджен-
ня в досконалій сонетній формі із закладеною 
в ній ідеєю тези – антитези – синтезу. Найкраще 
ця її властивість відчутна в CXXXII і CXXXIV со-
нетах, знаних у науці як «Icy Fire sonnets»  
(буквально – «крижано-вогняні сонети»), що є 
концептуальними для петрарківського поетич-
ного дискурсу (і саме вони, до слова, найчас-
тіше наслідувалися європейськими наступни-
ками Ф. Петрарки). Також варто зазначити, що 
подібна збалансованість відображається й на 
етичному рівні «Канцоньєре», – гострота еро-
тизму та гріховність петрарківського ліричного 
героя певною мірою згладжується його релігій-
ністю. Такими вбачаються основні риси петрар-
ківської поетики.

Висновки і пропозиції. Художній світ євро-
пейської петрарківської лірики ґрунтується на-
самперед на особливостях «Книги пісень» з її 
оригінальним типом ліричного героя, холодної, 
непохитної донни зі стандартною зовнішністю, 
бінарним хронотопом і картиною світу, засно-
ваною на ідеях неоплатонізму. Домінуючою 
стилістичною фігурою петрарківської лірики є 
при цьому оксюморон. Також потрібно зверну-
ти увагу й на той факт, що тексти Ф. Петрарки 
були для поетів XV – XVII ст. насамперед «гото-
вим матеріалом», риторичною матрицею, яка, 
будучи на рівні форми доволі жорсткою, усе ж 
дозволяла авторові певні відхилення в проце-
сі створення оригінального твору. Саме тому й 
тематично-проблемне наповнення петраркізму, 
вкорінене в куртуазну культуру, і його риторич-
на стратегія, побудована на принципі антитези, 
і жанрова форма сонета знайшли сприятливий 
ґрунт у європейських національних літературах.

У своїй розвідці ми торкнулися лише най-
більш суттєвих рис петрарківської поетики. Зро-

зуміло, що петраркізм як доволі складне есте-
тико-літературне явище повинен бути вивчений 
набагато глибше.
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Маркова М. В. Поэтика петраркизма: ключевые черты
В статье проанализированы основные черты поэтики петраркизма. Утверждается, 

что художественный мир петраркистской лирики основывается, прежде всего, на осо-
бенностях «Канцоньере» с ее оригинальным типом лирического героя, холодной, непоко-
лебимой донной со стандартной внешностью, бинарным хронотопом и картиной мира, 
основанной на идеях неоплатонизма. Обращается внимание и на тот факт, что тексты 
Ф. Петрарки были для поэтов XV – XVII вв., прежде всего, «готовым материалом», ритори-
ческой матрицей, которая, будучи на уровне формы довольно жесткой, все же позволяла ав-
тору определенные отклонения в процессе создания оригинального произведения. Именно 
поэтому и тематически-проблемное наполнение петраркизма, укорененного в куртуазную 
культуру, и его риторическая стратегия, построенная на принципе антитезы, и жанровая 
форма сонета нашли благоприятную почву в европейских национальных литературах.

Ключевые слова: дама сердца, лирический герой, лирический сюжет, петраркизм, поэ-
тика, Ф. Петрарка, хронотоп.

Markova M. Poetics of Petrarchism: basic features
The article analyzes main features of Petrarchan poetics. It is argued in it that the world of Pe-

trarchan poetry is based primarily on the peculiarities of the “Canzoniere” with its original type of the 
lyrical hero, cold, stubborn mistress with a standard appearance, binary chronotope and a picture of 
the world based on the ideas of Neoplatonism. Attention is also drawn to the fact that for the poets of 
the XVth – XVIIth centuries F. Petrarch’s texts existed first of all as a «finished material», a rhetorical 
matrix, which, being rather rigid at the level of the form, nevertheless allowed the author some de-
viations in the process of creating the original work – that is why the thematically-problematic filling 
of Petrarchism, rooted in courtly culture, and its rhetorical strategy, constructed on the principle of 
antithesis, and the genre of sonnet found a favorable ground in European literature.

Key words: chronotope, F. Petrarch, lyrical hero, lyrical plot, mistress, Petrarchism, poetics.
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СИНТАКСИЧНИЙ ПОВТОР ЯК СТИЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ 
ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОВИ (НА МАТЕРІАЛІ  
РОМАНУ ШАРЛОТТИ БІНҐХЕМ «THE WHITE MARRIAGE»)
У статті розглядається стилістична значущість синтаксичного повтору та його ко-

мунікативно-прагматичний потенціал. Здійснено типологізацію синтаксичного повтору  
й аналіз виконуваних його різновидами функцій у художньому просторі роману Шарлотти 
Бінґхем «The White Marriage». 

Ключові слова: синтаксичний повтор, афективність, значущість, комунікативно-праг-
матичний, перлокутивний. 

Постановка проблеми. Сукупна стилістич-
на значущість художнього твору формується не 
лише словотвірними, лексичними, образними, 
але й синтаксичними засобами, стилістичне 
забарвлення яких виникає в певних комуніка-
тивних ситуаціях. Одним із найпродуктивніших 
засобів вираження стилістичного забарвлення 
є синтаксичний повтор.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема визначення синтаксичного повтору 
та його різновидів отримала теоретичне об-
ґрунтування в роботах багатьох мовознавців, 
зокрема І.В. Арнольд [1], М.П. Брандес [2], 
О.П. Воробйової [7], Є.В. Джанджакової [5], 
Ю.А. Дригіної [3], Н.П. Кабанової [5], В.А. Куха-
ренко [4], Н.І. Лихошерст [7], О.М. Мороховсько-
го [7], Д.Е. Розенталя [5], Ю.М. Скребнєва [6], 
З.В. Тимошенко [7] та ін., однак, незважаючи на 
дослідження та широке використання синтак-
сичного повтору, яке засвідчується мовною та 
мовленнєвою практикою, це явище, як і його 
комунікативно-прагматична значущість у кому-
нікативному просторі художнього твору, зали-
шається недостатньо вивченим, що зумовлює 
актуальність цієї статті.

Мета статті – описати синтаксичний повтор 
як категорію стилістики, здійснити типологізацію 

синтаксичного повтору та визначити його роль у 
вираженні авторської мови (на матеріалі рома-
ну Шарлотти Бінґхем «The White Marriage»).

Виклад основного матеріалу. Синтаксич-
ний повтор – це фігура мовлення, яка полягає 
в повторенні слів, словосполучень або синтак-
сичних конструкцій, що в умовах достатньої 
тісноти синтагматичного ряду виконують одна-
кову синтаксичну функцію чи характеризуються 
повною або частковою синтаксичною ідентич-
ністю. Як стилістичний засіб синтаксису повтор 
розширює формальне наповнення речення чи 
висловлювання, передбачаючи цілеспрямо-
ване відхилення від нейтральної синтаксичної 
норми, для якої достатньо одноразового ви-
користання певного елемента [1, c. 200]. Ос-
новним критерієм класифікації синтаксичного 
повтору в нашому дослідженні є принцип пов-
торення синтаксичної позиції лексичної одиниці 
або структурно-синтаксичної моделі в кожному 
наступному (контактно розташованому) реченні 
чи його частині з (частково) відмінним лексич-
ним наповненням. Тому синтаксичний повтор 
поділяється нами на явища, перелічені нижче.

– Анафора, тобто повтор початкового еле-
мента в низці речень, що слідують одне за 
одним [2, с. 104]. В авторській мові Шарлотти 
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Бінґхем цей різновид повтору реалізується за 
допомогою лексем і синтаксем. 

“Daydreams were dangerous; her mother often 
told her that. Daydreams led people to having 
false ambitions, being discontented...” (анафо-
ричний повтор лексем)[5, с. 32].

“What a bit of luck to have Arietta come 
here and then for her to find a room for me, and 
everything like that. Really, what a bit of luck, 
because I know no one in London…” (анафорич-
ний повтор синтаксем)[5, с. 336].

– Епіфора, тобто повторення кінцевого 
елемента у двох або більшій кількості речень, 
що слідують одне за одним [2, с. 104]. Епіфо-
ричний повтор, який подібно до анафорично-
го реалізується лексемами та синтаксемами, 
у художньому просторі роману «The White 
Marriage» представлено, зокрема, такими 
структурами: 

“You were pointing her out in Vogue only last 
month, remember? The article about style in post-
war Britain – she was picked out as the one with 
the most, remember? <…> You must remember” 
(епіфоричний повтор) [5, с. 96].

“We cannot expect the Little Puppy’s parents to 
be on our side. They have never pretended to be 
on our side” (епіфоричний повтор синтаксем) 
[5, с. 327].

– Симплока, тобто комбінацію анафори й 
епіфори у структурі двох або більше суміжних 
висловлювань (строф, абзаців тощо) [4, с. 141], 
причому для її утворення достатньо повного 
відтворення першої та часткового останньої чи 
навпаки. 

“I still think it looks frightful; black tie at a ball 
looks frightful,” Randy went on inexorably. “Quite 
frightful. And I dare say from the look of the young 
men half of them are wearing made- up bow ties at 
that…” [5, с. 60]. 

– Синонімічний повтор, який полягає  
у використанні синонімічних лексичних засобів 
для позначення певної реалії, процесу, дії, їх 
властивостей, ознак тощо в межах одного ре-
чення, висловлювання, надфразної єдності. 

“Arietta stared for a second into Randy 
Beauchamp’s round, smooth, unlined yet middle-
aged face” [5, c. 249].

Повтор такого типу є одним із найбільш зна-
чущих засобів забезпечення афективності діа-
логічного мовлення персонажів і реалізується 
в різних комунікативно-прагматичних ситуа-
ціях із позначкою «емоційна збудженість», що 
зумовлене широкою варіативністю лексичних 

одиниць, які використовуються для рефренної 
маніфестації думки. Наприклад: 

“… I did dance every dance, and I never had 
to sit out, not once.” –“Well, then!” Arietta clasped 
her hands over her knees <...> “How perfectly 
marvellous, how perfectly perfect” [5, c. 70–71].

– Синтаксичний повтор, яким є перелік і його 
ускладнені різновиди – акумуляція й амплі-
фікація. Перелік – це повторення однорідних 
синтаксичних одиниць різного об’єму в межах 
закінченого висловлювання [2, c. 102]. В автор-
ській мові Шарлотти Бінґхем він слугує засобом 
конкретизації інформації, деталізованого опи-
су предметів і явищ, підкреслення кількості та 
різноманіття реалій навколишньої об’єктивної 
дійсності. 

“Deauville, Trouville, Paris, gold trinkets, 
junkets to Venice – he could deny his present 
love nothing…” [5, с. 160–161].

“Couldn’t do that now, not with this lot turning 
the country upside down and inside out, making 
laws for this and laws for that, turning England 
into some kind of police state” [5, с. 93].

Перелік у межах складного речення утворю-
ється через включення до його складу подіб-
них підрядних або простих речень, об’єднаних 
сурядним зв’язком, які, взаємодіючи, утворюють 
паратактичний ланцюг. Згідно з І.В. Арнольд, 
така взаємодія синтаксичних структур у межах 
складного речення утворює специфічний різно-
вид повтору – синтаксичну конвергенцію, тоб-
то групу з декількох елементів, що збігаються за 
функцією й об’єднані однаковим синтаксичним 
відношенням стосовно слова чи речення, якому 
вони підпорядковуються [1, c. 210]. Залежно від 
наявності формально вираженого семантично-
го підсумку в кінці синтаксичної конвергенції ви-
діляють два типи фігур, які в стилістиці отрима-
ли назву акумуляція й ампліфікація.

Акумуляція – це стилістична фігура, що 
полягає в нагромадженні у межах одного ре-
чення або надфразної єдності конструкцій чи 
їх частин, формально виражених підрядними 
реченнями або простими, об’єднаними суряд-
ним зв’язком, які слідують одне за одним, ви-
конують одну синтаксичну функцію, підпоряд-
ковуються одному базовому слову чи реченню, 
характеризуючи певну реалію навколишньої 
дійсності, процес, дію, її ознаки, властивості 
тощо. Наприклад: 

“She gazed round her at the white painted 
walls of her little bed-sitter, at the cupboards, 
at the simple cotton curtains” [5, с. 342].
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“It seemed that had not her mother had 
the misfortune to give birth to Arietta, Audrey 
could have been an elegant woman attending 
fashionable parties where hostesses entertained 
glamorous guests, where life was easy and 
sophisticated, where attractive women met rich 
men who whisked them away to lives of luxury”  
[5, с. 85–86].

Ампліфікація – це стилістична фігура, за 
якої, на відміну від акумуляції, кінцевий ефект 
нагромадження синтаксично паралельних 
структур підсилюється замикаючою фразою, 
що слугує формально-семантичним узагаль-
ненням – підсумком їх сукупного змісту (інши-
ми словами – ампліфікується). У художньому 
просторі роману Шарлотти Бінґхем «The White 
Marriage» ампліфікація представлена різними 
моделями, які характеризуються значним кому-
нікативно-прагматичним потенціалом. По-пер-
ше, вона реалізується на рівні речення. 

“The lightness of the food, the perfection of 
the wines, their choice, even the glitter of the 
Waterford glasses, and the solid- silver knives 
and forks, all combined to seduce him, until, as 
they moved back into the Blue Room, he found he 
had not stopped enjoying himself for almost two 
hours” [5, с. 163].

По-друге, її стилістична значущість актуалі-
зується на рівні надфразної єдності, де останнє 
речення слугує загальним висновком до попе-
редньо вжитих паралельних синтаксичних кон-
струкцій. 

“In the next minutes, as the noise and chatter 
swelled around her, and the sunlight filtered 
through the windows on to the variety of stuffs 
and feathers, sequins and buttons, tiny swathes 
of silk velvets, flowers and veiling, the realisation 
gradually came to her that she had been freed 
from her toys and her old school books, from 
the pink and white curtains of her room with the 
bobbled fringe that ran down the sides, from 
the steady, unvaried life of Rushington, from 
her parents’ silently reproachful eyes, from the 
night-time sound of the hunting owl hooting 
on its way to the Downs; from the Vauxhall 
breaking down; from Clem Arkwright’s Garage; 
from the butcher who liked to tease her as if 
she was still a schoolgirl. She had been freed 
from the whole tangle of her ordinary, happy 
childhood” [5, с. 377–378].

Приклади засвідчують, що ефективність аку-
муляції й ампліфікації залежить від кількості 
повторюваних синтаксичних структур і відрізка 

мовлення, у межах якого вони реалізуються. 
Останній приклад ілюструє, що ефективність 
синтаксичної конвергенції в більшості випад-
ків підсилюється використанням інших стиліс-
тичних прийомів, зокрема синтаксичного пара-
лелізму, анафоричного повтору лексеми from,  
синонімічного повтору noise and chatter, пар-
ного переліку stuffs and feathers, sequins and 
buttons, багаточленного переліку із асиндето-
ном, який поєднує одним сполучником два чле-
ни речення, – tiny swathes of silk velvets, flowers 
and veiling. 

Перелічувані елементи пов’язуються в ме-
жах синтаксичної структури в безсполучниковий 
(асиндетон), багатосполучниковий (полісинде-
тон) або змішаний спосіб, тому тип зв’язку, що 
виникає між ними, є важливою синтаксичною 
характеристикою переліку та його різновидів, 
збагачуючи висловлювання додатковими екс-
пресивно-стилістичними відтінками. 

– Асиндетон – це тип синтаксичного повто-
ру, різновид сурядного зв’язку, який з’єднує еле-
менти, що перелічені в безсполучниковий спо-
сіб. Речення з асиндетоном характеризуються 
лаконічністю викладу інформації, акцентуючи 
увагу читача на перелічуваних елементах; його 
комунікативно-прагматичний вплив у корпу-
сі синтаксичних будов зворотно пропорційний 
кількості членів і синтагм, пов’язаних безспо-
лучниково. Наприклад:

“They both stood for a few seconds in reverential 
silence, gazing at the motor car, remembering 
her in her glory days before the war” [5, c. 92].

“Sunny looked round the room in which they 
were sitting, noting the vast arrangements of 
hothouse flowers, the large blue vases, the 
marble columns, the carved gold picture frames, 
the vast eighteenth-century rug” [5, c 106].

На противагу полісиндетону, введення яко-
го у висловлювання забезпечує розміреність, 
протяжність викладу авторської думки, викори-
стання асиндетона надає синтаксичній будові 
різкості, суворості та може навмисно використо-
вуватися в будь-яких типах мовлення автора чи 
персонажів для відображення емоційно напру-
жених комунікативно-прагматичних ситуацій 
типу «співбесіда», «вимагання» тощо, надаючи 
висловлюванню ефект квапливості. 

“The butler threw open the door <…>. –  
“A young lady come for the interview,” he 
announced from the door …  the woman finished 
writing something. She finally looked up. “Sit 
down,” she said <…>. Arietta sat down carefully 
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and with due consideration to the usual niceties: 
no crossing of ankles, skirt to be arranged 
decorously, gloved hands held loosely in the 
lap” (комунікативно-прагматична ситуація 
«співбесіда») [5, c. 187–188].

“Of course, now that Arietta is able to go out to 
work, it seems to me, after all I have done for her, 
that it is only right that she could contribute to the 
household, find a job locally, pay me weekly for 
her keep, help towards the expense of running 
the place” (комунікативно-прагматична ситу-
ація «вимагання») [5, c. 355].

– Полісиндетон – це різновид сурядного 
зв’язку, що з’єднує більшу кількість елементів, 
які перераховуються, супроводжуючи кожен 
сполучником [2, с. 102]. Полісиндетон є ще од-
ним різновидом синтаксичного повтору. Ступінь 
афективності висловлювань із позицій полісин-
детона, подібно до асиндетона, зворотно про-
порційний кількості повторюваних сполучників, 
що виступають засобом рематизації – виражен-
ня найбільш значущої з позиції автора-творця 
частини інформації. При цьому багаторазове 
повторення сполучників надає викладу худож-
нього твору розміреності, урівноваженості, про-
тяжності, що засвідчується авторською мовою 
Шарлотти Бінґхем. 

