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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована робота присвячена вивченню структурних 
та функціональних особливостей складного речення в романах англійської 
письменниці кінця XVIII – початку XIX ст. Дж. Остін.  

Складні речення залишаються об’єктом пильної уваги граматистів 
різних країн. Ідентифікація складних конструкцій, дослідження 
їх функціонування у тексті є актуальними проблемами мовознавчого 
сьогодення, що підтверджується появою низки робіт, присвячених 
як складному реченню взагалі (О.О. Крилова, А.Л. Савченко, К.Шульжук, 
R. Quirk), так і окремим його типам (Т.І. Балакірєва, Г.Ф. Гаврилова, 
А.М. Приходько, І. Цівун). Розв’язання цих проблем здійснюється у руслі 
граматики традиційної (Ю.А. Левицький, Н.А. Лаптєва, G. Leech, F. Palmer, 
S. Weisler), структурної (І.П. Распопов, W.O. Birk) та генеративної 
(М. Бейкер, І.Р. Буніятова, О.В. Мітреніна, R. Freidin, L. Haegeman, 
F. Karlsson). Утім, кожний окремий підхід не забезпечує всебічного 
висвітлення всієї багатовимірності складних речень. Недостатньо вивченою 
залишається проблема їх актуалізації у потоці мовлення. 

Синтаксичні дослідження кінця ХХ – початку ХХІ ст. відзначаються 
спрямуванням базисної наукової парадигми на розгляд мовних явищ 
у контексті їх реалізації на комунікативному рівні. Для сучасних синтаксичних 
розвідок характерним є дослідження речення не тільки у формальному плані, 
але й у світлі розгортання функціональної перспективи, тобто в тема-
рематичному аспекті (М.М. Алексєєва, В.В. Богдан, А.В. Лепетюха, 
Н.В. Лешкова, J. Firbas, К. Lambrecht). Цей аспект аналізу складного речення 
має на меті встановлення співвідношення семантичних та граматичних 
характеристик того чи іншого реченнєвого утворення й умов реалізації 
комунікативного наміру мовця та сприйняття повідомлення. Концепція розгляду 
складного речення як одиниці комунікативно-синтаксичного рівня отримала 
розвиток у працях Л.І. Астахової, Ф.І. Бацевича, Н.Ф. Гладуш, Г.Г. Почепцова, 
А.М. Приходька, В.З. Саннікова, І.П. Сусова та ін. 

Актуальність дисертаційної праці визначається спрямуванням сучасних 
граматичних студій на розгляд не лише формальної репрезентації синтаксичної 
одиниці, а і її актуалізації на комунікативному рівні. Необхідність здійснення 
ґрунтовного дослідження особливостей складних речень у романах 
Дж. Остін на рівні їх структури, вивчення механізму структурних змін, яких 
зазнають ці реченнєві утворення, а також визначення їхніх функціональних 
характеристик зумовлена роллю письменниці у формуванні національної 
літературної мови й культури та стимулюється недостатнім висвітленням 
цих питань у лінгвістичній літературі.  
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Зв'язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертації 
вписується в коло питань, досліджуваних згідно з держбюджетною 
науковою темою № 0109U000454 “Когнітивно-комунікативна парадигма 
синхронних та діахронних студій тексту та дискурсу”, що розробляється 
в Київському національному університеті (тема затверджена вченою радою 
КНЛУ, протокол № 11 від 5 травня 2008 року). 

Мета роботи полягає в комплексному вивченні структурних 
та функціональних характеристик складних речень у романах Дж. Остін. 
Досягнення сформульованої мети вимагає вирішення конкретних завдань:  
- уточнити поняття “парадигма складного речення”; 
- вибудувати парадигму складного речення в романах Дж. Остін; 
- розкрити структурні характеристики кожного типу складного речення; 
- дослідити співвідношення структурних типів складних речень; 
- виявити структурні моделі складних речень, пояснити механізми 
їх формування та встановити умови актуалізації; 
- окреслити відмітні риси складного речення як дистрибутивного поля 
реалізації комунікативного динамізму; 
- схарактеризувати особливості розгортання функціональної 
перспективи складного речення. 

Об’єктом дослідження є складні речення (складносурядні, 
складнопідрядні, складні речення зі змішаним зв’язком та складні 
синтаксичні цілі) у творах Дж. Остін. 

Предметом вивчення обрані структурні та функціональні 
характеристики складних речень у романах Дж. Остін. 

Матеріалом дослідження слугували тексти шістьох романів Дж. Остін 
–“Northanger Abbey” (1799), “Pride and Prejudice” (1809), “Sense and 
Sensibility” (1811), “Mansfield Park” (1813), “Emma” (1815) та “Persuasion” 
(1816). Корпус проаналізованого матеріалу налічує 11950 речень – складних 
синтаксичних одиниць. 

Методологічною основою дослідження є базові положення 
генеративної граматики Н. Хомського за версією розширеної стандартної 
теорії (Extended Standard Theory) та теорії керування та зв’язування 
(Government and Binding Theory), а саме – ключові принципи Х-штрих теорії 
та теорії трансформацій. Визначення особливостей функціонування 
складних речень у романах Дж. Остін на комунікативному рівні ґрунтується 
на теорії функціональної перспективи речення Я. Фірбаса.  

