
йан|гулятивн|сть проялвясться у црихованост{ впливу, оск1льки адресатом
може усв|дом.,1}оватись мета рекламного пов|допьшення, однак оформлення, яке
покликане вик]1икати в!лнуття безпосерелнього сп1лкувангш комун!кант!в.
сприйматиметься некритично.

€уть ман! но| тащтики по]{тгае у спо}тканн1 адресата,
однак сцонуканн'{ може бути опосередкованим' що 1 складас ман|гулятивний
характер ц|с{ тактики. 9 досл|дженн'1х рек]|амн0го дискурсу в1дзначасться
частотн1сть використання спонук;}льних конструкц|й у реклам1 |2, с" 541" 4,
с.264; 7, с. 168 та |н.], що поясн}осться тим фактом, що |мперативн| рененгтя е

основним грамати!1ним способом реатл|зац1| директивного мовленнсвог0 акц [3,
с. 178], найб|льцл ергоном|тним засобом вираження модальност! волеви'твлення

г11
Бтикетизован!сть використанн'1 |мперативних речень у рекламних текстах

поясн1о€ться }х формальною простотото 1 характерн1ст:о ддя рек]1амного
диск}?су' а такох{ здатн1стло акценцвати зумовлен|сть !мперативного
характеру рек.]1амного тексц. {{ан1пулятивн|сть по.,1'тга€ у реал!зац|| за
допомогою 1мперативних консщукц!й }шлокутивно! силц пром1сивного
мовленневого акц' у вираженн1 спощ/канн'1' яке зум0вл}оетьоя
екст1цацвант:ям мотив|в задоволення пощеб адресата.

йан|гулятивний потенц!ал етикетизованих синтакси!{них консщукц1й
дозволяе виокремити дв1 ман|пулятивн| тактики етикетизац|] англомовного
рек.}1амного дискурсу' а саме - д1алогову й !мперативну. 11 ерспективи
досл|д:кенття вбачаемо у г{од€1дь{пому дослйженн! функц|ональних
властивостей етикетизованих синтаксичн!0( консщукц|й 1 виокремленн|
кооперативнтд< м!тигац1йних тактик англ0мовного рекламного дискурсу, а
тако)к у Аосл|Аженн1 укра}номовного рек.]1амного дискурсу 3 мето}о пор|вхтяння
синтаксичних засоб|в реал|зац1| ман|пуляттвного вт1ливу з тими, що
використову|оться в англомовних рек"]1амних текстах"

список викоРистАних джвРвл тА л1тпРАтуРи

1.1сакова€.[{. Бргоном1чн! характеристики категор|й англ|йського д|сслова:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фйол. наук : спец. 10'02.04
''[ерманськ1 мови'' / €. |{. |сакова. - 1(., 2001' - 20 с" 2" 1{ораблева Р' А"
3кспрессивньте синтаксические средства создан!'1 рек.]1амног0 текста на
английском язь1ке ; дис. на соискание учен. степеника|1д. филол. наук : 10.02"04
/ 1{ораблева Бкатерина Алексеевна. _ м., 2008. -201 с" 3" _|{ивплиц ?. Ё. Реютама
в прагм!штингвисти[теском аспекте / т. н" .[ивтпиц. - 1аганрог, 1999. - 214 с. 4'
йедведева Б. Б. Рекламн€ш коммуникация /Б. Б" йедведева" _ \4. ; Ёдиториал
уРсс, 200з' - 280 с" 5. |{опова Б" €. Рекламньтй текст и проблемьт
манигуляции: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол наук : спец"
10.02.01 "Русский язътк" / Б. €" |1опова. - Бкатеринбург' 2005. - 25 с.
6. 1опачевський €. (. €интаксичн| засоби етикетизац|} англ0м0вого рекламног0
дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступен'1 канд" ф|тол. наук : спец"
10.02.04 "[ерманськ1 мови'' | €. 1{. 1опачевський. - х", 2011 " - 20 с. 7. Федорець

(. А" Реклама як специф|тна сфера функц|онування мови | с. А- Федорець 7/

|{роблеми та перспективи л|нгв|стичних досл1д)кень в умовах глобал|зац|йних

процес|в : матер1али м|жнародно| науково-практично| конференш|т (1ерноп1ль,

тгшу, 30-31 хсовтня 2007 р.). * в 2-х частинах. * 9астина 1. - |ерноп1ль :