“She was required, daily, to attend secretarial 
college, study, and help around the house, just as if 
nothing had happened in her life, just as if she was 
not engaged to Gray Wyndham, just as if she had 
not scandalised the neighbourhood by acquiring 
a fiance at what was generally considered far too 
young an age; just as if she had not won over 
Jocelyn Wyndham’s heart…” [5, с. 227].

“Strangely indifferent, I don’t know why. 
Perhaps it is the hot weather, or perhaps it is the 
time of year, and the hot weather, neither August, 
nor May, neither autumn nor spring. Or perhaps 
it is the growing realisation that I am indifferent”  
[5, c. 272]. 

– Одним із різновидів повтору на синтак-
сичному рівні, стилістичним засобом, на яко-
му в більшості випадків ґрунтуються перелік, 
ампліфікація й акумуляція, вважають парале-
лізм. Паралелізм – це повтор синтаксичної 
будови двох або більше речень чи їх частин. 
Із формального погляду, паралелізм є синтак-
сичною еквівалентністю сусідніх конструкцій, 
повтором не окремих слів, а синтаксичної мо-
делі в цілому. Залежно від типу та складності 
конструкцій, які повторюються, його поділяють 
на мікропаралелізм і макропаралелізм, тобто 

засіб організації малих і великих форм відпо-
відно.

Мікропаралелізм – це паралелізм у межах 
одного речення, за якого один його член (обста-
вина, додаток, означення) утворює паралельні 
конструкції [3, с. 150], що, зокрема, ілюструють 
синтагми такого типу в авторській мові Шарлот-
ти Бінґхем. 

“…Where else is the company amusing, the 
food exquisite and the atmosphere so relaxed 
that we all give of our best” [5, c. 40].

“The food was delicious, the women 
decorative, and Gray was, as always, the perfect 
guest…” [5, c. 44].

Макропаралелізм – це паралелізм само-
стійних речень або низки підрядних речень  
[3, с. 150]. У корпусі роману «The White Marriage» 
макропаралелізм ілюструють, серед інших, такі 
синтаксичні одиниці: 

“Her father worked for a company that helped 
restore old buildings, which was why <…> he 
was not at all rich, which was also why her 
mother had a service altering and refashioning 
ball gowns…” [5, c. 12–13];

“Gray walked down the room, looking round 
appreciatively at the Victorian watercolours 
on die wall, at the tweed-covered books on 
shelves either side of the fireplace, at the highly 
polished fire irons, at the neat pile of kindling, 
strips of newspaper, and raggedly cut items of 
wood from every and any source” [5, c. 21].

У сучасній мовознавчій літературі парале-
лізм розглядають як важливий засіб текстотво-
рення, який реалізується в повній або частковій 
(неповній, незакінченій) формах. Повний пара-
лелізм – це абсолютний повтор структури одно-
го речення в наступному. Синтаксично ідентич-
ні конструкції мають значний комунікативний 
потенціал, характеризуються високим ступенем 
афективності й часто супроводжуються лексич-
ним повтором. 

“When the basement was flooded in the winter, 
where vas Nephew Sam? In Morocco painting 
in kasbahs, smoking a hookah, and acquiring 
a taste for wearing a fez. When the lady upstairs 
came through the dry rot in the ceiling, where was 
Nephew Sam? In Cornwall painting fishermen, 
smoking Capstan, and acquiring a taste for 
wearing fishermen’s jumpers” [5, c. 280].

“Who wouldn’t want Dilke to have loved you, 
as you deserved? Who would not want you to 
have been able to love Dilke as you wanted?” 
[5, c. 453].
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На відміну від повного паралелізму, част-
ковий паралелізм позбавлений повного симе-
тричного повторення. Частковий (неповний, 
незакінчений) паралелізм – це повтор декількох 
синтаксичних одиниць у межах одного речення 
чи суміжних речень [3, с. 151]. Високим кому-
нікативно-прагматичним потенціалом і перло-
кутивним ефектом у контексті авторської мови 
Шарлотти Бінґхем володіють синтагми, які мак-
симально наближені до повністю паралельних, 
однак не відповідають їм через відсутність пев-
них формальних характеристик. 

“Sunny indicated for Gray to step into the hall, 
after which she pointed at a telephone on the hall 
table. It was polished, it was dusted, and it 
stood on a mat” [5, c. 18].

“The light being the future, the dark being 
the present” [5, c. 354]. 

Частково ідентичні з позицій синтаксису кон-
струкції в корпусі роману представлені зокрема 
такими одиницями: 

“She stood up and, going to a heavy glass 
ashtray, she stubbed out her Turkish cigarette in 
its gleaming, immaculate centre” [5, c. 326]; 

“In the ordinary way Arietta would have been 
looking forward to Sunny coming to London; 
would have resolved to put flowers in the room 
strove her own” [5, c. 309].

– Особливим різновидом повтору в межах 
синтаксису речення є синтаксична тавтоло-
гія, тобто повторення тотожних за смислом і 
граматично синонімічних елементів [2, с. 105]. 
Типологізація синтаксичної тавтології в нашо-
му дослідженні виходить із мовознавчої позиції 
форми та змісту, тому в межах цієї синтакти-
ко-стилістичної фігури виділяються такі різно-
види, як пролепса й тавтологія в приєднуваль-
них твердженнях. 

Пролепса – це повторення члена речення 
(зазвичай підмета), вираженого іменником, у 
формі займенника, причому іменник, відокрем-
лений від іншої частини речення за допомогою 
займенника, ніби відособлюється [4, с. 86]; пер-
ший виконує автосемантичну, а другий – син-
семантичну функцію. У художньому просторі 
роману Шарлотти Бінґхем «The White Marriage» 
пролепса використовується в діалогічному мов-
ленні персонажів, а також у невласне прямій 
мові, передусім, для емфатичного підкреслен-
ня предмета мовлення, а також функціональ-
но-стилістичної (стильової) орієнтації читача. 

“People like that, they always know something” 
[5, c. 58].

“Audrey being so particularly adept at extortion, 
she would ask him to lunch once a month, and 
grumble at him so long and so hard that Uncle Bob 
would inevitably find himself writing out an even 
larger cheque…” [5, c. 85]. 

Тавтологія в приєднувальних тверджен-
нях – це повтор сукупного змісту речення за 
допомогою приєднувального висловлювання, 
яке виступає абстрактною схемою речення, 
засобом відтворення всієї його синтаксичної 
структури в схематизованому вигляді. Воно 
складається з двох елементів: підмета, вира-
женого займенником, і присудка, що маніфе-
стується допоміжним чи модальним дієсловом 
[4, c. 87]. 

В авторській мові Шарлотти Бінґхем цей різ-
новид синтаксичної тавтології використовується 
в невласне прямій мові й діалогічному мовлен-
ні персонажів, слугуючи засобом відображення 
функціонально-стилістичних відтінків. 

“Of course I want to go, of course I do!” Sunny 
caught her mother by the arm as she was turning 
away…” [5, c. 56].

При цьому формально-змістова структура 
приєднувального твердження може розширю-
ватися через додавання прислівників-інтенси-
фікаторів семи емоційності (really, certainly, of 
course тощо). 

“I hope that she stays sound until she reaches 
the end of his journey, Miss Chantry, I do really” 
[5, с. 29].

Висновки і пропозиції. Синтаксичний пов-
тор і його різновиди засвідчують, що вони слу-
гують дієвими засобами вираження авторської 
мови, ефективними інструментами емоцій-
но-смислової домінанти тексту; вони мають ін-
тенційну природу, адже виконують не лише ло-
кутивну, а й ілокутивну функцію та спрямовані 
на досягнення перлокутивного ефекту. У кому-
нікативно-прагматичному просторі художнього 
твору синтаксичний повтор зумовлює реакцію 
читача, провокуючи його на бажане для автора 
емоційно-оцінне ставлення. Стилістична значу-
щість синтаксичного повтору засвідчується ви-
користанням конкретного його різновиду з ме-
тою досягнення бажаного прагматичного впливу,  
а прагматична спрямованість – використан-
ням цього синтактико-стилістичного засобу для 
більшого афективно релевантного відображен-
ня цілком визначеної комунікативно-прагматич-
ної ситуації, що підтверджується синтаксичним 
простором роману «The White Marriage» Шар-
лотти Бінґхем. 
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В статье рассматривается стилистическая значимость синтаксического повтора и 
его коммуникативно-прагматический потенциал. Осуществляется типологизация син-
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Gaidenko Yu. Syntactic repetition as a stylistic device of the author’s speech representa-
tion (based on Charlotte Bingham’s novel “The White Marriage”)

The article is aimed at syntactic repetition, its stylistic value, communicative and pragmatic po-
tential. The classification of the syntactic repetition is carried out. The functions performed by types 
of the syntactic repetition based on Charlotte Bingham’s novel “The White Marriage” are analysed.

Key words: syntactic repetition, affectivity, value, communicative and pragmatic, perlocutionary.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОРАТИВІВ  
«ЗОЛОТИЙ», «ЧЕРВОНИЙ» І «СИНІЙ»  
У РОМАНІ Г. Д. РОБЕРТСА «ШАНТАРАМ»
У статті схарактеризовано колоративи «золотий», червоний» і «синій» у романі  

Г. Д. Робертса «Шантарам» на матеріалі англомовного тексту. Проаналізовано їхні струк-
турні та функційні особливості. Установлено, що колоративи виконують описову та сим-
волічну функцію.

Ключові слова: колоративи, золотий, червоний, синій, структурні особливості, функцій-
ні особливості, символічне значення.

Постановка проблеми. Колір – художній 
прийом, що розкриває душевний стан авто-
ра та допомагає проникнути в його філософ-
сько-світоглядну концепцію [1]. Кольороназви, 
кольоролексеми та колірні прикметники скла-
дають колоративну лексику, що привертала 
увагу науковців й залишається досить актуаль-
ною в різних аспектах її вивчення. Про це свід-
чать численні праці О. Дзівак [2], С. Кезіної [3], 
О. Огуя [4], Т. Козак [5], в яких колір вивчався в 
межах діахронічного підходу; у роботі О. Дівіної 
[6] – у синтагматичному аспекті; у праці Я. Виш-
ницької [7] – як об’єкт лінгвістичних досліджень; 
І. Небеленчук [8] – як засіб асоціативно-образ-
ного бачення твору; Т. Семашко [9] – як один із 
універсальних кодів творення світу; у роботах 
Н. Слухай [10], М. Горовенко [11], І. Свідер [12] – 
в аспекті функціонування колоративів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нещодавно творчість Г. Робертса стала об’єк-
том наукового вивчення. З аналізу наукової 
літератури випливає, що дослідженнями лек-
сики [13], епітетів [14], художніх особливостей 
функціонування індійських реалій [15] роману 
Г. Робертса «Шантарам» займалися різні вче-
ні. Однак колоративна лексика (колоративи) 
золотий, червоний, синій не була предметом 
спеціального дослідження, що й спричинило 
науковий інтерес автора статті до вивчення цих 
колоративів і їхніх функцій у художньому тексті. 
Під колоративами ми розуміємо слова, номіна-
тивна функція яких полягає в позначенні кольо-
ру різних об’єктів реальної дійсності, тобто сло-
ва, що позначають колір.

Мета статті. Нашою метою є схарактеризу-
вати колоративну лексику золотий, червоний і 
синій і розглянути її основну функцію в межах 
художнього тексту роману.

Виклад основного матеріалу. Такі чинники, 
як особистість Г. Робертса, його світобачення 
та життєвий досвід, відтворюють культуру та 
реалії індійського життя, проявляються в кольо-
ровій палітрі роману «Шантарам» і створюють 
образну картину світу. У романі нами виявлено 
такі поширені колірні компоненти: чорний, бі-
лий, золотий, блакитний, червоний, зелений, 
сірий, коричневий, жовтий, срібний, рожевий, 
оранжевий, фіолетовий і оливковий. 

Зауважимо, що золотий колір є перехідним 
між жовтим і помаранчевим кольорами умовно-
го спектра. В англійській мові вперше лексема 
«золотий» була вжита для позначення такого 
хімічного елемента, як золото, і тільки більше 
ніж через сторіччя – для позначення кольору 
світлого волосся [16, с. 195]. У романі «Шан-
тарам» нами виявлено 123 випадки вживання 
колоративу золотий (golden) і колоративної 
лексики з компонентом gold: “gold” – золото, 
“gold-smuggling” – провезення золота контра-
бандою, “gold-lettered” – вигравірувані золоті лі-
тери, “golden-slippered” – золоті домашні туфлі, 
“goldsmiths” – ювеліри, “gold-flecked” – поцятко-
ваний золотом, “gold-framed” – золота оправа; 
118 випадків використання синього (blue): ”blue-
eyed” – блакитноокий, “cornflower-blue” – воло-
шково-блакитний.

Установлено, що колоративна лексика жов-
того (yellow) наявна в 48 випадках, оранжевого 
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(orange) – в 11, рожевого (pink) – у 21 і пред-
ставлена лише колірними прикметниками. 

Колоратив «червоний» (red) трапляється 
в тексті роману 95 разів і представлений різ-
ними кольоролексемами, а саме: “blood-red” – 
криваво-червоний, “reddened” – почервонілий, 
“ red-eyed” – червоноока, “redwalled” – червоні 
стіни, “lava-red” – червоний, як колір лави, “red-
lining” – «гнати на червоному» [28, с. 481], “rust-
red” – іржаво-червоний, “red-checked” – «у чер-
воно-білу шашечку» [28, с. 380], “red-vision” – «в 
очах <...> потемніло» [28, с. 350], “red-rimmed” – 
із почервонілими повіками, “cherry-red” – ви-
шнево-червоний, “red-jacketed” – одягнений 
у червоний піджак, “red-juiced” – червоно-соко-
вита, «криваво-червона» [28, с. 28].

За структурними особливостями колоративи 
роману «Шантарам» пропонуємо представити 
в таких групах:

1) прикметник + іменник (blue eyes; pink sari; 
red ribbons; yellow light);

2) складні прикметники (yellowish-white; 
black-and-yellow; golden-yellow; rose-pink; 
orange-red; blood-red; blue-white; blue-grey); 

3) іменник + дієслово + прикметник/при-
кметники (it was an angry red; the costumes 
were lemon yellow, ruby, peacock blue, emerald, 
sunset pink, gold, royal purple, silver, cream, and 
tangerine);

4) іменник (goldsmiths); 
5) дієприкметник + іменник (blue-eyed son; 

red-checked sheet);
6) порівняльні звороти (iris of his eyes like 

so many fingers raised to support the golden, 
red-brown discs; her life enfolded mine within its 
triumph and sorrow, just as easily as her red shawl 
sometimes enswathed a crying child that passed 
the doorway of her house; their eyes <…> were as 
red as coals from the fiery pit beneath their ovens);

7) метафори (under the indigo banner of early-
evening sky <...> we spread out the colours of 
India, the yellows and reds and peacock blues of 
shirts and lungi wraps and saris; <…> as Indian 
pride was rising like new green, white, and orange 
vines from the scorched postcolonial earth; I stood 
there on the trample street, beneath the baked 
blue bowl of Bombay sky…; blue labyrinth of her 
eyes; in the little seas of my eyes, those tiny blue-
grey oceans…);

8) метонімії (the red, yellow, and orange wall 
began to advance with the breeze from the sea, 
engulfing new huts every few seconds; gold and 
golden crimes; the gold replacements).

Слід зауважити, що Г. Робертс використовує 
колоративи золотий, червоний, синій у романі 
«Шантарам» для надання характеристики чи 
опису явищ, людей, предметів, почуттів тощо, 
які ми пропонуємо представити в таких групах: 

– торгівля (the gold-smuggling trade; gold 
imports; the gold operation; gold workshop; old 
gold smuggler; gold traders; gold agents; gold 
dealers; gold fever); 

– зовнішність людей (those golden eyes; all 
the teeth on either side were capped with gold; 
his golden smile; red-juiced smile; red hair; red 
lips; pale-blue eyes; blue-faced men; blue-skinned 
men);

– елементи одягу, взуття; прикраси (the 
women wrapped in crimson, blue, and gold; a heavy 
gold chain; a diamond-encrusted gold Rolex; gold 
jewellery; gold chains and bracelets; the costumes 
were lemon yellow, ruby, peacock blue, emerald, 
sunset pink, gold...; a burnt-gold suit; turbans in 
yellow, red, and electric blue; a red and yellow sari; 
a tight yellow scarf; bright red and yellow uniforms; 
yellow silk shirt; red-jacketed waiters; girl in red; 
red sari; red football shorts; blue cotton trousers);

– природні явища (golden river sand; golden 
morning; the golden sun; white gold wonder 
of  Colva Beach; a golden beach; the yellow spears 
of flame; the swollen, flattened, yellow moon; 
yellow light of a warm day; silver yellow light of a 
gibbous moon; blood-red sunset; wild flowers with 
red, starry faces, and others with sky-blue pom-
pom heads; blood-red moon; blue-black shadow; 
blue sky);

– результат діяльності людей (they live 
in palaces of marble and gold; gold-lettered 
business card; the gold-and-white business 
card; his gold wristwatch; Golden Temple; a gold 
medal; the gold, pink, and green plastic figure of 
the goddess; gold plastic case; gold thread; gold 
tablets; yellow envelope; flag of yellow silk; yellow 
BMW; golden-yellow metal; black-and-yellow 
Fiat taxi; building in a yellow, steel framework; 
yellow paper; an orange banner; orange plastic 
magazine; red betel juice; red ribbons; red, 
double-decker bus; red letters; blue-red welts; 
Red Cross; Red Queen; bluestone parapet; 
blue smoke; dark blue police trucks; blue-white, 
glittering diamonds; operation Bluestar);

– мить, почуття, відчуття (the golden minute; 
golden, fate-filled moment; red-vision rage; blood-
red mind; blue skin-smell of the sea, the blood-
metal smell of machines; blue-lit anger; I am 
feeling very blue; grey-blue fatigues); 
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– тварини (her pet goldfish; cherry-red coals).
Отже, колоративи виконують описову функ-

цію. Відомо, що з найдавніших часів колір несе 
символічне забарвлення, яке відображається 
в національних і релігійних традиціях народу. 
У зв’язку з тим, що «лінгвістичне осмислення 
мовної картини кольору базується на виявленні 
словесного багатства й розкритті її внутрішньої 
форми, пізнанні різних семантичних перетво-
рень і символізації, властивої для певного ет-
носу» [12], вважаємо за доцільне звернутися до 
символіки кольорів в індійській культурі. 

