
The lexical semantic structure of a literary text is hierarchically formed through lexical semantU 
fields, lexical semantic microfields, semantic subclasses, lexical semantic groups and synonymu 
sets. A lexical semantic group as a constituent of the semantic space of a literary text occupies tin 
fourth level in the lexical semantic structure, Its role lies in specifying the meaning within a semantic 
subclass which unites lexical units based on semantic and grammatical criteria. As a semantic subclass 
represents semantic demarcation based on extra linguistic basis, a lexical semantic group convey$ 
semantic segmentation based on solely intralinguistic basis, i,e. lexical meanings of words,

The paper uses the novels by John Maxwell Goetzee, a renowned South-African writer, to illustrate 
the formation of lexical semantic groups within semantic subclasses of the lexical semantic structure. 
It is concluded that lexical semantic groups reflect both the author's individual language picture and 
semantic peculiarities of lexical meanings which form a distinctive lexical system within the literary 
text, w
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ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ 
В ІМЕННІЙ ГРУПІ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Синтаксична будова речення, семантична узгодженість між членами речення, логічність 
зв’язків між ними утворюють повнозначність та інформативність речення. Вивченням кореляції 
семантичної та синтаксичної структури речення займалися О.І. Москальська [9], Н.Ю. Шведа* 
ва[11], І.Р. Вихованець [2], К.Г. Городенська[2], В.М. Русанівський [2], О,В. Болюх[1], І.В. Пян- 
ковська [10] та інші.

Досліджуючи обов’язковість і факультативність вживання прикметників слід враховувати 
загальні знання про об’єкт, набір предметів, пов’язаних з ситуацією, «картину світу», яка є у 
свідомості людей. Відсутність прикметника у висловленні буде впливати на весь зміст речення, 
роблячи його неінформативним, нецікавим через те, що іменник вносить інформацію, загально
відому для кожного, чи вислів повідомляє про зовсім іншу подію, чи взагалі стає беззмістовним.

Проблема факультативності та обов’язковості вживання прикметників вивчалася Н.Д. Ару* 
тюновою, О.М. Вольф, A.A. Залізняк, Л.Д. Чесноковою, Є.В, Падучевою, Проблема факульта
тивності та обов’язковості вживання прикметників вивчалася нами у публіцистичному стилі 
[4, 5, 6], науковому стилі [7], проте на матеріалі художнього стилю англійської мови таке дослі
дження ще не проводилось, що і зумовлює його актуальність.

Наше дослідження присвячене аналізу іменної групи, яка представлена сполученням імен
ника з прикметником на рівні речення на матеріалі суцільної вибірки з творів сучасних англій
ських та американських письменників J. Archer, A. Fine, W. Holden, Т. Parsons, J.K. Rowling, 
M. Blake, J. Grisham, J. Michener, J. Ball, J.A. Rice (1980-2005 pp.) загальним обсягом 10100 
синтагм.

Мета дослідження -  встановлення сильних зв’язків в іменній групі, що передбачає виконан
ня таких завдань:

1) дослідити обов’язковість вживання прикметників на рівні словосполучення й речення в 
цілому;

2) визначити фактори, які впливають на силу зв’язку в іменній групі.
Прикметник як синтаксично, так і семантично пов’язаний з іменником, до якого він відно

ситься і тільки через нього з іншими елементами контексту. Тому ми розглянемо іменну группу 
на рівні речення.

Різні фактори впливають на обов’язковість/ необов’язковість вживання прикметника у ре
ченні, підкреслюючи необхідність його використання, чи, навпаки, виявляючи його факульта
тивність. Такими чинниками, насамперед, буде семантика іменників, наші загальні знання про 
світ, що виявить актуальність інформації, яка передається прикметником, чи вже давно визнані 
факти (та інші причини, які будуть розглянуті нами пізніше). Вживання прикметника у реченні 
може бути визначальним, оскільки він містить у собі основну інформацію чи специфіку, вносячи 
деталі, а, отже, урізноманітнює повідомлення, робить його більш яскравим. У разі невживання
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тиною професійного військового високого рівня: ідеальна форма та туфлі, ідеальна стрия 
ідеальна виправка та ідеальна відданість обов'язку». Без прикметника perfect речення прий 
такий вигляд: Шумейкер був картиною професійного військового високого рівня: форма та п 
лі, стрижка, виправка та відданість обов'язку. Зміст речення перетворюється на комічний, 
ходить, військовий високого рівня має форму, туфлі, стрижку та виправку, а військові ниж^ 
рівня позбавлені цього. А це не відповідає дійсності, стану армії. Перед іменником віддані 
прикметник може бути факультативним, оскільки він містить якісні ознаки. Перед карти; 
прикметник perfect є обов’язковим, оскільки прикметник вносить значення зразка і подальїз 
опис характеристик повинен відповідати цьому ідеалу.