Ёконом1чна щ/мка, 2007" - с. 167-169" в"п1"'к1.А.,тап. 0|зсоцгзе ап6

:пап|рш1а11оп / т. А. тап ||.|[ // 01зсоцгзе & Бос|еф. *2006. -\+то|. 11(2). - Р' з59-
38з. 9' Ёап6е1тпап 5. 11тош9}т1 гпап1рш1а1|оп: 0те цзе ап6 аБцзе о[ рзус}то1о9|са1

{г|с[ец 7 5ар|г Ёап0е1ттал. - Авс €1|о, 2009. - 163 р"

"|!. Б. }гляй'
!жгород

пол|Фон|чн|сть пРози тон| моРР}сон

Роль фольклору у хулоя<н|й л1терацр1 набула |]1ирокого вивчент{'{

усг{асно]![у л|терацрознавств1. {уАожття творн|сть афро-американських

.''",'е""'*|в, зокрема ?он| Р1орр|сон, м!стить фольклорний та етнощаф|нний

аспекти' що несуть у соб1 заг.ш|ьноцман|тарний зм1ст. Блементи фольклору

у твор1 набуватоть функц|й експресивност| |' таким чином' призводять до зм|н

в образно-емоц1йнотиу сприйманн| текстових полотен"

Афро-американц| виража;ти св7й щавматш{ний >киттевий досв1д, у перпу
терц, 11соба'й мис'ецтва, музики. |!розов! полотна 1он| \4орр|сон пронизан1

елементами п[узи!1ного фольклору на структурному та емоц|йному р|внях [5,

с.59]. Авторка використовуе елементи д)казу як наративну та експресивну

сща!егБ, йо нацрал!стично в|лображас становище норношк|рих за час!в

р'б'''а','ц1ва.,{:казове мистецтво стало засобом вщаження |сторитного

}осв1ду та особисто| |дентичност| норнотпк|рих американц1в. 3вуковий св|т

тексц збуАований3а принципом еволтоц|| в|д зовн|гшньо сттдс|йно] форми буття

до п|сеннот, в1д несловесно| до словесно| [1, с. 167).

Будути норноштк1рою американсько}о г{исьменнице}о, 1он| йорр|сон
використовув;ш{а музи!лн|сть та п|сенн1сть як засоби експресивного вираженн'1

,"'*|,"'* стан|в афро-мериканц|в. 3авдяки д;казу реал|3ув!ш1ася експрес!я

''невимовного'' (''шпзреа[а61е'') [6, с. 199]. [аким чином, дя{аз постас засобом

в|добрах<ентля колективно| пам'ят1 афро-американського народу [9, с' 57)'

А слова - привйег|я св|ц б|лих |мпер|ал1ст1в"

|лтострац|ето такого конщасц е роман !он| 1м1орр1сон ''9л1облена''
(''Бе1оте4'', |981), за який мисткиня була удостоена Ёобел|всько| прем|| (1993)

в гащз1 л|тератщи за в1дрод>кення афро-американського фольклору й м1фолог||

[2, с. 59]. |ероями цього г{розового твору виконусться велика к1льк1сть п!сень.

йу''.' допомагае |1олу [| перех{ити щавт!у вимутпеного мовнання. €|ксо,

чолов|к €ети, використовуе музику як метод активного протесту проти

гнобител!в. [ля Беб| €агз вона с засобом зц|лення суспйьства. 1он1 Р1орр|сон

представляс у музиц| |сторинний контекст.
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|{ромовистим втйенням л|терацрного джазу у твортост1 ?он| 1\{орр|сон
стекстова сщукцра роуа}у ''А)каз'' (,'1а27'', 1992)" 1'в|р подас читачев1
ориг1нальний образ Ёьто-йорка початку [)( ст', що п0в'язав покривд:кен| дол|
сво!х геро!в. 1{ожний з них представляе на стор|нках роману ово!0 с0льщ/
опов1дь. 1!льки поеднав1||и ц1 окрем1тпн1 |стор|!, рецип1ент отимуе заг€1льну
картину розвитку под1й. Ёаратив к1лькох опов1дач|в створ}0с при цьощ/ певну
джазову пол1фон|то. Ажазова ттлайвка п0стас метафорою д.тгя зобрая<ення
певного способу м1ського х(иття та його диктацри' кругових оберт|в по
обмежен1й щаектор||. €тавтши на певну ''дор1хску'' (''1гас['') м|ського х{иття'
.гподин| складно з|йти з не|; вона продовжус крух(ляти у кол| сво:х переживань.