Панівною релігією в Індії є індуїзм, який спо-
відує 80% населення країни. Збірний термін 
«індуїзм» включає велику кількість традиційних 
вірувань і культів з усіх куточків Індії, інтегрова-
них навколо трьох основних богів – Шиви, Віш-
ну й Брахми. В індуїзмі пантеон богів налічує 
3000 божеств. Індуїзм – це образ життя: якщо 
божества не відгукуються на прохання вірую-
чих, то про них забувають. Оранжевий прапор 
в індійському храмі показує, що божество живе 
в ньому й відповідає на прохання [17].

Жовтий колір – це колір Вішну (божества 
сонця, що займається захистом універсального 
порядку та зображується з блакитною шкірою 
й чотирма руками, в яких тримає лотос, була-
ву, мушлю та чакру); цей колір оберігає від зла 
й приваблює нареченого. Також жовтий колір 
символізує знання й навчання, щастя, гармо-
нію, медитацію та силу розуму. Він має бути на 
нареченій у день весілля й означає непороч-
ність [18].

Другою поширеною релігією в Індії є іслам, 
який має приблизно 13% послідовників. Золо-
тий, як і жовтий, – теплий колір, що асоціюється 
із Сонцем і пов’язаний з усіма сонячними бога-
ми [19]. Золотий колір має позитивне значення 
світла, в ісламі – це світло Сонця [20].

Їжа жовтого кольору може вважатися свя-
щенною. Жовтий – колір весни. Хлібороби й тор-
говці часто носять одяг жовтого кольору. Шаф-
рановий (темно-оранжевий) колір вважається 
священним і сприятливим, означає жертовність. 
Він представляє вогонь і символізує чистоту. 
Це колір святих людей і аскетів, які відрекли-
ся від світу. Носіння цього кольору символізує 
прагнення до світла. Це колір битви раджпутів, 
воїнської касти [21]. Шафрановий колір прапо-
ра Індії символізує хоробрість і жертовність.

Кольори в Індії є важливим засобом переда-
чі настроїв, пір року, релігійних особливостей, 
звичаїв і церемоній. Ритуали й обряди відзна-

чаються різноманітними відтінками, кожен з 
яких несе традиційне смислове навантаження. 
Різні кольори в Раджастані використовуються 
для ідентифікації громад і соціального статусу 
індивіда [22]. Так, жовтий – це колір урожаю, 
є також кольором багатства, достатку, що сто-
сується не тільки матеріальної, а й духовної 
сфери. Жовтий колір означає достаток благих 
якостей, особливо достаток чеснот. У тантрі він 
також символізує й усе те, що є рідкісним і доро-
гим, усе, що приносить задоволення. Це колір 
достатку й фізичної та духовної краси. Жовтий 
колір представляє невичерпні багатства про-
світленого розуму. На цьому рівні жовтий колір 
являє безмежну продуктивність і креативність 
просвітленого розуму, творчу енергію, яка ви-
ливається щедрим потоком і падає багатством 
духовних якостей на всіх живих істот [23].  
Жовтий колір символізує знання та навчання, 
щастя, мир, медитацію, компетенцію й розумо-
вий розвиток. Одяг божеств Вішну, Кришни й Га-
неша – жовтий. Одинокі дівчата носять жовтий 
колір, щоб привабити нареченого й відігнати 
злих духів [21].

Помаранчевий колір, шафрановий і інші від-
тінки жовтого широко використовуються в одязі 
чоловіків і жінок із найдавніших часів. Раджпути 
(правителі західної й центральної Індії в середні 
віки) зробили помаранчевий улюбленим кольо-
ром свого одягу. Цей колір використовувався 
у весільних шатах і був символом хоробрих вої-
нів, які загинули на полі бою. Раджпути одягали 
помаранчевий одяг перед боєм, в якому не мог-
ли перемогти. Помаранчевим шлюбом назива-
лися шлюби, спрямовані на союз для захисту 
різних земель і королівств. Жовтий, крім того, 
є частиною всіх релігійних обрядів, оскільки 
символізує бога сонця.

Червоний колір пов’язаний з однією з най-
більш шанованих богинь в індуїстській міфоло-
гії – Дургою. Її вогненне зображення підсилюєть-
ся червоним язиком і майже червоними очима. 
Лакшмі – богиня процвітання та вдачі – пере-
важно вдягнена в червоний одяг. Червоний – 
колір чистоти, саме тому традиційні вбрання 
індійських наречених – червоного кольору. Та-
кож це колір чуттєвості й енергії [24]. Він симво-
лізує родючість і процвітання, визначає певну 
чуттєвість і вимагає позитивної енергії. Черво-
ний широко використовується в молитовних це-
ремоніях і жертвах [25]. Червоне забарвлення 
одягається на божеств, які є благодійними, смі-
ливими та здатними знищувати зло [21]. Також 
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червоний колір дуже популярний у раджастан-
ському костюмі й вважається сприятливим, по-
значаючи життєві сили, благополуччя й радість. 
Цей колір символізує кров або сили людського 
життя, сімейний стан жінки [22].

Блакитний – це колір неба (широти, без-
межності та вічності), символ істини, подібної 
блакитному небу, сяючому й нескінченному. 
Блакитний колір представляє реальність і сам 
просвітлений розум [23]. Синій – колір бога 
Крішни, священний колір спокою [24]. Боже-
ство, що є хоробрим, мужнім, рішучим, має ста-
більний розум і глибину характеру, представля-
ється синім кольором. Божества Рама й Крішна 
провели своє життя, захищаючи людство й руй-
нуючи зло, тому вони зображаються синім ко-
льором [21].

Із ведичних часів колірна символіка в індій-
ських сарі відіграє дуже важливу роль. У сан-
скриті інше слово для касти – «варна» – означає 
колір. Кольори сарі відіграють фундаментальну 
роль, оскільки колір зображує верховенство 
касти. Червоний колір пов’язаний із кастою кша-
тріїв (також раджан). Наречені майже всіх каст 
нині віддають перевагу сарі червоного кольору. 
Комбінації кольорів і традиційні види сарі також 
базуються на кольоровій символіці. 

Жовтий – також колір індійських сарі, що оз-
начає релігію й аскетизм. Жовтий колір тісно 
пов’язаний зі святими людьми, аскетами й ін-
шими особами, які відмовилися від своєї касти 
й сім’ї й обрали духовне життя, спрямоване на 
звільнення від безвихідного кола відродження. 
У перший же день весільної церемонії нарече-
на вимивається в куркумі, що фактично очищає 
її, під час і після цього вона носить жовте сарі 
відповідно до традиції. Жовті сарі також носять 
під час весільної церемонії серед небрахман-
ських громад. Жовте сарі носять протягом семи 
днів після народження дитини [26].

Слід зазначити, що в романі «Шантарам» 
колоративи золотий, червоний і синій відпові-
дають символічному значенню. Наведемо при-
клади.

1. “Those who’d sorrowed or repented, like 
others on previous days, had cast garlands of 
flowers upon the shallower, receding sea. Riding 
the returning tide, those orange-red and faded 
grey-white flowers floated back, garlanding the 
path itself with the love, loss, and longing that 
was prayed upon the water by a thousand broken 
hearts each wave determined day” [27]. «Покутни-
ки й поминальники кидали у воду квіти, і тепер 

ці яскраві букети й вінки, погойдуючись на хви-
лях припливу, збивалися коло перешийка, мов 
свідчення любові, суму й бажань, що їх довіря-
ли океану тисячі розбитих сердець» [28, с. 779]. 
Поза увагою автора залишилося, що ті квіти 
були оранжево-червоні та вицвілі сіро-білі. 

2. “Under the indigo banner of early-evening 
sky, on the scratch of track between fields of 
undulant maize and millet, we spread out the 
colours of India, the yellows and reds and peacock 
blues of shirts and lungi wraps and saris” [27]. 
«Уже смеркало, і галявина поміж ланами аж 
засяяла всіма барвами, коли ми розпакувалися 
там, розклавши жовті, червоні й блакитні со-
рочки, сарі й лунгі» [28, с. 115]. «Під банером 
ранньо-вечірнього неба кольору індиго, на до-
ріжці між хвилеподібними полями кукурудзи та 
проса, ми викладали кольори Індії, жовтий, 
червоний і переливчастий синій, сорочок, націо-
нального одягу для обох статей і сарі». 

3. “There were long silk shirts that descended 
to the knee and were fastened withтpearl buttons, 
from neck to waist; kaftan robes in plain colours 
or stripes; hooded cloaks that resembled the garb 
of monks; and an endless variety of skull caps, in 
white or beaded colours, and turbans in yellow, 
red, and electric blue” [27]. «Траплялося дедалі 
менше бавовняних сорочок і штанів, у яких хо-
дили практично всі в місті, аж цей одяг можна 
було побачити тільки на маленьких дітях. Чоло-
віки тут носили традиційні національні костю-
ми – довгі шовкові сорочки, що спускалися до 
колін, одноколірні або смугасті каптани, накид-
ки з каптурами, що скидалися на чернечі клобу-
ки, а також білі шапки або яскраві барвисті тюр-
бани жовтого, червоного й синього кольорів» 
[28, с. 75].

У наведених прикладах колірна символіка кві-
тів і одягу, що закладена в індійську культуру та 
пов’язана з відтворенням релігійних особливос-
тей, несе традиційне смислове навантаження.

4. “Kavita’s really into this story you gave her, 
about the girls from the slum. The girls who came 
back from the dead. It’s ball she talks about. The 
Blue Sisters, she calls them. I don’t know why she 
calls them that, but it’s a pretty cool name” [27]. 
«Кавіта сама не своя через цю історію з двома 
жінками, яку ти розповів їй. Ні про що інше не 
може говорити. Вона називає їх «блакитними 
сестрами» – не знаю вже чому» [28, с. 480]. Ра-
фік – чоловік однієї з двох сестер, домігся того, 
щоб вони продали по одній своїй нирці. Він 
привласнив їхні гроші й утік. Сестри померли 
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в лікарні з інтервалом у декілька хвилин. Од-
нак за півгодини потому, як лікарі констатува-
ли їхню смерть, вони застогнали й воскресли. 
І тепер паломники приходять подивитися на 
сестер, «що повернулися з царства мертвих» 
[28, с. 463]. Сестри вирішили свої фінансові 
питання й створили фонд допомоги покинутим 
дружинам. У тому, що Кавіта, репортер бомбей-
ської газети, називає цих сестер «блакитними 
сестрами», вбачаємо символізм. Сестри побу-
вали у вічності, пізнали істину, і їхній розум до-
сягнув стану просвітлення.

Отже, у наведених прикладах із тексту ро-
ману «Шантарам» золотий, червоний і синій 
кольори, крім описової, виконують і символічну 
функцію. 

Висновки і пропозиції. Констатуємо, що 
роман «Шантарам» насичений колоративами 
(чорний, білий, золотий, блакитний, червоний, 
зелений, сірий, коричневий, жовтий, срібний, 
рожевий, оранжевий, фіолетовий і оливковий). 
Багата кольорова палітра уможливлює відобра-
ження реалій індійського життя, ментальності, 
традицій, вірувань і способу життя героїв рома-
ну, в яке вплетена кольорова символіка. Струк-
тура колірної лексики, що виконує описову 
та символічну функції, є різноманітною (від про-
стої до складної). За допомогою колірної лек-
сики золотий, червоний і синій автор не тільки 
відображає індійські реалії життя (зовнішність 
людей, елементи одягу, взуття та прикрас, при-
родні явища, результати діяльності людей, їхні 
почуття), а й символічно розкриває релігійні, 
національні, культурні особливості індійського 
народу. 

В українському перекладі роману «Шанта-
рам» кольорова палітра оригінального тексту 
не завжди відтворена автором. Саме тому пер-
спективу дослідження вбачаємо в здійсненні ці-
лісного аналізу перекладу колоративів.
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Заслуженная А. А. Характеристика колоративов «золотой», «красный» и «синий» 
в романе Г. Д. Робертса «Шантарам»

В статье охарактеризованы колоративы «золотой», «красный» и «синий» в романе  
Г. Д. Робертса «Шантарам» на материале англоязычного текста. Проанализированы их 
структурные и функциональные особенности. Установлено, что колоративы выполняют 
описательную и символическую функцию.

Ключевые слова: колоративы, золотой, красный, синий, структурные особенно-
сти, функциональные особенности, символическое значение.

Zasluzhena A. The characteristics of сoloratives gold, red and blue in the novel “Shan-
taram” by G. D. Roberts

In the article coloratives golden, red, blue have been characterized on the material of the English 
text “Shantaram” by G. D. Roberts. The author of the novel reproduces a descriptive picture of the 
world, namely, market of trade; appearance of people; animals; elements of clothes, shoes and 
jewelry; natural phenomena; results of human activity; moments, feelings and emotions with various 
сoloratives in their structure. 

Key words: сoloratives, gold, red, blue, structural features, functional features, symbolic  
meaning.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ЧАСТИН МОВИ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
Стаття містить аналіз особливостей уживання частин мови в текстах української ре-

клами, зумовлених прагматичною спрямованістю рекламних оголошень і метою рекламу-
вання.

Ключові слова: рекламний текст, частини мови, субстантивність, функція називання.

Постановка проблеми. Усі мовні засоби 
реклами спрямовані на ефективне й цілеспря-
моване здійснення мовленнєвого впливу, тому 
що її ефективність – категорія соціально-еконо-
мічна. Рекламі мають бути притаманні ясність, 
конкретність, простота висловлювання в нероз-
ривному зв’язку з його змістовністю.

Реклама є органічною складовою частиною 
масової комунікації, яка комплексно впливає на 
формування поглядів, переконань, смаків. Осо-
бливості її інформативних функцій зумовлюють 
специфічність мовних засобів, що застосову-
ються в рекламі (зокрема частин мови).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Рекламні тексти привертають увагу дослідни-
ків, тому що належать до явищ масової ко-
мунікації, швидко розвиваються та змінюють-
ся. Найчастіше рекламу вивчають фахівці на 
перетині різних наук, зосереджуючи увагу на 
питаннях створення ефективних рекламних 
повідомлень (В. Аренс, К. Бове [8], В. Музи-
кант [4], Р. Вайн [9]), оскільки в рекламних тек-
стах  мовні складники зумовлені екномічними, 
політичними та психологічними чинниками. 
Дослідження, присвячені загальному опису 
особливостей рекламних текстів, аналізу сти-
лістичних, лексико-синтаксичних, прагматич-
них, фонетичних особливостей рекламних 
текстів, вивченню окремих вербальних ком-
понентів рекламних текстів (заголовків, ре-
кламних девізів – слоганів, товарних знаків), 
знаходимо в роботах Т. Лівшиц [3], Н. Кохтєва,  
Д. Розенталя [5], Н. Рябкової [6].

Метою статті є виявлення особливостей 
уживання частин мови в текстах української ре-
клами та вплив цих особливостей на ефектив-
ність рекламних оголошень.

Виклад основного матеріалу. Розглядаю-
чи стилістичні засоби морфології, В. Ващенко 
зазначав: «Різні частини мови можуть створю-
вати різний стилістичний колорит мовлення, 
який здебільшого дуже витончений і на перший 
погляд малопомітний. Зрозуміло, що навіть у 
відмінних за стилістичними настановами кон-
текстах уживаються всі частини мови, і вибір їх 
зумовлюється логіко-семантичними обставина-
ми мовлення. Тому частини мови, перебуваю-
чи в певному взаємозв’язку, виконують насам-
перед комунікативну функцію. Але з погляду 
виражальних можливостей вони небайдужі й 
до стилістичного спрямування тексту, бо кожна 
з них більшою чи меншою мірою стилістично 
осмислена. Стилістичні функції частин мови ви-
пливають як із самої значеннєвої природи кож-
ної з частин мови, своєрідної та відмінної від 
інших, так і зі способів їх використання у відпо-
відному контексті. Навіть попередня порівняль-
на характеристика частин мови показує, що ді-
єслова яскравіше передають динамічні картини 
реальної дійсності, іменники увиразнюють самі 
явища, а прикметники наголошують на якісній 
характеристиці цих явищ» [7, с. 244].

Особливості функціонування мовних оди-
ниць, їх співвідношення в рекламному тексті 
зумовлені необхідністю створення стислого 
повідомлення, що містить достатню кількість 
інформації для привернення уваги, спонукан-
ня до дії або прийняття рішення.Специфічним 
для рекламних текстів є збільшена питома вага 
двох основних частин мови (іменника, дієслова) 
завдяки зменшенню відсоткового вмісту решти 
частин мови.

«За семантичною окресленістю, централь-
ними формально-синтаксичними позиціями в 
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реченні, а також розвиненою сукупністю мор-
фологічних категорій і парадигм дієслову й 
іменникові належить центральне місце в гра-
матичній структурі української мови», – писав 
І. Вихованець [2, с. 44]. Особливо це стосується 
рекламного тексту.