Вибір методів дослідження зумовлений метою і поставленими 
завданнями. Аналіз складних речень здійснений із застосуванням: 
індуктивного та дедуктивного методів – для узагальнення відібраного 
мовного матеріалу та виведення нових положень на основі загальновідомих, 
методу суцільної вибірки синтаксичних одиниць – для формування корпусу  
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досліджуваного матеріалу, елементів кількісного аналізу – для визначення 
ступеня репрезентативності окремих синтаксичних явищ в текстах 
Дж. Остін, методу трансформаційного аналізу – для вивчення структури 
складного речення та пояснення механізму змін, яких вона зазнає, методу 
лінгвістичного опису – для безпосереднього дослідження явища в тексті, 
систематизації та узагальнення структурних та функціональних 
особливостей складних речень. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що праця є першим 
комплексним дослідженням синтаксису художніх творів Дж. Остін 
із залученням концептуальних положень генеративної граматики 
та з опорою на загальні принципи теорії функціональної перспективи 
речення. У дослідженні вперше виокремлено парадигму складного речення 
в романах письменниці, подано характеристику цієї парадигми з урахуванням 
типових рис авторського синтаксису, виділено структурні моделі складних 
речень та пояснено механізм їх утворення.  

Складне речення в романах Дж. Остін уперше витлумачено 
як безпосередній релевантний ситуативний контекст для реалізації 
комунікативного динамізму та розгортання функціональної перспективи. 
Крім того, окреслено особливості функціонування на комунікативному рівні 
складного речення з компонентом, вираженим прямою мовою. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена в таких 
положеннях, що виносяться на захист: 

1. Парадигма складного речення є сукупністю його різних типів, які 
розглядаються як низка ієрархічно організованих синтаксичних одиниць, 
кожна з яких визначається відношенням до інших членів ряду. Врахування 
наявних у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві підходів до аналізу 
складного речення дозволило виокремити парадигму складного речення 
у такий спосіб: складносурядне, складнопідрядне речення, складне речення 
зі змішаним зв’язком, підтипом якого є період, та складне синтаксичне ціле.  

2. У романах Дж. Остін парадигма складного речення додатково 
включає складне речення з компонентом, вираженим прямою мовою, котре 
є власне авторською формою репрезентації складного речення зі змішаним 
зв’язком. Ця синтаксична одиниця спорадично представлена 
в досліджуваних творах письменниці. 

3. Кожний член парадигми складного речення в романах Дж. Остін 
має такі характеристики: значна довжина складних синтаксичних 
конструкцій, висока питома вага речень із синдетичним зв’язком, 
превалювання двокомпонентних структур. Існує незмінне співвідношення 
структурних типів складних речень у романах письменниці. Характерною 
ознакою її індивідуального стилю є складні речення з компонентом,  
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вираженим прямою мовою, та складні синтаксичні цілі (структурно-
пунктуаційна маніфестація конструкцій). 

4. Переважна частина складних речень у романах Дж. Остін 
є синтаксичними одиницями з немаркованим порядком слів. Питома вага 
конструкцій повної інверсії “присудок – підмет” VP – NP та часткової 
“ допоміжне дієслово – підмет” нижча порівняно з питомою вагою моделей 
NP – VP, A – NP – VP, NP – A – VP, NP – VP – A, а також моделей, 
утворених за правилами топікалізації. 

5. Механізм реалізації явищ повної та часткової інверсії, 
топікалізація та винесення конституента речення в ініціальну позицію 
у складі досліджуваних синтаксичних конструкцій доводить спільність 
походження цих моделей: на глибинному рівні всі вони зазнали дії правила 
Wh-пересув. 

6. Реалізація комунікативного динамізму та розгортання 
функціональної перспективи відбувається в межах безпосереднього 
релевантного ситуативного контексту, яким є складне речення або його 
клауза. Такий контекст, розташований як у препозиції до певного елемента 
речення, так і в постпозиції, може також містити кілька синтаксичних 
одиниць, насамперед у складних реченнях із компонентом, вираженим 
прямою мовою.  

7. Напрям реалізації комунікативного динамізму 
в дистрибутивному полі складного речення є відносно стабільним. Він може 
змінюватися у випадку інверсії, топікалізації та винесення конституента 
речення в ініціальну позицію відповідно до комунікативної ситуації 
та інтенції автора. 

Теоретична значущість одержаних результатів вбачається в тому, 
що вони є внеском у загальну теорію синтаксису англійської мови, зокрема 
синтаксису складного речення, розширюють уявлення про стан розвитку 
англійської літературної мови наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. 
Запропонована в дисертації методика аналізу складних реченнєвих утворень 
з опорою на положення генеративної теорії сприяє глибшому розумінню 
як механізмів їх утворення, так і ролі в реалізації авторської думки. 
Результати дослідження складного речення як дистрибутивного поля 
комунікативного динамізму є певним внеском у теорію функціональної 
перспективи речення.  

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 
його основних результатів у курсах історії англійської мови (розділ 
“Синтаксис”), теоретичної граматики (розділи “Синтаксис”, “Прагматика 
речення”), у спецкурсі “Генеративістика як методологічна основа сучасних 
досліджень з лінгвістики”, при написанні наукових робіт студентів та аспірантів. 
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Апробація результатів дослідження здійснена на таких конференціях: 
науково-практична конференція “Мова, освіта, культура в контексті 
Болонських реалій” (Київ, 2008), ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Мова. Культура. Комунікація” (Чернігів, 2008), 
ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Пріоритети сучасного германського 
та романського мовознавства” (Луцьк, 2008), ХVII Міжнародна наукова 
конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2008), 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Мови і світ: дослідження 
та викладання” (Кіровоград, 2009), науково-практична конференція “Мова, 
освіта, культура в контексті Болонських реалій – ІІ” (Київ, 2009), 
IV Міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми германської 
філології” (Чернівці, 2009), 5 Міжнародний симпозіум Українського 
товариства дослідників англійської мови (Київ, 2009), ІІІ Міжнародна 
наукова конференція “Лінгвалізація світу” (Черкаси, 2010). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження висвітлено 
в 6 статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях ВАК України, 
та в тезах 4 наукових конференцій (3,59 др. арк.).  

Загальний обсяг роботи становить 197 стор., основного тексту 
дисертації – 171 стор. Список використаних джерел включає 230 позицій 
наукової літератури та 31 довідкової, із них іноземною мовою – 81. Робота 
містить 6 таблиць та 9 рисунків. 