!х<аз стае символом як м1ста, так | нового х(иття для [жо та Байолет _
головних геро!в..роману" йолоде подру)кжя пере!хато з рабовласницького
[{1вдня до Ёью-йорка у по1шуках кращо| дол1" Але мегапол|с безповоротно
спотворюе ]хн! дол|. .фховн1сть, властива афро-амертшанцям' н!вел:осться
обома героями п|д впливом )каги до матер|альнто< благ | насолоди. 3а
спостерех(ен:тям 1.3имомр|, ''конщаст м|я< х<аданим гармон|йнгшл |сщгванням
| наявним дисгармон|йним св1том породх(уе у щоцес| самоп1знання реатьн|
емоц1йн! 3лами у св|домост| ''А-особи',', [3, с. 80].

€л1д п1дкреслити'. 1он1 йорр|сон не пропонуе рецип1снтов1 к1нц1вку
роману з лог!чним завер1шен!]'!м. [1исьменниця з?ш]ища€ прост!р читачев! для
того, щоб в|н мав змоц самост1йно домислити ймов1рщг розв'язку. {им самим
у явний рецип|снт приеднуеться до пол1фон!чност! опов|дач1в.

Фт:ке, л1тертцра та музика поста}оть в3а€мов1т}1ива!очими хинниками |2,
с- |13). Булути символ1чним вт|ленгтям паралелей м1:к л<иттевими сицац|ями
норнош-тк[рго< американш|в та стукцрого |хн!х музи!|них твор|в" д)казове
мистецтво с засобом передач| сусп1льного досв|ду для насцпних покол1нь та
спри'1е заго€нн|о ду!шевних ран [8, с. 168]. [он! Р1орр1сон опов|дае про хситтев1
перипет1| афро-американц|в, використову[очи елементи усно1 народно|
творност|, що розкриватоть пол|фон|чн|сть !1 твор1в'
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Р1.0. Фант,
}{итомир

сшмАнтикА зАгАльночАсових сполучник1в в
РАнньонововшРхньон|мвцьк|й мов| (1450-1550 рр.)

йовн| одиниц|, 3а допомог01о як}о( в!дбувасться ттоеднанн'л двох
елементарн|п( речень в досл|джуваному пер1од|, можна ли1||е умовно назвати
с[олу{ник€1ми. йова йде власне в щадиц|йному розум1нн| про спощцники та
спо.гггтн| слова. Ёайб1льтш оптимальнтти було б позначентля <конектор>, тобто
мовт{а один\4|\я, значенням яко] с поеднанн'{ двох або б|льшле вираз|в у один
комплексний вираз, який 1дентиф1кус специф|чне в|днолцення м1хс конектами,
тобто предикы[ам|4' що з'сднулоться {2, с. 1]. Бказана деф|н1ц|я експл|куе
в|дсутн1сть прив'язаност| конектор1в' по-пер1|1е, до спощ/чуваних речень' меж1

яких у текст€ж поперелн1х пер|ол!в розвитку мови !нод| важко встановити' а,

по-друге, д0 в]тасного формального вирах(енн'1, що е важливим для огляд/
засоб!в сполучення клауз н1мецько] мови в д1ахро#[. [1роте для зрулност1 ми
булемо використовувати терм|н (сполу{ник).

{дерним семанти!лним компонентом п|дрядного темпор€}льного зв'язку е

вира)кення таксисних значень, а саме: одночасност!' перелування та сл|щвання.
Б залежност1 в{д семантики темпорсшьн| сполуиники сг{асно] н|мецько]

мови та попередн|х пер|од1в |1 розвитку можна розд|лити на заг€}льночасов1 та
спец!альн!. 3агальночасовими сл|д вважати спощцники, як1 в кореляш|| з

часово!о перспективо}о г{ов'язаних з ними елементарних речень здатн1

виражати б|льтпе одного таксисного значент{'1. €пец1альн| спо]|у{ники
вира}ка!оть литп9 одне таксисне значення, до якого мо>ке бути прикр!плене
вузькоспециф|ине аспекцальне або темпор'шьне 3наченн'1.

в ход| досл|дження спощ'яник|в нами було проанал1зовано 550
склалноп1лрядних речень з п|дрядним часу. в!д!браних з

ранньонововерхньон1мецьких текст|в, котр| датутоться 1450-1550 рр. [о
загш1ьночасових спощцник!в, що зуср|наються в досл|джувано[ц пер!од|,

м0х{на в|днести 0а/0о, а!э, ттапп/тшепп' \мо''пм!е, зо.
€полувники 0а70о, а!з в|дносяться до найчаст|тпе вя{иваних (6а/6о - 39оА,

а\э - 25%о ренень). Бони можуть вира}(ати як одночаон|сть, так 1 перед/вання,
що за]1ех{ить в|д семантики з€1лех(них речень' а особливо д1есл|вно] групи.
[1росл1лковуються насцп н | дв| законом!рност| :
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