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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

БСР   –  багатокомпонентне складне речення  

ББСР   –   безсполучникове багатокомпонентне складне речення 

СКМ    –  сучасна китайська мова  

ПО    –   предикативна одиниця 

СР   –  складне речення  

СО   –  структурна основа 

ЕСР   –  елементарне складне речення 
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ВСТУП 

 

 Актуальність дослідження. Проблема дослідження складного 

речення в китайській мові, його структурної організації та семантики все 

більше привертає увагу лінгвістів. Складному реченню присвячені роботи 

китайських учених Ма Цзянчжуна, Ван Лі, Лі Цзіньсі, Гао Мінкая, Люй 

Шусяна,  Юань Хуэй, Сюй Янчуня, Сін Фунаня, Сін Фуї, Ян Байцзюня, Чжао 

Юнпіна,  а також східнослов’янських синологів В.І. Горєлова, О.І. Шутової, 

О.О. Драгунова, С.Є. Яхонтова, В.М. Солнцева, В.О. Курдюмова тощо. 

Однак, не зважаючи на значний прогрес у дослідженні різних аспектів 

складного речення в китайській мові, до сьогодні не існує окремих праць, 

присвячених аналізу складних речень з декількома підрядними (далі - 

багатокомпонентні складні речення/БСР), попри широке представлення їх як 

в усному, так і в різних стилях писемного мовлення. У більшості випадків 

цей тип речень аналізується у складі складного речення як один із його 

різновидів, який не володіє специфічними, властивими лише йому 

особливостями. Китайськими вченими не розглядались питання структурно-

семантичних особливостей БСР у китайській мові, їх місця серед інших 

комунікативних одиниць, потенціальних можливостей та рамок 

предикативного ускладнення різних моделей БСР у китайській мові. Тому 

актуальність дисертаційної роботи зумовлена необхідністю всебічного 

вивчення  багатокомпонентних складних речень у сучасній китайській мові 

(СКМ) та визначається загальною спрямованістю на комплексний підхід до 

дослідження означеного типу речень, що передбачає відповіді на нез’ясовані, 

а іноді й не поставлені питання стосовно їх синтаксичного статусу, 

специфіки, типології, структурно-семантичних особливостей моделей, які 

широко представлені у сучасній китайській мові. 

В основу цієї дисертаційної роботи покладено наукові дослідження з 

української мови таких синтаксистів, як І.Р. Вихованець, С.І. Дорошенко, 
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А.П. Загнітко, О.А. Козицька, К.Ф. Шульжук та з російської мови таких 

вчених, як В.О. Бєлошапкова, Г.В. Валімова, І.О. Василенко, Г.Ф. Гаврилова, 

Н.С. Ганцовська, В.В. Казмін, Г.Ф. Калашникова, Г.П. Уханов, В.О. Шитов. 

Також використано термінологію українських і російських  синтаксистів, що 

належать до теорії багатокомпонентних складних речень.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження проблеми синтаксичного статусу БСР у сучасній китайській 

мові перебуває в руслі наукової теми «Дослідження проблем філології 

східних мов та методики викладання східних мов як іноземних» 

(реєстраційний номер: 0112U005990 від 19.12.12), що розробляється 

кафедрою східних мов Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди.  

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні структурно-

семантичних особливостей багатокомпонентних складних речень у сучасній 

китайській мові.  

Огляд стану проблеми показав, що задля досягнення поставленої мети 

потрібно втілити серію дослідницьких завдань:  

- дослідити теоретичні аспекти вивчення багатокомпонентних складних 

речень у сучасній китайській мові; 

- визначити синтаксичний статус БСР, їх місце інших типів складних 

речень; 

- виявити особливості використання синдетичних й асиндетичних 

засобів зв’язку предикативних одиниць у БСР у сучасній китайській 

мові;  

- розробити типологію китайських БСР, встановити довжину їх 

структури; 

- дати структурно-семантичну характеристику моделей БСР зі 

складносурядною і складнопідрядною структурною основою, 

функціонуючих у сучасній китайській мові.  
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Об’єктом дослідження є багатокомпонентне складне речення в 

сучасній китайській мові.   

Предмет дослідження становлять структурно-семантичні особливості 

БСР зі складнопідрядною і складносурядною структурною основою у 

сучасній китайській мові. 

Матеріалом для дослідження слугували БСР, дібрані методом 

суцільної вибірки із прозових художніх творів китайських письменників 

різних періодів ХХ століття: Лу Сіня (鲁迅 « 阿Q正传»), Лао Ше (老舍 «骆驼

祥子»), Бай Тінтін (白婷婷 «摹拟爱情»), Су Тун (苏童 «妻妾成群»), Юй Хуа   

(余华 «第七天»).  Загальна кількість проаналізованих речень складає 2500 

одиниць, що забезпечує достовірність положень і висновків, сформульованих 

у дисертації.  

Мета і завдання визначили використання комплексу традиційних 

методів дослідження.  В процесі опису багатокомпонентних складних 

речень сучасної китайської мови проводився лінгвістичний експеримент, 

зокрема, такий його прийом, як перетворення, якщо та або інша теоретично 

створена формула моделі БСР або поєднання засобів зв’язку не находили 

відображення в дібраному нами матеріалі.  

Зіставний метод застосовувався, з одного боку, для визначення 

структури багатокомпонентних складних речень відносно елементарних 

складних речень (ЕСР), а з іншого, при перекладі БСР з мови оригіналу на 

мову перекладу, а також зіставлялися засоби зв’язку підрядних речень.  

Метод цифрових підрахунків дібраного мовного матеріалу допоміг 

об’єктивно встановити частотність використання досліджуваних структур у 

китайській мові. При створенні типології моделей БСР використовувалися 

методи зіставлення та моделювання. Метод лінгвістичного спостереження 

дозволив виявити специфіку багатокомпонентних конструкцій у СКМ.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що : 
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- Вперше здійснено комплексний аналіз БСР у сучасній китайській мові, 

визначена їх специфіка в системі складного речення. 

- Досліджено традиційні та специфічні засоби зв’язку між 

предикативними одиницями у системі БСР, пов’язані з особливостями 

організації складного речення у СКМ. Вперше проаналізовано деякі 

аспекти інтонування БСР, пов’язані з особливостями тональної 

фонетичної системи у китайській мові.  

- Вперше у вітчизняній синології створена типологія БСР, що об’єднує 

десять моделей і свідчить не тільки про досить частотне використання 

БСР у художній прозі китайських авторів, але й про різноманітність їх 

структур.  

- Визначена довжина кожної моделі БСР, яка варіюється в межах 3-4 

предикативних одиниць, а також ефективність впливу існуючих теорій 

гнучкості/негнучкості, відкритості/закритості структури ЕСР на 

можливості предикативного ускладнення БСР та зміни порядку 

розташування предикативних частин у китайському складному 

реченні. 

- Досліджено особливості взаємозалежності структури та семантики БСР 

у СКМ.  

Теоретична значущість дослідження полягає у тому, що отримані 

результати та висновки роблять значний внесок у виявленні нових даних про 

структурну організацію сполучникового БСР у сучасній китайській мові. 

Матеріали і висновки дисертації можуть бути застосовані для більш 

глибокого та різнобічного висвітлення й інших можливих типів 

багатокомпонентних конструкцій СКМ. Наукові результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані також у теорії актуального членування 

складного речення та в загальній теорії тексту. Отримані результати 

дослідження роблять внесок у розробку теорії елементарного та 

багатокомпонентного складного речення у СКМ.  
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Практична цінність дослідження визначається тим, що висновки та 

спостереження можуть бути використані при вивченні китайської мови, 

зокрема в межах таких розділів, як «Синтаксис складного речення», 

«Граматика тексту»; при розробці курсу «Стилістика сучасної китайської 

мови», а також спецкурсів і спецсемінарів, присвячених проблемам 

семантичного і функціонального синтаксису. Особливу значимість 

запропонована типологія багатокомпонентних речень має для уточнення та 

корекції відповідних розділів теоретичної та практичної граматики 

китайської мови. Крім того, матеріал дисертаційної роботи, наведені 

приклади та висновки можуть бути використані для написання підручників 

та навчально-методичних посібників із китайської мови. Розроблені у 

дисертації матеріали є також результатом мовної практики під час 

стажування в КНР у 2006-2007 роках. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації доповідались і 

обговорювались на Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях: 

«Українське сходознавство: традиції і перспективи» (Львів, 2007), ІІІ 

Всеукраїнській науково-методичній конференції  (Харків, 2010), ІІ 

Міжнародній конференції «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: 

шляхи інтеграції школи та ВНЗ» (Харків, 2012), конференції молодих вчених 

(Харків, 2012), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції сходознавства» (Харків, 2011, 2013, 2016),  VІ Науковій 

конференції «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» (Київ, 2012), Х 

Всеукраїнській науково-практичній конференції зі східних мов (Харків, 

2014),  X mezinarodni vedecko-praktika conference “Aktualni vymozenosti vedy» 

(Прага, 2014), Science and Education in Australia, America and Eurasia: 

Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference. 

(Аustralia, Melbourne, 2014), ІХ Науковій конференції «Китайська цивілізація: 

традиції та сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного 

розвитку КНР в ХХІ столітті» (Київ, 2015). 
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Пропоноване дисертаційне дослідження обговорювалось на 

аспірантських семінарах на кафедрі східних мов Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С.Сковороди; на засіданні відділу з 

наукової роботи Чжецзянського університету Шучжень (м.Ханьчжоу, 

пров.Чжецзян, КНР). 

Публікації. Зміст дисертаційного дослідження відображено в 14 

публікаціях, 6 з яких надруковано в наукових журналах і збірниках, 

затверджених ДАК України в якості фахових видань, з них 3 статті - у 

наукових збірниках, що входять до наукометричної бази РИНЦ. Загальна 

кількість друкованих аркушів 3,5.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, загальних висновків, списку літератури, який містить 239 позицій, з 

яких 31 –  іноземними мовами. Загальний обсяг дисертації – 194 стор., із них 

основний текст – 172 стор. 

Зміст роботи. У «ВСТУПі» обґрунтовується вибір теми, актуальність, 

новизна, теоретична цінність і практична значущість роботи; визначаються 

мета, завдання і методи дослідження. 

В першому розділі – «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВІСТИЦІ» –  визначаються вихідні теоретичні позиції, розглядаються 

аспекти вивчення проблеми поліпредикативності речень у китайському, 

російському та українському мовознавстві, історія формування теорії БСР у 

вітчизняному мовознавстві, визначається місце БСР у системі складних 

речень, подається поняття та наводяться риси, що відрізняють 

багатокомпонентні структури від елементарних складних речень.     

 У другому розділі «ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 

СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ» розглядаються основні синдетичні та асиндетичні 

засоби зв’язку, що формують китайські БСР (сполучники, сполучникові 

частки, інтонація, порядок розташування предикативних одиниць).  
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Третій розділ «БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ 

СПОЛУЧНИКОВИМ ТИПОМ ЗВ’ЯЗКУ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ 

МОВІ» присвячений розробці типології БСР сучасної китайської мови, 

визначенню довжини та глибини китайських багатокомпонентних 

конструкцій,  вивченню структури та семантики особливостей БСР зі 

складносурядною і складнопідрядною структурною основою, що 

функціонують у сучасних прозових творах.   

У «ВИСНОВКАХ» представлено основні результати та намічено 

перспективи подальшого дослідження.  
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ 

ЛІНГВИСТИЦІ 

 

1.1 Проблема вивчення складних речень у сучасній китайській 

мові 

 

Переважання синтаксису над морфологією є відмінною рисою 

китайської граматики. Синтаксис путунхуа — це широко розгалужена 

система різноманітних засобів і прийомів, що позначають структурні зв'язки 

та виражають граматичні відношення як у простому реченні, так і в складних 

синтаксичних побудовах [68, c.13]. Як вказують вчені-синологи, особливе 

значення серед синтаксичних засобів китайської мови відіграє порядок слів, 

який як граматично значуща лінійна послідовність компонентів 

синтаксичних одиниць, обумовлена семантичними та структурними 

факторами, дозволяє висловити різноманітні синтаксичні відношення й 

значення [45, 73, 80, 87]. «Саме у сфері складного речення повною мірою 

проявляється багатство синтаксичних засобів, деякі з них характеризуються 

своєрідністю, що відображає самобутність і специфіку китайської мови» [67, 

c.13]. 

Синтаксис як жива система мовного спілкування та як найважливіший 

розділ китайської граматики є предметом уважного й поглибленого вивчення 

у самому Китаї та у середовищі зарубіжних синологів. Найбільш 

суперечливим розділом синтаксису сучасної китайської мови є синтаксис 

складного речення. Схиляємось до твердження В.І. Горєлова, що складне 

речення у китайській мові — це синтаксична одиниця, яка в найбільш 

типових випадках складається з двох частин, що утворюють смислову та 

структурну єдність [68, c.193]. Досліджуючи проблему про критерії 

розмежування простого й складного речень, учений указував, що складність 



 
 

 
 

13 

речення не залежить від складності вираженої ним думки, і що відмінність 

між простим і складним реченням — це відмінність структурна, що термін 

«складне речення» позначає синтаксичну одиницю, основною істотною 

ознакою якої є складність граматичної структури [68, c.19].  

У китайському мовознавстві існує думка, що з функціонально-

семантичної точки зору синтаксичні одиниці, які утворюють складне 

речення, це не речення, а частини речення; що складне речення — не група 

речень, а складна синтаксична єдність. Так, наприклад, Лін Бін вважає, що 

просте речення, входячи до складного, втрачає статус речення та стає 

частиною речення [226, c.28]. Проблемою складного речення у китайській 

мові займалися такі відомі китайські вчені, як Ван Лі (王力), Люй Шусян (吕

叔湘), Юан Хуей (袁晖), Сюй Янчунь (徐阳春), Ден Фунань (邓福南), Сін 

Фуї (邢福义 ), Ян Байцзюнь (扬伯峻 ), а також російські вчені-китаїсти 

В.І. Горєлов, О.О. Драгунов, О.М. Драгунова, Т.П. Задоєнко, А.Ф. Котова, 

О.І. Шутова та ін. Однак у китаїстиці досі немає єдиної, загальноприйнятої, 

чітко сформованої думки щодо багатьох проблем складного речення, це 

пов'язано з тим, що синтаксис як розділ граматики, став об'єктом уваги 

науковців значно пізніше інших мовних рівнів китайської мови. У цілому, 

характерною рисою китайської лінгвістичної традиції досить тривалий 

період часу було вивчення ієрогліфіки, фонетики та лексикології. Роботи, 

присвячені цим напрямкам вивчення мови, з'явилися в Китаї ще у першому 

столітті до н. е., за часів правління династій Цінь і Хань та залишалися 

основними темами для дослідження до XVII ст., коли стали з'являтися 

роботи, присвячені лексиці та стилістиці китайської мови. І тільки наприкінці 

XIX ст. увагу вчених [91, 92, 105, 115, 116, 167] привертає граматика. Однак 

домінуючими серед цих граматичних досліджень були праці, присвячені 

морфології та принципам побудови речень, як правило, простих. На початку 

ХХ ст. однією з найпопулярніших граматик китайської мови була «Нова 

граматика державної мови», написана в 1924 р. Лі Цзиньсі [220]. З двадцяти 
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розділів дослідження сім були присвячені синтаксичним питанням. 

Унікальність цієї роботи полягала в тому, що в ній уперше був 

проголошений принцип домінування синтаксису над морфологією. Проте 

лише в середині ХХ ст. видатний лінгвіст Люй Шусян у своєму «Короткому 

нарисі китайської граматики» вперше дослідив специфічні для китайської 

мови синтаксичні конструкції та засоби зв'язку синтаксичних одиниць. 

Учений проводив аналіз типів зв'язку у складному реченні, зіставляючи 

синтаксичні особливості веньянь і байхуа [222]. У цей же період виходить 

монографія Ван Лі «Сучасна китайська граматика», в якій учений намагався 

вирішити проблеми, пов'язані з розходженням понять слова і 

словосполучення, зі структурою та видами синтаксичних конструкцій, з 

особливостями конструкцій з прийменниками пасивного стану [39]. 