Підрахунки певних мовних одиниць із погля-
ду їх належності до тих чи інших частин мови 
свідчать, що 100 рекламних оголошень усього 
нараховують близько 1146 мовних одиниць. 
Іменники складають понад 42% всіх мовних 
одиниць в обстежених текстах, тоді як в інших 
публіцистичних творах, вміщених у тих самих 
виданнях, іменники становлять лише третину 
всіх мовних одиниць.

Отже, важливою мовною особливістю ре-
кламних текстів є субстантивність, тобто вища 
доля іменників порівняно з іншими частинами 
мови. Субстантивність виникає як наслідок на-
магання автора перетворити словосполучення 
на речення. Адже головна відмінність словос-
получення від речення – відсутність предика-
тивності, яка однозначно співвідносить зміст 
речення з реальною дійсністю. У рекламних 
текстах мовні засоби предикативності частково 
замінюються на немовні: сам рекламний текст, 
який виступає знаком чітко окресленої кому-
нікативної ситуації, однозначно співвідносить 
зміст тексту з немовною дійсністю. Наприклад: 
«ТАВРІЯ/НАПОЇ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ/ВДАЛИЙ 
ВИБІР/НЕЗАБУТНІЙ СМАК/ ДОСТУПНІ ЦІНИ».

Найчастіше мовні засоби предикації відсутні 
в текстах типу перелік-констатація й опис. На-
приклад, за наявності одного присудка в оголо-
шеннях типу «Ми пропонуємо…», «Організація 
продає…» з ним узгоджуються багато додатків, 
що складають перелік пропонованих об’єктів, 
сприйняття яких полегшується графічними за-
собами виділення та членування тексту.

«ТзОВ «МАГІК» пропонує: плитку для мо-
щення доріг і тротуарів; бордюри газонні, до-
рожні; роботи з благоустрою».

Намагання скоротити, а також лаконізува-
ти текст спостерігаємо в такому оголошенні: 
«ФІНАНСОВІ НОВИНИ?/Фінансові новини ING 
BANK».

Замість повного запитання («Ви хочете зна-
ти фінансові новини?») автори цього тексту 
залишають словосполучення, що має вигляд 
розмовного варіанта повного запитання. Відпо-
віддю на це запитання є назва рекламованого 
періодичного видання, в якому можна знайти 
необхідні фінансові новини.

Для тексту важливою є категорія відмінка 
іменника. За нашими підрахунками, відсоткове 
співвідношення відмінкових форм у рекламно-
му тексті приблизно таке: називний відмінок – 
23%, родовий – 12%, давальний – 1,7%, зна-
хідний – 8%, орудний – 2,6%, місцевий – 3,5%. 
Помітним є переважне вживання іменників у 
називному відмінку, а також зниження кількості 
інших відмінкових форм, що, очевидно, зумов-
люється специфікою сприйняття рекламного 
тексту. Як правило, читач спочатку встигає усві-
домити лише окремі елементи оголошення, які 
мусять привернути увагу та заохотити прочита-
ти весь текст. Якщо ж таким елементом висту-
патиме іменник у непрямому відмінку, то поза 
контекстом для читача він буде позбавлений 
інформативності. «НОВИНКА!/КОРИСТЬ ОВО-
ЧІВ/КОМФОРТ ТРАВЛЕННЯ/АКТИВІЯ».

Більший відсоток іменників, що вживаються 
в називному відмінку, можна пояснити важли-
вістю для рекламного тексту функції називання. 
Найчастіше саме іменник виступає в оголошен-
нях ключовим і найбільш експресивно забарв-
леним елементом. Отже, іменник як ключовий і 
найуживаніший елемент рекламного оголошен-
ня реалізує в ньому свою основну функцію – 
функцію називання, тобто здатність самостійно 
нести інформацію.

Жоден рекламний текст не може обійтися 
без поширення значення іменників за допомо-
гою прикметників, які деталізують, конкретизу-
ють, а також увиразнюють виклад, привносячи 
емоційність. Переважна більшість прикметників 
підкреслює, висвітлює позитивні властивості 
рекламованих об’єктів. Наприклад: «Сучасна 
технологія, неповторний смак! «ВЕКО» – 
надійна технологія. Несподіване відкриття. 
Максимальне прискорення».

У ході дослідження виявлено значну кіль-
кість конструкцій, в яких прикметники вжиті у 
вищому та найвищому ступенях порівняння. 
Наприклад:

«Пилососи PHILIPS. Потужність там, де 
вона необхідна.

Результат: ще вища якість і швидкість 
прибирання».

«Найсвіжіші новини від Київстар! Ви завж-
ди на зв’язку! Найповніше покриття терито-
рії країни! Найкраща якість зв’язку!».

На незвичному вживанні прикметників може 
будуватися творча ідея оголошення – поєднан-
ня несумісних за своїм смислом іменників і при-
кметників. Наприклад:
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«ЗВАБЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ
Дриль ударний, перфоратор, бензопилка, 

шліфмашина кутова, електроводонагрівач
Із 19 листопада до 31 грудня звабливі ці-

ни,спокусливі знижки й привабливі подарун-
ки чекають на всіх, хто зробить покупку на 
суму від 200.2 гривні у магазинах «Альцест»!».

Часом прикметники або прислівники вжива-
ються як самостійні елементи оголошень, до-
даючи текстові особливу позитивну оцінність. 
Автори рекламних звернень добирають пари 
однакових частин мови для підсилення значен-
ня, яке цей елемент оголошення повинен прив-
носити. 

«Економічний і безшумний! / Оперативно 
та надійно! / Професійно, отже, ефективно! / 
Дешево!».

Прислівники, використані в рекламних тек-
стах, здатні служити своєрідними означеннями 
до прикметників, дієслів та інших прислівників. 
Вони конкретизують їх значення, підсилюють 
назви ознак, підвищують експресивність. Гра-
фічно виділені прислівники можуть відігравати 
текстоорганізуючу роль, привертати увагу. 

«TELECOM / ЗАВЖДИ: продаж та підклю-
чення телефонів; / УПЕРШЕ: стаціонарне об-
ладнання для якісного зв’язку за містом; / ПО-
СТІЙНО: обмін обладнання».

У багатьох текстах прислівник «зараз» або 
виділене окреме речення («Саме тут і зараз!) 
виконують роль своєрідних підсилювачів спону-
кання, створюють особливий динамізм.

Особливістю вживання числівників є їх пов-
на заміна цифрами з метою скорочення й уви-
разнення викладу. Наприклад:

«ЧУМАК» – ЗАВЖДИ НЕПЕРЕВЕРШЕНА 
ЯКІСТЬ! 

Тільки натуральні спеції! / 3 види кетчупу – 
Томатний, Гострий і Часниковий! / Багатий і 
насичений смак!».

Особливістю рекламних текстів є активне 
вживання авторами дієслів і неособових форм 
дієслова. Говорячи про стилістичне наванта-
ження дієслів, В. Ващенко зазначав: «Дієслова 
в їхніх взаєминах з іменниками організують ви-
клад думок, пов’язаних з діяльністю людини, з 
різноманітними процесами. Дієслова можуть не 
тільки називати життєві процеси, а й зображати 
їх. Якщо іменниковість створює ефект мовної 
статики, то дієслівність забезпечує динамічне 
розгортання дії» [7, с. 248].

Використання дієслів вважається головним 
засобом, здатним спонукати читача до виконан-

ня певної дії. Теоретики реклами зазначають, 
що найбільшою ефективністю відрізняються ті 
рекламні тексти, в яких дається не лише опис 
самого продукту, а цей продукт діє певним чи-
ном в описі. У наступному рекламному тексті 
дієслова, ужиті в переносному значенні, більше 
стосуються опису дій господині, а не продукту, 
який вона мусить застосовувати. 

«Порошок ОМО легко впорається з пля-
мами й стійкими забрудненнями. З першого ж 
прання допоможе видалити плями від жиру, 
соку, трави, чаю та кави, бруд на комірцях і 
манжетах».

Звідси стають зрозумілими такі рекоменда-
ції: у рекламному тексті повинні переважати ді-
єслова дії, а не стану.

Дієслова вживаються головним чином у 
формах теперішнього чи майбутнього часу, у 
минулому часі й умовному способі майже не 
трапляються. Неможливість використання дієс-
лів у минулому часі пояснюється тим фактом, 
що по суті своїй рекламний текст спрямований 
тільки в майбутнє, читачеві пропонується ви-
конати певну дію чи скористатися діями інших 
осіб або предметів після сприйняття тексту. 

«ПРАВОВА КОМПАНІЯ ІНТЕЛЕКТ / Вель-
мишановні митці, наша компанія: / ДОПОМО-
ЖЕ Вам одержати прибуток на Ваше ім’я; / 
ГАРАНТУЄ одержання дивідендів за викори-
стання Вашого інтелектуального продукту; 
/ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ участь спеціалістів при під-
писанні Вами договорів, пов’язаних з автор-
ськими правами; / ЗАХИСТИТЬ Ваші авторські 
права від піратства / ЗАВЖДИ БУДЕМО РАДІ 
ВАМ ДОПОМОГТИ».

У наведеному оголошенні творча ідея ґрун-
тується на виділенні дієслів, які разом із назвою 
компанії утворюють мікротекст: «Правова ком-
панія допоможе, гарантує, забезпечить, захи-
стить». Цей мікротекст сприймається першим 
і затримує увагу того адресата, який потребує 
допомоги, гарантій, захисту, спонукає зупинити-
ся та приділити увагу деталям.

Умовний спосіб означає ірреальну дію – ба-
жану або можливу за певних умов, тому (з ог-
ляду на особливості рекламної комунікації) 
дієслова у формах умовного способу не вжива-
ються. 

Численну групу складають дієслова, вжиті в 
наказовому способі. Наприклад:

«Згадай про передплату!» / «Відчуй смак 
здоров’я та живлющу силу природи!» / «Змі-
ніть повністю Ваше уявлення про РАДІО!».
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У більшості випадків ці дієслова виражають 
можливість отримати результат від використан-
ня рекламованого продукту. Наприклад, не про-
сто «Пийте воду «Березівська», а «Відчуйте 
приємність цієї води, її смак».

Аналізуючи вживання займенників у реклам-
них текстах, можна також помітити особливості 
їх функціонування. Кожен рекламний текст – це 
звернення до читача, тому займенник Ви до-
помагає зробити звернення персоніфікованим, 
підкреслити шанобливе ставлення до читача. 
Наприклад:

«Ви маєте можливість підібрати опти-
мальний варіант обладнання для Вашого до-
машнього кінотеатру. Ви завжди маєте пере-
ваги».

На противагу займенникові Ви займенник 
ти у зверненні до читача реклами вживаєть-
ся з метою підкреслення невимушеності спіл-
кування, особливо з молодіжною аудиторією, 
щоб скоротити умовну відстань між адресатом 
і адресантом. «Набридло задушливе місто з 
його виснажливою спекою? / Шукаєш чогось 
новенького? / Вважай, що ти вже знайшов! / 
Тепер ти маєш шанс відпочити на Ібіці!».

Особовий займенник ми в рекламних тек-
стах уживається як засіб зближення адре-
санта з адресатом. Приміром: «Відчуйте 
впевненість – ми поруч! Страхування ав-
тотранспортних ризиків». 

Часте вживання присвійних займенників, що 
вказують на належність предмета особі, має в 
рекламі додаткове навантаження, створюючи 
враження, що описаний у тексті предмет уже 
належить ще тільки ймовірному споживачеві:

«Концепція SONY 4D – чудова можливість 
творити систему домашнього кінотеатру, 
що відповідає Вашому стилю життя. Завдя-
ки унікальній, ретельно продуманій сумісності 
аудіо/відео компонентів SONY 4D Ви маєте 
можливість підібрати оптимальний варіант 
обладнання для Вашого домашнього кіноте-
атру, виявивши новий приголомшливий вимір 
зображення, звуку, дизайну!»

На використанні займенників може будува-
тися творча ідея оголошення, і тоді повторення 
займенників стає не стилістичним огріхом, а до-
датковим засобом привернення уваги. Напри-
клад:

«ВИ любите ЇЇ. ВОНА любить ВАС і … 
ЙОГО.

Хочете знати, хто ВІН? Відкриємо малень-
ку таємницю: він Вам не суперник. ЙОГО звуть 

<…> журнал «НАТАЛІ». Зробіть розкішний  
подарунок своїй коханій! Подаруйте ЇЙ ЙОГО».

Підвищити емотивність викладу допомага-
ють вигуки. Приміром:

«Як зберегти зароблену гривню в умовах 
інфляції?/ Найнадійніший і законний вихід тіль-
ки один: / купити банківське ЗОЛОТО! УРА! 
Гривню врятовано!».

Характерним для рекламного тексту є яви-
ще, подібне до інтер’єктивації, тобто переходу 
до класу вигуків слів і сполучень з інших лекси-
ко-граматичних розрядів. Наприклад: «Увага!!! 
Новина!!!».

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз ре-
кламних текстів на граматичному рівні дозво-
лив зробити висновок про наявність певних 
особливостей функціонування в них частин 
мови та граматичних категорій, а також їх спів-
відношення, що є характерними лише для ре-
кламних текстів. Особливістю мови реклами 
виявилася субстантивність, тобто вища частка 
іменників, їх переважне вживання в називному 
відмінку. Дієслова в рекламних зверненнях ужи-
ваються переважно в теперішньому й майбут-
ньому часі, що пояснюється логікою рекламної 
комунікації. Прикметники додають емотивності 
й виразності викладу. Особові займенники ви, 
ти, ми й пов’язані з ними присвійні займенники 
підсилюють спрямованість тексту на адресата.

Особливості вживання частин мови, навіть 
порушення певних норм їх використання до-
помагають надати текстові неординарності, 
привертають і затримують увагу читачів. Про-
ведений аналіз рекламних текстів на морфо-
логічному рівні та виявлені факти підтверджу-
ють ідею Д. Баранника про особливості мови 
інформації: «Особливістю мови інформації на 
морфологічному рівні є значно більша, ніж в ін-
ших стилях, частота вживання іменної лексики, 
форм теперішнього й майбутнього часу дієслів 
в оголошеннях, де факт констатується перспек-
тивно» [1, с. 14]. 

Таким чином, морфологічні одиниці, взаємо-
діючи з елементами лексичного, фразеологіч-
ного, синтаксичного рівнів, є джерелом істотних 
стилістичних і творчих можливостей у реклам-
ному тексті, додатковим засобом виразності.

Створення ефективного рекламного тексту 
вимагає точного добору мовних засобів, а та-
кож ретельного дотримання принципу прагма-
тичної доцільності. Таким чином регулюються 
відносини мови реклами й проблеми культури 
мовлення. Дотримання мовних норм є прагма-
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тично значущою вимогою для реклами, оскіль-
ки неправильно складений текст перешкоджає 
реалізації її цільової настанови. Для вдоскона-
лення рекламування та розширення творчих 
можливостей реклами в Україні є чималий по-
тенціал.
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Постановка проблеми. Інформаційне на-
повнення будь-якого художнього твору є специ-
фічним, якщо порівнювати його з текстами інших 
функціональних стилів, що зумовлене особли-
вістю відображення навколишнього світу. Автор 
відтворює дійсність крізь призму власного сві-
тосприйняття, крізь суб’єктивну модель реаль-
ності. Крім семантичного плану вираження, ху-
дожній твір має також естетичний і емоційний. 
Потужним джерелом вербально невиражених 
відомостей є елементи вертикального контек-
сту. Зовнішній контекст – культурно-історичний 
фон – репрезентує в художньому творі позатек-
стові одиниці – елементи фонової інформації, 
алюзії, символи, топоси тощо. Вони формують 
додатковий імпліцитний план оповіді, або вер-
тикальний контекст, який сприяє діалогу між ав-
тором і читачем. Тому адекватна інтерпретація 
національно-специфічної фонової інформації 
твору є однією з найскладніших проблем сучас-
ного літературознавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам вертикального контексту та фо-
нової інформації присвячено низку праць як 
вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Так, 
екстратекстову природу вертикального кон-
тексту, особливості співвідношення його з фо-
новою інформацією докладно досліджували 
О.С. Ахманова та І.В. Гюббенет [2]. Основою 
для інтерпретації культурологічного наповнення 
вертикального контексту є мовознавчі роботи 
Є.М. Верещагіна й В.Г. Костомарова [4]. Теорію 
імплікації та декодування прихованого змісту 
розробила І.В. Арнольд [1]. Категорійний апарат 
тексту висвітлено в дослідженнях І.Р. Гальпері-
на, О.С. Ахманової, І.В. Гюббенет та ін. [6; 2]. 

Значення контексту для реалізації семантично-
го потенціалу тексту ґрунтовно проаналізував 
А.Н. Крюков [8]. У той же час питання кореляції 
понять «фонова інформація» та «вертикальний 
контекст» поки що недостатньо висвітлене. 

Метою статті є розкриття сутності, структу-
ри та специфіки поняття «фонова інформація», 
а також дослідження його співвідношення з ка-
тегорією вертикального контексту художнього 
твору.

Виклад основного матеріалу. Іноді по-
няття «фонова інформація» та «вертикальний 
контекст» ототожнюють і використовують як си-
ноніми, однак, на нашу думку, такий підхід є не-
правильним, бо незважаючи на певну схожість, 
між ними є й суттєві відмінності. Отже, спробу-
ємо розібратися в цих розбіжностях. Почнемо 
з розгляду сутності поняття «фонова інформа-
ція», або «фонові знання». 