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаної 
наукової літератури, довідкової літератури та ілюстративного матеріалу. 

У вступі подано обґрунтування актуальності здійсненого дослідження, 
визначено його об’єкт, предмет, мету, завдання, висвітлено методологічну 
основу, обґрунтовано вибір методів дослідження мовного матеріалу, 
представлено його характеристику, розкрито наукову новизну, теоретичне 
та практичне значення отриманих результатів. 

Перший розділ присвячено аналізу концепцій складного речення, 
розроблених як вітчизняними, так і зарубіжними лінгвістами в межах таких 
напрямів мовознавства, як структуралізм, традиційна та генеративна граматика.  

У другому розділі виокремлено парадигму складного речення 
в романах Дж. Остін, установлено характеристики структурних 
особливостей кожного її члена, визначено основні структурні моделі 
складних речень, висвітлено механізми їх утворення.  

У третьому розділі розглянуто функціонування складних речень 
на комунікативному рівні, представлено комунікативні типи складних 
речень у романах Дж. Остін, а також з’ясовано особливості реалізації 
комунікативного динамізму у межах дистрибутивного поля, яким є складне  
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речення або його клауза, та розгортання функціональної перспективи 
складного речення у творах письменниці. 

У загальних висновках підбито підсумки представленого наукового 
дослідження, висвітлено його теоретичні і практичні результати 
та окреслено його подальші перспективи.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Розділ 1. “Теоретичні засади вивчення складного речення 

у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці”. Переважна більшість 
дослідників, які працюють на пострадянському просторі, визначають 
складне речення за принципом наявності N-кількості предикативних ліній 
(М.Н. Вєзєрова, О.С. Диденко, О.О. Крилова, Ю.А. Левицький, 
Г.Г. Почепцов). Традиційно складне речення інтерпретують як структурну 
та семантичну єдність двох або більше синтаксичних конструкцій, кожної 
зі своїм предикативним центром, котра виникає на основі синтаксичного зв’язку 
та використовується у мовленнєвій комунікації як одиниця одного порядку 
з простим реченням. Інший підхід, якого дотримуються мовознавці при визначенні 
складного речення, – це тлумачення його через поняття простого речення 
(Л.І. Астахова, В.А. Бєлошапкова, С.Я. Єрмоленко, Д.Е. Розенталь, Н.Ю. Шведова). 

В англістиці за конвенціональну основу розрізнення простих і складних 
речень приймають клаузу, тобто предикативну конструкцію, яка входить 
до складу речення, але не дорівнює йому (L. Alexander, D. Biber, D. Crystal, 
S. Greenbaum, R. Quirk). Оскільки термін “клауза” диференціює предикативні 
конструкції з погляду їхнього функціонування, ми, на противагу думці деяких 
лінгвістів, наприклад, Л.С. Бархударова, уважаємо його використання не тільки 
правомірним, а й доречним. 

Для виокремлення парадигми складного речення в романах Дж. Остін 
проаналізовано наявні в науковій літературі підходи до цього питання. 
Поняття парадигми речення отримало в лінгвістиці вузьку й широку 
інтерпретацію. Згідно з першою, парадигма являє собою систему форм 
речення, подібну до системи форм слова, а з другою – вона охоплює велике 
коло синтаксичних явищ, кількість яких і взаємозв’язки між якими лінгвісти 
тлумачать по-різному.  

У нашій праці парадигма складного речення розглядається 
як сукупність різних типів складного речення, низка ієрархічно 
організованих синтаксичних одиниць, кожна з яких визначається 
відношенням до інших членів ряду.  

У вітчизняних мовознавчих студіях парадигма складного речення 
представлена такими реченнєвими одиницями: складносурядне, 
складнопідрядне речення, речення зі змішаним зв’язком, підтипами якого  
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вважають безсполучникове складне речення і період, та складне синтаксичне ціле 
(далі ССЦ) (Ю.І. Бєляєв, Н.С. Валгіна, І.Р. Вихованець, А.П. Загнітко, Г.І. Кустова 
та ін.). Для англійської граматичної традиції властивим є трактування 
складного речення як тричлена: складні речення, клаузи яких поєднані за 
допомогою координації (складносурядні) (compound, sentences with 
coordination), за допомогою субординації (складнопідрядні) (complex, 
sentences with subordination) та змішаний тип (координація у межах 
синтаксичних утворень із субординацією та субординація у межах 
координативної конструкції (сomplex-compound) (L. Alexander, G. Broughton, 
N. Burton-Roberts, G. Delahunty, S. Greenbaum, G. Leech, R. Quirk). 

Термін “період” не є поширеним у зарубіжних граматичних виданнях, 
хоча, наприклад, Т. Мак-Артур указує, що в англійських синтаксичних працях  
ідеться про періодичне речення, яке є повним і зазвичай характеризується 
складною системою відношень між його клаузами. Водночас зарубіжні 
граматики взагалі не розглядають ССЦ як найбільшу одиницю синтаксису, 
котра являє собою структурно-смислову єдність. 

Квінтесенцією структурного підходу до вивчення мови є таке положення 
В. А. Звегінцева: кожний елемент має своє місце в цілісності структури мови 
та відношення до інших елементів і, відповідно, до функції, тому перш за все 
потрібно встановити це місце. На погляд В.Б. Касевича, акцент на позиції 
елемента в системі фактично виносить у центр уваги необхідний результат, 
на досягнення якого націлений даний елемент. Ці положення є органічними 
складниками теоретичного підґрунтя нашого дослідження, що слугували 
надійним інструментом при виокремленні парадигми складного речення 
в романах Дж. Остін та при аналізі способів акцентування певних відрізків 
інформації, що міститься в реченні. 