Вивчаючи складні речення, Ван Лі поділив їх на «місткі» і власне складні. 

«Місткі» речення – це речення, що мають у своєму складі конструкцію з 

предикативним зв'язком, але вона так тісно спаяна з цілим, що не може бути 

відокремлена паузою» [39, с.170] Таким чином, речення типу 我们不知道她

来。Wǒmen bù zhīdào tā lái. ʻМи не знали, що вона прийдеʼ. Ван Лі відносить 

до містких. Аналізуючи складне речення, учений зазначає, що таке речення 

«складається з двох і більше конструкцій з предикативним зв'язком, але 

єднання між ними досить слабке і вони можуть бути відокремлені одне від 

одного паузою» [39, с. 170].  

На особливу увагу заслуговує робота Гао Мінкая, написана в 1948 р. 

«Міркування про граматику китайської мови» [217]. Вивчаючи питання 

побудови речень і їх типологію, Гао Мінкай відстоював думку про те, що 

провідну роль у граматиці китайської мови відіграє саме синтаксис. Серед 

численних робіт, присвячених проблемам китайського синтаксису, 

заслуговує уваги «Теорія синтаксису сучасної китайської мови» Чень 

Цзяньміня, у якій об'єкт дослідження становлять конструкції, що 

функціонують у спонтанній розмовній мові. Автор відтворює реальний 
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структурний і типологічний вигляд китайської мови, аналізує основні типи 

монопредикативних висловлювань і встановлює дванадцять основних 

моделей простих речень, які докладно описує [214]. Слід зазначити, що до 

сьогодні в китайській науці немає чітко сформованого самого визначення 

поняття складного речення. Так, китайський лінгвіст Ден Фунань визначає 

складне речення як речення, що має в своєму складі два і більше 

взаємопов'язаних простих речень, і як приклад наводить складне речення, яке 

складається з двох предикативних одиниць:  

好冷的天气，咱们今天在家玩吧！ 

Hǎo lěng de tiān qì, zánmen jīntiān zài jiā wán ba! 

ʻПогода дуже холодна, давай сьогодні залишимося вдомаʼ [215] . 

У монографії Сюй Янчуня представлено таке визначення складного 

речення: «Складне речення – синтаксична одиниця, що складається з двох і 

більше частин, які доповнюють одна одну, об'єднуються в одне речення і 

несуть одне смислове навантаження» [227]. «Об'єднання кількох простих 

речень, що виражають єдиний смисл і описують складну ситуацію» Юан 

Цюнь називає складним реченням [229] і виділяє такі властивості складних 

речень:  

- наявність необмеженої кількості предикативних одиниць;  

- смислову завершеність, що виражається на письмі за допомогою 

певних пунктуаційних знаків; 

- наявність смислового зв'язку між предикативними одиницями. Юан 

Цюнь зазначає, що частини складного речення завжди пов'язані за змістом, 

але при цьому залишаються незалежними одна від одної [229].  

Як бачимо, китайські вчені не розмежовують поняття елементарного 

складного речення (ЕСР) і БСР. Це, безумовно, ускладнює подальші 

дослідження в синтаксисі китайської мови, оскільки відомо, що БСР є більш 

складним за структурою та семантично, більш об’ємною одиницею 

синтаксису, ніж ЕСР. Незважаючи на те, що визначення складного речення в 
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більшості китайських вчених практично тотожне, однак протягом тривалого 

часу існували розбіжності, що стосуються класифікації складних речень. З 

часом склалася досить чітка та повна класифікація, яка була прийнята за 

основу більшістю китайських учених. Ця класифікація існує й досі та є 

досить популярною на цьому етапі розвитку китайської лінгвістики. Її 

дотримуються такі китайські вчені, як Гуо Їнвень [219], Сюй Янчунь [227], 

Ден Фунань [215], а також усі російські лінгвісти, які займалися проблемами 

китайського синтаксису (В.І. Горєлов, О.О. Драгунов та інші). Автори ділять 

усі складні речення на сполучникові 带连接词的复合句 dài liánjiē cí de fùhé jù 

та безсполучникові 无缝接词的复合句 wú fèng jiècí de fùhé jù, сполучникові 

традиційно поділяють на складносурядні 偏正复句 piān zhèng fùjù та 

складнопідрядні 联合复句 liánhé fùjù. Що стосується класифікації ЕСР у 

китайській мові, то вони з'явилися під упливом граматики давньокитайської 

мови Ма Цзяньчжуна [213] лише на початку ХХ століття. Лі Цзиньсi в 

першій «Граматиці сучасної китайської мови» Лі Цзиньсi [220], 

дотримуючись традиційних поглядів, виклав свою теорію про складне 

речення, як про об'єднання двох і більше простих речень в одне ціле (两个以

上的单句 liǎng gè yǐshàng de dānjù), виділивши серед них три види:  

1) такі, що містять складне речення (包蕴复句 bāo yùn fù jù), маючи на 

увазі одиниці, які входять до них (包蕴句 bāoyùnjù), зі структурою одного 

«материнського речення» (母句 mǔ jù). Таке речення містить інше «дочірнє, 

або включене» (字句 zì jù) речення, виконує роль того чи того члена речення 

і ділиться, у свою чергу, на іменні (名词句 míng cí jù), ад’єктивні (形容句 xíng 

róng jù) та адвербіальні ( 副 词 句 fù cíjù) речення, виходячи з того, 

функціонування якого класу слів воно (дочірнє речення) відтворює;  
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2) складносурядні (联合复句 liánhé fùjù), тобто складні речення з двох і 

більше в синтаксичному відношенні рівноправних простих речень (分句

fēnjù);  

3) складнопідрядні (偏正复句 piān zhèng fùjù), які складаються з 

головного ( 正 句 zhèng jù), відповідного «материнського» речення і 

залежного, тобто підрядного (复句 fùjù), яке дорівнюється до «включеного (а 

саме адвербіального) речення». На думку Лі Цзиньсі, відмінність між 

адвербіальними включеними реченнями та підрядними частинами 

складнопідрядних речень полягає в ступені злитості частин складного 

речення, а також у характері вираження значень, тобто адвербіальні включені 

речення, виконуючи синтаксичну функцію прислівників, які виражають 

значення способу дії (形态 xíngtài), підрядні речення, виступаючи в ролі 

прийменниково-іменних комплексів, переводячи прийменник у сполучник, 

виражають значення причини, часу, місця і т. д. [220, с.250–283]. Пізніше 

теорію складних речень Лі Цзиньсі піддали критиці Люй Шусян і Чжу Десі 

[212,с.7], які заперечують існування таких складних речень, до структури 

яких входять інші, що виступають у ролі того чи того члена речення (тобто 

включають речення, за Лі Цзиньсі), зараховуючи їх до простих. Залежне ж 

речення трактується як «речення за формою» [212, с 43]. Усі складні речення 

в граматиці Ван Лі [225] діляться на дві великі групи: з сурядним і підрядним 

зв'язком, що складаються, у першому випадку, з двох або кількох 

рівноправних предикативних частин залежно від засобів зв'язку і 

поділяються на кумулятивні, розділові, протиставні, основи та висновку й 

пояснювальні типи. У другому випадку – з головної та залежної частин, 

серед яких виділяються речення, підрядна частина яких є визначенням до 

головної частини, і складні речення з підрядними причини, часу, 

допустовими, умовними, мети, мотивувальними, результативними [225]. 

Щоправда, Ван Лі тільки перераховує зазначені типи складнопідрядних і 
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складносурядних речень, не аналізуючи особливості їх структури та 

семантики. 

Серед сучасних робіт, присвячених дослідженню синтаксису 

китайської мови слід відзначити роботу Чжао Юнпіна «Зіставна граматика 

російської та китайської мов» [190], у якій порівнюються граматичні аспекти 

російської та китайської мов. Під час порівняння складних речень Чжао 

Юнпін розглядав складні речення з кількома підрядними частинами у межах 

теорії елементарного складного речення, не виділяючи ці речення в 

самостійний тип синтаксичних конструкцій, що характеризуються 

відмінними від ЕСР рисами. Класифікація складних речень Чжао Юнпіна є 

найбільш відомою у китайській лінгвістиці. Її дотримуються як більшість 

китайських філологів, так і всі вітчизняні синологи, хоча, з погляду деяких 

китайських лінгвістів, вона все ж не повною мірою відображає специфіку 

складного речення в китайській мові. У зв'язку з цим, такі вчені як Сін Фуї     

(邢福义) та Ян Байцзюнь (扬伯峻) [228] пропонують абсолютно новий підхід 

до класифікації складних речень у сучасній китайській мові, в основу якої 

покладено семантичний принцип, згідно з яким усі складні речення 

поділяються на три великі групи: 

- причиново-наслідкові (因果 yīnguǒ);  

- одночасного існування (并列 bìngliè); 

- переходу або переломного моменту (转折 zhuǎnzhé). 

Такий поділ відбувається за трьома принципами:  

За різноманітністю описаних відношень. Кожне речення, в якому 

мають місце відношення послідовності, виражені за допомогою конструкції 

因为 ...,所以 ...yīnwèi..., suǒyǐ... належать до 因果 yīnguǒ речень. У разі 

відсутності відношень послідовності у складному реченні, але наявності 

відношень одночасного існування, що виражаються за допомогою таких 

конструкцій, як 既... 又 ... jì... yòu..., речення належить до типу 并列 bìngliè. А 
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будь-яке складне речення, побудоване на основі конструкції типу 不是..., 而

是 ...bùshì..., ér shì... і описує переломний момент, класифікується як 转折

zhuǎnzhé речення.  

За системою формування. 因果 yīnguǒ, 并列 bìngliè и 转折 zhuǎnzhé 

речення мають чітко визначену схему побудови. Таким чином, будь-яке 

складне речення може бути віднесено до одного з трьох видів, спираючись на 

схему його побудови. Отже, знижується ймовірність помилкової класифікації 

будь-якого складного речення, а так само й можливість виникнення 

труднощів під час класифікації речення до того чи того типу. 

За описом фактів. Кожен тип складного речення має велике значення в 

аспекті вираження змісту через форму. Тобто, якщо трапиться знайома 

конструкція, ми можемо здогадатися про можливий зміст абсолютно 

незнайомого складного речення. 

Кожна з трьох груп ділиться на кілька підгруп, які мають свої 

особливості та відмінності. Ця класифікація не знайшла відображення в 

працях вітчизняних учених і не є популярною серед більшості китайських 

лінгвістів, незважаючи на те, що вона більшою мірою відображає специфіку 

складного речення у китайській мові, ніж традиційна класична класифікація. 

Таким чином, аналіз існуючих робіт китайських учених свідчить про 

відсутність системного підходу до вивчення синтаксичних проблем 

китайської мови. Такі дослідження найчастіше носять фрагментарний 

характер. Величезний пласт проблем, зокрема присвячених синтаксису, не 

розглядався взагалі або вивчався досить поверхово. Тим більше у 

китайському мовознавстві не існувало спеціальних досліджень, присвячених 

БСР, оскільки вчені не виділяли їх як самостійний синтаксичний клас. 

Великий внесок у вивчення китайського синтаксису зробили радянські 

синологи 60-90 рр ХХ ст., серед яких, у першу чергу, необхідно відзначити 

праці О.О. Драгунова [78, 79]. Учений застосував до вивчення мовного 

матеріалу поняття, властиві класичному європейському мовознавству. Надалі 
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його послідовники також користувалися таким методом. Це спрямувало 

вивчення граматики китайської мови у бік від традицій, заснованих першим 

російським китаєзнавцем М.Я. Бичуріним, який «один з небагатьох... не 

прагнув відшукати в китайському європейські риси» [119, c.56]. 

О.О. Драгунов надавав важливого значення вивченню китайської граматики, 

відзначаючи, що «Лексико-граматичні категорії лежать у центрі китайської 

граматичної системи, відбиваючись у побудові словосполучень і різних типів 

речень. Поза цими категоріями не можна зрозуміти структурні особливості 

китайської мови...» [78, c.9]. Автор сформулював найважливіші положення, 

що стосуються типології китайських речень, принципів їх класифікації, 

особливостей уживання службових слів. Учений виділив у китайському 

синтаксисі два основні структурні типи речень: з незв’язним присудком і зі 

зв'язним присудком. Свої положення та висновки О.О. Драгунов ґрунтує на 

«ідеї про частини мови як основій величині граматичного механізму 

китайської мови» [78, c.9]. У цьому його підтримували такі вчені, як 

С.Є. Яхонтов[215], В.М. Солнцев, Н.В. Солнцева [164], В.І. Горєлов [67, 68].  

Значний внесок в опис китайської граматичної системи зробив 

С.Є. Яхонтов. Визнаючи неможливість повністю укласти китайську 

граматику в рамки традиційного європейського мовознавства, лінгвіст увів 

такі терміни, як «додатковий член», «обставина відношення», «другорядний 

присудок». [215]. Найбільш значущими є дослідження у галузі синтаксису 

китайської мови, проведені найвидатнішим ученим-синологом О.І. Шутовою. 

На сьогоднішній день у її роботах [209, 210] зроблено найповніший опис 

китайських синтаксичних конструкцій. Зокрема, О.І. Шутова описала 

структуру речення як синтаксичного цілого, а саме: подано опис системи 

членів речення, а також структурних різновидів речень (елементарних, 

поширених і складних). Під складним реченням учена розуміє «речення, 

структурна організація якого передбачає вираження одного або кількох 

членів речення предикативною синтагмою» [209, c.46]. О.І. Шутова вказує на 
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певні труднощі, що часто виникають при розмежуванні простого та 

складного речення. 

Серед східнослов’янських учених, які зробили істотний внесок у теорію 

синтаксису китайської мови, слід указати В.І. Горєлова. У своїх працях 

«Граматика китайської мови» [67] та «Теоретична граматика китайської 

мови» [68] автор, крім загальних відомостей, що стосуються деяких 

особливостей китайської синтаксичної системи, детально описує 

словосполучення, прості, ускладнені та складні речення, розглядає засоби 

зв'язку в складному реченні. Синтаксис складного речення є описом 

структурно-семантичних типів елементарних складних речень. В.І. Горєлов у 

монографії «Теоретична граматика китайської мови» до складнопідрядних 

речень відносить синтаксичні конструкції, що містять у своєму складі дві 

нерівнозначні частини, одна з яких є відносно самостійним судженням, а 

друга, підпорядковуючись першій, доповнює її. Серед численних 

різноманітних засобів зв'язку (інтонація, позиційне розташування частин, 

сполучники, частки сполучникового типу, сполучникові фразеологічні 

єдності, прийменниково-післяйменникові сполуки, вказівні займенники і 

прислівники, питально-відносні слова, спеціальні лексичні елементи), на 

думку вченого, чільне місце посідіють сполучники, що є у китайській мові 

найбільш досконалим синтаксичним засобом зв'язку. Усі складні речення 

В.І. Горєлов, згідно з китайською граматичною традицією, ділить на складні 

речення з сурядним і підрядним зв'язком. В основі класифікації 

складносурядних речень, запропонованій В.І. Горєловим, лежить традиційна 

класифікація складносурядних речень у російській мові. Цю класифікацію 

використовують у своїх працях і китайські вчені. Проте класифікація, яку 

пропонує Сюй Янчунь (徐阳春) [227] має деякі термінологічні відмінності: 

а) для складносурядних речень, які В.І. Горєлов визначає як речення, 

що виражають єднальні відношення, використовує термін «речення 

перехідного моменту» 转折复句 zhuǎnzhé fùjù; б) порівняльно-пояснювальні 
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речення, за термінологією В.І. Горєлова, Сюй Янчунь називає реченнями 

послідовності 承择复句 chéngzé fùjù; 

в) порівняльні речення Сюй Янчунь називає реченнями вибору 选择复

句 xuǎnzé fùjù. 

Крім того, мовознавець виділяє ще одну групу складносурядних речень 

– речення послідовного викладу 递进复句 dì jìn fùjù, які будуються за 

допомогою сполучникових конструкцій 不但..,而且...bùdàn.., érqiě..., 不但... 

反而 ...bùdàn... fǎn'ér..., 越... 越...yuè... yuè.... Наприклад:  

我们越说话越想说话。 

Wǒmen yuè shuōhuà yuè xiǎng shuōhuà. 