Англ. «The panel finds him to be of sound mind then he intends to sign a will» [16, 11] -  у 
«Група експертів знаходить його у здравому глузді, потім він має намір підписати запові 
Без прикметника: група експертів знаходить його у глузді, потім він має намір підписати 
повіт. Речення змінює своє значення. «Бути при глузді» має альтернативи: бути божевільь 
чи бути безсвідомим. Тобто, »бути при глузді» не означає мати світлу голову, відповідати за с 
рішення та усвідомлювати, що відбувається. Людина може бути при глузді, але не орієнтуват 
у ситуації, бути не в стані прийняти відповідальність чи правильне рішення. Особливо перед і 
писом заповіту людина має бути не просто при глузді, а у здоровому глузді, приймаючи це ріш 
ня свідомо, без натяків, підказки чи примусу. Прикметник sound є обов’язковим, зумовлек 
конкретною ситуацією контексту.

Англ. «On this the New Testament was most specific: there were good nations and bad nation 
[16, 970] -  укр. «На це Новий Заповіт був найбільш точний: були хороші народи та погані 
роди». Без прикметників good та bad речення має вигляд: на це Новий Заповіт був найбільш т 
ний: були народи та народи. Руйнується як семантична, так і синтаксична структура. Біде 
ність означальних, оціночних сем у іменника, потребує заповнення їх прикметником.

Якщо іменник не знімає альтернативи, він виявляється неінформативним і вимагає сем, 
тичного доповнення, наприклад: англ. «In numbers and history and clear hand-writing he receii 
good marks» [16, 920] -  «За арифметику й історію та чіткий (зрозумілий) почерк він отри< 
вав гарні оцінки». Відбувається констатація факту: гарні оцінки. Іменник marks вимагає дод 
кової інформації: показника результативності. Прикметник good повідомляє про стан справ, з 
ліпшення чи погіршення знань, тобто, результат попередньої праці і підстави для висловлюве 
щодо отримання оцінок.

Спостерігаються також випадки вживання прикметників, зумовлені анафорични 
зв’язками, наприклад: англ. «She shook hair fiercely and fanned out around her face, making } 
look like an avenging angel» [15, 94] -  «Вона сильно потрясла головою, розвіяла волосся по вс 
му обличчю, приймаючи вигляд мстивого ангела». Речення без прикметника викликає питань 
якого ангела, невже ангел має такий вигляд? Прикметник avenging пов’язаний з попереднії 
діями і є їх безпосереднім наслідком. Без нього речення не є істинним.

Англ. «She will soon be ready to lead this clan, for she is going to be a strong woman» [16, 40 
«Незабаром вона буде готова вести цей клан, оскільки вона буде сильною жінкою». Без прикм* 
ника strong речення не буде відповідати дійсному стану речей і не буде названа умова, необхід 
для керівництва кланом. Щоб бути ватажком, лідером, недостатньо бути жінкою чи чоловіко 
потрібно мати надзвичайні риси, які б виділяли цю людину, за якою можна б було йти. При 
метник strong є обов’язковим і пов’язаний анафоричним зв’язком з першою частиною речення

Англ. «You lent the money because he's your old friend» [18, 85] -  укр. «Ти позичив гроші, moj 
що він твій старий друг». Без прикметника речення в загальному не міняє зміст: ти позичив г\ 
шіу тому що він твій друг. Прикметник old визначає іменник friend і можливо створює альтерн 
тиву: просто друг, який ще неперевірений часом та старий друг, якого ти знаєш як себе і може 
покластися.

Дослідження виявило, що на обов’язковість вживання прикметників впливає низка чи 
ників, що уможливлюють їх вживання, де вони вносять деталі, створюють завершений зміст ' 
прояснюють ситуацію. Прикметники також специфікують інформацію, а, отже і урізноманітні 
ють повідомлення, роблять його більш яскравим. Обов’язковість вживання прикметників 6yj 
визначена, де загальні знання про світ є недостатніми, а зі вживанням прикметника вводитьс 
додатковий зміст, необхідний для правильного розуміння контексту, а також випадки, коли пр: 
кметник підсилює ознаку іменника і тим самим знімає можливі варіанти тлумачення. Чи k o j ; 
мова йде про частини тіла, небхідне обов’язкове вживання прикметників, інакше відбуваєтьс 
перерахування частин тіла, чи коли прикметник знімає альтернативи, які специфікують імеї 
ник. Прикметник є обов’язковим, вживання якого зумовлене конкретною ситуацією контекст 
чи коли без вживання прикметника руйнується семантична та синтаксична структура реченню 
Спостерігаються також випадки обов’язкового вживання прикметників, що зумовлені анафори^