За Н. Хомським, основні особливості людської мови можуть бути 
визначені в термінах синтаксичної структури. Речення є ієрархічно 
організованими об’єктами, що містять складники-фрази. На кожному рівні 
ієрархії структура складника визначається за допомогою певних принципів. 
Саме вони є предметом Х-штрих теорії. Цей модуль теорії керування 
та зв’язування та теорія трансформацій слугують методологічною основою 
нашого дослідження. Перший постулює універсальні принципи побудови 
фразової категорії, а трансформації пересуву, в свою чергу, допомагають 
схематично представити глибинну структуру тих синтаксичних конструкцій, 
які вивчаються в дисертації. Пояснення правила інверсії складного речення 
відбувається за допомогою правила Wh-пересуву (Wh-movement) 
(Я.Г. Тестелец, L. Haegeman, R. Radford). Явища топікалізації, уживання 
конституента речення в ініціальній позиції, формування питального речення 
так само зумовлені цією трансформацією. 
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Розділ 2. “Структура складного речення в романах Дж. Остін”. 
Парадигма складного речення в романах Дж. Остін представлена такими типами 
речень: складносурядне речення (13,5%), складнопідрядне речення (33,8%), 
складне речення зі змішаним зв’язком (власне складне речення зі змішаним 
зв’язком (36,6%), період (6,5%), складне речення з компонентом, вираженим 
прямою мовою (1,6%) та ССЦ (8%)).  

Складносурядні речення характеризуються перевагою синдетичного 
зв’язку між кон’юнктами (77,6%) над асиндетичним (22,4%), превалюванням 
випадків синдетона (наявності двох предикативних одиниць) (74,27%) над 
полісиндетоном (25,73%), максимальною кількістю кон’юнктів 5–7, напр.: 
(1) [The weather continued much the same all the following morning]; and [the 

same loneliness, and the same melancholy, seemed to reign at Hartfield] – 
but [in the afternoon it cleared]; [the wind changed into a softer quarter]; [the 
clouds were carried off]; [the sun appeared]; [it was summer again] (E, р. 32). 
До структурних особливостей складнопідрядних речень належать: наявність 

синдетичного зв'язку між головною та підрядними клаузами у переважній 
більшості синтаксичних одиниць (90,3%) та двокомпонентність (47%). 
Зафіксована максимальна кількість підрядних клауз дорівнює восьми, напр.: 
(2) [She knew] (that Mr. Yates was in general thought to rent dreadfully); (that 

Mr. Yates was disappointed in Henry Crawford); (that Tom Bertram spoke 
so quick) (he would be unintelligible); (that Mrs. Grant spoiled everything 
by laughing); (that Edmund was behind-hand with his part), and (that it was 
a misery to have anything to do with Mr. Rushworth), (who was wanting 
a prompter through every speech) (M/P, р. 167). 
Єдиною значущою ознакою складних речень зі змішаним зв’язком є довжина 

окремих синтаксичних одиниць, які містять кілька блоків, являючи собою 
полісемантичні складні утворення. У багатьох випадках такі складні речення 
збігаються з абзацом, напр.:  
(3) Marianne entered the house with an heart swelling with emotion from the 

consciousness of being only eighty miles from Barton, and not thirty from 
Combe Magna; and before she had been five minutes within its walls, while 
the others were busily helping Charlotte shew her child to the house-keeper, 
she quitted it again, stealing away through the window shrubberies, now just 
beginning to be in beauty, to gain a distant eminence; where, from its 
Grecian temple, her eye, wandering over a wide track of country to the south-
east, could fondly rest on the farthest ridge of hills in the horizon, and fancy 
that from their summits Comber Magna might be seen (S/S, р. 295). 
У романах Дж. Остін типові варіанти маніфестації періоду включають:  
 двокомпонентну структуру, перший складник якої є головною 

клаузою, а другий – головною клаузою, до котрої приєднуються підрядні 
клаузи, мінімальна кількість яких дорівнює трьом одиницям:  
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(4) [Compliments on good looks now passed]; [and, after observing how time 

had slipped away since they were last together, how little they had thought 
of meeting in Bath, and what a pleasure it was to see an old friend, they 
proceeded to make inquiries and give intelligence as to their families, sisters 
and cousins, talking both together, far more ready to give than to receive 
information, on each hearing very little what the other said] (N/A, р. 18). 
 двокомпонентну структуру, перший складник якої є головною 

клаузою, до котрої приєднуються підрядні клаузи, мінімальна кількість яких 
дорівнює трьом одиницям, а другий – незалежна клауза: 
(5) [Mrs Gardiner looked at her niece, desirous of knowing, how she, whom the 

invitation most concerned, felt disposed as to its acceptance], but Elizabeth 
had turned away her head (P/P, р. 201). 
 двокомпонентну структуру, обидва складники якої є головними 

клаузами, до котрих приєднуються підрядні клаузи, загальна кількість яких 
не менше 4 одиниць: 
(6) [She found, on reaching home, that she had, as she intended, escaped seeing 

Mr. Elliot; that he had called and paid them a long morning visit]; but 
[hardly had she congratulated herself, and felt safe, when she heard that 
he was coming again in the evening] (P, p. 212). 
Складні речення з компонентом, вираженим прямою мовою, є ознакою 

стиля Дж. Остін. Ці синтаксичні одиниці утворюють такі групи: 
 з дієсловами на позначення слів автора (34,2%), напр.: 

(7) And Eleanor, with a command of countenance which did honour to her 
concern for his character, taking an early occasion of saying to her, 
“My father only wanted me to answer a note”, she began to hope that she 
had either been unseen by the General, or that from some consideration 
of policy she should be allowed to suppose herself so (N/A, р. 177). 
 без дієслів на позначення слів автора (37.3%), напр.: 

(8) In vain was her “Pray, sir don’t; pray, Mr. Crawford”, repeated twice over; 
and in vain did she try to move away (M/P, р. 346). 
Компонент, виражений прямою мовою:  
- субстантивується (виконує синтаксичну функцію іменника, уживається 

з артиклем, прикметником, займенником), напр.: 
(9) And these were her longest speeches and clearest communications: the rest 

was only a languid “Yes, yes; very well; did you? did he? I did not see that; 
I should not know one from the other” (M/P, р. 286).  