Зауважимо, що художній твір є нескінченим 
джерелом різноманітної інформації про епоху, 
яка зображується, про культурно-історичні тра-
диції тих часів, про соціальні та побутові умови 
життя героїв твору. Усе це автор намагається 
передати читачеві, змальовуючи ті чи інші по-
дії крізь призму власного світосприйняття, від-
чуттів і емоцій. Це й відрізняє художній твір від 
творів будь-яких інших функціональних стилів і 
створює його неповторний унікальний характер. 
Проте повнота осмислення художнього твору, 
розуміння читачем усіх аспектів сюжетних ліній, 
життя героїв, їх оточення, які намагається пе-
редати письменник, багато в чому залежить від 
готовності адресата сприймати цю інформацію, 
від наявності в нього певного соціокультурного 
«багажу» знань, які необхідні для цього розумін-
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ня. Ці спеціальні знання, якими володів автор і 
якими має володіти читач, отримали назву «фо-
нова інформація». 

У вітчизняному мовознавстві питання про 
фонові знання вперше детально розглядалися 
Є.М. Верещагіним і В.Г. Костомаровим, які ви-
значили фонову інформацію як знання, наявні 
у свідомості людини та спільноти, до якої вона 
належить [4, с. 10]. А.В. Федоров розглядає 
фонову інформацію як соціокультурні відомо-
сті, що відображають реальний комунікативний 
фон певного народу чи картину життя певної 
країни [10, с. 64]. 

На думку В.С. Виноградова, фонова інфор-
мація не вичерпується знаннями, наприклад, 
поведінки тварин, поширених у конкретній гео-
графічній зоні, або музичних ритмів конкретної 
етнічної групи чи рецептів приготування наці-
ональних страв, хоча все це в принципі вхо-
дить до складу фонових знань. Важливо, щоб 
такі знання відбивалися в національній мові, 
передусім, у її лексичному складі. Фонова ін-
формація, відповідно до поглядів В.С. Вино-
градова, включає конкретні факти щодо історії 
та державного устрою національної спільноти, 
особливостей географічного середовища, ха-
рактерних предметів матеріальної культури 
минулого й сьогодення, етнографічних і фоль-
клорних понять тощо [5, с. 113]. 

На думку А.Н. Крюкова, фонові знання – це 
сукупність відомостей про специфіку країни, 
мова якої вивчається, її національну культуру, 
менталітет народу, національні особливості 
вербальної та невербальної поведінки тощо [8]. 
Отже, у цій концепції до фонових знань відне-
сені поняття, які допомагають адекватно орієн-
туватися в соціокультурному контексті певної 
ситуації, правильно інтерпретувати та перекла-
дати зміст вербальної й невербальної поведін-
ки представників двох культур. 

Деякі автори звужують значення поняття, що 
аналізується, включаючи до його змісту лише 
відомості про історію, географію, політику, тобто 
все те, що вказує на специфіку й неповторний 
колорит тієї чи іншої країни [3]. Інші вважають 
фонові знання просто спільним усвідомленням 
певних реалій мовцем і слухачем, що забезпе-
чує підґрунтя для мовленнєвого спілкування, 
а також визначає поведінку людини, систему 
її поглядів, етичних оцінок, естетичних смаків і 
значну частину її знань [7]. 

Отже, на нашу думку, фонова інформація – 
це різноманітні знання щодо історії, державного 

та суспільного устрою конкретної національної 
спільноти, особливостей її географічного роз-
ташування, характерних предметів матеріаль-
ної культури минулого й сьогодення, духовної 
культури, фольклорних і етнографічних понять 
тощо, якими досконало володіє автор твору і 
якими має володіти майбутній читач. Поняття 
фонової інформації також передбачає наяв-
ність у певному творі імпліцитної інформації. 

Щодо трактування поняття «вертикальний 
контекст», зауважимо, що вперше питання вер-
тикального контексту порушили О.С. Ахманова 
й І.В. Гюббенет. На їхню думку, вертикальний 
контекст – це філологічна проблема, це питан-
ня про те, як і чому певний письменник бачить 
у своїх читачів здатність сприймати історико- 
філологічну інформацію, об’єктивно закладену 
в створеному ним літературному творі [2, с. 51].

За словами Ю.С. Васейко, вертикальний 
контекст – це семантико-функціональна кате-
горія художнього твору, що акумулює у своїй 
структурі позатекстову інформацію – культу-
рологічну (національно марковану) і загально-
культурну (співвідносну зі світовою культурою), 
котрій притаманний імпліцитний спосіб вира-
ження змісту. Ця категорія, реалізуючись у тво-
рі, є важливим сектором внутрішньотекстової 
організації, оскільки за мінімальної експліцитної 
репрезентації на денотативному рівні генерує 
значний обсяг інформації, що впливає на роз-
виток сюжетних ліній горизонтальної площини, 
проте може бути факультативним елементом 
у змістовій структурі художнього твору [3, с. 1].

У роботах B.C. Виноградова під вертикаль-
ним контекстом розуміються фонові знання, 
предметна, ситуативна й історико-філологіч-
на інформація, що міститься в тексті [5, с.41]. 
Дослідник вважає, що «звичайними категорія-
ми вертикального контексту є алюзії, символи, 
реалії, ідіоматика, цитати й т. п.». За словами 
науковця, вертикальний контекст може вклю-
чати, по-перше, ту приховану інформацію, яка 
зумовлена самою мовою й не залежить від на-
мірів відправника тексту [5, с. 41]. Подібне від-
бувається зі словами-реаліями, фразеологією 
й різною ідіоматикою. Ці мовні одиниці за при-
родою своєю пов’язані з тим, що ми називаємо 
фоновою інформацією. По-друге, вертикальний 
контекст може цілком залежати від волі мовця, 
який формує текст таким чином, щоб у ньому 
містився натяк на будь-який мовний, літератур-
ний, соціальний чи інший факт, відсилання до 
вторинного тексту та вторинної ситуації. Харак-
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терним прийомом реалізації подібного верти-
кального контексту є алюзія [5, с. 41–42].

Розглянувши точку зору В.С. Виноградова, 
стає цілком очевидно, що поняття горизон-
тального й вертикального контексту нерозрив-
но пов’язані з поняттями широкого контексту 
(макроконтексту) і вузького контексту (мікро-
контексту). Під мікроконтекстом розуміють 
безпосереднє лінгвістичне оточення одини-
ці перекладу в словосполученні або реченні. 
Під макроконтекстом мається на увазі мовне 
оточення цієї одиниці, що виходить за межі ре-
чення. Точні межі макроконтексту вказати не 
можна, це може бути контекст абзацу, розділу 
або навіть усього твору в цілому (наприклад, 
оповідання або роману). Так, значення слів – 
складових частин назв таких романів, як «Зло-
чин і кара», «Війна і мир», «Батьки і діти» – 
зрозуміле лише з контексту роману в цілому; 
нерідко трапляються назви, в яких використо-
вуються алюзії («Горе від розуму», «Stairway 
to Heaven», «Реквієм») [5, с. 54]. У цьому разі 
макротекст розширюється й включає великий 
обсяг фонових знань, прецедентних текстів, 
властивих носію певних соціальних або куль-
турних ознак.

Тепер спробуємо розібратися, у чому поля-
гають відмінності між фоновою інформацією та 
вертикальним контекстом. На відміну від фоно-
вої інформації, вертикальний контекст – це істо-
рико-філологічний контекст окремого літератур-
ного твору і його частин, а тому він є частиною 
філологічної науки. Під фоновими знаннями ро-
зуміємо інформацію культурного, історичного, 
географічного й прагматичного характеру, якою 
володіє носій певної мови, тобто без фонових 
знань неможливе мовленнєве спілкування. 
Отже, декодування вертикального контексту – 
це встановлення асоціативних смислових зв’яз-
ків між наявним текстом і іншими одиницями 
культурно-семіотичного простору, яке здійсню-
ється за допомогою знаків, пов’язаних із попе-
реднім культурно-історичним досвідом людей, 
тобто фоновою інформацією. 

Отже, вертикальний контекст літературного 
твору є художнім утіленням фонової інформа-
ції. Фонові знання – це історична й інформацій-
на категорія. Сприйняття вертикального контек-
сту являє собою творчий процес з боку автора й 
читача, передбачає наявність «діалогу» читача, 
тексту й культурно-історичної інформації. 

Слід зауважити, що в процесі декодуван-
ня вертикального контексту, тобто тлумачення 

позатекстової інформації, доречно використо-
вувати два підходи – стилістику «від автора» 
й стилістику «сприйняття» (стилістику декоду-
вання) (термін І.В. Арнольд). Можливість ба-
гатопланової інтерпретації тексту зумовлена 
особливістю закладеної в ньому інформації. 
По-перше, художній текст можна прочитати по-
верхово, виділивши з нього фабулу; по-друге, 
можна виділити підтекст, прихований зміст, що 
стоїть за подіями; по-третє, можна прочитати 
текст зі ще більшою глибиною, виділяючи під-
текст, аналізуючи мотиви вчинків дійових осіб, 
а також мотиви написання твору. За такого під-
ходу текст постає як конгломерат різних інфор-
маційних рівнів. 

Висновки і пропозиції. Розглянувши по-
няття фонової інформації та вертикально-
го контексту, надамо власне визначення цих 
понять. Отже, фонові знання – це сукупність 
різноманітної інформації стосовно історії, 
суспільного та державного устрою певної на-
ціональної спільноти, особливостей геогра-
фічного середовища, характерних предметів 
матеріальної культури минулого й сьогодення, 
духовної культури, етнографічних і фольклор-
них понять тощо, якими досконало володіє 
автор твору і якими має володіти майбутній 
читач. Фонова інформація – це сукупність різ-
номанітної інформації певного твору, засно-
вана на глибоких фонових знаннях автора та 
його художньому замислі, яка передається 
читачеві імпліцитно. Вертикальний контекст – 
семантична категорія художнього твору, що 
акумулює різнопланову імпліцитну інформа-
цію (фонові знання). На нашу думку, найбільш 
широким поняттям є фонова інформація, що 
включає в себе вертикальний контекст. 

Крім цього, важливо підкреслити, що голов-
ною функцією вертикального контексту є збага-
чення та розширення сюжетного змісту твору, 
він суттєво доповнює та поглиблює звичайний 
горизонтальний контекст, утворюючи при цьо-
му макроконтекст. Не маючи фонових знань і 
не розуміючи вертикального контексту (як на 
рівні окремих слів, так і на рівні цитат і алю-
зій), читач отримує набагато менше інформації 
з прочитаного, а художня цінність самого твору 
втрачається.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДЕВЕРБАТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  
СО ЗНАЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНОГО АКТА ДЕЙСТВИЯ
Рассматриваются вопросы ограничений в образовании девербативных производных 

имен существительных со значением отдельного акта действия (nomina quanti) на мате-
риале современного немецкого языка. Возможность или невозможность их образования 
предопределяется системными закономерностями соединения словообразовательных 
элементов. Выделяются типы семантических и других видов ограничений, определяет-
ся степень предсказуемости перехода категории процессуальности в категорию пред-
метности по определенным словообразовательным моделям. 

Ключевые слова: словообразование, ограничения в словообразовании, типы семантиче-
ских ограничений, словообразовательные потенции глаголов.

Постановка проблемы. Как известно, изу-
чение синтагматических связей в словообра-
зовании представляет собой сложную много-
аспектную задачу, в которую входит также и 
исследование ограничений в сочетаемости сло-
вообразовательных морфем. Вопросы словоо-
бразовательной продуктивности моделей в этом 
аспекте регулярно становились предметом на-
учной дискуссии. Ограничения в сочетаемости 
морфем или выделяются как отдельный аспект 
лингвистического исследования [1, с. 196–207; 
2; 3, с. 123–130; 4, с. 28–37; 5, с. 90–185], или 
рассматриваются в качестве обязательной со-
ставной части общей проблемы сочетаемости 
словообразовательных морфем [6, с. 207–219; 
7, с. 208–209; 8, с. 156–158; 9, с. 220–229], 
или включаются в понятие правил словообра-
зования, предусматривающих и правила огра-
ничения словообразования (рестрикционные 
правила, или правила блокировки) [10, с. 43; 
11, с. 43; 12, с. 70–90; 13, с. 113, 14, с. 39–52].

Семантические ограничения в словообра-
зовании представляют собой один из видов 
системных ограничений сочетаемости словоо-
бразовательных морфем, обусловленных зна-
чением языкового знака. Их сущностью явля-
ется отсутствие семантического согласования 
между непосредственными составляющими 
производного слова. Семантические ограниче-
ния не являются однородными, поскольку они 
могут быть обусловлены не только отсутстви-

ем корреспондирующих сем в семантической 
структуре производящего глагола и словообра-
зовательного суффикса, но и другими причи-
нами – имманентными признаками глаголов, 
нашедшими свое отражение в словарных де-
финициях, и наложением сем как следствием 
актуализации синтагматической семы [15, с. 28] 
лексической основой глагола. Семантические 
ограничения могут быть вызваны и наложени-
ем сем (синтагматических и дифференциаль-
ных) у глаголов, мотивированных существи-
тельными, для которых характерна ролевая 
усложненность, так как в их семантической 
структуре содержится не только информация 
о каком-либо действии, но и о семантической 
роли, соотносимой с этим действием [16, с. 17]. 
Ограничения данного типа блокируют образо-
вание девербативов разнообразной семантики 
(nomina agentis, subjekti, loсi, instrumenti, quanti) 
и исключают из числа производящих основ 
большой массив глагольной лексики. Однако 
следует отметить, что данный тип ограниче-
ний способен нейтрализоваться.

Целью статьи является выявление семан-
тических и сопредельных с ними ограничений 
в образовании девербативных имен существи-
тельных со значением отдельного акта дей-
ствия. Исходя из цели исследования, пред-
ставляется необходимым решить следующие 
задачи: 1) определить роль семантических 
ограничений как составной части системных 
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ограничений сочетаемости словообразова-
тельных морфем; 2) отделить семантические 
ограничения от других видов ограничений со-
четаемости словообразовательных морфем;  
3) установить круг производящей и непроизво-
дящей глагольной лексики; 4) установить воз-
можность и условия нейтрализации семантиче-
ских и других видов ограничений.

Изложение основного материала. Для со-
временного этапа изучения языковых явлений 
на лексико-семантическом уровне характерно 
исследование категорий, выражаемых в языке 
[18, с. 133]. Одним из способов репрезентации 
логической категории предметности в немец-
ком языке является словообразование, в част-
ности, суффиксация. При эксплицитном суф-
фиксальном словопроизводстве происходит 
включение производящей единицы (в данном 
случае – глагола) как выразителя категории 
процессуальности посредством присоедине-
ния соответствующего субстантивного суффик-
са в новый понятийный класс, в сферу имени 
существительного, основной функцией которо-
го является выражение предметности в языке.

При образовании номинативных единиц, вы-
ражающих те или иные понятия, которые свя-
заны с категорией предметности, словообразо-
вательные потенции различных семантических 
классов глаголов, соотносимых с субкатегория-
ми процессуальности, способны реализоваться 
в виде субкатегорий лица/нелица, производите-
ля действия, орудия действия и т. д. [19, с. 245]. 

Установление соотношения между субка-
тегориями процессуальности и субкатегория-
ми предметности предусматривает выявление 
факторов семантического характера, способ-
ствующих или препятствующих образованию 
девербативных существительных как вырази-
телей категории предметности. Как известно, 
системный подход к словообразованию пред-
полагает изучение структурных, фономорфо-
логических, семантических, стилистических, 
словообразовательных и лексических законо-
мерностей, регулирующих синтагматические 
связи в этой области языка, под которыми по-
нимается связь словообразовательных фор-
мантов с мотивирующими основами в составе 
мотивированного слова [20, с. 14]. Изучение 
синтагматических связей в словообразовании 
представляет собой сложную многоаспектную 
задачу, в которую входит также исследование 
ограничений в сочетаемости словообразова-
тельных морфем.

Установление соотношения между субка-
тегориями процессуальности и субкатегория-
ми предметности предусматривает выявление 
факторов семантического характера, способ-
ствующих или препятствующих образованию 
девербативных существительных как вырази-
телей категории предметности. 

Общим (как в сочетаемости словообразова-
тельных морфем, так и в ограничениях соеди-
нения элементов производимых слов) является 
тот факт, что любая морфема не может произ-
вольно соединяться с любой другой морфемой 
[21, с. 35]. Закономерности их соединения не-
возможно описать без выявления допустимых и 
недопустимых сочетаний. Последние представ-
ляют собой закономерности особого рода, за-
кономерности со знаком минус. Необходимость 
разработки этой проблемы предопределяется 
самой природой словообразования как обла-
сти создания вторичных единиц номинации. 
При формулировании правил словообразова-
ния необходимо учитывать всякого рода огра-
ничения на их реализацию. Таким образом, 
выделение ограничений сочетаемости словоо-
бразовательных морфем является не самоце-
лью, а подчинено целям и задачам коммуни-
кативно ориентированного словообразования, 
служащего процессам номинации и ими обу-
словленного. 

Процесс перехода категории процессуаль-
ности в категорию предметности осуществля-
ется по определенным словообразовательным 
моделям, которые по своей структуре и семан-
тике способны наиболее адекватно выражать 
предметность в одной из ее разновидностей, 
а именно – в виде субкатегории имени деяте-
ля (nomen agentis), субъекта действия (nomen 
subjecti), места действия (nomen loci), инстру-
мента действия (nomen instrument), резуль-
тата действия (nomen resultatis, nomen acti), 
опредмеченного действия (nomen sctionis) и 
отдельного акта действия (nomina quanti). Как 
известно, наиболее употребительными и про-
дуктивными среди них в немецком языке явля-
ются модели «основа глагола + суффикс -ег», 
«основа глагола + суффикс -ung» , «основа гла-
гола + суффикс -ei». 

Раскрытие закономерностей их заполнения, 
включая установление семантических огра-
ничений – закономерностей со знаком минус, 
представляет собой одновременно установле-
ние соотношений между субкатегориями пред-
метности и процессуальности в языке. В нашей 



Серія: Гуманітарні науки, 2017 р., № 3 (50)

37

статье рассматриваются семантические огра-
ничения в образовании производных со значе-
нием отдельного акта действия.