ʻМи чим більше розмовляли, тим більше хотілося розмовлятиʼ. 

Існують відмінності у виділених типах складносурядних речень також у 

китайського лінгвіста Сін Фуї (邢福义) [228], який відокремлює ще один тип 

складносурядних речень, між предикативними одиницями яких існують 

відношення зв'язку 连贯复句 lián guàn fùjù, де описані дії та явища мають 

чітку ієрархію в порядку їх реалізації. Такі речення будуються за допомогою 

сполучникових прислівників 接着 jiēzhe і 然后 ránhòu. Наприклад:她结了    

婚，然后生了孩子。 

Tā jié le hūn, rán hòu sheng le háizi. 

ʻВона вийшла заміж, потім народила дитинуʼ. 

Крім того, складносурядні речення, що виражають значення 

протиставлення, Сін Фуї називає реченнями різкої зміни 突转复句 tū zhuǎn 

fùjù. 

Слід відзначити, що внутрішня ієрархія складносурядних речень є 

більш простою порівняно з класифікацією складнопідрядного речення, 

аналізові якого вчені приділяли більше уваги. Розглядаючи складне речення, 

В.І. Горєлов включає до класифікації складнопідрядні речення з вираженими 

атрибутивними відношеннями, що складаються з:  
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а) підрядних, що позначають власне-означальні відношення, які, 

конкретизуючи, диференціюють ознаку предмета, вказують на його 

властивості, особливості, якості, виконуючи тим самим обмежувальну 

функцію;  

б) підрядних, що виражають атрибутивно-з’ясувальні відношення та 

містять додаткову інформацію про предмет, розширюючи його значення та 

виконуючи поширювальну роль;  

в) підрядних часу, що передають одночасність, передування, 

послідовність подій; відношення мети, додаткові значення таких конструкцій 

позначають власне відношення мети, не ускладнені яким-небудь додатковим 

відтінком (тобто виражаються у чистому вигляді) і з’ясувально-цільові 

відношення (у головній частині подано вказівку на мету, у підрядних – 

роз'яснення змісту мети);  

г) причинові, що складаються з власне причинових (підрядна частина 

вказує на причину, що приводить до наслідку, визначеного в головній 

частині) і з’ясувально-причинових відношень (головна частина містить 

причину, суть якої розкривається у підрядній частині);  

ґ) умовні, що поділяються на складнопідрядні речення з власне 

умовними відношеннями без будь-яких додаткових відтінків і значень; зі 

з’ясувально-умовними відношеннями (підрядна частина містить ірреальну, 

можливу умову, а головна – пояснює сутність, розкриває зміст, уточнює те, 

про що йдеться у підрядній частині); з умовно-часовими відношеннями, які 

передають разом з умовними додаткові значення часу; з умовно-допустовими 

відношеннями, що перебувають на межі між складнопідрядними реченнями з 

умовно-наслідковими відношеннями та з допустовими відношеннями через 

те, що в цих синтаксичних конструкціях відбувається накладання допустових 

значень на умовні, які містять умову-обґрунтування (умова зображується у 

вигляді аргументації, доведення, спонукального аргументу), обмежену умову 

(умовно-наслідкові відношення ускладнюються відтінками обмеження);  
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д) допустові з власне допустовими відношеннями, не ускладненими 

додатковими семантичними значеннями; з узагальнено-допустовими 

відношеннями (головна частина містить наслідок, всупереч підставам, 

зазначеним узагальнено в підрядній частині); з альтернативно-допустовими 

відношеннями (у головній частині представлено наслідок, незалежно від двох 

причин, розташованих у підрядній частині як альтернатива);  

е) результативні, що включають складнопідрядне речення з власне 

результативними відношеннями (у головній частині повідомляється про яку-

небудь дію, а підрядна містить інформацію про результат здійснення цієї дії) 

і з додатковим значенням ступеня (поруч з результативними відношеннями 

наявні додаткові значення ступеня);  

є) пропорційні, характерна риса яких полягає у структурному 

паралелізмі складових частин, що становлять ознаку предмета (якість, 

кількість, дію), позначену присудком головної частини та змінну 

(посилюється / слабшає, наростає / знижується, збільшується / зменшується) 

відповідно до ознаки, вираженої присудком підрядної частини;  

ж) відношення подібності, коли в одних випадках передбачувана 

ірреальна ситуація, про яку йдеться у підрядній частині, що відповідає 

реальній, істинній обставині, викладеній у головній частині (виражають 

власне схожість), в інших – смислове значення головної частини повністю 

ідентифікується шляхом порівняння (ототожнюється) з вмістом підрядної 

частини (виражають повну подібність (тотожність));  

з) відношення відмінності (за допомогою порівняння встановлюються 

семантичні відмінності змісту обох частин складного речення) [68, с. 78]. 

Погляди китайських учених на природу складнопідрядного речення 

мало чим відрізнялися від положень В.І. Горєлова, крім кількості виділених 

ними типів. Так, Сюй Янчунь виділяє чотири групи складнопідрядних 

речень: 假设复句 jiǎshè fùjù – речення, що містять у собі гіпотетичні умови;  

调侃复句 tiáo kǎn fùjù – речення, що містять у собі реальні умови; 
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让步复句 ràng bù fùjù – речення вчинку;  

因果复句 yīnguǒ fùjù – речення, що містять причину [227]. 

 Сін Фуї, у свою чергу, виділяє ще один тип складнопідрядного речення 

– 推断复句 tuīduànfùjù речення, що містять висновки, в основі яких лежить 

конструкція 据因断过 jù yīnduànguò (дивлюся на причину, суджу про 

наслідки) або 据果断因 jù guǒduànyīn (дивлюся на наслідки, суджу про 

причини), побудовані за допомогою сполучника 既然 jìrán . 

既然找不到他, 我们最好改期了。 

Jìrán zhǎo bù dào tā, wǒmen zuì hǎo gǎi qí le. 

ʻОскільки немає можливості знайти його, нам краще змінити 

терміниʼ[228]. 

Основна маса складносурядних і складнопідрядних речень у китайській 

мові є речення зі сполучниковим зв'язком, тобто в їх основі лежить та чи 

інша сполучникова конструкція. Але у китайській мові існують також 

складні речення із безсполучниковим зв'язком. Причому погляди на місце 

безсполучникового складного речення у системі складних речень у 

китайських синтаксистів розходяться. Одні [222, 226] вважають, що речення 

з безсполучниковим зв'язком є самостійною групою складних речень, інші 

[228, 235, 236] стверджують, що такі речення не можна виділяти в окрему 

групу складних речень, тому що у китайській мові безсполучникові складні 

речення вважаються невиразними, оскільки смислові відношення між 

предикативними одиницями розмиті та розкриваються недостатньо повно. 

Наприклад:  

你去，我去。 

Nǐ qù, wǒ qù. 

ʻТи йдеш, я йдуʼ. 

Сенс цього речення виражений недостатньо чітко. Смислові 

відношення між предикативними одиницями можна трактувати як 
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одночасність (ти йдеш, і в цей же час я йду) і причиново-наслідкові (ти йдеш, 

і тому я йду). Більш точні та семантично забарвлені відношення між 

предикативними одиницями можна створити, використовуючи різні службові 

слова: 

你先去，我再去。nǐ xiān qù, wǒ zài qù. ʻСпочатку ти йдеш, потім я йдуʼ. 

不但你去，我也去。bùdàn nǐ qù, wǒ yě qù. ʻНе тільки ти йдеш, але і я йдуʼ. 

或者你去，或者我去。huòzhě nǐ qù, huòzhě wǒ qù. ʻАбо ти йдеш, або я йдуʼ. 

如果你去，我就也去。rúguǒ nǐ qù, wǒ jiù yě qù. ʻЯкщо ти йдеш, то і я йдуʼ. 

因为你去，我也去。yīnwèinǐ qù, wǒ yě qù. ʻТому що ти йдеш, я теж ідуʼ. 

Таким чином, використовуючи різні види службових слів, а також 

виключаючи ці слова зі складу речення, ми можемо повністю змінювати його 

зміст. В.І. Горєлов не погоджувався з думкою китайських учених і 

дотримувався думки про необхідність виділення безсполучникових 

синтаксичних конструкцій в окрему групу. Більше того, він поділяв їх на три 

підгрупи:  

1) безсполучникові складні речення, що виражають відношення 

протиставлення:  

他是我的朋友，我是你的朋友。 

Tā shì wǒde péngyǒu, wǒ shì nǐ de péngyǒu.  

ʻВін мій товариш, я твій товаришʼ. 

2) безсполучникові складні речення, що виражають часові відношення:

妈妈做饭，我做作业。 

Māmā zuò fàn, wǒ zuò zuoyè.  

ʻМама готує їжу, я роблю домашнє завданняʼ. 

3) безсполучникові складні речення, що виражають умовні відношення: 

他去看电影，我还是不去。 

Tā qù kàn diànyǐng, wǒ háishì bù qù.  

ʻВін піде дивитися фільм, я краще не підуʼ. 
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Класифікація складних речень В.І. Горєлова має ряд особливостей. У 

першу чергу, це пов'язано з тим, що в основу класифікації складного речення 

була покладена класифікація відомих російських філологів, зокрема, акад. 

В.В. Виноградова. Отже, вона не повною мірою відображає специфіку 

синтаксису китайської мови. Крім того, у своїй типології автор не 

розмежовував поняття елементарного складного речення та БСР. 

Таким чином, проблема вивчення синтаксису складних речень у 

китайській мові залишається актуальною й досі. Серед проблем, що 

потребують спеціального вивчення, особливе місце посідають питання 

стосовно всіх аспектів функціонування БСР у сучасній китайській мові. Тим 

більше, дібраний нами мовний матеріал і проведений аналіз указують на 

високу реперезентацію таких речень у різних БСР у китайській мові, але й на 

досить частотне його функціонування у сучасній китайській літературній 

мові. Для вивчення цієї групи речень вважаємо за необхідне дати визначення 

багатокомпонентних складних речень у китайській мові. Отже, 

багатокомпонентні складні речення у китайській мові – це такі синтаксичні 

конструкції в системі складного речення, складовими елементами яких є 

предикативні одиниці та їхні блоки, що включають три і більше предикативні 

одиниці, об'єднані комбінаціями сполучникових (сурядних і підрядних) або 

безсполучникових зв'язків і мають рівні членування. Крім того, для 

позначення БСР в китайській мові пропонуємо ввести термін 多组分复合句

duō zǔ fèn fùhé jù. 

 

 

1.2 Історія вивчення багатокомпонентних складних речень у 

східнослов’янському мовознавстві 

 

У зв’язку з відсутністю системного та багатоаспектного вивчення БСР у 

китайській лінгвістичній традиції вважаємо необхідним з метою створення 
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теоретичної бази для аналізу даного типу речень у сучасній китайській мові 

вживати положення та термінологію, що вже існують у вітчизняному  

мовознавстві. 

 Найбільш плідний період цілеспрямованого вивчення БСР у східно-

слов’янському вітчизняному мовознавстві – друга половина ХХ століття. 

Відомі фундаментальні монографічні дослідження В.А. Шитова [197-201], 

І.А. Василенко [41, 42], Г.Ф. Калашникової [98-101], Н.С. Ганцовської [57-

61], В.В. Казміна [96-97], Г.П. Уханова [175-180], М.Ф. Алексєєнко [8, 9], 

Т.Н. Кабінетської [95], Г.Ф. Гаврилової [52-56], Т.А. Колосової [109, 110], 

Л.І. Байкової [22], В.Ю. Альникової [11], О.О. Скоробогатової [160], 

В.Ю. Бутрим [36], Л.Д. Беднарської [26], Н.В. Покачалової [145], 

Н.В. Первишевої [140] та інших лінгвістів, присвячені системному опису 

багатокомпонентних складних речень або окремих їх видів. Досліджено 

специфіку БСР, з’ясовано відмінність від елементарних складних речень. 

Також зроблені спроби створити багатовимірну класифікацію 

багатокомпонентних структур, описані синкретичні конструкції. 

Багатоаспектне вивчення організації й функціонування БСР відповідає 

тенденції сучасних синтаксичних підходів, розроблених Г.А. Золотовою [88-

90], Г.Ф. Гавриловою [52-56], Г.П. Немцем [134] та ін. У процесі дослідження 

багатокомпонентних складних речень синтаксисти приділяли особливу увагу 

будові частин і їх ролі в структурі складного цілого, процесам надмірності та 

економії, засобам зв’язку між частинами й компонентами речень, взаємодії 

сурядності й підрядності, модальним і предикативним відношенням у 

складних структурах, вивченню рівнів структурного та смислового 

членування, обсягу, глибини та інших ознак речень [4, 5, 12, 66, 111, 114, 123, 

128, 136, 137, 171, 181, 184].  

Останні двадцять років характеризуються не тільки продовженням 

розвитку раніше початих шукань, їх поглибленням, але й вирішенням нових 

проблем: вивчення складних речень у зіставному плані, їх описом у 
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функціонально-комунікативному аспекті, виявленням перехідних структур, 

особливостей функціонування предикативних одиниць у складі речень. 

Зросло зацікавлення до комунікативного аспекту складних речень. 

Розуміючи складне речення як комунікативну одиницю, В.А. Білошапкова 

назвала його динамічною структурою й розглядала його як об’єкт вивчення 

динамічного аспекту синтаксису [28, 162, 163]. Однак з позицій 

комунікативного синтаксису складні речення досі залишаються недостатньо 

вивченими. Заслуговує на більш глибоке дослідження й теоретичні питання. 

У дослідженні БСР можна виділити чотири етапи. Перший – 1950-ті – 

перша половина 1960-х років. Уперше у східнослов’янському мовознавстві 

БСР були описані у «Граматиці російської мови» АН СРСР під терміном 

«складні речення ускладненого типу». У цій праці чітко окреслена основна 

диференційна ознака названих конструкцій – наявність у їхньому складі 

трьох і більше простих речень, «об’єднаних або сурядним, або підрядним, 

або одні сурядним, інші підрядним зв’язком» [70, с. 359], у загальному 

вигляді звернено увагу на структурні особливості таких речень. На першому 

етапі вивчення БСР з’являються й монографії І.А. Василенко [41, 42], 

В.В. Казміна [96], Б.А. Білової [27], Г.Ф. Калашникової [98] та інших учених, 

присвячені окремим типам БСР у сучасній російській і давньоруській мовах. 

Цей період характеризується увагою до «складних речень ускладненого 

типу» як до предмета наукового дослідження. У центрі уваги перших 

дослідників БСР – структурні типи, різновиди і варіанти аналізованих 

конструкцій, засоби зв’язку компонентів, характер їх розташування, 

особливості сполучуваності, спостереження за уживанням окремих типів 

БСР у тому чи тому функціональному стилі. До кінця цього періоду 

окреслюються загальні закономірності й поодинокі випадки побудови БСР, 

починається дослідження їх в інших мовах. 

Другий етап (друга половина 1960-х років – 1970-ті роки) 

характеризується, з одного боку, продовженням тенденції накопичення 
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матеріалу в низці робіт описового характеру (досліджено структурно-

семантичні особливості складних речень з паралельною супідрядністю у 

праці А.В. Андрусенко [13], численні роботи В.А. Шитова [198-201], 

присвячені структурним типам складних речень з однорідною супідрядністю 

та ін.). 

З іншого боку, здійснено спроби обміркувати специфіку БСР як 

«одиниці вищого порядку», нової якості. Пошуки специфіки БСР призвели 

до появи ідеї багатовимірної класифікації поліпредикативних речень, до 

визначення типології всіх БСР, а не окремих їх різновидів, до пошуків 

закономірностей будови БСР як особливої підсистеми у системі складного 

речення й особливостей сполучуваності компонентів у їх складі.  