(10) To Catherine’s simple feelings, this odd sort of reserve seemed neither kindly 
meant, nor consistently supported; and its unkindness she would hardly have 
forborne pointing out, had its inconsistency been less their friend; but Anne 
and Maria soon set their heart at ease by the sagacity of their “I know  
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what”; and the evening was spent in a sort of war of wit and a display of family 
ingenuity; on one side in the mystery of an affected secret, on the other of 
undefined discovery, all equally acute (N/A, p. 109). 

- виступає як структурна частина речення, напр.: 
(11) She liked him the better for being a clergyman, “for she must confess herself 

very partial to the profession”; and something like a sigh escaped her as she 
said it (M/P: 105). 
Типовими проявами ССЦ (57,5 %) в романах Дж. Остін є: 
просте речення + складне речення: 

(12) Lady Bertram did not go into public with her daughters. She was too indolent 
even to accept a mother’s gratification in witnessing their success and 
enjoyment at the expense of any personal trouble, and the charge was made 
over to her sister, who desired nothing better than a post of such honourable 
representation, and very thoroughly relished the means it afforded her 
of mixing in society without having horses to hire (M/P, р. 33).  
складне речення + просте речення: 

(13) The Miss Musgroves agreed to it; and having all kindly watched him as far 
up the hill as they could, they returned to the breakfast table. The waiter 
came into the room soon afterwards (P, р. 104). 
Для письменниці характерним є також пунктуаційне маркування ССЦ за 

допомогою тире (роман “Emma”), напр.: 
(14) Mr Knightley to be no longer coming therefore his evening comfort!- 

No longer walking in at all hours, as if ever willing to change his own home 
for their’s! – How was it to be endured?(E, р. 319)  
У результаті аналізу складних речень в романах Дж. Остін було 

виділено моделі, які відповідають нормативно закріпленому порядку слів 
сучасного англійського речення SVO (NP – VP – (A), NP – A – VP, A – NP –  
VP), а також ті, які утворені за правилами топікалізації. До останніх 
належать: винесення конституента речення в ініціальну позицію та моделі 
повної та часткової інверсії. У випадку складного речення з компонентом, 
вираженим прямою мовою, трансформаційні зміни відбуваються як у межах 
самого компонента, так і поза ним. 

Характерною рисою досліджуваних складних речень з порядком слів SVO 
є поширене вживання адвербіалій із суфіксом -ly на позначення часу, способу 
дії та частоти, особливо в медіальній позиції, напр.: 
(15) The cruel reply was passed on the other, and he immediately walked away 

(N/A, р. 117). 
Вільне розміщення адвербіалій пояснюється тим, що вони прилягають 

до групи VP як у препозиції, так і в постпозиції до дієслова. Речення, 
що відповідають моделям, виділеним з урахуванням явища топікалізації, 
на глибинному рівні зазнають wh-пересуву, тобто лівостороннього пересуву  
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конституанта, який маркує залишену позицію за допомогою сліду (див. 
рис.1). Ця трансформація дозволяє пересувати конституенти речення 
в ініціальну позицію, напр.:  
(16) One of the best players we have, by the bye; and we had a little touch 

together, though I was almost afraid of him at first (M/P, р. 84). 
 
                                                      CP 

 
Рис. 1. Глибинна структура клаузи з топікалізацією 

 
Установлено, що питома вага складних речень, компоненти яких 

зазнають топікалізації, становить для складносурядних – 2,78%, для 
складнопідрядних – 1,58%, для складних речень зі змішаним зв’язком – 
2,93%. Явище повної та часткової інверсії відбувається в незначній кількості 
реченнєвих утворень (близько 3%) та є стилістичним засобом. 

 
Розділ 3. “Функціонування складних речень у романах Дж. Остін”. 

У процесі дослідження було виявлено, що переважна більшість складних 
речень у творах письменниці (більше 90%) мають комунікативно-
інтенціальний зміст твердження. 

Ці реченнєві утворення мають описовий характер, що слугує підставою 
для їх поділу за змістовими ознаками, а саме:  

1) опис ситуації (33,52%), напр.: 
(17) He turned into the drawing room for privacy, but Eleanor and Henry had 

likewise retreated thither, and were at that moment deep in consultation 
about her (N/A, p. 187). 
2) опис будь-кого / будь-чого (30,68%), напр.: 

C                      IP 

NP             VP 
One of the best players 

     We               V' 

     V             NP 

have             t 
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(18) Miss Bennet he acknowledged to be pretty, but she smiled too much (P/P, p. 15). 

3) опис стану будь-кого / будь-чого (10,45%), напр.: 
(19) Now Emma could, indeed, enjoy Mr Knightley’s visits; now she could talk, 

and she could listen with true happiness, unchecked by that sense of injustice, 
of guilt, of something most painful, which had haunted her when 
remembering how disappointed a heart was near her, how much might at that 
moment, and at a little distance, be enduring by the feelings which she had led 
astray herself (E, p. 341).  
4) опис дії / послідовності дій (7,2%), напр.: 

(20) On distinguishing the ladies of the group, the two gentlemen came directly 
towards them, and began the usual civilities (P/P, р. 59). 
5) поєднання вказаних змістових ознак (18,15%), напр.: 

(21) When Mr Collins said anything of which his wife might reasonably 
be ashamed, which certainly was not seldom, she voluntarily turned her eye 
on Charlotte (P/P, р. 123). 
Такий поділ тверджень за групами та питома вага кожної з них вказують 

на авторську інтенцію: відобразити насамперед багатий внутрішній світ 
героїв, донести до читача їх емоції та почуття, відтворити в романах 
атмосферу, котра панувала в англійському суспільстві кінця XVIII – початку 
ХІХ ст. Моделі складних речень NP – VP, A – NP – VP, NP – A – VP, NP – 
VP – A та моделі, утворені за правилами топікалізації, спорадично 
реалізуються в реченнєвих утвореннях кожної групи. 