Материалом для исследования послужи-
ли простые немецкие глаголы, отобранные из 
словаря Е. Матера [22, с. 9–31]. Для анализа 
глагольных основ с целью выявления воз-
можности их участия в процессах деривации 
и установления ограничений, блокирующих эти 
возможности, была избрана классификация 
Х. Бринкмана, являющаяся релевантной как 
для синтагматики, так и для парадигматики. 
Она включает пять лексико-семантических 
групп глаголов (далее – ЛСГ): 1) глаголы дей-
ствия/деятельности; 2) глаголы процесса; 
3) глаголы состояния; 4) глаголы событий;  
5) глаголы погодных явлений [23, c. 122]. 

Дериваты со значением отдельного акта дей-
ствия (nomina quanti) образуются по несколь-
ким моделям, прежде всего, по модели «ОГ + 
ег», которая рассматривается как базовая. В то 
же время образование производных со значе-
нием кванта действия по другим моделям (Fall, 
Grätsche, Plumps, Schwingung, Sprung, Sturz) 
целесообразно рассматривать как факты лек-
сических ограничений.

Словопроизводство существительных с ука-
занной семантикой свойственно глаголам ЛСГ 
движения, физиологических процессов и звуча-
ния, то есть в основном моторно-кратным гла-
голам, обладающим дифференциальной семой 
«итеративность», например: Hüpfer, Rülpser, 
Seufzer, Brüller, Fauсher, Hichser, Hopser, 
Knurrer, Schnaufer, Rumpler [1. Könige, с. 23;  
2. Bräute, с. 94; 3. Drei, с. 159; 4. Ottokar, с.16, 126; 
5. Findling, с. 88].

Отсутствие в семантической структуре гла-
голов семы «итеративность» препятствует 
созданию производных со значением «дей-
ствие – количество действия». Образование 
производных с данной семантикой от глаго-
лов, содержащих названную выше сему, может 
быть блокировано у глаголов ЛСГ движения 
другими факторами семантического порядка, 
а именно: эксплицитной выраженностью зна-
чения единичного акта действия лексической 
основой глагола (dienern, knicksen) и его имма-
нентными признаками. Так, в словарных дефи-
нициях таких глаголов, как wieheln, wimmeln, 
kribbeln (viele winzige Bewegungen zeigen) со-
держится указание на количество действия. 
Общим наименованием для кванта действия 
служит производное Bewegung в значении «от-

дельно взятое движение». Последнее находит 
свое отражение в словарных дефинициях мно-
гих других глаголов, например, laufen – sich mit 
schnellen Schritten bewegen, а также у глаго-
лов, объясняемых через laufen (hasten, prellen, 
rennen, tippeln, wetzen).

Производных с данной семантикой нет от 
большинства онома-топоэтических глаголов 
(bammeln, bimmeln, gischen, gluchsen, kichern, 
klingen, prusten, tacken, ticken и др.), имитиру-
ющих неречевые звуки. Их источником явля-
ются шумы или звуки реальной действитель-
ности, которые могут быть выражены словами 
[24, с. 81; 25, с. 77; 26, с. 93]. Можно предпо-
ложить, что расчлененность акустического зву-
чания, передаваемая междометиями, положен-
ными в основу звукоподражательных глаголов 
(töff-töff = töffen), или находящая отражение в 
их словарных дефинициях (kichern – leise, in 
kurzen Tonen lachen), препятствует образова-
нию производных со значением единичного 
акта действия. Однако такие производные все 
же существуют от некоторых глаголов (Klicks, 
Muchs) (в русском языке: смеяться – смешок, 
хлопать – хлопок, но хихикать, булькать).

Семантические ограничения блокируют об-
разование производных со значением кванта 
действия от десубстантивных глаголов, лекси-
ческая основа которых выражает отдельно взя-
тый акт звучания или их совокупность (knallen, 
trillern).

Образование рассматриваемых произво-
дных возможно также от глаголов класса дей-
ствия ЛСГ перемещения и битья, содержащих в 
своей семантической структуре сему «итератив-
ность». Однако эта возможность реализуется 
лишь отчасти. По модели «ОГ + er» существуют 
отдельные производные (Schwinger). Словопро-
изводство таких существительных подвергается 
ряду ограничений, прежде всего, лексических, 
связанных с конкуренцией словообразователь-
ных моделей, главным образом безаффикс-
ного словопроизводства, например: Fahrt, 
Kehre, Knuff, Ruck, Schlag, Schubs, Stürz, Stoß.

Значительное место занимают семантиче-
ские ограничения, блокирующие образование 
производных от глаголов с эксплицитно выра-
женным лексической основой значением кван-
та действия (dachteln, klapsen), как и от других 
глаголов с усложненной семантикой, которые 
содержат также эксплицитно выраженную лек-
сической основой сему «инструментальность» 
(fausten, geißeln). Однако в этой группе отмеча-
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ются отдельные окказиональные образования, 
например, Köpfler [27, c. 226]. Производные со 
значением кванта действия отсутствуют также 
от глаголов, в семантической структуре кото-
рых вычленяются семы «интенсивность», «де-
минутивность», «оценка» (klöpfeln, schwarten).

Таким образом, семантические ограниче-
ния блокируют образование производных со 
значением отдельного акта действия от глаго-
лов всех классов, в семантической структуре 
которых отсутствует дифференциальная сема 
«итеративность». В ЛСГ глаголов движения, 
звучания, физиологических процессов класса 
процессуальных глаголов и в ЛСГ глаголов пе-
ремещения и битья класса глаголов действия, 
семантическая структура которых содержит 
сему «итеративность», производные с указан-
ной семантикой не образуются вследствие экс-
плицитной выраженности значения отдельного 
акта действия лексической основой, а также 
в том случае, если в словарных дефинициях 
глаголов имеется указание на количество дей-
ствия. Кроме того, данные производные отсут-
ствуют от глаголов, в семантической структуре 
которых вычленяются семы «интенсивность», 
«деминутивность», «оценка».

Семантические ограничения в девербатив-
ном словопроизводстве имени существитель-
ного со значением отдельного акта действия 
представлены в типовом многообразии. Их 
типологизация возможна на основании двух 
критериев: сущностных характеристик ограни-
чений и уровневой принадлежности сем, про-
тиводействующих участию глагольных основ 
в процессах деривации. Выделенные по на-
званным критериям типы семантических огра-
ничений коррелируют между собой и находятся 
в причинно-следственных отношениях.

В зависимости от уровневой принадлежно-
сти сем выделяются типы семантических огра-
ничений, обусловленные такими факторами: 
1) отсутствием в семантической структуре гла-
голов определенной синтагматической семы 
(этот тип ограничений блокирует образование 
производных со значением отдельного акта 
действия и возможность появления у произ-
водных имен действия значения опредмечено-
го результата действия от глаголов состояния, 
процесса, действия); 2) присутствием в семан-
тической структуре глаголов определенной 
дифференциальной семы (этот тип препят-
ствует образованию производных имен лица, 
места, инструмента и возможности появления 

значения результативности от глаголов всех 
классов); 3) отсутствием или присутствием 
в семантической структуре рассматриваемой 
части речи имплицитной семы «лицо» (такой 
тип ограничений блокирует образование про-
изводных имен лица и субъекта действия от 
глаголов всех классов); 4) присутствием в их 
семантической структуре определенной субка-
тегориальной семы (этот тип противодействует 
образованию производных имен лица от про-
цессуальных глаголов).

Выводы и предложения. Семантические 
ограничения сочетаемости словообразова-
тельных морфем вследствие их несовместимо-
сти следует классифицировать как запреты, по-
скольку они вызывают абсолютное отсутствие 
производных в словообразовательной пара-
дигме всех классов и лексико-семантических 
групп глаголов. Семантические ограничения, 
вызванные наложением сем и обусловленные 
имманентными признаками глаголов, могут со-
хранять статус ограничений, поскольку не ис-
ключена возможность появления производных 
с указанными характеристиками. Названные 
ограничения ведут к ослаблению словообразо-
вательных потенций глаголов.
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Пономарьова Л. Ф. Семантичні обмеження у формуванні девербативних похідних 
іменників зі значенням окремого акту дії

Розглядаються питання обмежень у формуванні девербативних похідних іменників зі зна-
ченням окремого акту дії (nomina quanti) на матеріалі сучасної німецької мови. Можливість 
або неможливість їх утворення визначається системними закономірностями сполучення 
словотворчих елементів. Виділяються типи семантичних та інших видів обмежень, визна-
чається ступінь передбачуваності переходу категорії процесуальності в категорію пред-
метності за відповідними словотворчими моделями.

Ключові слова: словотворення, обмеження в словотворенні, типи семантичних обме-
жень, словотворчі потенції дієслів.

Ponomariova L. Semantic restrictions in formation of deverbative derivatives with the 
meaning of a separate action

The article deals with the problems of restrictions in formation of deverbative derivatives of the 
nouns with the meaning of a separate action (nomina quanti) based on the materials of the modern 
German language. The possibility or impossibility of their formation is defined by the system laws of 
joining word-forming elements. The types of semantic and other kinds of restrictions are distinguished 
and degree of predictability of transition of the process category to the object category by definite 
word-forming patterns is determined. 

Key words: word formation, word formation restrictions, types of semantic restrictions, word-
formation potentials of verbs.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ БЕЗОСОБОВИХ ФОРМ  
ДІЄСЛОВА В ТЕКСТАХ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
У статті подано огляд взаємодії безособових форм дієслова, що функціонують у тек-

стах медичної тематики, проаналізовано особливості перекладу зазначених форм з ура-
хуванням актуалізації прагматичного компонента значення в процесі трансляції складних 
синтаксичних форм, елементом яких виступають безособові форми дієслова, у сучасних 
текстах галузі медицини. 

Ключові слова: безособове речення, безособова форма дієслова, пасивний стан, термін, 
актуалізація компонента значення слова. 

Постановка проблеми. Інформативність 
медичних текстів, їхня спрямованість на пові-
домлення особливого когнітивного характеру 
позначається на структурі речень. Когнітивний 
зміст англомовних речень у тексті медичної 
галузі в більшості випадків сконцентрований у 
неозначено-особових і безособових реченнях, 
а також у розповідних реченнях, побудованих із 
використанням іменних форм дієслова в актив-
ному чи пасивному стані й інфінітивних, ґерун-
діальних чи партиципіальних конструкцій.

Широка варіативність іменних форм в англо-
мовних текстах медичної тематики порівняно 
з українськими зумовлює необхідність адекват-
ного визначення синтаксичних функцій імен-
них форм англійських дієслів, забезпечення 
адекватного варіанта перекладу українською 
мовою, що виражається у виборі відповідних 
граматичних форм і здійсненні необхідних лек-
сико-граматичних трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Постійне зростання наукового інтересу до 
функціонування іменних форм дієслова й осо-
бливостей відтворення таких форм у перекладі, 
зокрема, текстів медичної галузі, підтверджують 
наявні наукові праці, серед яких – досліджен-
ня граматичних труднощів перекладу англій-
ської науково-технічної літератури (В. Карабан 
[3], Н. Карпчук [4], І. Корунець [6]) і особливос-

тей функціонування іменних форм дієслова в 
англійській мові (Д. Байбер [9], О. Гьюінгс [12], 
А. Корнілеску [10]). Вивчення безособових форм 
дієслова в аспекті перекладу було предметом 
дослідження таких лінгвістів, як Л. Бархударов 
[1], І. Бик [2], В. Каушанська [5], А. Швейцер [8]. 
Глобалізаційні процеси прискорили обмін нау-
ковим знанням у сфері медицини, що зумовило 
підвищення вимог до перекладачів і поставило 
перед ними завдання максимально гармонізу-
вати процес спілкування фахівців-медиків. 

Актуальність дослідження полягає у вивчен-
ні об’єктивних труднощів, що виникають під час 
перекладу текстів медичного дискурсу саме 
через значні обсяги іменних форм дієслова й 
іменних конструкцій. 

Метою статті є виявлення специфіки пере-
кладу іменних форм дієслова в текстах медич-
ної галузі. Матеріалом дослідження слугували 
тексти медичної галузі в збірці «Невідкладна 
військова хірургія» (2015 р.) англійською мовою 
та вже здійснений переклад цих текстів україн-
ською мовою.

Виклад основного матеріалу. У цій науко-
вій розвідці проаналізовано способи перекла-
ду іменних форм дієслова в текстах медичної 
галузі із сучасного довідника Emergency War 
Surgery (EWS) [11]. Переклад американсько-
го видання «Невідкладної військової хірургії» 
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(2015 р.) українською мовою був здійснений 
завдяки Американсько-українській медичній 
фундації (далі – АУМФ) [7]. Варто зазначити, 
що ця фундація має на меті популяризацію 
української мови в медичній галузі та співпрацю 
з українськими лікарями щодо осучаснення ме-
дичної освіти в Україні. 

Перш ніж проаналізувати текст оригіналу 
та перекладу, варто концептуалізувати деякі 
особливості тексту оригіналу, оскільки він має 
специфічну граматичну структуру. Основни-
ми рисами текстів наукового стилю в медичній 
галузі є точність, ясність і логічність викладу, 
уживання майже виключно форм теперішньо-
го часу в позачасовому значенні, що вказує на 
постійний характер процесу, високий відсоток 
прийменникових сполучень, який пояснюється 
іменним характером наукового стилю. 

Варто підкреслити, що аналізований текст 
пов’язаний із військовою медициною, тож у про-
цесі роботи перекладача із таким типом тексту, 
щоб уникнути помилок сприйняття тексту ори-
гіналу, необхідно враховувати й термінологічні 
особливості таких текстів.

Під час перекладу було враховано прин-
ципову різницю між прагматичним і художнім 
перекладом, оскільки в тексті оригіналу іменні 
форми та похідні від них конструкції насампе-
ред є засобом комунікації, засобом передачі 
вузькопрофесійної інформації. Диференціація 
тексту передбачає урахування застосованого 
методу перекладу. Визначаючи тип тексту ори-
гіналу як інформаційний, виокремлюємо в ньо-
му домінанти, що впливають на актуалізацію 
тексту перекладу в процесі трансляції. Такою 
домінантою в розглянутому тексті оригіналу 
вважаємо наявність спеціальних термінів, ве-
лика частина яких за морфологічними ознака-
ми є іменними формами дієслова.

У процесі перекладу англійського інфінітива 
ми звернули увагу на те, що вибір переклада-
цького відповідника безособової форми дієсло-
ва в українській мові значною мірою зумовлений 
формою та функцією інфінітива в реченні. Інфі-
нітив у тексті оригіналу [11] часто використову-
ється для утворення наказового способу дії: “Get 
the patient out of the line of fire – prevent further 
injury” [11]. – «Виведіть пацієнта за лінію вог-
ню – уникайте подальших поранень» [7, c. 90].

У такій функції переклад інфінітива перед-
бачає збереження наказового способу дії й не 
становить жодних труднощів для досвідченого 
перекладача: “Splint the hand in the safe position” 

[11]. – «Забезпечте правильне положення кис-
ті» [7, c. 343].

Але трапляються випадки, коли переклад ін-
фінітива супроводжується застосуванням пере-
кладацьких трансформацій. У чистому вигляді 
в науково-технічному перекладі, як підкреслює 
В. Карабан, вони застосовуються рідко. Нато-
мість перекладачі залучають до свого арсе-
налу стратегій перекладу комбінації лексико- 
граматичних трансформацій [3, с. 20]. Загалом 
перекладацькі трансформації можна вважати 
міжмовними перетвореннями, перебудовою ви-
хідного тексту або заміною його елементів за-
для досягнення еквівалентності й адекватності. 
Основними характерними рисами переклада-
цьких трансформацій є міжмовний характер і 
спрямованість на досягнення адекватності пе-
рекладу. Граматичні та лексичні трансформації 
під час перекладу безособових форм дієслова 
зазвичай полягають у зміні формальних компо-
нентів вихідного тексту при збереженні інфор-
мації, призначеної для передачі. 

У наступному прикладі форма наказового 
способу дієслова перекладається з викорис-
танням граматичної трансформації, що поля-
гає в заміні інфінітива іншою частиною мови, 
іменником; водночас для однорідного члена 
речення у формі наказового способу дієсло-
ва застосовується лексична трансформація, 
що полягає в конкретизації значення лексе-
ми complete: “Considering casualty physiology, 
create operative plan to control contamination and 
complete operation” [11] – «Урахувавши фізіоло-
гічний стан пораненого, створіть оперативний 
план контролю за інфікуванням і, якщо можли-
во, скоротіть час операції» [7, c. 245].

У наведеному далі прикладі форму наказово-
го способу дієслова збережено в перекладі, од-
ночасно перекладач застосовує контекстуаль-
ну заміну під час перекладу лексеми «іmprove»: 
“Improve exposure to the liver by extending the 
incision into the inferior sternum and across into 
the lower right chest” [11] – «Здійсніть доступ 
для огляду печінки шляхом продовження розти-
ну через нижню частину грудини і/або впоперек 
нижньої частини правої половини стінки грудної 
клітки» [7, c. 268].

Зверніть увагу на різні способи відтворення 
інфінітива to control. У функції означення пе-
рекладаємо лексему із заміною частини мови 
(інфінітив замінюємо іменником), у разі вико-
ристання інфінітива у функції обставини пере-
кладаємо його безособовою формою, а у функ-



Серія: Гуманітарні науки, 2017 р., № 3 (50)

43

ції додатка інфінітив перекладаємо особовою 
формою дієслова: 

“Considering casualty physiology, create 
operative plan to control contamination and 
complete operation” [11]. – «Урахувавши фізіоло-
гічний стан пораненого, створіть оперативний 
план контролю за інфікуванням і, якщо можли-
во, скоротіть час операції» [7, c. 245]. “If unable 
to control the bleeding with pressure, isolate the 
vessel under tourniquet control and tie off or clamp 
under direct vision” [11]. – «Якщо неможливо 
припинити кровотечу перетисканням, засто-
суйте джгут, ізолюйте судину й перев’яжіть»  
[7, c. 342].