Третій період (кінець 1970-х – 1980-ті роки) позначений появою 

узагальнюючих досліджень, для яких характерна спроба системного та 

багатоаспектного опису особливостей структури, семантики та 

функціонування БСР і визначення їх списку й сполучуваності в їхньому 

складі. У праці Г.Ф. Гаврилової [54] вивчалися трикомпонентні складні 

речення, розглядалася їхня семантика та особливості сполучуваності 

компонентів. У монографічному дослідженні Г.Ф. Калашникової [98] 

реалізовано підхід до БСР як одиниці нової якості. Щоб пізнати властивості 

цієї одиниці, автор розглянула її у двох аспектах – з погляду її зовнішньої та 

внутрішньої сполучуваності. Підхід до БСР як синтаксичної будови вищого 

відносно до ПО та їх блоків порядку дозволив Г.Ф. Калашниковій вивести 

правила виникнення смислових блоків, правила складання смислів, допоміг 

проникнути до механізму створення БСР. Сполучуваність компонентів БСР 

на цьому етапі вивчається в нерозривному зв’язку з «розміром» складного 

речення, бо довжина та сполучуваність обопільно передбачають одна одну: 

довжина формується в результаті сполучуваності компонентів, а 

сполучуваність, у свою чергу, може бути обмежена кількісним фактором – 

певною кількістю ПО. 
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Така постановка питання вимагала уважного аналізу не тільки 

вихідних, але й контамінованих конструкцій, що дозволило на матеріалі 

поліпредикативних одиниць розглянути питання про можливості й межі 

предикативного ускладнення, а також про фактори, що визначають довжину 

речення, про здатність багаточленної структури БСР виконувати 

комунікативну функцію. 

На третьому етапі вивчення БСР розпочато дослідження у чотирьох 

аспектах: логічному, структурному, семантичному й комунікативному із 

залученням власне лінгвістичних методів і прийомів наукового аналізу, а 

також з використанням даних інших наук і нелінгвістичних прийомів аналізу 

як допоміжних. Спостереження за різними типами пристосування моделей 

БСР до предикативного ускладнення дозволили зробити висновок про те, що 

можливості ускладнення різних конструкцій залежать від ступеня їх 

компактності, закладеної передусім у способі зв’язку. Це далеко не повний 

перелік тих висновків, які маніфестувалися під час третього періоду 

вивчення БСР. 

На четвертому етапі дослідження БСР (друга половина 1980-х років – 

до сьогодні) вирішуються нові проблеми, до яких належать такі:  

- аналіз БСР і засобів зв’язку у зіставному аспекті;  

- дослідження перехідних типів БСР;  

- вивчення БСР у функціональному аспекті: функціонування БСР у 

прозаїчному та поетичному мовленні;  

- використання їх в окремому художньому творі як показник ідіостилю 

письменника, аналіз явищ експресивного синтаксису в структурі та 

семантиці БСР.  

Також розглядаються питання сполучуваності в структурі БСР: 

сполучуваність односкладних речень, сполучуваність детермінантних 

підрядних, що подібні одне до одного та іншими типами підрядних. 

Більшість зазначених питань були відображені в праці Г.Ф. Калашникової 
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«Синтаксис багатокомпонентного складного речення в системі філологічної 

освіти у внз і школі» [100]. У монографії підведено підсумки попередніх 

досліджень як автором, так і його послідовниками, розкрито узагальнене 

розуміння багатокомпонентного складного речення і його основних ознак, 

подано класифікацію БСР з урахуванням мінімального кількісного складу, 

способу й засобів зв’язку; розглянуто типологію БСР із залученням 

просторового моделювання; подано порівняльну типологію БСР у російській 

та українській мовах; розглянуто перехідні явища в системі БСР. 

У праці Г.Ф. Калашникової розглянуто закономірності структурної 

організації БСР, а саме проблема золотого S-перерізу як один із засобів 

гармонічного впорядкування структури БСР, довжина БСР у російській та 

українській мові, а також фактори, що її визначають.  

Автор приділяє особливу увагу проблемі сполучуваності мовних 

одиниць і закономірностям сполучуваності предикативних одиниць у БСР 

[100, c.60-62]. Розглядаються логіко-семантичний аспект сполучуваності 

предикативних одиниць у БСР, синтаксична валентність компонентів, 

специфіка сполучуваності ПО в різних моделях БСР; аналізується структурне 

й інтонаційне перетворення складових компонентів БСР, особливе 

використання засобів зв’язку, нехарактерне елементарним складним 

реченням тощо. Основна увага в роботі спрямована на визначення 

синтаксичного статусу БСР та їх відмінність від ЕСР. 

Слід відзначити цілий ряд наукових досліджень, виконаних під 

керівництвом проф. Г.Ф. Калашникової, керівника Харківської синтаксичної 

школи. Це роботи Я.Н. Прилуцької, В.Ю. Альнікової, В.Є. Бутрим, 

О.М.Томіліна, І.А. Бикової, О.М. Антонюк, Л.Є. Красовицької, 

О.В. Палатовської, О.А. Марчук, Т.П. Стаканкової, О.О. Скоробагатової, які 

спрямовані на більш глибоке вивчення структурно-семантичних 

властивостей різних моделей БСР. 
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Так, особливості структури БСР і їх засобів зв’язку досліджуються в 

роботах В.Ю. Альникової, Я.Н. Прилуцької, В.Є. Бутрим. У дисертаційному 

дослідженні В.Ю. Альникової визначено критерії розмежування відкритих та 

закритих структур БСР, доведено перевагу бінарних БСР, виявлено обсяг, 

глибину, домінуючі структурні схеми БСР, а також їхні блоки в 

складносурядних багатокомпонентних складних реченнях [11]. 

Я.Н. Прилуцька на матеріалі сучасної російської літератури розглядала 

конструкції з різноскріпною підрядністю. Дослідниця дала комплексну 

структурно-семантичну характеристику складних речень (ЕСР та БСР) з 

різноскріпною підрядністю, а також виявив особливості сполучення скріпів у 

їх складі [149]. 

В.Є. Бутрим досліджувала асиметричні конструкції в системі БСР. 

Автор уперше розглянула БСР з позиції теорії асиметричного дуалізму, з 

погляду можливості виявлення різних видів асиметрії плану вираження й 

плану змісту, уточнила принципи класифікації деяких БСР, а також з’ясувала 

залежність явища неоднозначності від типу й семантики підрядних ПО [36]. 

У своїх роботах О.М. Томілін, О.М. Антонюк, Л.Є. Красовицька 

звернулись до питання функціонування БСР у текстах різних авторів.        

Так, О.М. Томіліну в дисертаційній роботі «Функціонування 

багатокомпонентних складних речень у художньому тексті (на матеріалі 

роману Л.М. Толстого «Війна і мир»)» вдалося уточнити та поглибити деякі 

аспекти структури й семантики БСР, а також особливості засобів зв’язку їх 

компонентів [172-173]. 

Л.Є. Красовицька присвятила свою дисертаційну роботу питанню про 

можливість БСР брати участь у створенні мовленнєвого портрета персонажів 

на матеріалі роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» [117]. 

Абсолютно новому аспекту в рамках теорії БСР було присвячено 

дисертаційне дослідження О.Н. Антонюк [14]. Науковиця розглядала 

функціонування вставних конструкцій у складі багатокомпонентних 
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складних речень на матеріалі прози І.С. Тургенєва. Була розроблена 

комплексна структурно-семантична класифікація вставних конструкцій, що 

ускладнюють БСР, виявлені особливості функціонального навантаження 

вставних конструкцій у складі БСР; визначена середня довжина БСР зі 

вставними конструкціями й установлені фактори, що впливають на їхній 

розмір. 

Займаючись проблемою стилістики БСР, О.В. Палатовська 

досліджувала співвідношення БСР і синтактико-стилістичних фігур і 

створила оригінальну класифікацію безсполучникових БСР [139]. 

O.А. Марчук у межах питання щодо процесів, які відбуваються 

всередині багатокомпонентних складних речень, описала явища мовної 

надмірності та мовної економії як різновидів компактності в БСР [133]. 

Стосовно цього питання О.О. Скоробогатова розглянула явище 

парцельованих висловлювань, побудованих за моделями 

багатокомпонентних складних речень, дослідила функціонування 

парцельованих БСР у текстах різних типів [160]. 

Особливої уваги заслуговує дисертаційне дослідження 

Т.П. Стаканкової [169]. У ньому представлено зіставлення засобів зв’язку у 

БСР, що функціонують у російській та українській мові. Вперше було 

виділено БСР, що можуть містити контактні засоби зв’язку, та БСР, що не 

можуть їх мати. Також вперше було зроблено опис конструкцій з сурядно-

підрядним сполученням засобів зв’язку, встановлено особливості поєднання 

засобів зв’язку, виявлено поєднювальні можливості сполучників та 

сполучникових слів. Порівнянню піддавалися класифікація, частотність, 

довжина моделей, вивчалася сполучуваність засобів зв’язку БСР в обох 

мовах. 

Велике зацікавлення у дослідників викликає функціонування БСР в 

різних літературних жанрах та функціональних стилях. БСР досить частотні 

в поетичному мовленні, оскільки особлива гнучкість порядку ПО у 
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сукупності формує ритмомелодичну структуру БСР, про що свідчать 

дослідження, проведені Т.В. Дмитрієвою, що працювала у руслі синтаксичної 

школи, заснованої Г.Ф. Калашниковою.  

Із досліджень, що проводились на матеріалі української мови, 

особливої уваги заслуговує монографія І.К. Кучеренка «Складнопідрядні 

речення з декількома підрядними» [119], К.Ф. Шульжука «Складні 

багатокомпонентні речення в українській мові» та інші [204-206], 

О.А. Козицької «Контаміновані складнопідрядні багатокомпонентні речення 

в сучасній українській мові»[108] та багато інших робіт [16, 25,47, 83-86].  

В колективних працях «Порівняльна граматика української та 

російської мов» [146], у дослідженнях І.Р. Вихованця [47-51], а також у 

дисертаційному дослідженні В.І. Кононенка «Системно-семантические связи 

в синтаксисе / на материале русского языка в сопоставлении с украинским» 

[112], в работах М.В. Симулик [156-158] представлено порівняльний аналіз 

БСР у російській та українській мовах. Слід відзначити, що автори названих 

вище праць повною мірою поділяли погляди проф. Г.Ф. Калашникової про 

природу БСР і вважали, що БСР не сума «головне плюс два чи більше 

підрядних речень, а особлива синтаксична будова, що має своєрідну 

багатовимірну структуру» [185, c.191].  

Таким чином, можна відзначити, що на сучасному етапі розвитку 

східнослов’янської та зарубіжної лінгвістики структурні та семантичні 

особливості БСР вивчені досить повно й глибоко. Однак досі не існує 

єдиного цілісного підходу до вивчення БСР, до питання їх функціонування в 

різних стилях і мовних жанрах. Комплексний підхід до вивчення цього типу 

речень, створена багатоаспектна класифікація моделей БСР, детальний аналіз 

і опис засобів зв’язку між предикативними одиницями, а також вивчені 

повною мірою семантичні властивості таких конструкцій дозволяють 

проводити подібні дослідження на матеріалі мов народів світу, розширивши 

тим самим теорію синтаксису складних речень. 
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1.3 Синтаксичний статус багатокомпонентних складних речень та 

їх місце серед інших типів складних речень  

 

Відомо, що у мовознавстві складне речення досліджувалося протягом 

декількох століть, однак до цього часу не визначені його межі, відсутня 

єдина типологія. Вчені доводять, що складні речення з’явилися набагато 

пізніше, ніж прості, до того ж початковий тип складних конструкцій був 

представляли безсполучникові речення. Історично більш пізнім структурним 

типом складного речення було складнопідрядне речення. Складні речення 

мінімальної будови слугували базою багатокомпонентних конструкцій, й це 

свідчить про досить високий  розвиток мовлення та мислення. 

Відомо, що вчення про складне речення має довгу історію, яка досягла 

завершеного вигляду лише після середини ХІХ століття. У першій половині 

ХІХ століття на теорію складного речення досить сильно вплинула думка 

логічної граматики, згідно з якою під складним реченням розумілося 

поєднання декількох простих. Авторами  формального опису складного 

речення, у центрі якого знаходилися засоби зв’язку, були М.Н. Петерсон і 

А.М. Пєшковський. Можна стверджувати, що теорія вчених створювалася у 

пильній увазі до форм складних речень. 

Н.С. Поспєлов висунув концепцію, яка суттєво відрізнялася від 

традиційного вчення про складні речення. В основі зазначеної концепції 

знаходиться інтерпритація складного речення як цілісної синтаксичної 

структури, яка виступає у ролі однієї комунікативної одиниці. 

Концепція Н.С. Поспєлова враховує не лише формальні різновиди у 

структурі складних речень, але й семантичні, уявляючи складне речення як 

особливу структурно-семантичну одиницю синтаксису, тобто пропонує 

виділяти типи складних речень за структурно-семантичними ознаками [146-

148]. 
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Складні речення у функціональному плані мають багато спільного з 

простими реченнями. Складне речення, так саме, як і просте, становить 

синтаксичну конструкцію, призначену бути повідомленням, виконує 

комунікативну функцію, отримує у мовленні інтонаційне оформлення та 

встановлює порядок слів. Однак частини складного речення не містять 

головної ознаки складного речення, вони не мають смислової завершеності 

окремого повідомлення. Такі властивості має лише складне речення в цілому. 

Саме ця відмінність складного речення від простого свідчить про 

неоднаковість його природи. Вивченню особливостей синтаксису складного 

речення присвячено багато робіт російських й українських дослідників [1,6, 

17, 18, 20, 24, 30, 34, 35, 38, 69, 71, 74-77, 82, 102, 103, 107, 161, 170]. 

Першу точку зору на природу складного речення, яка досить довго 

домінувала в науці, представляли А.А. Шахматов та А.М. Пєшковський. 

Вони категорично заперечували  сам термін «складне речення», бо мали 

думку , що «він називає кілька речень одним реченням і тим самим створює 

плутанину» [144, с.455] і пропонували замінити його іншим терміном 

«складне ціле», а А.А. Шахматов пропонував використовувати 

словосполучення «поєднання речень». 

Інший погляд представляв В.А. Богородицький. У своїй праці 

«Загальний курс російської граматики» вчений відмічав: «У будь-якому 

складному реченні його частини становлять одне зв’язне ціле, так, що,  

окремо вони вже не можуть мати цілком колишнього смислу або їхнє 

існування навіть зовсім неможливе» [32, с.229]. Вчений вважав, що «складне 

речення» − це «сполучення речень», і тому воно мусить називатися не 

реченням, а єдиним зв’язним цілим. «У будь-якому складному реченні його 

частини складають єдине зв’язне ціле, тому взяті окремо, вже не можуть 

мати попереднього смислу або навіть зовсім неможливі, подібно до того як 

морфологічні частини слова існують тільки у самому слові, а не окремо від 

нього» [33, с.275 ]. Ця ідея отримала розвиток у вченні академіка 
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В.В. Виноградова, де він відзначав, що складне речення − єдине інтонаційне і 

смислове ціле, частини його тільки «за своєю зовнішньою будовою більш-

менш однотипні з простими реченнями» [44] У російській академічній 

граматиці зазначене наступне: «складне речення утворює граматично 

оформлене сполучення речень» [ с.240 ] 

Теоретичне вчення В.А. Богородицького розвинув і обґрунтував у своїх 

роботах Н.С. Поспєлов [147, с.510]. Тим не менш обидва ці погляди не 

вирішують питання до граматичної природи складного речення без 

урахування того, як розуміють статичний і динамічний боки речення. 

З точки зору В.А. Білошапкової, різні думки щодо того, чи можна 

вважати частини складного речення простими реченнями, відображені у 

контексті ідей про присутність у простого речення трьох незалежних будов, 

хоча вони й взаємопов’язані одне з одним: формальної, змістової та 

комунікативної організації» [29, с.511]. Якщо речення визначається як стала 

структура, що характеризується предикативністю, тобто як предикативна 

одиниця, то частини складного речення − як речення, а все складне речення у 

цілому − як сполучення речень.  

Якщо ж речення розуміють, як динамічну структуру, що має відносну 

змістову цілісність та інтонаційну завершеність, тобто як комунікативну 

одиницю, то складне речення розглядається як речення в цілому, а частини 

його не вважають реченнями. Як бачимо, В.А. Білошапкова вважає складне 

речення «об’єднанням предикативних одиниць на основі синтаксичного 

зв’язку, побудованим за тією чи тією структурною схемою, призначеним для 

функціонування його як єдиного комунікативного цілого» [29, с.515]. 

