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елтсис вставлених речень неможливий, а усунення дужок веде до зникнення 
значения авторського коментаря, метатекстового елемента.

Таким чином, реагпзащя настанови автора здшснюеться за допомогою 
морфолопчних, лексичних, синтаксичних i стшпстичних засоб1в, а також опори 
на фонов) знания. Сучасний стшнстичний статус газетно-публщистичного 
мовлення вщзначений великою свободою, з одного боку, мовного репертуару i 
одночасно прагненням до вщбору тих оцшно-маркованих одиниць, яю дшсно 
сприяють простот), лакошчностр економ1чност1 вислову. Вживания них мовних 
sacooiB у публщистищ зумовлено як загальною лИературною нормою, так i 
нормою публщистичного стилю, оскшьки вказаш лексичш одинищ 
вщображають характерну особый вдеть мови газети, що найповшше виражена в 
такому конструктивно замкненому поеднанш excnpecii' та стандарту.
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СПЕЦИФ1КА СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ 
ПИТАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ У СУЧАСН1Й ФРАНЦУЗЬКТЙ MOBI

На сучасному piBHi розвитку науки про мову не зшмаеться питания про два 
аспекта лшгвютичноТ jiiiTCiiocri (мову й мовлення), яю iHOfli трактуються як 
взаемош’дносиии mobhoi сгвдомосН й комуткативного поводження [2, с. 360]. 
Не втрачае свое!' актуальное^ й вивчення синтаксичних конструкций, як|' е 
базовими й не одержали однозначного тлумачення у е в т п  сучасних 
лшгвютичних теорш. До таких конструкций належить складне безсполучникове 
речения французько! мови. Даний тип речень визнаеться у граматиках та 
спещальних дослщженнях [1; 4; 5], але вш не зазнае детального анал1зу. 
Перевага вщдаеться структурой основ) класифкацн складних речень, засобами 
зв'язку предикативних частин вважаються тшьки розд]ловi знаки й нггонащя. У 
багатьох джерелах зазначаеться, що частини безсполучникового речения не 
залежать одна вщ одной кожна мае повний зм кт [7]. Проте, враховуючи, що у 
складному безсполучниковому речении можуть поеднуватися предикативы)
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частини з р1зними або однаковими комушкативними настановами, можна 
довести, що й 3MicTOBi в]'дносини м1ж частинами також е р1зними, що частини 
можуть бути piBHonpaBHHMH або залежними одна вщ одно!'. На нер1внозначносП 
частин безсполучникового речения наголошуе Г. Клеман, вказуючи, що 
вживания тшьки коми у цих речениях (як це часто роблять учш) е грубою 
помилкою у писемному мовленш [6].
Проведене нами рашше дослщження дозволило виявити у французькш мов1 8 
потенцшних моделей складних безсполучникових речень, я к i актуал1зуються у 
мовленш i яю можна розподшити на три групи залежно вщ вщносин м1ж \'х 
предикативними частинами [3, с. 7]. При цьому змютов1 вщносини 
виражаються не формально, а 1мплщитно. Оскшьки речения з питальною 
частиною (одшею або декшькома) входять до ycix трьох труп, лопчним е 
придшити окрему увагу саме питальним безсполучниковим складним 
речениям.
Модель складних безсполучникових речень з вщносинами змютово'У 
р1вноправност1 представлена у мовленш тшьки висловленнями, що мютять 
частков! питания в обох предикативних частинах (Чп+Чп): Qui perd, qui gagne, 
a I ’echelle de la vie? (Nouvel Observateur)
До групи моделей складних безсполучникових речень з вщносинами змютовоТ 
залежност! м1ж предикативними частинами входять дв1 модел1 з питальними 
частинами. Одна з них е монокомушкативною, вона об'еднуе загальнопитальну 
i частковопитальну частини (Чп+Зп). Друга модель е полпсомушкативною, одна 
з п частин м1стить спонукання, а шша -  питания (С+П).
У речениях модел1 Чп+Зп розташування предикативних частин не може 
розглядатися в якосп постшноТ характеристики, але зазвичай частков1 питания 
передують загальним: Q u’esl-ce que vousfades, vous restez? (Daeninckx) 
Характерною рисою под1бних речень е розподш 1нформацп мЬк 
предикативними частинами. Так, у наведеному реченш д1еслово faire у poni 
присудка немов би передбачае його подалыну конкретизацш д1есловом- 
присудком загальнопитально'1 частини. Тобто, змщт другоУ частини залежить 
в1д зм1сту першо'т
У речениях модщп С+П порядок розташування частин не е пост1йним, 
залежною може бути як питальна, так i спонукальна частина, але речения типу 
С+П зустр1чаються набагато част1ше, ш'ж речения типу П+С: Expliquez-moi се 
mystere: q u ’est-ce q u ’un brave homme comme toi cherche dans la maison des 
Villigan? (Fichet)
Автор шдабних безсполучникових конструкцш, використовуючи спочатку 
спонукальну частину, привертае увагу адресата до основноТ iin|)opManii', яку 
MicTHTb наступив питания. 1накше кажучи, мовець плануе порядок сприйняття 
висловлення. Питальна частина у таких конструкщях е змштово залежною в1д 
спонукальноУ.
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Mi ж частинами загальнопитальних (Зп+Зп) та розповщно-питальних (Р+П) 
складних безсполучникових речень залежно в i л контексту можуть
встановлюватися вщносини змютовоТ piBHonpaBHOCTi або змктовоУ залежность 
Щ модел1 входять до групп потенцшно багатозначних моделей складних 
безсполучникових речень.
У загальнопитальних безсполучникових речениях м1ж предикативними 
частинами часэтше кнують вщносини змктово!' р1вноправностк Est-ce que 
j  'aimerai, est-ce que l ’amour serait venu a pas de loup? (Varende)
Значно рщше серед загальнопитальних безсполучникових речень зустр1чаються 
структури з вщносинами змютовоУ залежностт \пж предикативними частинами: 
11s etaient done сотые moi, ils avaient done peur? (Sartre)
У таких речениях зазвичай одна з частин мктить причину, а шша — наслщок.
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АКЦЕНТУАЦ1Я ПРИСЛ1ВНИК1В 

ЯК О Б’€К Т  НАУКОВОГО ДОСЛ1ДЖЕННЯ
Упродовж останHix десятир1ч значно зр1з штерес лшгвкт!в до проблем 

граматики, зокрема й морфологи, структурною единицею яко!' е лексико- 
граматичний клас приелпвникв, котрий, з огляду на свою специфку та icTopiro 
формування на ochobi' иших частин мови, здавна привертав увагу мовознавщв, 
як1 передо вам порушували проблеми становления приел ien иково! системи 
укра’шськоУ мови, анал1зували семантику та структуру адверб1атив1в, вивчали 
особливоси словотворення приаивниюв, специф[ку Тх функшонування в
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