Випадок передачі українською мовою інфіні-
тива у функції означення наведений далі:

“Health personnel, particularly physicians, 
charged with the medical care of prisoners and 
detainees have a duty to provide them with 
protection of their physical and mental health 
and treatment of disease of the same quality 
and standard as is afforded to those who are not 
imprisoned” [11]. – «Працівники закладів охоро-
ни здоров’я, особливо лікарі, в обов’язки яких 
входить медичне обслуговування ув’язнених і 
затриманих, зобов’язані забезпечити їм захист 
фізичного й психічного здоров’я та лікування та-
кої ж якості й стандартів, що надають особам, 
які не є ув’язненими» [7, c. 484].

Під час перекладу цього речення перекла-
дач застосовує заміну частини мови – замість 
буквалізму «має обов’язок» перекладач засто-
совує компресію і вживає лексему «зобов’яза-
ний», що логічно вмотивовує збереження інфі-
нітива в перекладі. 

Співставлення текстів оригіналу та перекла-
ду виявило незвичайний випадок перекладу 
інфінітива, що функціонує як означення. Наве-
демо текст оригіналу: “Triage is an attempt to 
impose order during chaos and make an initially 
overwhelming situation manageable” [11] –  
«Це найкращий спосіб відновлення порядку в 
умовах хаосу й найкраща можливість досягну-
ти найбільшого блага для якнайбільшої кіль-
кості пацієнтів в умовах обмеженого часу, від-
стані та можливостей» [7, c. 473].

Думаємо, що варіант перекладу, запропоно-
ваний перекладачем, дещо віддалений від тек-
сту оригіналу, бо потребує додаткового осмис-
лення читачем. Варіант перекладу “make an 
initially overwhelming situation manageable” як 
«найкраща можливість досягнути найбільшо-
го блага для якнайбільшої кількості пацієнтів 

в умовах обмеженого часу, відстані та мож-
ливостей» є яскравим прикладом конкретиза-
ції, але при цьому є певний ризик викривлення 
змісту речення, що неприпустимо в науково- 
медичних текстах. Речення англійською мовою 
не дає читачеві конкретної інформації, що ж яв-
ляє собою “overwhelming situation”, і через не-
стачу конкретної інформації, яка повинна бути 
чітко виражена в англійському реченні, цілком 
можливі суттєві помилки в перекладі україн-
ською чи будь-якою іншою мовою. Тому можна 
було б навести так звану «примітку переклада-
ча», що надавала б пояснення щодо суворих і 
чітких заходів, спрямованих на виконання пев-
ного алгоритму дій в описаних умовах. 

Інфінітив у формі означення в наступному 
прикладі також перекладено із заміною части-
ни мови: “It is a gross contravention of medical 
ethics, as well as an offence under applicable 
international instruments, for health personnel, 
particularly physicians, to engage, actively or 
passively, in acts which constitute participation in, 
complicity in, incitement to or attempts to commit 
torture or other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment” [11]. – «Грубим пору-
шенням медичної етики, а також злочином, 
згідно з чинними міжнародними документами, є 
активна чи пасивна участь працівників охорони 
здоров’я, особливо лікарів, у діях, що мають оз-
наки участі, співучасті, підбурювання або спро-
би здійснення тортур чи іншого жорстокого, 
негуманного або такого, що принижує гідність, 
ставлення чи покарання» [7, c. 484].

Тим не менше, в україномовному перекладі 
інфінітив у функції означення подеколи пере-
кладений прямим відповідником: “It is an attempt 
to keep a very sick patient alive until he can get to 
definitive treatment” [11]. – «Це спосіб підтрима-
ти життя важкопораненого до початку кінцево-
го лікування» [7, c. 104].

У наступному прикладі англійська форма 
Subjunctive Mood перекладається з уживанням 
особової форми українського дієслова, причо-
му відбувається диференціація значення лек-
семи “enter”: “It is critical that medical personnel 
not enter the general EPW holding area, but have 
patients brought out to them for sick call and any 
medical treatment” [11]. – «Надзвичайно важливо 
дотримуватися вимоги, щоб медичні працівники 
не приходили на територію утримання інтерно-
ваних осіб; потрібно, щоб пацієнтів приводили 
на прийом до лікаря або для проведення ме-
дичних процедур» [7, c. 436].
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Диференціацію значення застосовано під 
час перекладу інфінітива, що функціонує як ча-
стина присудка: “Cooling and evaluation should 
proceed simultaneously” [11]. – «Охолодження 
й обстеження належить проводити одночас-
но» [7, c. 484]. “Too long an airway may fold the 
epiglottis caudally, worsening the obstruction” 
[11]. – «Надто довга дихальна трубка може за-
вернути надгортанник у каудальному напрямку 
й таким чином погіршити обструкцію» [7, c. 82]. 
“An assistant should hold the clamp” [11]. – 
«Асистент повинен утримувати стрижнетри-
мач» [7, c. 328]. “While an aircraft can decrease 
transport time, the aeromedical environment 
creates unique stresses on the injured patient” 
[11]. – «Хоч використання авіатранспорта може 
скоротити час транспортування, авіамедична 
обстановка викликає додатковий стрес у пора-
неного пацієнта» [7, c. 68]. “They may vary from 
a few milligrams to several grams in weight” [11]. – 
«Їх маса може коливатися від кількох мілігра-
мів до кількох кілограмів» [17, c. 483].

Пасивний інфінітив у функції додатка пе-
рекладається із застосуванням перестановки 
(пермутації), що супроводжується заміною ча-
стини мови (інфінітив замінюємо іменником) 
і зміною синтаксичної функції (із додатка на 
підмет): “It is a contravention of medical ethics 
for health personnel, particularly physicians, to 
be involved in any professional relationship with 
prisoners or detainees the purpose of which is not 
solely to evaluate, protect or improve their physical 
and mental health” [11]. – «Залучення медичних 
працівників, особливо лікарів, у будь-які профе-
сійні стосунки з ув’язненими чи затриманими, 
мета яких виходить за рамки евакуації, захисту 
чи поліпшення фізичного й психічного здоров’я 
пацієнта, суперечить медичній етиці» [7, c. 484].

Останній приклад привертає увагу дослід-
ника наявністю підрядного речення, де інфіні-
тиви функціонують як однорідні члени речення 
(to evaluate, protect or improve). У подібних кон-
струкціях відбувається заміна інфінітива імен-
ником. Порівняйте: “The revolution in which has 
digitized the battlefield to display friendly positions, 
intelligence, and engagements electronically has 
not been equally applied to the casualty side of the 
equation” [11]. – «Революційні досягнення у ве-
денні війни, зокрема переведення в цифровий 
формат поля бою з відображенням позицій со-
юзників, даних розвідки та бойових дій, не засто-
совуються належним чином у системі надання 
медичної допомоги постраждалим» [7, c. 488].

У реченнях із формальним підметом it і смис-
ловим підметом-інфінітивом останній, згідно 
з концепцією В. Карабана, перекладається не-
означеною формою дієслова [3]: “It is essential, 
when dealing with testicular wounds, to conserve 
as much tissue as possible” [11]. – «При поранен-
нях яєчок важливо зберігати якомога більше їх 
тканини» [7, c. 289]. 

Проста форма інфінітива у функції обстави-
ни перекладається підрядним реченням зі спо-
лучником щоб/для того, щоб: “To determine the 
angle of the pelvis first slide a guide pin between 
the muscle and the bone along the inner table of 
the iliac wing, no deeper than 3–4 cm” [11]. – «Для 
визначення кута крила клубової кістки таза спо-
чатку введіть направляючу спицю між м’язом 
і кісткою вздовж внутрішньої поверхні крила 
клубової кістки на глибину не більше 3–4 см» 
[7, c. 291].

Традиційно є дві стратегії перекладу форми 
Infinitive Indefinite Active: інфінітив переклада-
ється або безособовою формою, або іменни-
ком. Пропонуємо власний варіант перекладу 
за допомогою безособової форми: «Щоб визна-
чити кут крила клубової кістки таза, спочатку 
введіть направляючу спицю між м’язом і кісткою 
вздовж внутрішньої поверхні крила клубової 
кістки на глибину не більше 3–4 см».

“The entire wound should be covered but the 
fingertips left exposed, if possible, to evaluate 
perfusion” [11]. – «Слід укрити всю поверхню 
рани, проте кінчики пальців варто залишити 
невкритими, щоб контролювати ступінь пер-
фузії» [7, c. 343]. “Penetrating wounds into the 
plantar aspect of the heel pad can be approached 
through a heel-splitting incision to avoid excessive 
undermining of this specialized skin” [11]. – «При 
проникних пораненнях із підошовної поверх-
ні п’яти застосовується розріз із розщеплен-
ням п’яткової кістки, щоб уникнути надмір-
ного руйнування спеціалізованої шкіри стопи» 
[7, c. 319]. Під час перекладу тексту застосова-
но таку трансформацію, як перестановка: “The 
entire wound should be covered but the fingertips 
left exposed, if possible, to evaluate perfusion” 
[11] – «Слід укрити всю поверхню рани, про-
те кінчики пальців варто залишити невкритими, 
щоб контролювати ступінь перфузії» [7, c. 343].

Зважаючи на тип тексту оригіналу, що яв-
ляє собою посібник, мета якого – актуалізува-
ти так звану «кооперативну стратегію» (термін 
Граймса), частотним є вживання активного та 
пасивного інфінітива у функції частини склад-
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ного присудка після модальних дієслів «must», 
«should». Використання зазначених модаль-
них дієслів у поєднанні з інфінітивом, зокрема 
з пасивним, відображає специфічну прагмати-
ку тексту оригіналу – реципієнтом цього тексту 
є медичний персонал, чиї дії, на думку автора 
посібника, повинні бути чітко скоординовані 
в надзвичайних ситуаціях або при введенні вій-
ськового положення. У цьому полягає антропо-
центризм тексту оригіналу.

Наведемо приклади такого вживання ін-
фінітива: “specialty attachments may increase 
numbers” [11] – «можна додавати спеціалізовані 
модулі» [7, с. 24], “some patient care areas can 
be chem/bio ptotected” [11] – «у деяких блоках 
ранньої госпіталізації може бути забезпечений 
хімічний і біологічний захист» [7, с. 30], “the 
expected casualties should not be abandoned, 
but should be separated from the view of ther 
casualties” [11] – «пацієнтів в очікуванні не мож-
на залишати, але їх потрібно відділити від ін-
ших поранених» [7, с. 32].

Щодо інфінітивних конструкцій у тексті, на 
кшталт Complex Object і Сomplex Subject з ін-
фінітивом, то їх дуже мало. Єдиний приклад, 
який ми можемо навести: “The shorter this time 
interval, expect the complexity of triage decisions 
to increase, especially sorting the worst emergent 
patients from the expectant” [11]. – «Що менший 
часовий інтервал (відстань) між пораненням і 
прибуттям у медичний заклад, то більшими бу-
дуть складнощі в ухваленні рішень щодо сор-
тування» [7, с. 31–32].

Таким чином, аналіз медичних текстів пока-
зав, що інфінітив найчастіше використовується 
для утворення наказового способу дії. Це зу-
мовлено насамперед специфікою медичного 
тексту й тим, що для нього характерний інструк-
тивний характер. 

Активна форма інфінітива найчастіше пе-
рекладається іменником або дієсловом, за 
способом перекладу це заміна однієї частини 
мови на іншу, конкретизація або диференціація 
значення. У деяких випадках інфінітив можна 
перекласти прямим відповідником. Утім, коли 
потрібно розшифрувати та розкодувати меседж 
для медика, варто звернутися до так званої 
«примітки перекладача», яка буде оформлена у 
вигляді зноски в тексті та запобігатиме тому, що 
переклад буде неправильно витлумачений. Па-
сивна форма інфінітива вимагає перестановки 
або заміни частин мови. У цьому разі перекла-
дачеві варто чітко розрізняти об’єкт і суб’єкт дії. 

Інфінітив після формального додатка «it» пере-
кладається неозначеною формою дієслова.

У проаналізованому тексті герундій і ге-
рундіальні конструкції перекладаються за 
допомогою різноманітних перекладацьких 
трансформацій. Якщо герундій не є складо-
вою частиною герундіального звороту, його 
найчастіше перекладають із заміною частини 
мови – іменником або іменниково-прийменни-
ковою конструкцією. У функції лівосторонньо-
го означення герундій вказує на призначення 
певного предмета. У такому разі його перекла-
дено правостороннім означенням-іменником у 
родовому відмінку чи прикметником. У функції 
обставини герундій перекладений дієприслів-
ником доконаного виду.

Герундіальний зворот перекладений під-
рядним реченням, яке вводиться сполучни-
ком «що». Герундіальні звороти також можуть 
перекладатися підрядними обставинними ре-
ченнями, де відповідником герундія виступає 
особова форма дієслова-присудка, яка є части-
ною складеного дієслівного присудка й пере-
кладається дієсловом у категорії майбутнього 
часу 3-ої особи однини чи простим дієслівним 
присудком, дієсловом у категорії минулого часу  
3-ої особи однини.

Серед перекладацьких трансформацій за-
стосовується компенсація, генералізація, пе-
рестановка, доповнення. Герундій найчастіше 
перекладається іменником: “Placing a uretral 
catheter will assist in determing injury” [11]. – 
«Установлення уретрального катетера допомо-
же визначити ушкодження» [7, с. 265]. “Reporting 
a Patient with for AE” [11]. – «Повідомлення про 
необхідність авіамедичної евакуації пацієнта» 
[7, с. 73]. “Delaying the enucleation until the patient 
can see an ophthalmologist is thus relatively safe” 
[11]. – «Отже, відкладення енуклеації, доки по-
ранений перебуває під опікою офтальмолога, 
виправдане й відносно безпечне» [7, с. 225]. 
“The tong-pin site requires anterior or posterior 
positioning to adjust for cervical spine flexing or 
extension as indicated” [11]. – «Розміщення го-
лок кліщів (із більшим зміщенням уперед чи на-
зад) дозволяє регулювати положення шийного 
відділу хребта в напрямі згинання або розги-
нання» [7, с. 309]. “Penetrating wounds into the 
plantar aspect of the heel pad can be approached 
through a heel-splitting incision to avoid excessive 
undermining of this specialized skin” [11]. – «При 
проникних пораненнях із підошовної поверхні 
п’яти застосовується розріз із розщепленням 
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п’яткової кістки, щоб уникнути надмірного руй-
нування спеціалізованої шкіри стопи» [7, с. 344].

Як випливає з наведених прикладів, герундій 
перекладається іменником, якщо в англомов-
ному реченні функціонує як додаток, зокрема, 
після дієслів avoid і require: “Avoid thawing and 
refreezing; this leads to the greatest damage to 
tissue and the poorest outcome” [11]. – «Запобі-
гайте обмороженню й повторному переохоло-
дженню; це призводить до найсильнішого уш-
кодження тканин і щонайгірших наслідків» [7, с. 
383].

Герундій може перекладатися особовою 
формою дієслова-присудка: “The patient’s 
septum should be evaluated for the presence of 
a septal hematoma, which if present, must be im-
mediately drained by incision, followed by packing” 
[11]. – «Треба оглянути носову перегородку па-
цієнта для виявлення гематоми перегородки. 
Гематома, якщо таку виявлено, має бути негай-
но дренована через розріз, а потім тампоно-
вана для запобігання відкладеним ускладнен-
ням» [7, с. 200].

Герундій у проаналізованому тексті виступає 
у функції лівостороннього означення й перекла-
дається правостороннім означенням-іменни-
ком у родовому відмінку: “Life-saving procedures 
before limb and soft-tissue wound care” [11]. – 
«Заходи життєзабезпечення мають пріоритет 
над заходами з лікування кінцівок і м’яких тка-
нин» [7, с. 120].

У тексті оригіналу переважають залежні при-
йменниково-герундіальні звороти, що поясню-
ється максимальною компресією когнітивної 
інформації в тексті оригіналу, а також мінімалі-
зацією дійових осіб до двох категорій – пацієнт/
постраждалий і медичний персонал. Такі зво-
роти переважно вживаються у функції додатка 
чи обставини, уточнюючи характер проведення 
реанімаційних заходів і рятувальних операцій, а 
також називаючи діяльність, в якій бере участь 
старший і молодший медичний персонал.

Наведемо приклади: “On-table triage to 
expectant may be necessary due to deteriorating 
сasualty physiologic response and/or the pattern of 
injury (aortavena cava GSW, dual exsanguination 
sites, extensive pancreatic-duodenal injury, and 
so forth)” [11] – «Переведення пацієнта в очіку-
вальну категорію безпосередньо на хірургічно-
му столі може бути необхідним у зв’язку з погір-
шенням психологічних реакцій постраждалого 
та/або виду поранення (вогнепальне поранен-
ня аорти/порожнистої вени, кровотечі з вхідного 

та вихідного отворів, обширне панкреатодуоде-
нальне пошкодження тощо)» [7, c. 32]. 

Як бачимо, у цьому прикладі відбувається 
заміна частини мови на іменник, прийом – ди-
ференціація значення. 

“Liaison with the tactical force operating in your 
area is essential to making sound triage decisions” 
[11]. – «Зв’язок із оперативно-тактичною гру-
пою, яка діє у вашому районі, надзвичайно 
важливий для ухвалення раціональних рішень 
щодо сортування» [7, c. 32]. Як бачимо, у цьому 
прикладі відбувається заміна частини мови на 
іменник, а прийом – прямий відповідник.