На підставі всього зазначеного, вважаємо складне речення 

синтаксичною одиницею, що складається з двох або більше предикативних 

одиниць, що злились інтонаційно та за смислом в єдине ціле та за будовою 

подібні до простого речення. 
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Як бачимо, В. Білошапкова визначає специфчні риси складного 

речення, вивчаючи його у формально-граматичному, семантичному й 

комунікативному аспектах [29, с.70] Погоджуючись з її поглядами, в 

українському мовознавстві визначення складного речення запропонували 

І. Вихованець [51, с.208], В. Нагіна [134, с.54]. Українські вчені Н. Гуйванюк 

[72, с.10], Л. Шевчук [193, с.200] вважають, що побудова складного речення 

відбувається за зразками, які вони визначають як  моделі, а не структурні 

схеми.  

На думку вчених складне речення являє собою нову одиницю у 

порівнянні з простими реченнями. Паралельно з цим П. Дудик стверджує, що 

«компоненти складного речення − наприклад, головне речення, сурядне 

речення, підрядне речення − називати реченнями можна тільки умовно, 

пам’ятаючи, що з усіх ознак речення вони зберігають лише одну − будову 

простого речення» [81, с.134] 

Виходячи зі викладеного вище, можна стверджувати, що складне 

речення – це конструкція вищого ступеню, у порівнянні з простим, тому що 

його складовими є два й більше простих речень (предикативних одиниць). 

Зазвичай частинами складного речення є двоскладні або односкладні 

речення. Вони з’єднані між собою сполучниковим або безсполучниковим 

типом зв’язку. Складні речення утворюють структурно-семантичну та 

інтонаційну єдність. Якщо речення складається з двох предикативних частин, 

то воно називається елементарним складним реченням.  

Багатокомпонентні конструкції, це такі, що складаються не менше ніж з 

трьох простих речень. З точки зору структурної та смислової будови, частини 

складного речення дорівнюють простому реченню, але комунікативно вони  

не відтворюють окремі комунікативні одиниці, тому що смислова та 

інтонаційна завершеність є ознакою складного речення у цілому. Через це 

складне речення можна назвати поєднанням простих речень у складі 

складного, або  складним цілим, у якому частини не мають смислової та 
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інтонаційної завершеності й не вважаються простими реченнями. Причому 

кожна частина складного речення має свій модально-часовий план, який 

може збігатися або відрізнятися, утворюючи певні співвідношення, що 

цементують цілісність складного речення як єдиної синтаксичної структури. 

Серед ознак, що конституюють складне речення, можна відзначити, 

перш за все, потенційний кількісний склад компонентів, або відкритість / 

закритість структури. Другою важливою ознакою складного речення є 

можливість зміни порядку частин, тобто гнучкість / негнучкість структури. У 

гнучких структурах є можливість зміни порядку розташування компонентів 

без зміни змісту речення, а у негнучких структурах − навпаки, порядок 

розташування частин складного речення фіксований, стабільний, і не 

підлягає зміні, що передбачено структурою або змістом речення. Негнучкість 

структури властива складнопідрядним реченням з підрядними наслідку, 

з`ясувальними, присубстантивними, більшості складних безсполучникових 

конструкцій з неоднорідними частинами, складносурядні й безсполучникові 

речення з відношенням часової послідовності між компонентами, що входять 

до складу складного речення. Співвідношення видочасових форм дієслів-

присудків у складному реченні української мови буває різним, більш-менш 

довільним.  

Структурна схема складного речення (СР) має такі основні ознаки СР 

як структурно-семантичного типу: 

кількість предикативних одиниць (ПО) − (елементарне / неелементарне 

СР); 

2) якість ПО, що має значення для типу речення (наявність лексем, 

граматичних форм, синтаксичних позицій) − (складносурядне, 

складнопідрядне, з різними видами зв’язку); 

3) тип зв’язку між ПО і засоби його вираження − (сполучниковий / 

безсполучниковий, сурядний / підрядний / недиференційований); 
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4) можливе розташування ПО відносно одна до одної (пре-, пост- та 

інтерпозиція) − (гнучкість / негнучкість структури). 

В залежності від характеру синтаксичних відношень між частинами 

складного речення, а також від засобів оформлення зв’язку між ними складні 

речення традиційно діляться на: складносурядні речення, складнопідрядні 

речення й безсполучникові складні речення. Однак це розмежування 

здійснюється не лише з урахуванням однієї логічної площини: 

складносурядні та складнопідрядні речення, коли вони входять до складу 

сполучникових речень, лише у своїй сукупності протиставляються 

безсполучниковим.  

Однак цей поділ здійснюється не тільки з урахуванням однієї логічної 

площини: складносурядні та складнопідрядні речення, коли входять до 

складу сполучникових речень, лише у своїй сукупності протиставляються 

безсполучниковим: «безсполучникові складні речення повинні 

протиставлятися не складносурядним і складнопідрядним, а сполучниковим 

складним реченням у їх сукупності» [ 16 , с.202 ] 

Якщо говорити про відмінності, що існують між різними типами 

складних речень – складносурядних , складнопідрядних і безсполучникових 

складних, то вони полягають: 

 у ступені їхньої структурно-семантичної цілісності. 

Максимальний ступінь структурно-семантичної єдності виявляється у 

складнопідрядних реченнях, мінімальний – у безсполучникових 

складних реченнях; 

 у діапазоні переданих смислових відношень (закріпленість 

сполучників переважно з одним із відношень, з одного боку, і комплекс 

значень у безсполучниковому зв’язку, – з іншого). Як відомо, 

безсполучникові складні речення виражають комплекс смислових 

зв’язків, вони семантично багатші за співвідносні з ними сполучникові 

речення; 
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 у ступені чіткості вираження смислових відношень (у 

сполучникових реченнях сполучники сприяють чіткій інтерпретації 

смислових відношень між частинами, а у безсполучникових – смислові 

відношення випливають з лексичних значень слів і більш широкого 

контекстуального оточення); 

 у структурних особливостях складних синтаксичних 

конструкцій: 

- складнопідрядне речення з кількома підрядними; 

- складносурядне речення з кількома сурядними; 

- складні речення з сурядним і підрядним зв’язком; 

- багатокомпонентні складні безсполучникові речення; 

- багатокомпонентні складні речення з сурядним і безсполучниковим 

зв’язком [68, с.308]. 

Характер граматичного значення й особливості будови складного 

речення зумовлені його поліпредикативністю. Граматичне значення 

складного речення вчені трактують як відношення між його частинами: 

темпоральні, розділові, протиставні, об'єктні, атрибутивні, часові, причини, 

мети, умовні, допустові й ін. Граматичні значення в складному реченні 

виражаються сукупністю структурних елементів, які можна назвати 

структурною моделлю складного речення відповідного типу.  

У складних сполучникових реченнях сурядним зв’язком об’єднуються 

синтаксично рівноправні (однофункціональні) компоненти, а підрядним – 

синтаксично нерівноправні (різнофункціональні) компоненти. Крім того, 

П. Дудик виділяє проміжні між сурядними і підрядними речення, тобто такі, 

що не можуть бути віднесені ні до складносурядних, ні до складнопідрядних. 

Проміжними, на думку П. Дудика, слід вважати такі синтаксичні конструкції: 

- конструкції, оформлені як складнопідрядні речення з підрядними умови, 

однак відношення між компонентами у них не умовні, а зіставні або 

сполучні (як у складносурядних реченнях).  
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- конструкції, оформлені як складнопідрядне речення з підрядними часу 

за допомогою сполучників тоді як, у той час, однак вони мають не 

часове, а зіставне або протиставне значення (це властиво 

складносурядним реченням). 

- конструкції, оформлені як складнопідрядне речення, в яких підрядна 

частина, приєднуючись до головної сполучним словом що у різних 

відмінках, виконує функцію своєрідного доповнення, додаткового 

зауваження до сказаного в головному реченні, і тому створюються 

відношення, характерні вже для складносурядного зв’язку.  

 

 Логічне питання від головної частини до підрядної в цьому випадку 

поставити не можна. Такі конструкції синонімічні з ССР, бо в них сполучне 

слово можна замінити сурядним сполучником. З огляду на синонімічність 

таких конструкцій, П. Дудик називає їх проміжними між сурядністю і 

підрядністю [81, с.82]. 

Найбільш суперечливими у дослідженнях складних речень є 

безсполучникові складні речення. За період розвитку вітчизняної і зарубіжної 

лінгвістики було написано безліч робіт, присвячених теорії БСР. Відомі 

фундаментальні дослідження A.M. Пєшковського, Н.С. Поспєлова, 

З.И. Кличникової, С.Г. Іллєнка, Д.Я. Вальтера, М.Ф. Алексєєнко, 

В.В. Казміна, E.H. Ширяєва, Л.Д. Беднарської, Д.І. Ізаренкова, І.А. Шаркової, 

Є.П. Марченко та інших учених, присвячені всебічному опису 

безсполучникових речень і їх різновидів. Однак до сьогодні БСР є 

сприятливим ґрунтом для всебічних досліджень. 

Найбільшою проблемою є видокремлення безсполучникових складних 

речень у окремий структурно-семантичний різновид речень. Загальна 

проблема конкретизується у двох напрямках:  

1) приналежність БСР до сполучникових складних структур, їх місце в 

класифікації складних речень;  
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2) належність БСР до тексту (чи є ці утворення реченнями або це 

текстові утворення).  

Відносно протиставлення безсполучникових і сполучникових речень 

існує кілька підходів. Так, наприклад, А.М. Пєшковський ототожнював БСР 

із сполучниковими реченнями і розподіляв їх між складносурядними і 

складнопідрядними реченнями. Відповідно до погляду вченого, у 

безсполучниковому зв’язку відсутність сполучника компенсується 

інтонацією. 

Альтернативна точка зору БСР зустрічаються у працях Н.С. Поспєлова 

та інших мовознавців, які поділяють його точку зору (Л.Ю. Максимов, 

В.А. Білошапкова), що розглядають безсполучникові синтаксичні конструкції 

як поліпредикативні структури, представлені особливими структурними і 

семантичними варіаціями. На думку Н.С. Поспєлова, в безсполучникових 

реченнях не протиставляються сурядний і підрядний зв’язки, бо немає 

головного формального показника сурядності або підрядності – сполучного 

засобу. 

Безсполучникові складні речення вважаються у мовознавстві 

особливим структурно-семантичним типом що не створює опозицію між 

сурядністю та підрядністю, а безсполучниковий зв’язок – це  

недиференційований зв'язок, який не відноситься до сурядності або до 

підрядності. У разі відсутності сполучника збільшується роль таких 

формальних показників складних речень, як інтонація, займенниково-вказівні 

сліва, лексичні співвідношення, синтаксичний паралелізм, співвідношення 

видочасових і модальних форм дієслів-присудків. Стосовно відношення БСР 

до тексту, то ще одна теорія була описана у «Русской граматике» під 

редакцією І.М. Кручиніної, де БСР визначається як текст з двох або більше 

речень. Безсполучниковість не є граматичним зв’язком, а інтонаційні типи – 

синтаксичним засобом оформлення зв’язку. 
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За редакцією І. К. Білодіда вийшов академічний синтаксис, у якому 

мовознавцями було виділено два види безсполучникових складних речень: 

структури з однотипними частинами та структури з різнотипними частинами. 

Причому в безсполучникових складних реченнях з однотипними частинами 

спостерігаються зв’язки трьох видів: «сполучні, зіставні й зіставно-

протиставні» [25, с.315]. За спостереженнями І. К. Білодіда, прості речення, 

що входять до безсполучникового речення, можуть зберігати відносну 

комунікативну самостійність, об’єднуючись в єдиному висловленні не на 

ґрунті єдності внутрішньосинтаксичних і смислових відношень між ними, а 

на ґрунті єдності надфразного змісту [25, с.315]. Учений наводить основні 

характеристики цих речень: замкненість / незамкненість структури, 

інтонаційне оформлення та сфера вживання. До складу безсполучникових 

синтаксичних конструкцій з різнотипними частинами, за вченням 

І.К. Білодіда, відноситься структури з семантичними відношеннями 

причиново-наслідкового, умовного, умовно-часового і пояснювального 

характеру. Діалектичний характер причиново-наслідкової залежності 

наводить «загальну структурну ознаку безсполучникових речень цих 

відносин: переважно вони здатні до транспозиції складових компонентів [25, 

с.317]. 

Питання про співвідносносини безсполучникових і сполучникових 

складних речень розглядає ставив відомий український синтаксист 

С. І. Дорошенко. Він стверджував, що за співвідносності безсполучникових і 

сполучникових конструкцій прийом введення сполучників між 

предикативними частинами не охоплює всієї різноманітності споріднених за 

граматичним значенням безсполучникових складних структур і 

сполучникового типу. С.І. Дорошенко вказував на те, що інколи неможливо 

ввести сполучнє в безсполучникові конструкції, а також акцентує на 

структури, в яких можливе введення сполучного, але в такому випадку 

виникають нові семантичні відношення, тобто сполучник «зумовлює 
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виникнення неспіввідносних пар» [75, с.32]. Учений зазначає, що можливість 

введення сполучника в безсполучникову конструкцію «за збереження 

граматичної спорідненості порівнюваних структур не слід розглядати як 

ознаку граматико-семантичної тотожності» [75, с.35] сполучникових і 

безсполучникових речень.  

Заслуговує особливої уваги відома у мовознавстві монографія 

С.І. Дорошенка «Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській 

мові». У неї, керуючись даними та висновками сучасних теорій синтаксису, 

С.І. Дорошенко,  використовуючи синхронний описовий план, досліджує 

складні синтаксичні конструкції. При цієї роботі ним було використовано  

велику кількість мовного матеріалу, виявленого в усіх основних стилях мови. 

У монографії розглядаються загальні питання теорії безсполучниковості, 

наводяться додаткові аргументи щодо визнання безсполучникових складних 

речень окремим типом складних структур, аналізуються недостатньо вивчені 

синтаксичні явища, подається докладніша, ніж попередні, класифікація 

безсполучникових конструкцій. [75, с.52] 

Н.В. Кирпичникова, досліджуючи структурно-семантичні особливості 

цих конструкцій, звертає увагу на неоднорідність їхньої будови, у зв’язку з 

чим виділяє дві групи безсполучникових речень: з опорними словами зі 

значенням «мовлення-думка» [106, с.36], акцентуючи на їх подібності з 

конструкціями з прямою мовою. Н.В. Кирпичникова підкреслює, що ці 

речення найбільш відрізняються від відповідних сполучникових 

з’ясувальних конструкцій. Другу групу, на думку дослідниці, складають ті, у 

яких опорні слова не мають значення «мовлення-думка». Ці безсполучникові 

речення найбільш наближені до сполучникових з’ясувальних конструкцій 

[106, с.36]. 

У роботі «Синтаксис складного речення» К.Ф. Шульжук пропонує своє 

визначення безсполучниковим складним реченням, враховуючи смислові 

відношення між складовими частинами, виділяє безсполучникові складні 
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конструкції з однорідними й неоднорідними частинами. Дослідник акцентує 

увагу на елементарні та неелементарні безсполучникові речення, а також 

визначає особливості складних сполучниково-безсполучникових 

конструкцій, виділяючи ознаки, за якими вони поділяються на кілька 

різновидів [207, с.102]. Складні безсполучникові речення виділяються 

вченими в окремий тип складних речень або аналізуються в рамках ССР і 

СПР – залежно від того, до якого із цих двох основних типів наближається за 

смисловим зв’язком між складовими частинами БСР. Так, А.П. Загнітко 

виділяє БСР в окремий тип і поділяє їх на 2 групи: БСР однорідного складу 

та БСР неоднорідного складу [84, с.252]. 

Отже, безсполучникові складні речення (або конструкції) набули 

статусу окремого типу речень у другій половині XX століття, і зараз 

розглядаються в рамках складносурядних і складнопідрядних речень [2, 23, 

131, 132, 141, 174,]. Професор А.П. Загнітко вважає, що «неоднакові підходи 

до аналізу складного речення як смислової і формальної цілісності 

зумовлюються відсутністю єдиного визначення понять «синтаксична 

категорія», «синтаксичне значення», «синтаксична форма». І тому 

визначення місця і статусу формалізованих засобів зв’язку у складному 

реченні є істотним [84, с.254]. 