Теорія функціональної перспективи речення (FSP) уможливлює підхід 
до складного речення як безпосереднього релевантного ситуативного 
контексту, що відіграє важливу роль у визначенні відновленості / 
невідновленості інформації. Він може містити складне речення або його 
клаузу, займати як препозицію, так і постпозицію по відношенню 
до дистрибутивного підполя (distributional subfield, DS), що містить елемент, 
якій є носієм цієї інформації. Авторство слів, виражених компонентом, 
поданим прямою мовою, може бути встановлено як у межах такого контексту, 
яким є саме складне речення, так і за умови його поширення до кількох речень. 

Складне речення також реалізує FSP, яка розгортається від елемента 
з найнижчим ступенем комунікативного динамізму до елемента, ступінь 
комунікативного динамізму якого є найвищим, напр.: 
(22) DS 1 [Elizabeth (B, d, Th) had ( + , TrPr) been (+, TrPr; AofQ, Tr) a good 

deal disappointed(Q, Rh) in not finding a letter from Jane on their first 
arrival at Lambton (Sp, Q, RhPr)*]; DS 2 [and (TrPro) this disappointment 
(B, d, Th) had (+, TrPr) been (+, TrPr; AofQ, Tr) renewed (Q, Tr) on each of 
the mornings (Sp, Rh) that had now been spent there (FSp, RhPr)**]; DS 3 
[but (TrPro) on the third (Set, Th) her repining (B, d, Th) was (+, TrPr; 
AofQ, Tr) over (Q, Tr), and (TrPro) their sister (B, d, Th) justified (+, TrPr;  
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Q, Rh) by the receipt of two letters from her at once (Sp, Rh), on one of which was 
marked that it had been missent anywhere (FSp, RhPr)***] (P/P, р. 208). 

Можливим є також подальше виділення компонентів FSP у межах 
(Sp, Q, RhPr)*, (FSp, RhPr)**, (FSp, RhPr)*** та (Sp, RhPr)****: 

* in not finding a letter from Jane (Sp, Rh) on their first arrival at Lambton 
(Sp, RhPr); 

** that (B, d, Th) had (+, TrPr) now (TrPro) been (+, TrPr; Q, Tr) spent 
(Q, Rh) there (Sp, RhPr); 

***on one of which (B, d, Th) was (+, TrPr; AofQ) marked (+, TrPr; Q, Rh) 
that it had been missent anywhere (Sp, RhPr)***; 

**** that (TrPro) it (B, d, Th) had (+, TrPr) been (+, TrPr; Q,Tr) missent 
(Q, Rh) anywhere (Sp, RhPr). 

У випадку топікалізації розгортання FSP складного речення від 
елемента, що є носієм найнижчого ступеня комунікативного динамізму, 
до елемента, комунікативний динамізм якого є найвищим, елементи, 
розміщені в ініціальній позиції, можуть відступати на задній план та ставати 
фоном (Setting, Set), напр.: 
(23) DS 1 [Some explanations on his father’s account (Set, Th 1) he (B, d, Th 1) 

had (+ TrPr 1) to give (Sp, Q, RhPr 1); but (TrPro 2) his first purpose (Ph, Th 2) 
was (+, TrPr; AofQ, Tr 2) to explain (Q, Rh 2) himself (Sp, RhPr 2);] DS 2 
[and before they reached Mr. Allen’s grounds he had done it so well that 
Catherine did not think it could ever be repeated too often] (N/A, р. 227). 
Якщо інформація, носієм якої вони є, виявляється важливою 

для комунікантів, то ступінь комунікативного динамізму топікалізованих 
конституентів є найвищим у клаузі або реченні, і вони функціонують 
як деталізатор (specification, Sр), напр.: 
(24) DS 1 [With all these circumstances, recollections, and feelings (Sp, RhPr), 

she (B, d, Th) could not (+, TrPr; Q, Tr; Neg) hear (Q, Rh) that Captain 
Wentworth’s sister was likely to live at Kellynch without a revival of former 
pain (Set, Th)]; and many a stroll, and many a sigh, were necessary to dispel 
the agitation of the idea (P, р. 28). 
Зафіксовано, що в складних реченнях повна інверсія супроводжується 

топікалізацією, напр.: 
(25) These convictions must unquestionably have their own pain, and severe was 

its kind; but they precluded that pain which Lady Russel would suffer in entering 
the house again, and returning through the well-known apartment (P, р. 123). 
При частковій інверсії відбувається розрив рематичної частини 

та винесення транзитного елемента у препозицію до іменної частини, при 
цьому напрям реалізації комунікативного динамізму в межах 
DS не змінюється, напр.: 
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(26) Mr. Wickham did not play at whist, DS 2 [and (TrPro)  with ready delight 

(Set, T) was (+, TrPr, Q, Tr) she (B, d, Th) received (+, TrPr, Q, Rh) at the 
other table between Elizabeth and Lydia (Sp, RhPr)] (P/P, р. 62). 
Уживання підрядної клаузи в неканонічній позиції підвищує 

інформативну значущість елемента складного речення, який посідає 
фінальну позицію. Типовим у романах Дж. Остін є вживання кількох 
підрядних речень у препозиції до головного. У такий спосіб досягається 
збільшення комунікативної напруги речення, напр.: 
(27) Yet (TrPro) as she was convinced that Marianne’s affection for Willoghby 

could have no hope of Colonel Brandon’s success, whatever the event of that 
affection might be, and at the same time wished to shield  her conduct from 
censure (Set, Th), she (B, d, Th) thought [+, TrPr, Q, Tr] it most prudent and 
kind, after some consideration, to say more (Sp, Q, Rh) than she really knew 
or believed (FSp, RhPr) (S/S, р. 167). 
Комунікативна значущість підрядних клауз, що входять до складних 

реченнєвих утворень, залежить від позиції, яку вони займають 
по відношенню до головної клаузи. 
 