“Cohesive groups may tolerate stress better 
and assist each other in dealing with traumatic 
events” [11]. – «Згуртовані команди легше пе-
реживають стрес і допомагають один одному 
впоратися з травматичними подіями» [7, c. 33].  
Як бачимо, тут відбувається заміна частини 
мови, а прийом – смисловий розвиток.

Таким чином, під час перекладу герундія та 
залежних герундіальних зворотів яскраво про-
стежується втілення відомої тези Р. Якобсо-
на «еквівалентність за наявності відмінності». 
У випадку герундія спостерігаються розбіжності 
між англійською й українською мовами на гра-
матичному (морфологічному) рівні. Необхід-
ність передачі семантики герундія в перекладі 
спонукає звернути увагу насамперед на синтак-
сичні функції герундія.

Безособова форма (герундій) найчастіше за-
мінюється особовою (іменник), але трапляють-
ся поодинокі випадки, коли аналогом герундія в 
перекладі є також іменна форма, тобто інфіні-
тив. Відсутність складних герундіальних зворо-
тів у тексті оригіналу зумовлена його прагмати-
кою та комунікативною інтенцією мовця, тобто 
автора аналізованого посібника. Під час пере-
кладу залежних герундіальних зворотів завжди 
використовується прийом додавання, оскільки 
в підрядному реченні під час перекладу дублю-
ється підмет англійського головного речення. 
У перекладі залежних герундіальних зворотів, 
які введені за допомогою after, on за наявності 
перфектної форми герундія застосовується діє-
прислівниковий зворот або підрядне обставин-
не речення.

Продуктивним є вживання в медичних тек-
стах партиципіальних конструкцій. Дієприкмет-
ник І (активного стану) у функції означення 
(лівостороннього чи правостороннього) пере-
кладається зазвичай відповідною для контексту 
оригіналу часовою формою дієслова-присудка 
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в складі підрядного означального речення, яке 
звичайно вводиться за допомогою сполучників 
«що», «який».

Дієприкметник I перекладається також ак-
тивним дієприкметником, прикметником або 
іменником. Правосторонній зворот із дієпри-
кметником І перекладається переважно підряд-
ним означальним реченням, рідше – окремим 
реченням, де безпосереднім відповідником ді-
єприкметника І є особова форма дієслова-при-
судка. Дієприкметник ІІ у функції правосторон-
нього означення перекладається пасивним 
дієприкметником у функції лівостороннього 
означення. 

Дієприкметник І (активного стану) у функції 
означення (лівостороннього чи правосторон-
нього) перекладається зазвичай відповідною 
для контексту оригіналу часовою формою ді-
єслова-присудка в складі підрядного означаль-
ного речення: “Once again a team of volunteers 
representing the Military Health System and 
numerous clinical specialities has committed 
itself to delimiting state-of-the-art principles and 
practices of forward trauma surgery” [11]. – «Зно-
ву команда волонтерів, які представляють 
різні клінічні спеціальності військової системи 
ОЗ, присвятила себе укладанню сучасних і 
прогресивних принципів і практик травматоло-
гії» [7, c. 20].

У наступних прикладах дієприкметник у 
функції означення перекладений із застосуван-
ням трансформації «конкретизація» з одночас-
ним уживанням прийому додавання: “Originating 
physician consults with local FS to determine 
the en route care plan and timing of evacuation” 
[11]. – «Лікар, який надавав допомогу, повинен 
проконсультуватися з місцевим авіаційним лі-
карем, щоб визначити план надання допомоги 
в дорозі та час евакуації» [7, c.73].

“It is a gross contravention of medical ethics, as 
well as an offence under applicable international 
instruments, for health personnel, particularly 
physicians, to engage, actively or passively, in 
acts which constitute participation in, complicity 
in, incitement to or attempts to commit torture or 
other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment” [11]. – «Грубим порушенням медич-
ної етики, а також злочином, згідно з чинними 
міжнародними документами, є активна чи па-
сивна участь працівників охорони здоров’я, осо-
бливо лікарів, у діях, що мають ознаки участі, 
співучасті, підбурювання чи спроби здійснення 
тортур або іншого жорстокого, негуманного чи 

такого, що принижує гідність, ставлення або 
покарання» [7, c. 484].

“To ensure optimum care, communicate with 
the accepting physician, and provide diagnosis, 
care rendered, and subsequent medical care plan  
(next 24–48 h)” [11]. – «Для забезпечення опти-
мальної допомоги зв’яжіться з приймаючим 
лікарем і передайте йому інформацію про діа-
гноз, надану допомогу й подальший план ліку-
вання (на наступні 24–48 год.)» [7, c. 73].

“Tissue sparing debridement is acceptable if 
follow-on wound surgery will occur within 24 hours” 
[11]. – «Щадне хірургічне очищення рани вважа-
ється прийнятним, якщо продовження хірургіч-
ного лікування відбуватиметься не пізніше, ніж 
через 24 години» [7, c. 97]. “This need will only 
escalate, as medical situational awareness plays 
an increasing role in the tactical risk assessment 
process” [11]. – «Необхідність такої діяльності 
зростає з огляду на те, що орієнтування в ме-
дичній ситуації відіграє дедалі важливішу роль 
у процесі оцінки тактичного ризику» [7, c. 368].

“Exsanguinating hemorrhage is the cause 
of most preventable deaths during war” [11]. –  
«Неспинні кровотечі в умовах бойових дій – 
причина більшості смертей, яким можна запо-
бігти» [7, c. 100]. 

Однак трапляються поодинокі випадки вико-
ристання трансформації «генералізація» для 
перекладу дієприкметника у функції означення:

“Once again a team of volunteers representing 
the Military Health System and numerous clinical 
specialties has committed itself to delimiting state-
of-the-art principles and practices of forward 
trauma surgery” [11] – «Знову команда волонте-
рів, які представляють різні клінічні спеціальнос-
ті військової системи охорони здоров’я, присвя-
тила себе укладанню сучасних і прогресивних 
принципів і практик травматології» [7, c. 345].

У функції обставини дієприкметник активного 
стану (дієприкметник І), що вживається, як пра-
вило, із залежними словами, перекладається 
дієприкметником, прийменниково-іменниковим 
словосполученням, особовою чи неозначеною 
формою дієслова-присудка в складі підрядного 
обставинного речення (яке приєднується спо-
лучниками «коли», «якщо», «оскільки»): 

“Bleeding tracts through the liver can be 
controlled by tying off the end of a Penrose drain, 
placing it through the tract, and “inflating” it with 
saline to tamponade the tract” [11]. – «Кровоте-
чу з раневих каналів печінки можна стримува-
ти, використовуючи дренаж Пенроуза, кінець 
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якого перетискають. Дренаж вводять у ра-
невий канал і наповнюють під тиском сольовим 
розчином» [7, c. 272]. “Contraction is assessed 
by observing the retraction of the muscle with 
the gentle pinch of a forceps” [11]. – «Контрак-
тильність (скоротливість). Її оцінюють, спо-
стерігаючи за скороченням м’яза при легкому 
пощипуванні пінцетом або під впливом елек-
трокаутера» [7, c. 123]. “Perform a through head-
to-toe secondary survey, looking for nonthermal 
injuries, to include corneal abrasion, tympanic 
membrane rupture fractures or dislocations” 
[11]. – «Проведіть ретельний вторинний огляд 
від голови до пальців ніг, звертаючи увагу на 
нетемпературні пошкодження, такі, як пере-
ломи, зміщення, травми рогівки і/або розрив ба-
рабанної перетинки» [7, c. 370]. “Using the clamp 
as a guide, insert a second pin through the clamp” 
[11] – «Застосовуючи стержнетримач як про-
відник, вставте другий стержень у його отвір»  
[7, c. 303].

Дієприкметник у функції додатка відтво-
рюється шляхом уведення підрядних речень, 
в яких безособова англомовна форма перекла-
дається особовою формою дієслова-присудка:

“The editors of this edition are to be 
congratulated for drawing on the experiences of 
numerous colleagues recently returned from tours 
of duty in Southwest Asia in order to provide as 
current a handbook as possible” [11]. – «Я вітаю 
всіх, хто долучився до створення цього видан-
ня; опираючись на досвід наших колег, які не-
щодавно повернулися з військових операцій у 
Південно-Західній Азії, які змогли видати якнай-
сучасніший довідник» [7, c. 25]. “Bring the face 
into the mask rather than pushing the mask onto 
the face” [11]. – «Наближайте обличчя до маски 
замість того, щоб із силою притискати маску 
до обличчя» [7, c. 83].

Дієприкметник I може перекладатися актив-
ним дієприкметником, прикметником або імен-
ником: “Injuries occur by either direct penetrating 
forces or a combination of flexion, axial loading, 
rotation, and distraction forces” [11]. – «Травми 
виникають унаслідок дії прямих проникаючих 
сил або в результаті різних комбінацій сил зги-
нання, осьового навантаження, обертання й 
розтягування» [7, c. 306].

У наступних прикладах представлений пере-
клад правостороннього означення, вираженого 
дієприкметником І, із частини мови за допо-
могою трансформації «заміна частини мови», 
прийому додавання й трансформації «гене-

ралізація»: “Military medical personnel provide 
outstanding health support to those serving in 
harm’s way” [11]. – «Військовий медичний пер-
сонал забезпечує відмінну допомогу всім, чиє 
здоров’я під загрозою» [7, c. 20].

У нижченаведених прикладах дієприкмет-
ник ІІ функціонує як правостороннє означення 
й перекладається пасивним дієприкметником 
у функції лівостороннього означення: 

“Blunt abdominal injuries presented in shock” 
[11]. – «Особи в стані шоку внаслідок сліпої трав-
ми живота» [7, c. 261]. “Sympathetic ophthalmia 
is a condition that may result in loss of vision in 
the fellow eye if a severely traumatized, nonseeing 
eye is not removed, but it rarely develops prior 
to 21 days after an injury” [11]. – «Симпатична 
офтальмія є станом, що спричиняє втрату зору 
в здоровому оці, якщо друге важко травмоване 
око з відсутністю зору не було видалене, проте 
цей стан рідко виникає раніше ніж після 21 дня 
від поранення» [7, c. 224–225].

Дієприкметник І у функції частини присуд-
ка перекладається особовою формою дієсло-
ва-присудка: “Even relatively small burns can be 
incapacitating, and can strain the logistical and 
manpower resources of military medical units” 
[11]. – «Навіть опік незначної поверхні тіла може 
вивести постраждалого з ладу й виснажити ре-
сурси розгорнутого військово-медичного підроз-
ділу» [7, с. 366].

Щодо партиципіальних конструкцій, нам тра-
пився єдиний приклад Complex Subject із діє-
прикметником:

“Having a sense of how and when expended 
internal resources will be resupplied may prove 
critical to making the decision to treat or not treat 
the individual casualty” [11]. – «Якщо вам відо-
мо, як і коли витрачені внутрішні запаси буде 
поновлено, то ця інформація може виявити-
ся критично важливою для рішення про те,  
лікувати чи не лікувати деяких постражда-
лих» [7, с. 31].

Таким чином, переклад дієприкметника I і II 
подібно до перекладу герундія помітно корелює 
із синтаксичними функціями, оскільки дієпри-
кметник найчастіше є ліво- або правостороннім 
означенням, його роль полягає в диференціа-
ції описуваних у посібнику явищ, а тому під час 
перекладу він потребує декомпресії, що супро-
воджується залученням таких трансформацій, 
як смисловий розвиток і заміна частини мови, 
рідше – диференціація значень. Нерідко пере-
кладач звертається до означальних підрядних 
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речень із метою максимально точної передачі 
когнітивного змісту тексту оригіналу.

Висновки і пропозиції. Аналіз медичних 
текстів дозволив виявити такі закономірності 
граматичної побудови текстів подібного типу. 

По-перше, доволі часто в медичних текстах 
уживаються спонукальні речення, найчастіше 
оформлені у ввічливій формі імперативу. Це 
зумовлено тим, що медичні тексти мають зде-
більшого інструктивний характер і спонукають 
медика до дії. Саме цей фактор вплинув на 
частотність використання безособових форм 
дієслова – на першому місці за критерієм ужи-
ваності є інфінітив, на другому – дієприкметник, 
на третьому – герундій.

По-друге, аналіз текстів показав практичну 
відсутність складних безособових конструк-
цій на кшталт «здається, що», «імовірно, що», 
«говорять, що», які є доволі розповсюдженими 
в художніх текстах і вказують на гіпотетичність 
дії. Медичний текст є точним, малоемоційним, 
прагматично спрямованим і вимагає однознач-
ної трактовки. 

По-третє, прості іменні форми в подібних тек-
стах використовуються для утворення складних 
багатокомпонентних термінів або виступають 
як однокомпонентні терміни. У першому випад-
ку перекладач повинен зважати на семантичну 
єдність багатокомпонентного терміна, не пере-
кладаючи дослівно, що спричинить викривлен-
ня когнітивної інформації.

Також у процесі перекладу медичних тек-
стів перекладачі іноді припускаються помилок 
через нерозуміння деяких медичних аспектів, 
і найпомітніших помилок вони припускаються, 
коли інфінітив функціонує як частина складе-
ного іменного присудка й перекладається нео-
значеною формою дієслова чи іменником. Іноді 
перекладачеві варто давати перекладознавчий 
коментар для того, щоб уникнути певних труд-
нощів, які пов’язані зі специфікою медичної га-
лузі. До речі, однією з практичних рекомендацій 
щодо особистості перекладача є те, щоб він 
принаймні мав можливість консультуватися із 
фахівцем, щоб уникнути помилок.

Аналіз медичних текстів у посібнику «Невід-
кладна військова медицина» показав, що інфі-
нітив найчастіше використовується для утво-
рення наказового способу дії. Це зумовлено 
насамперед специфікою медичного тексту й тим, 
що йому притаманний інструктивний характер. 

Активна форма інфінітива найчастіше пере-
кладається іменником або дієсловом, за спосо-

бом перекладу це заміна однієї частини мови ін-
шою, конкретизація чи диференціація значень. 
У деяких випадках інфінітив можна перекласти 
прямим відповідником. Утім, коли потрібно роз-
шифрувати та розкодувати меседж для меди-
ка, варто звернутися до так званої «примітки 
перекладача», яка буде оформлена у вигляді 
зноски в тексті та запобігатиме неправильному 
тлумаченню перекладу. Пасивна форма інфі-
нітива вимагає перестановки чи заміни частин 
мови. У цьому разі перекладачеві варто чітко 
розрізняти об’єкт і суб’єкт дії. Інфінітив після 
формального додатка «it» перекладається не-
означеною формою дієслова.

У принципах перекладу герундія та залежних 
герундіальних зворотів яскраво простежується 
втілення відомої тези Р. Якобсона «еквівалент-
ність за наявності відмінності». У перекладі ге-
рундія спостерігаються розбіжності між англій-
ською й українською мовами на граматичному 
(морфологічному) рівні. Необхідність передачі 
семантики герундія в перекладі спонукає звер-
нути увагу насамперед на синтаксичні функції 
герундія. Безособова форма (герундій) найчас-
тіше замінюється особовою (іменник), але тра-
пляються поодинокі випадки, коли аналогом ге-
рундія в перекладі є також іменна форма, тобто 
інфінітив. 

Відсутність складних герундіальних зворотів 
у тексті оригіналу зумовлена його прагмати-
кою та комунікативною інтенцією мовця, тобто 
автора аналізованого посібника. Під час пере-
кладу залежних герундіальних зворотів завжди 
використовується прийом додавання, оскільки 
в підрядному реченні в перекладі дублюється 
підмет англійського головного речення. Під час 
перекладу залежних герундіальних зворотів, які 
введені за допомогою after, on за наявності пер-
фектної форми герундія, у перекладі застосо-
вується дієприслівниковий зворот або підрядне 
обставинне речення.

Таким чином, переклад дієприкметника I і 
II подібно до перекладу герундія помітно ко-
релює із синтаксичними функціями, оскільки 
дієприкметник найчастіше є ліво- або пра-
востороннім означенням, його роль полягає в 
диференціації описуваних у посібнику явищ, 
а тому в перекладі він потребує декомпре-
сії, що супроводжується залученням таких 
трансформацій, як смисловий розвиток і за-
міна частини мови, рідше – диференціація 
значень. Нерідко перекладач звертається до 
означальних підрядних речень із метою мак-
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симально точної передачі когнітивного змісту 
тексту оригіналу.

Таким чином, аналіз перекладу медичних 
текстів показав, що найбільш частотними пере-
кладацькими прийомами є заміна частин мови, 
конкретизація, генералізація, смисловий роз-
виток, перестановка чи додавання. Безумов-
но, під час вибору способу перекладу велику 
роль відіграє не тільки задум автора тексту, але 
й точка зору перекладача. Він вибирає той чи 
інший прийом, покладаючись на власний пере-
кладацький інстинкт, спираючись на отримані 
знання та досвід.
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Тарасенко К. В., Каширина И. В. Особенности перевода неличных форм глагола в тек-
стах медицинской тематики

В статье представлен обзор неличных форм глагола, функционирующих в текстах ме-
дицинской тематики, проанализированы особенности перевода указанных форм с учетом 
актуализации прагматического компонента значения в процессе трансляции сложных син-
таксических форм, элементом которых являются неличные формы глагола, в современ-
ных текстах из области медицины. 

Ключевые слова: безличное предложение, неличная форма глагола, пассивный залог, 
термин, актуализация компонента значения слова.

Tarasenko K., Kashyrina I. The translation specifics of verbals in medical texts 
The paper discusses the correlation of verbals that function in medical texts. The specifics of 

translation of the above mentioned forms are the very focus of the article. The process of actualiza-
tion of pragmatic component in the meaning of a compound predicate is under analysis, a verbal 
being a part of such syntactic structure, functioning in modern medical texts.

Key words: іmpersonal sentence, verbal, Passive Voice, term, actualization of a pragmatic com-
ponent in the lexical meaning of a word.