У безсполучникових складних реченнях, крім сурядного і підрядного, 

може функціонувати також недиференційований зв’язок – в якому важко 

однозначно визначити, яке саме відношення між частинами. Треба мати на 

увазі, що не така особливість не завжди притаманна безсполучниковим 

складним реченням. 

Особливі труднощі під час вивчення синтаксису складних речень 

становлять багатокомпонентні складні речення, які є особливими 

синтаксичними будовами в системі складного речення. БСР значно поширені 

в більшості мовних стилів як усної, так і писемної мови. Ці синтаксичні 
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конструкції, з одного боку, мають всі властивості елементарного складного 

речення: мають - певне синтаксичне оформлення,  

- семантичне наповнення,  

- певні засоби зв’язку,  

- комунікативність,  

- смислову завершеність;  

з іншого боку, вони мають певну специфіку.  

Перш ніж говорити про синтаксичний статус багатокомпонентних 

складних речень, необхідно відзначити, що існує дві протилежні точки зору 

на їх природу. Так, одні вчені вважають, що багатокомпонентні складні 

речення мають ті ж ознаки, що й елементарні складні речення і становлять 

об’єкт синтаксичного дослідження лише з боку представлених у них 

комбінацій. Такого ж погляду дотримуються автори Академічної граматики – 

70, які визначають БСР як багаточленні, в яких один з компонентів сам 

побудований за тією чи іншою структурною схемою складного речення. Такі 

синтаксичні одиниці мають кілька рівнів членування, і, залежно від 

складності будови речення, їхня кількість різна. Крім того, указується, що 

багаточленні речення являють собою поєднання предикативних одиниць, 

організованих за різними структурними схемами або за однєю і тією ж 

структурною схемою, повтореною кілька разів. Тому у таких реченнях 

представлені ті ж структурні схеми, які існують в мінімальних конструкціях 

складних речень, але в комбінаціях одна з одною [70, с.654]. 

Представниця цієї точки зору В.А. Білошапкова зазначає, що 

відмінність між елементарними і багатокомпонентними складними 

реченнями полягає лише в тому, що «перші становлять з’єднання 

предикативних одиниць за однією структурною схемою, інші ж – поєднання 

декількох об’єднань предикативних одиниць, організованих за різними 

структурними схемами. Тому у реченнях ускладненого типу представлені ті 

ж структури, що існують у мінімальних конструкціях складних речень, але в 
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комбінаціях одна з одною [28, с.516]. І далі вчена робить висновок, що 

основним завданням складного речення «є вивчення мінімальних 

конструкцій, оскільки саме у них виявляються структурні схеми складного 

речення», а речення ускладненого типу цікаві в синтаксичному описі тільки 

«з погляду представлених у них сполучень мінімальних конструкцій» [29, 

с.516]. 

Розглядаючи особливості багатокомпонентних складних речень, 

Н.С. Валгіна вказує, що з точки зору структури вони складаються більш ніж з 

двох частин, і виділяє їхні структурно-граматичні ознаки: характер 

синтаксичного зв’язку (однотипний чи неоднотипний) між частинами; їх 

структурно-семантична однорідність або неоднорідність; рівень семантичної 

розчленованості компонентів складної конструкції; загальну структурну 

схему. Крім того, Н.С. Валгіна підкреслює, що складні речення, які 

складаються більш ніж з двох предикативних одиниць, відрізняються 

характером синтаксичного зв’язку між частинами, з огляду на що виділяє в 

них однотипний і різнотипний характер зв’язку [37, с 350] . 

Представники другої точки зору, серед яких Г.Ф. Калашникова, 

Г.Ф. Гаврилова, вважають, що багатокомпонентні складні речення мають 

особливі, властиві тільки їм ознаки структури і семантики.  

Г.Ф. Калашникова визначає БСР як особливі синтаксичні будови у 

системі складного речення, будівельними елементами яких є предикативні 

одиниці та їх блоки, що включають не менше трьох предикативних одиниць, 

об’єднаних зв’язком супідрядності, послідовної підрядності, їх комбінаціями 

або комбінаціями сурядних чи підрядних зв’язків, і такі, що мають рівні 

членування [100 с.9]. Г.Ф. Калашникова вказує, що такі цілісні синтаксичні 

будови, призначені для місткої передачі складних комунікативних завдань, 

що з їх допомогою у мові виражається складність пізнаваних явищ дійсності 

[97, c. 9]. 



 
 

 
 

50 

Приєднуючись до другої точки зору, вважаємо БСР специфічним 

синтаксичним утворенням, що характеризується ознаками, відсутніми у ЕСР. 

1. Перш за все, навіть мінімальні сполучникові конструкції БСР містять 

у своєму складі три предикативні одиниці, для зв’язку з якими мінімум два 

сполучних засоби (сполучники або сполучні слова). 

2. Для БСР характерні специфічні види зв’язку – супідрядність і 

послідовна підрядність – які не характерні ЕСР. 

3. БСР, як зазначає К.Ф. Шульжук, «поліваріанти, що виявляються в 

різній кількості предикативних одиниць» [206,c.227]. 

4. БСР мають можливість предикативного ускладнення їх частин. 

Підтримуючи другу точку зору, ми акцентуємо увагу на існуючих 

розбіжностях між елементарними і багатокомпонентними складними 

реченнями, які полягають не тільки в більшій довжині й семантичній ємкості 

БСР у порівнянні з ЕСР, але і у різному характері «опосередкованого 

відображення об’єктивних відносин між явищами дійсності» [100, с.9]. 

Будучи складною синтаксичною будовою, БСР відрізняються 

особливостями семантики своєї структурної схеми, «тим, що мовний спосіб 

представлення дійсності, відображений у типовому значенні БСР, 

нерозривно пов’язаний зі структурою думки, що формує типове значення, 

виражає різнобічні зв’язки об’єктивної дійсності і властивості пізнаваного 

об’єкта» [99, с.4].  

Як зазначає Г.Ф. Калашникова, на відміну від елементарних складних 

речень, БСР мають більші комунікативні можливості. Вони ідеально 

пристосовані «до передачі логічної послідовності думки, її найтонших 

вигинів ...», мають «властивість компактності, пристосованості до змістового 

сприйняття, а також великі можливості предикативного ускладнення, що 

дозволяє варіювати одну і ту ж тему, забарвлену єдиною тональністю, 

характером ... зв’язків, гнучкістю словопорядку ПО ... » [99, с.5]. Так, за 
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синонімічності ЕСР і БСР речення різняться різною кількістю актів 

співвіднесення думки з об’єктом. 

На особливу увагу заслуговує питання термінології, оскільки 

незважаючи на досить численні дослідження, учені дотримуються різних 

поглядів щодо назви складних речень, ускладнених декількома підрядними. 

Так, В.В. Бабайцева, С.Є. Крючков, Л.Ю. Максимов використовують термін 

«багаточленні складні речення». У роботах Г.П. Уханова, Є.П. Марченко, 

Н.В. Первишевої [140, 175, 176, 178,] використовується назва 

«поліпредикативні складні речення», В.В. Казмін називає БСР 

«поліпредикативними конструкціями», [97], Н.С. Валгіна користується 

терміном «складні синтаксичні конструкції» [37], А.Н. Гвоздєв – «складні 

речення із сурядністю і підрядністю» [63], А.Г. Руднєв – «складні речення 

змішаної конструкції» [151] (Валгіна), Г.Ф. Гаврилова обрала термін 

«ускладнене складне речення» [52]. Після ознайомлення з роботами 

зазначених авторів, можна зробити висновок, що вживані ними терміни не 

суперечать один одному, кожен із них тією чи іншою мірою відображає 

специфіку багатокомпонентного складного речення. 

Слідом за професором Калашниковою, у даному дисертаційному 

дослідженні будемо використовувати термін «багатокомпонентне складне 

речення». 

На думку більшості дослідників, такі синтаксичні конструкції містять 

усі властивості елементарного складного речення: характеризуються 

комунікативною цілісністю, цільнооформленістю, багатомірністю структури, 

багатошаровістю семантики і т. ін.  

Академічна граматика сучасної російської літературної мови визначає 

багатокомпонентні складні речення як багаточленні, в яких один з 

компонентів сам побудований за тією чи іншою структурною схемою 

складного речення і у свою чергу передбачає виділення у його складі твірних 

компонентів. Такі речення мають кілька рівнів членування, і, залежно від 
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складності будови речення їх кількість різна. Крім того, у Академічній 

граматиці відзначено, що складні багаточленні речення становлять 

об’єднання предикативних одиниць, організованих за різними структурними 

схемами або за однією і тією ж структурною схемою, повтореною кілька 

разів. Тому у таких реченнях представлені ті ж структурні схеми, що існують 

у мінімальних конструкціях складних речень, але у комбінаціях одне з одним 

[70,c. 654]. 

Термін «багаточленні складні речення» використовує В.В. Бабайцева, 

яка зазначає, що «відношення між окремими частинами таких конструкцій не 

являють собою чого-небудь принципово нового порівняно з типами 

складнопідрядних, складносурядних і безсполучникових речень» [81, c. 232]. 

Професор Г.Ф. Калашникова, підкреслюючи, що БСР обслуговуються 

тими ж сполучниками і сполучними словами, що й елементарні складні 

речення, акцентує увагу на тому, що «у процесі їх функціонування 

виявляються специфічні засоби зв’язку, які підкреслюють конституюючі 

відношення в БСР» [100, с.29]. До таких особливостей відноситься поява 

комплексних сполучних утворень, наявність граматичних значень сурядних і 

підрядних сполучників, що реалізуються тільки у сфері БСР, а також 

звуження кола засобів сурядного і підрядного зв’язку. Завдяки такій 

властивості багатокомпонентних складних речень, як блокування 

компонентів, зазначає дослідниця, між ПО виникають особливі сполучні 

поєднання (і тоді, і поки, і якщо, але так як, і ледь, і що якщо, і що коли), які 

спостерігаються тільки в складі БСР. 

Про те, що БСР є специфічними конструкціями, які відрізняються від 

елементарних складних речень, наголошує і такий вітчизняний синтаксист, 

як Г.Ф. Гаврилова. У роботі «Ускладнене складне речення у російській мові» 

вона розглядає поняття моделі ускладненого складного речення, структуру 

моделей, закономірності сполучуваності предикативних частин у реченнях 

такого типу. Кажучи про поняття моделі ускладненого складного речення, 
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дослідниця зазначає, що система такого речення передбачає «існування 

системи простих предикативних одиниць і словосполучень; вона будується 

на їх основі, і чим у більш повному, конкретному вигляді представлена 

модель ускладненого речення, тим більше ознак, властивих іншим 

синтаксичним системам, включає вона, і крім них ті ознаки, які властиві 

тільки їй і не притаманні одиницям нижчого рівня » [56, с.120]. 

Таким чином, дослідницею визнається існування ускладненого 

складного речення, як особливої синтаксичної одиниці вищого рівня, ніж 

інші синтаксичні будови. Крім того, Г.Ф. Гаврилова вказує, що моделі БСР, 

крім поєднання в собі ознак моделей елементарних складних речень, мають 

специфічні особливості, що, природно, спростовує думку деяких учених, які 

заперечували саме існування багатокомпонентних складних речень. 

Г.Ф. Гаврилова визначає модель ускладненого речення як «формальну 

організацію лінійно розташованих компонентів, що характеризуються 

певними формальними ознаками» [56, с.121].  

До формальних ознак ускладнених складних речень дослідниця 

відносить наявність або відсутність показника залежної позиції, а також 

показника певних відношень між компонентами. Однак Г.Ф. Гаврилова, 

відзначає існування варіантів моделей ускладнених складних речень, що 

дозволяє говорити про «омоформи різних моделей, існування яких зумовлене 

їхньою семантичної місткістю та їх синтаксичною багатофункціональністю» 

[56, с.123]. 

 Аналізуючи семантичні особливості, Г.Ф. Гаврилова вказує, що 

«семантична структура моделі ускладненого речення знаходить своє 

безпосереднє вираження в синтаксисі» [56, с.123], маючи на увазі під цим 

відповідний порядок ПО, при зміні якого може значно змінитися форма і 

зміст моделі, а також і сама модель.  

Таким чином, «власне синтаксичний фактор – порядок частин – 

виконує в ускладненому реченні ту функцію, яку він не має в 
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двохчастинному складному реченні [56, с.123]. Ґрунтуючись на цьому 

положенні, можна з повною впевненістю стверджувати про істотну 

структурну та семантичну різницю між елементарними складними 

реченнями і багатокомпонентними складними реченнями і визнати за 

останніми статус особливої синтаксичної одиниці, що має специфічні 

особливості, які відрізняються від елементарного складного речення. Всі 

особливості БСР, що визначають східнослов’янські вчені для даних 

конструкцій української та російської мов, як показує аналіз зібраного в 

китайській художній прозі матеріалу, в основному, властиві й китайським 

БСР, класифікація, структурні та семантичні особливості яких буде 

проаналізовано у наступних розділах. 
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Висновки до розділу І 

 

У сфері складного речення в повній мірі проявляється багатство 

синтаксичних засобів, які відображають самобутність і специфіку китайської 

мови. Найбільш спірним і не вивченим розділом синтаксису сучасної 

китайської мови вважається синтаксис складного речення. Це обумовлено не 

тільки тим, що синтаксис як розділ граматики став об'єктом уваги науковців 

значно пізніше інших мовних рівнів китайської мови, але й тим, що в 

китаїстиці досі немає єдиної загальноприйнятої, чітко сформованої думки 

щодо класифікації складного речення. 

Аналіз теоретичної бази дослідження показав, що проблемі складного 

речення  та його класифікації приділяли увагу багато східнослов’янських і 

китайських лінгвістів. Серед китайських лінгвістів слід зазначити Ван Лі, 

Люй Шусяна, Юан Хуей, Сюй Янчуня, Ден Фунань. Класифікації складного 

речення вище названих  учених істотно не суперечили одна одній. В їх 

основу була покладена традиційна європейська структурна класифікація 

складного речення. Такі вчені, як Сін Фуї та Ян Байцзюнь пропонують 

альтернативну семантичну класифікацію складного речення, яка ще не 

знайшла широкої підтримки, проте у більшій мірі, ніж традиційна, 

відображає специфіку китайського синтаксису. 

Серед східнослов’янських учених, які зробили істотний внесок у теорію 

синтаксису китайської мови, необхідно зазначити В.І. Горєлова,      

О.І. Шутову, О.О. Драгунова, С.Є. Яхонтова, В.М. Солнцева. Особливої 

уваги заслуговує В.І. Горєлов, який крім загальних відомостей, що 

стосуються деяких особливостей китайської синтаксичної системи, детально 

описує словосполучення, прості, ускладнені та складні речення, будує їх 

типологію.  

І хоча китайські філологи та східнослов’янські вчені-синологи не 

виділяли багатокомпонентні складні речення в окремий тип, однак 
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фрагментарно акцентували увагу на наявність складних речень з кількома 

підрядними у китайській мові. Дібраний нами мовний матеріал засвідчує не 

лише наявність БСР у китайській мові, але також на досить частотне їх 

функціонування в художній прозі китайських авторів.  

У вивченні БСР у східнослов’янському мовознавстві можна виділити 

чотири етапи. Від постановки проблеми визначення синтаксичного статусу 

БСР і виділення їх у окремий, що володіє характерними особливостями, тип 

речень, накопичення мовного і теоретичного матеріалу, виділення різних 

структурних типів БСР, аналізу засобів зв'язку, що входять до їх складу 

компонентів, спостереження над представленістю їх у різних 

функціональних стилях до аналізу БСР у логічному, структурному, 

семантичному, комунікативному та порівняльному аспектах, а також 

особливостей функціонування даного типу речень у різних мовах.  