ВИСНОВКИ 
 
Дослідження структури та функціонування складних реченнєвих 

утворень у романах англійської письменниці кінця XVIII – початку XIX ст. 
Дж. Остін спрямоване на визначення як особливостей її стилю, так 
і на виявлення певних рис синтаксису англійської мови кінця 
ранньоновоанглійського періоду.  

Книги були написані авторкою впродовж короткого проміжку часу, 
що дає підстави для представлення англійської літературної мови наприкінці 
XVIII – початку XIX ст. Риси епохи в романах Дж. Остін на синтаксичному 
рівні знаходять свій прояв у витонченості та довжині фраз. З іншого боку, 
саме такі складні речення є ознакою стилю авторки. 

Аналіз теоретичної бази та мовного матеріалу дозволив представити 
парадигму складного речення в романах Дж. Остін у такий спосіб: 
складносурядне, складнопідрядне речення, складне реченням зі змішаним 
зв’язком, підтипами якого є власне складне речення зі змішаним зв’язком, 
період, складне речення з компонентом, вираженим прямою мовою, 
та складне синтаксичне ціле. Широке використання останнього в текстах є 
прямим доказом остаточного завершення формування парадигми складного 
речення в англійській мові в кінці XVIII – на початку XIX ст.  

Пунктуаційне та графічне оформлення складних синтаксичних цілих 
засвідчує їх належність до складних реченнєвих утворень. Це згодом 
підтверджується висновками про особливості їхнього функціонування  
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в мовленні: розгортання комунікативного динамізму відбувається в межах 
безпосереднього релевантного ситуативного контексту, яким є складне 
синтаксичне ціле. 

Парадигма речення у граматиках Р. Лоута (1762) та Л. Мюррея (1794) 
та парадигма речення в сучасних граматичних студіях не містять складного 
речення з компонентом, вираженим прямою мовою. Цей факт дозволяє 
говорити про те, що воно є власне авторською формою реченнєвого утворення. 
Утім не слід відкидати можливість уживання таких речень у літературних 
творах інших письменників доби Регентства.  

Кожен член парадигми складного речення в романах письменниці має 
свої характерні риси: довжина складних синтаксичних конструкцій, висока 
питома вага речень із синдетичним зв’язком, превалювання 
двокомпонентних структур на всіх рівнях парадигми складного речення. 
Незмінним є співвідношення структурних типів складних речень у творах 
Дж. Остін.  

Структурна організація досліджуваних реченнєвих утворень 
визначається певними моделями, актуалізація яких безпосередньо сприяє 
реалізації авторського наміру. Складні речення, у яких відбувається повна 
та часткова інверсія займають периферійне положення стосовно таких моделей, 
як NP – VP – (A), NP – A – VP, A – NP – VP, а також моделей, де діє правило 
топікалізації. Найпоширенішими в текстах романів є складні реченнєві 
утворення, які містять адвербіалії. Особливо це стосується вживання адвербіалій 
у медіальній позиції. Для мови письменниці характерним також є використання 
кількох таких одиниць в одному реченні. Як правило, вони представлені 
адвербіаліями способу дії на -ly та часу.  

Репрезентація речення на поверхневому та глибинному рівнях 
уможливлює пояснення дії механізму структурних змін у складі 
синтаксичних конструкцій. Моделі інверсії та топікалізації мають спільне 
походження: всі вони зазнали однієї й тієї ж самої трансформації – Wh-
пересув, яка є засобом акцентуації певного елемента речення.  

У випадку топікалізації структурно виділяється внутрішній аргумент 
дієслова. Якщо в реченні здійснюється винесення в ініціальну позицію 
конституента, котрий не є таким аргументом, то відбувається виділення 
ад’юнкта.  

Повна інверсія у складних реченнєвих утвореннях супроводжується 
топікалізацією. Порядок “рема” – “тема” акцентує саме топікалізований 
елемент речення. При частковій інверсії напрямок реалізації комунікативного 
динамізму в межах дистрибутивного підполя не змінюється. 

Елемент речення, який зазнає певного пересуву до неканонічної позиції 
виділяється і на функціональному рівні: у випадку топікалізації елементи 
в ініціальній позиції не завжди відходять на задній план та стають фоном.  
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Якщо вони несуть важливу для комунікантів інформацію, то ступінь 
їх комунікативного динамізму є найвищим у клаузі або реченні. У деяких 
реченнях топікалізований конституент за своєю інформативною значущістю 
поступається елементу в фінальній позиції. 

Компонент речення, виражений прямою мовою, з одного боку, може 
бути як контекстуально залежним, так і контекстуально незалежним, 
з іншого боку, він характеризується певним проявом новизни в реченні. При  

визначенні ступеня його комунікативного динамізму, особливого 
значення набуває контекст. Авторство слів у лапках може бути встановлено 
як у межах безпосереднього релевантного ситуативного контексту, яким є саме 
складне речення, так і за умови поширення меж контексту до кількох речень. 

Актуалізація виділених структурних моделей відбувається переважно 
у твердженнях, які поділяються за такими ознаками: опис ситуації, опис 
будь-кого / будь-чого, опис стану будь-кого / будь-чого та опис дії / 
послідовності дій. Твердження, в яких відбувається поєднання ознак (опис 
стану + опис будь-кого / будь-чого, опис ситуації + опис будь-кого / будь-
чого, опис стану будь-кого / будь-чого + опис ситуації), було виділено 
в окрему групу.  