Наявність належної теоретичної та термінологічної бази щодо 

багатокомпонентних складних речень у східнослов’янському мовознавстві 

дозволяє використовувати накопичений протягом десятиліть науковий 

матеріал стосовно аналізу БСР у СКМ 

Багатокомпонентне складне речення нерозривно пов'язане з 

елементарним складним реченням і володіє усіма властивостями складного 

речення: семантичною цілісністю, системою синтаксичних відношень і 

зв'язків, багатомірністю структури та багатошаровістю семантики. Разом з 

тим багатокомпонентне складне речення відрізняється від елементарного 

складного речення характером будівельного матеріалу, тому що для їх 

побудови використовуються не тільки предикативні одиниці, але також їх 

блоки, наявністю самостійних структурних схем – різних видів супідрядності 

і послідовної підрядності, а також використанням більш різноманітних, ніж у 

ЕСР зв'язків, обумовлених комбінаціями основних структурних схем. Крім 

того, на відміну від ЕСР, один з компонентів БСР пов'язаний як мінімум з 

двома предикативними одиницями.  
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БСР багатші також у семантичному плані, ніж ЕСР, що пов'язано  з різною 

кількістю компонентів, що беруть участь у їх утворенні. БСР, на відміну від 

ЕСР, є багатовимірними структурами, які мають кілька рівнів членування, в 

зв'язку з чим у цього типу речень існують інші, ніж у елементарному 

складному реченні потенційні можливості предикативного ускладнення. Все 

це дозволяє говорити про багатокомпонентні складні речення як синтаксичні 

одиниці більш високого рівня стосовно  двокомпонентного складного 

речення і дати їм наступне визначення: багатокомпонентне складне речення у 

сучасній китайській мові – це синтаксична побудова в системі складного 

речення, складовими елементами якої є предикативні одиниці та їх блоки, що 

включають три і більше предикативних одиниць, об'єднаних комбінаціями 

сурядних, підрядних або безсполучникових зв'язків, і мають рівні 

членування. Для позначення БСР у китайській мові пропонуємо увести 

термін 多组分复合句 duō zǔ fèn fùhé jù.  
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РОЗДІЛ ІІ. ЗАСОБИ ЗВЯЗКУ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ 

СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ У СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ 

 

 Характеристика БСР у китайській мові була б неповною без аналізу 

існуючих між предикативними одиницями засобів зв'язку. Перш за все, 

відношення між ПО залежать від характеру синтаксичного зв'язку між 

частинами, що входять до складного речення, виділяються речення з 

сурядним, підрядним або безсполучниковим зв'язком. Проте БСР є 

особливим типом речення, у якому використовуються також специфічні види 

зв'язку, не властиві елементарним складним реченням, до яких, як ми вже 

відмічали раніше, відносяться зв'язок супідрядності, послідовної підрядності 

та породжені об'єднанням цих двох типів зв'язку об'єднані зв'язком подвійної 

підрядності, супідрядності та послідовної підрядності, а також різноманітні 

контамінації сурядності та підрядності. Крім того, до засобів зв'язку 

складних речень традиційно відносяться сполучники, сполучні слова, 

інтонація, співвідносні вказівні слова, порядок частин, співвідношення форм 

дієслів-присудків і лексичні елементи. Характеризуючи засоби зв'язку ПО у 

китайському складному реченні, В.І. Горєлов відзначає два основних способи 

з'єднання частин складного речення: асиндетичний і синдетичний [68].  

Асиндетичний засіб — це такий тип зв'язку, при якому частини 

складного речення з'єднуються за допомогою двох обов'язкових для кожного 

складного речення засобів: інтонації та порядку розташування частин. 

Синдетичний засіб — це такий синтаксичний вид зв'язку, при якому для 

об'єднання частин складного речення, крім інтонації та порядку 

розташування частин, використовується один або кілька спеціальних засобів 

синтаксичного зв'язку. Спеціальними засобами об'єднання частин складного 

речення у сучасній китайській літературній мові є: сполучники, сполучні 

фразеологічні єдності, сполучні частки, реченнєві поєднання, а також 

спеціальні лексичні елементи, співвідносні слова і питально-відносні слова. 
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На думку вченого, вони, «поєднуючись і взаємодіючи зі спеціальними 

аналітичними засобами зв'язку, беруть участь у вираженні 

загальнограматичного значення синтаксичної структури речення. Три названі 

групи слів відносяться до власне синтаксичних засобів і разом з ними 

утворюють єдину систему засобів об'єднання частин складного речення» [68, 

c.195] . 

Зупинимося на аналізі засобів зв'язку БСР у сучасній китайській мові 

докладніше. 

 

 2.1 Проблема виділення сполучників в китайській мові 

 

 Аналіз дібраного мовного матеріалу показав, що основними 

розмежувальниками зв'язку у китайському БСР є сполучники і сполучні 

слова. Проблема відмежування сполучників від інших службових частин 

мови завжди існувала у китайській філології, так само як і сама проблема 

виділення частин мови у китайській мові. Видатний китаїст О.О. Драгунов у 

передмові до «Досліджень з граматики сучасної китайської мови» [78] 

зазначає, що в західноєвропейському мовознавстві домінує точка зору про те, 

що частини мови завжди повинні бути морфологічно оформлені, але оскільки 

у китайській мові слова найчастіше такого оформлення не мають, то у ній 

відсутні частини мови. Представниками цього напряму у західній синології 

були А. Масперо, Б. Карлгрен. На думку Б. Карлгрена, китайська граматика 

примітивна і зводиться до правил порядку слів у реченні та функцій 

службових слів. Згідно теорії Б. Карлгрена, китайська мова вважається 

недоступною для вивчення і пізнати її можуть лише обрані. Ці ідеї ріднить 

спільна ідея - флективний тип мови є вищим, досконалим, а китайська мова і 

подібні їй – аморфні та примітивні [78, 15-18]. 
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У східнослов’янському китаєзнавстві цієї точки зору дотримувалися 

представники «нового вчення про мову», які підтримували теорію академіка 

Н.Я. Марра про «примітивності» лексики та граматичного ладу китайської 

мови, а відповідно і відсутність у ній частин мови. Вони пропонували 

виділяти частини мови тільки там, де вони виражені морфологічно; все інше 

розглядалося як «понятійні категорії» [22]. Так, В.М. Ошанін, один з 

послідовників теорії Н.Я. Марра вважав наявність зовнішніх морфологічних 

ознак неодмінною умовою для диференціації частин мови; там де ця умова 

не виконується, там немає і частин мови, а є понятійні категорії [84].  

Про відсутність частин мови в китайській мові писав китайський 

учений Гао Мінкай (高名凯), який вважав, що в мові існують граматичні 

категорії в широкому і вузькому сенсі слова. «У широкому сенсі слова, 

граматичними є категорії, виражені морфологічно або за допомогою 

службових морфем, що утворюють деяку смислову єдність. Згідно цьому 

критерію, кожна граматична форма повинна належати певній граматичній 

категорії... Категорія у вузькому сенсі слова – це не більше ніж значення, 

виражене тими службовими словами, які зазначаються лінгвістами при 

обговоренні проблеми категорій повнозначних слів, або іншими 

граматичними морфемами. Інакше кажучи, граматичними категоріями ми 

вважаємо не ті значення, які виражаються синтаксичними відносинами між 

знаменними словами, не ті значення, які виражені типами речення, а ті інші 

значення, які виражаються з допомогою деяких граматичних форм» [224, 

с.270]. У 1953 році в журналі « 中国语文 » («Китайська мова») була 

опублікована стаття Гао Мінкая «关于汉语的词类分别» («Про частини мови 

в китайській мові») [225], де він намагався обґрунтувати свою теорію про 

відсутність частин мови у китайській мові. Ця публікація дала початок 

дискусії про частини мови, що розгорнулася у лінгвістичних колах Китаю у 

1953-1954 рр. Більшість вчених виступили проти концепції Гао Мінкая. 
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 У зв'язку з цим набула поширення і визнання багатьох лінгвістів друга 

точка зору, що визнає наявність у китайській мові частин мови. При цьому 

допускалося, що одне й те саме слово може відноситися до різних частин 

мови. 

У китайському мовознавстві першим запропонував класифікацію 

частин мови Ма Цзяньчжун (马建忠) [220]. На основі змістовного критерію 

всю лексику китайської мови автор поділив на дві категорії: 实字 shízì (повні) 

і 虚字 xūzì (порожні) слова. За теорією Ма Цзяньчжуна слова, що мають 

реальне значення, називаються повними, а слова, що вказують на відношення 

між словами – порожніми. Керуючись функціонально-семантичним 

критерієм, Ма Цзяньчжун виділив наступні класи слів: іменники (名字 míngzì 

), слова-замісники (代字 dàizì), дієслова (动字 dòngzì), прикметники (静字

jìngzì), обставинні слова ( 状字 zhuàngzì); службові слова діляться на 

прийменники    (介字 jièzì), сполучники (连字 liánzì), допоміжні слова (助字

zhùzì) і вигуки (叹字 tiānzì ) [220, c.17].  

Ма Цзяньчжун довів наявність частин мови у китайській мові, проте 

його вчення має істотний недолік. Він вважав, що слово саме собою не 

відноситься ні до однієї з частин мови, але у складі речення може бути 

віднесено до певної частини мови на основі контексту. Це, однак, не означає, 

що в іншому реченні це слово буде належати до тієї самої частини мови, 

тобто вчений говорить про те, що слово може змінювати свою належність до 

тієї чи іншої частини мови, в залежності від займаної ним позиції у реченні 

[220, c.8-9]. Крім того, автор зробив висновок про те, що слова у реченні 

займають строго певний порядок, що регулює відносини між ними. Так, 

підмет (起词 qǐcí) знаходиться на першому місці, присудок (语词 yǔcí) – на 

другому, додаток (止词 zhǐ cí) – на третьому [220, c.10]. 

Система частин мови і членів речення, розроблена Ма Цзяньчжуном, 

стала основою для подальшого вивчення граматичного ладу китайської мови. 
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Слідом за Ма Цзяньчжуном свою класифікацію частин мови запропонував Лі 

Цзиньсі (黎锦熙), який, як і Ма Цзяньчжун, основною одиницею китайської 

мови називав речення. Належність слова до частини мови може бути 

визначена тільки в залежності від його позиції та функції у реченні, поза 

реченням слово не належить до якоїсь певної граматичної категорії (частини 

мови) [213, c.3-4]. Синтаксичний критерій, який ліг у основу системи частин 

мови Лі Цзиньсі, також допускав здатність слова змінювати свою належність 

до тієї чи іншої частини мови, що, по суті, є великою помилкою.  

Однак граматичні теорії Ма Цзяньчжуна і Лі Цзиньсі значно полегшили 

та систематизували вивчення і виклад мовного матеріалу. Переконливість 

теорій зазначених авторів не ставлять під сумнів питання про наявність 

частин мови в китайській мові. Більшість учених дотримується саме цієї 

позиції, однак питання про принципи розмежування частин мови упродовж 

ряду років був спірним. 

Таким чином, стає очевидно, що виділення у китайській мові 

службових слів, а саме сполучників, довгий час було предметом суперечок і 

дискусій серед лінгвістів. Як уже говорилося вище, сполучники як окремий 

клас слів були вперше виділені Ма Цзяньчжуном. Учений опрацював і 

узагальнив великий матеріал, накопичений попередніми вченими Китаю, й 

увів у китайську науку нові поняття, яким у класичній китайської філології 

не було аналогій, зокрема, поняття 连字 liánzì «сполучники», розглядаючи їх 

як окремий клас слів.  

На думку Ма Цзяньчжуна, будь-яке службове слово, яке 

використовується для того, щоб уводити слова і речення, називається 

сполучником [220, с. 6]. Ма Цзяньчжун проводив свої дослідження на 

матеріалі давньокитайської мови веньянь, тому з точки зору сучасного 

мовознавства можна говорити, що визначення сполучника, сформульоване 

Ма Цзяньчжуном, носить обмежений характер. Однак, саме він заклав 

теоретичну базу для їх подальшого вивчення. Поява різних думок щодо 
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можливості розмежування прийменників і сполучників у китайській мові 

пояснюється тим, що в ньому є особливості, які заважають прийняти 

європейську теорію і застосувати її до китайської мови. Зупинимося на 

деяких з них:  

1. У китайській мові немає або майже немає слів на кшталт 

українського сполучника «і», які виражають сурядні відношення між будь-

якими словами чи будь-якими одиницями – словами і реченнями.  

2. У китайській мові є дієслова й прийменники, що графічно 

співпадають (наприклад, 给 gěi давати і для).  

3. У китайській мові є прийменники та сурядні сполучники, що 

сполучають імена, які графічно співпадають (наприклад, 跟 gēn і та с).  

4. У китайській мові є прийменники і підрядні сполучники, які 

фонетично співпадають (наприклад, 因为 yīnwèi із-за і тому що).  

5. У ній немає слів, які б виражали тільки сурядний зв'язок між 

іменниками та займенниками.  

Слідуючи цим положенням, деякі китайські вчені вважали, що у 

китайській мові сполучник і прийменник утворюють єдину групу і не можуть 

бути розмежовані, або що прийменники не можуть бути відокремлені від 

дієслів. Так, Лі Цзиньсі запропонував першу сучасну класифікацію 

прийменників і сполучників. Учений вважав, що прийменники та сполучники 

утворюють один клас слів, що передають відношення» 关系词 guānxì cí. 

Незважаючи на те, що прийменники та сполучники потрапляють у один клас, 

Лі Цзиньсі, тим не менш, знаходить між ними відмінності. Прийменники 

«використовуються для зв'язку іменників або займенників з дієсловами або 

прикметниками, для того, щоб виразити відношення часу, місця, способу дії, 

причини» [220, с.11]. Сполучниками вчений називає слова, які 

використовують для передачі відносин взаємного зв'язку між словами, 

словосполученнями, реченнями, абзацами» [220, с. 11]. 
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Люй Шусян об'єднує в одну групу такі слова, як 之, 的, 所, 者, 与, 以,  

为, 把, 被, 给, 和, слова 而, 则, 因, 故, 虽 й інші, називаючи їх 关系词 

«словами, що виражають відносини» [229, с. 50]. Потрібно відзначити, що в 

цю групу автор включив не лише сполучники (наприклад, 因, 故, 虽, 以, 和, 

слова 而 , 则) і прийменники (наприклад, 与 , 为 , 把 , 被 , 给), але й такі 

службові слова як 之, 的, 所, 者. У своїй роботі вчений докладно описує 

вищеперелічені слова при розгляді різних синтаксичних конструкцій. 

Пізніше, в праці « 语法学习 » («Вивчення граматики») в розділі 动词 

(дієслово) Люй Шусян виділяє підрозділ 副动词 (службові або допоміжні 

дієслова), куди відносить такі службові слова, як 把, 被, 从, 往, 给, 跟, 替, 对

于, 关于 Крім того, він виділяє у самостійний розділ 连介词 (сполучники): 和

, 跟, 因为, 所以 [229, с. 35].  

Інші вчені, розглядаючи прийменники та сполучники в сучасній 

китайській мові, ніяк не коментують критерії їх розмежування. Так, Ван Лі 

виділяє категорію службових слів типу 与, 和, 且, 况, 之, 于 й ін., називаючи 

їх 联系词 («сполучними словами»). На його думку, «з їх допомогою одне 

слово можна зв'язати з іншим словом, або одне словосполучення – з іншим 

словосполученням, або одне речення – з іншим реченням» [232, с. 47]. 

Більшість сполучних слів, описаних у роботі Ван Лі, – це сполучники; 

прийменники автор не виділяє в окремий клас слів і розглядає їх у складі 

дієслів. В «Основах» описані також «допоміжні дієслова» (термін Ван Лі) 把 

і 被, які зазвичай розглядаються як прийменники.  

В розділі «Складне речення, сполучні елементи, стягнена форма», 

присвяченому конструкціям з сурядним і підрядним зв'язком, дано опис слів, 

аналогічних сполучникам, які з'єднують частини складного речення. Ван Лі, 

аналізуючи різні типи конструкцій складного речення, говорить про 

необхідність розмежування сполучних слів і слів третього розряду, що 
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виражають відносини». Так, розглядаючи умовну конструкцію, вчений пише: 

«Згідно зі старими граматичними нормами національної мови умовна 

конструкція в більшості випадків утворюється без допомоги з'єднувальних 

елементів. Якщо ж необхідно вжити з'єднувальний елемент, то в цій функції 

можуть бути використані слова 若 якщо, 要 якщо, 倘或 якщо. Їх слід вважати 

словами третього розряду, що виражають відносини (тобто більш або менш 

прислівниками), а не з'єднувальними елементами, оскільки вони не 

розміщуються між головною і залежною частинами речення. Наприклад: 明

日若不交来, 奶奶不要了. – 'Якщо завтра він не принесе [грошей], пані не 

візьме більше у нього' (приклад Ван Лі) [232, с. 47].  