Перспективним є дослідження складних речень у порівняльному аспекті 
як у синхронії, так і в діахронії, а також з позицій гендерної лінгвістики 
та лінгвістики тексту.  
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АНОТАЦІЯ  
 

Плоткіна М. Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: 
структурний та функціональний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. 

У дисертації досліджено складні речення у романах Дж. Остін, виявлено 
їх структурні та функціональні особливості, вибудовано парадигму 
складного речення, виділено риси авторського синтаксису щодо кожного 
члена парадигми та виокремлено структурні моделі. Актуалізація 
досліджуваних одиниць відбувається у формі тверджень із змістовими 
ознаками опису ситуації, будь-кого / будь чого, стану, дії / послідовності дій  
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та їх поєднання. Складне речення виступає як безпосередній релевантний 
ситуативний контекст, дистрибутивне поле реалізації комунікативного 
динамізму і площина розгортання функціональної перспективи, напрямок 
розгортання якої залежить від інтенції мовця. Елементи речення, що зазнали 
пересуву в ініціальну позицію, не завжди є носіями найвищого ступеня 
комунікативного динамізму. Повна інверсія в складних реченнєвих 
утвореннях завжди супроводжується топікалізацією. Такі синтаксичні 
одиниці характеризуються спадом комунікативного динамізму на противагу 
конструкціям із частковою інверсією, у яких позиційні зміни 
не спричиняють зміни напрямку розгортання комунікативного динамізму 
та реалізації функціональної перспективи речення. 

Ключові слова: парадигма складного речення, топікалізація, інверсія, 
комунікативний динамізм, безпосередній релевантний ситуативний контекст, 
функціональна перспектива речення.  

 
АННОТАЦИЯ 

 
Плоткина М. Г. Синтаксис сложного предложения в романах 

Дж. Остин: структурный и функциональный аспекты. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2010.  

Диссертация является исследованием сложных предложений в романах 
Дж. Остин, в котором представлен анализ их структурных 
и функциональных особенностей. 

Методологическая основа работы – расширенная версия стандартной 
теории (EST), теория управления и связывания, а также основные положения Х-
штрих теории, которые позволяют исследовать структурные характеристики 
сложных предложений. Теория трансформаций дает возможность представить 
глубинную структуру изучаемых конструкций, объяснить изменения порядка 
слов SVO в исследуемых синтаксических единицах. Актуализация последних 
в потоке речи рассмотрена через призму теории функциональной перспективы 
предложения. 

Парадигма сложного предложения в романах Дж. Остин включает: 
сложносочиненное, сложноподчиненное предложения, сложное 
предложение со смешанной связью (собственно сложное предложение 
со смешанной связью, период, сложное предложение с компонентом, 
выраженным прямой речью), а также сложное синтаксическое целое. Наличие  
последнего является прямым подтверждением завершения формирования 
парадигмы сложного предложения в конце XVIII – в начале XIX в.  
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Отмечены следующие проявления авторского синтаксиса в текстах 
романов: длина синтаксических единиц, преобладание синдетической связи 
между клаузами над асиндетической, а также двухкомпонентных 
конструкций над многокомпонентными, оригинальное пунктуационное 
оформление.  

Сложные предложения, составляющие корпус исследуемых единиц, 
представлены следующими группами моделей: NP – VP – (A), NP – A – VP, 
A – NP – VP для порядка слов SVO, а также моделями, в основе образования  
которых лежит правило топикализации.  

Актуализация структурных моделей происходит преимущественно 
в утверждениях, которые представлены такими группами: 1) описание 
ситуации, 2) описание кого-либо / чего-либо, 3) описание состояния кого-
либо / чего-либо, 4) описание действия / последовательности действий. 
Возможно также сочетание этих признаков. Выделенные в результате анализа 
структурные модели сложных предложений реализуются в каждой группе 
утверждений с разной степенью регулярности. 

Актуализация сложных предложений в романах Дж. Остин в форме 
утверждений делает возможным их рассмотрение с учетом основных 
положений теории функциональной перспективы: такая конструкция 
функционирует в качестве непосредственного релевантного ситуативного 
контекста, в границах которого информация может быть восстановима / 
не восстановима. Ее носителем является любой элемент данного 
предложения. Самой высокой степенью коммуникативного динамизма 
обладает носитель невосстановимой информации, т.е. контекстуально 
независимый элемент предложения, в противном случае речь идет 
о контекстуальной зависимости элемента. Развертывание коммуникативного 
динамизма предложения (равно как и его функциональной перспективы) 
происходит от элементов с самой высокой степенью коммуникативного 
динамизма к элементам с самой низкой степенью коммуникативного 
динамизма. В случае топикализации степень коммуникативного динамизма 
элемента предложения зависит от авторской интенции. 

Ключевые слова: парадигма сложного предложения, топикализация, 
инверсия, коммуникативный динамизм, непосредственный релевантный 
ситуативный контекст, функциональная перспектива предложения.  
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The paper focuses on the analysіs of the structural and functional 
characteristics of the composite sentences in J. Austen’s novels. The paradigm 
of composite sentence and the characteristics of each member of it are represented 
as well as structural models of composite sentences. The given units function 
as statements, which have the characteristic features of situation, description, state, 
action or combinations of them. Composite sentence is an immediate relevant 
situational context, distributional field for communicative dynamism and 
functional sentence perspective. The realization of the later depends on speaker’s 
intention. The elements moved to the initial position in the sentence are not always 
carriers of the highest degree of communicative dynamism. The “predicate – 
subject” inversion in the composite sentences is always accompanied 
by topicalisation. These sentences are characterized by the fall of communicative 
dynamism in contrast to the sentences with “subject – auxiliary” inversion. The 
transformations do not cause the change in the direction of communicative 
dynamism and realization of functional sentence perspective. 

Key words: composite sentence paradigm, topicalisation, inversion, 
communicative dynamism, immediate relevant situational context, functional 
sentence perspective. 