У «Нарисах з граматики та стилістики» Люй Шусян і Чжу Деси 

пропонують новий термін для позначення прийменників – 副 动 词 

(«допоміжні дієслова»), розглядаючи їх як підклас дієслів. На думку авторів, 

основна відмінність дієслів і слів даного підкласу полягає в тому, що другі не 

можуть бути ядром присудка [219, с. 11]. Чжан Чжигун виділяє прийменники 

та сполучники в різні групи, відзначаючи, що і ті й інші відіграють роль 

з'єднувачів. Далі він пише, що прийменники, як правило, приєднують до 

дієслова або прикметника тільки іменники. Але він ніяк не пояснює, чому, 

наприклад, 和 , 跟  зустрічаються і у списку прийменників, і у списку 

сполучників [220, с. 18, 34-35] 

Автори «Нарисів з граматики» не розглядають прийменники як 

окремий клас слів, а виділяють їх як підклас дієслів 次动词 («другорядні 

дієслова»), відзначаючи такі відмінності між дієсловами і «другорядними 

дієсловами»: по-перше, «другорядне дієслово» не може бути ядром присудка, 

по-друге, після «другорядного дієслова» обов'язково має стояти додаток [226, 

с. 95]. Згідно теорії авторів спілки виділяються в окремий клас слів 联系词 

(«сполучні слова»). Хоча в граматиці відсутній розділ, спеціально 

присвячений сполучникам, але при описі різних синтаксичних конструкцій і 
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речень автори детально аналізують особливості функціонування 

сполучників.  

Основна заслуга китайських лінгвістів 40-60-х роках ХХ ст. полягає в 

тому, що вони виключили зі списку прийменників і сполучників різні частки, 

які були в Люй Шусяна, наприклад: 之, 的, 所, 者. Крім того, вчені помітили 

тісний зв'язок між прийменниками і дієсловами. В останні десятиліття ХХ ст. 

китайські вчені розширили і збагатили теорію в області вивчення 

прийменників і сполучників. Так, визнано, що прийменники та сполучники є 

окремими класами слів. Дослідники граматики не тільки дали докладний 

опис кожного прийменника, але і систематизували їх у відповідності з 

семантикою і граматичними функціями.  

Роботи провідних граматистів Китаю у галузі вивчення прийменників 

лягли у основу складання словників службових слів, наприклад, таких, як 

«Словник найбільш частотних службових слів сучасної китайської мови» за 

редакцією У Кэчжуна [231], «Словник службових слів сучасної китайської 

мови» за редакцією Хоу Сюэчжао [232], «Словник службових слів сучасної 

китайської мови» за редакцією Тао Жаня [233] та ін. У словниках вказується, 

до якого класу слів належить кожне службове слово, розглядаються найбільш 

частотні випадки їх вживання, описуються можливі варіанти утворюваних 

ними конструкцій. 

 Зупиняючись на основних моментах в області вивчення сполучників у 

китайському мовознавстві, автори книги «Службові слова сучасної 

китайської мови» [241] зазначають, що, по-перше, видається велика кількість 

словників, присвячених докладному опису сполучників. По-друге, було 

багато зроблено для вивчення сполучників у складних реченнях: «关联词语» 

(«Сполучні слова») за редакцією Фань Кайтая, в докторській дисертації Чжоу 

Гана «汉语联系研究» («Вивчення сполучників китайської мови») та ін. Крім 

того, змінилися теорія та принципи опису сполучників. Нині дослідники 

відходять від тлумачення окремих сполучників, а також від звичайної 
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класифікації та пояснення сполучників у різних конструкціях, і проводять 

дослідження сполучників на стику історичного мовознавства та лінгвістичної 

типології, синтаксису та прикладної лінгвістики, що дозволяє вивести 

дослідження сполучників на новий науковий рівень [218].  

Аналіз робіт китайських лінгвістів, присвячених прийменникам і 

сполучникам у сучасній китайській мові, дозволяє стверджувати, що в 

китайському мовознавстві намітилось декілька напрямів у вивченні цих 

класів слів.  

Згідно першої теорії, основним принципом розмежування 

прийменників і сполучників є формальний критерій: необхідно враховувати, 

чим керується службове слово і яку позицію щодо пов’язуваних елементів у 

реченні займає. Першим у китайському мовознавстві цю теорію 

запропонував Ма Цзяньчжун, однак у своїх роботах він до списку 

прийменників і сполучників додав різні частини мови. Надалі вчені 

заперечували цю точку зору.  

Згідно другої теорії, прийменники та сполучники об'єднуються в одну 

групу слів, що виражають відношення (关系词). Засновником цієї теорії є Лі 

Цзиньсі.  

Третю теорію пропонував Люй Шусян, об'єднавши в одну групу не 

тільки прийменники і сполучники, але й інші службові слова, які виражають 

різні типи відношень між словами.  

За четвертою теорією, при описуванні сполучних слів 

характеризуються тільки сполучники, а майже всі прийменники вважаються 

дієсловами (Ван Лі).  

І, нарешті, сутність останньої теорії полягає в тому, що прийменники 

розглядають як підклас дієслів, а сполучники виділяють у самостійний клас 

слів (спільна робота Люй Шусяна і Чжу Деси; колективна робота 

«Популярний курс граматики сучасної китайської мови») [212].  
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Поява різних теорій про розмежування прийменників і сполучників у 

китайській мові пояснюється особливостями цієї мови і, як наслідок цього, – 

неможливістю застосувати до неї європейську теорію службових слів. 

 

2.2 Синдетичні засоби зв'язку 

 

Як ми вже відзначали, до синдетичних засобів зв'язку у сучасній 

китайській мові належать сполучники, сполучні фразеологічні єдності, 

сполучні частки, прийменниково-післяскладові поєднання. Розглянемо 

кожний з цих засобів докладніше. Східнослов’янські вчені-синологи також у 

своїх дослідженнях приділяли велику увагу особливостям функціонування 

сполучників у китайській мові. Так, у своїй монографії «Теоретична 

граматика китайської мови» В. І. Горєлов визначає сполучники як службові 

слова, що виражають єднальні, протиставні, розділові, зіставні, цільові, 

причинні, умовні, відносини доступу, а також відносини подібності та 

відмінності [68, c.75]. Він вказує, що сполучники позначають синтаксичні 

зв'язки й виражають семантичні відносини між однорідними членами 

речення в складі простого речення або між частинами складних 

синтаксичних одиниць.  

У китайській мові сполучники утворюють найчисленний клас 

службових слів. Їх значення як засобів синтаксичного зв'язку досить велике. 

Особливо значна роль сполучників у творах письмово-книжних стилів. 

Переважна більшість сполучників відрізняється етимологічною ясністю та 

визначеністю. В.І. Горєлов відзначає, що майже кожен сполучник у 

китайській мові може бути зведений до знаменного слова, похідним якого він 

є. У китайській мові більшість сполучників походить від дієслів. Так,         

М.Я. Бичурін ще в 1835 році в своїй «Китайській граматиці» вказав, що 

більша частина сполучників у китайській мові складена з виразів, або 

складається з дієслів, які отримують силу сполучників від місця, займаного 
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ними у мові" [c.68]. Вчений дуже точно визначає сутність перетворення 

повнозначних частин мови — дієслова в службове слово — сполучник, 

оскільки у китайській мові перетворення дієслів у сполучники залежить 

головним чином від місця, займаного ними у мові, інакше кажучи, від певних 

синтаксичних умов. Думка про те, що синтаксичні умови впливають на 

формування сполучників, В. І. Горєлов підтверджує на прикладі сполучника 

为了 і розглядає такі приклади: 

1） 这是为了适应国家日益增长的需要。 

Zhè shì wèile shìyìng guójiā rìyì zēngzhǎng de xūyào.  

ʻЦе саме і слугує задоволенню постійно зростаючих потреб державиʼ. 

2） 他为了国家牺牲自己。 

Tāwèile guójiā xīshēng zìjǐ.  

ʻВін в ім'я країни жертвує собоюʼ.  

3） 为了使大家到底了解，让我们在举出两个例子。 

Wèile shǐ dàjiā dàodǐ liǎojiě, ràng wǒmen zài jǔ chū liǎng gè lìzi.  

ʻЩоб все до кінця зрозуміли, дозвольте нам навести ще два прикладиʼ. 

 У першому прикладі 为 了  wèile – це дієслова служити, бути 

покликаним служити., є знаменними словами, що функціонують у ролі 

присудка у простому реченні. У другому прикладі 为 了 wèile є 

прийменниками для, задля, заради. Це службове слово при іменнику, що 

виконує функцію обставини мети. У третьому прикладі 为 了 wèile є 

сполучником щоб, який є службовим словом, що об'єднує частини 

складнопідрядного речення та виражає відношення мети. 

 За ступенем драматизації сполучники китайської мови можна 

підрозділити на: сполучники, повністю втратили вихідне лексичне значення  

(虽 suī хоч); сполучники, частково зберегли лексичне значення (如果 rúguǒ 

якщо дійсно); сполучники-омоніми знаменних слів сучасної мови (好 добре, 

好 hǎo щоб) [68, c.76]. 
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Сполучник має значення не сам собою, а як виразник того чи іншого 

поєднання, як словесне виявлення такого поєднання [192. с.98]. І дійсно, 

значення сполучників визначаються тими предметно-логічними відносинами, 

які лежать в основі певних синтаксичних побудов, виразниками яких 

сполучники і покликані бути. Не випадково тому при семантичній 

класифікації сполучники, які беруть участь у формуванні складного речення 

зазвичай підрозділяють і називають залежно від виражаються ними відносин 

— сполучниками причини, умовними, допустовими і т. д.  

Беручи за основу класифікацію сполучників, запропоновану               

В.І. Горєловим, пропонуємо за значенням розділити сполучники і сполучні 

слова, що функціонують у китайських БСР на дев'ять розрядів: єднальні, 

протиставні, розділові, зіставні, цільові, причинні, умовні, допустові, 

порівняльні серед яких виділяються сурядні та підрядні. Кожний з розрядів 

володіє своїми семантико-функціональними особливостями. 

Ι. До сурядних сполучників китайської мови відносимо:  

 

а) єднальні сполучники: 就 – і, 而且 – і, до того ж, 不但。。。而且 – 

не тільки...але й, 不但。。。还 не тільки...а ще та інші. Наприклад:  

我等了他,他没来，我就给他打电话了 [238, c.17]。 

Wǒ děngle tā, tā méi lái, wǒ jiù gěi tā dǎ diànhuà le.  

*ʻЯ його чекав, він не прийшов, і я йому зателефонувавʼ.  

路上很暗，刮了大风，而且下起雪来了 [238, c.17]。 

Lùshàng hěn àn, guāle dàfēng, érqiě xià qǐ xuě láile.  

ʻНа вулиці було дуже темно, дув сильний вітер, до того ж пішов снігʼ.  

病了，他舍不得钱去买药，自己硬挺着，结果，病越来越重，不但得

买药，而且得一气儿休息好几天 [235, c.34]。 

* Тут і далі надається дослівний переклад китайських багатокомпонентних 

складних речень українською мовою для збереження структури БСР у китайській мові. 
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Bìngle, tā shěbudé qián qù mǎi yào, zìjǐ yìngtǐngzhe, jiéguǒ, bìng yuè lái yuè 

zhòng, bùdàn dé mǎi yào, érqiě dé yīqì er xiūxí hǎo jǐ tiān.  

ʻВін захворів, він не хотів витрачати гроші на ліки, думав, що сам 

видужає, хвороба ставала все складнішою, довелося не тільки купувати ліки, 

але й не довелося працювати багато днівʼ.  

骆驼不但是得慢走，他还须极小心的慢走，骆驼怕滑，一汪儿水，一

片儿泥,都可以教它们劈了腿，折扭了膝 [235, c.16]。 

Luòtuó bù dànshì déi màn zǒu, ta hái xū jí xiǎoxīn de màn zǒu, luòtuó pà 

huá, yī wāng er shuǐ, yī piān er ní, dōu kěyǐ jiào tāmen pīle tuǐ, zhé niǔle xī.  

ʻРикші потрібно було не тільки повільно бігти, але він ще повинен був 

бігти обережно, він боявся посковзнутися, калюжі та бруд могли стати 

причиною того, що він би сів на шпагат, вивихнувши колінаʼ.  

 

б) протиставні сполучники: 但是 (但) ，可是（可），不过， 而是 – 

а, але, однак, 不是。。。而是。。。–  не...а... та інші.  

看见的还是黑暗，可是很清楚的听见一声鸡鸣，是那么清楚，有个坚

硬的东西在他脑中划了一下 [235, c.56]。 

Kànjiàn de háishì hēi'àn, kěshì hěn qīngchǔ de tīngjiàn yīshēng jī míng, shì 

nàme qīngchǔ, yǒu gè jiānyìng de dōngxī zài tā nǎo zhōng huàle yīxià.  

ʻНавколо було темно, але ясно було чути крик півня, такий виразний, 

ніби щось тверде дряпає його мозокʼ.  

祥子已经跑出二三十步去，可又不肯跑了，他舍不得那几匹骆驼 [235, 

c.24]。 

Xiángzi yǐjīng pǎo chū èrsānshí bù qù, kě yòu bù kěn pǎole, tā shěbudé nà jǐ 

pǐ luòtuó.  

ʻРикша пробіг вже близько тридцяти кроків, але був не в силах бігти 

далі, (тому що) не насмілювався кинути верблюдівʼ. 
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希望使他快活，恐惧使他惊惶，他想睡，但睡不着，四肢象散了似的

在一些干草上放着 [235, c.51] 。 

Xīwàng shǐ tā kuàihuó, kǒngjù shǐ tā jīnghuáng, tā xiǎng shuì, dàn shuì 

bùzháo, sìzhī xiàng sànle shì de zài yīxiē gāncǎo shàng fàngzhe. 

ʻВін сподівався розвеселити себе, боявся що запанікує, він хотів спати, 

але не міг спати, ноги немов поринали в соломуʼ.  

就是刘四爷那么可靠，究竟有时候显着别扭，钱是丢不了哇，在刘四

爷手里，不过总有点不放心 [236, c.27]。 

Jiùshì liú sì yé nàme kěkào, jiùjìng yǒu shíhòu xiǎnzhe bièniu, qián shì diū 

bùliǎo wa, zài Liú Sì yé shǒu lǐ, bùguò zǒng yǒudiǎn bù fàngxīn.  

ʻСтарий Лю Си був таким солідним, все ж час від часу показував свою 

норовистість, адже гроші все одно не пропадуть, лежать у Лю Си, проте 

хвилювання все одно булоʼ.  

他们想不到大家须立在一块儿，而是各走各的路，个人的希望与努力

蒙住了各个人的眼，每个人都觉得赤手空拳可以成家立业，在黑暗中各自去

摸索个人的路 [236, c.23]。 

Tāmen xiǎng bùdào dàjiā xū lì zài yīkuài er, ér shì gè zǒu gè de lù, gè rén de 

xīwàng yǔ nǔlì méng zhùle gè ge rén de yǎn, měi gèrén dōu juédé chì shǒu kōng 

quán kěyǐ chéng jiā lìyè, zài hēi'àn zhōng gèzì qù mōsuǒ gèrén de lù.  

ʻВони і не додумалися триматися разом, але кожен ішов своєю 

дорогою, мрії та старання однієї людини незначні в очах іншої, кожен 

вважав, що тільки своїми руками зможе побудувати сім'ю і налагодити 

роботу, кожен сам собою блукав у нічних сутінкахʼ.  

这不是一句一句的翻译，而是只是大概的意思，还要去问问他 [238, 

c.45]。 

Zhè bùshì yījù yījù de fānyì, ér shì zhǐshì dàgài de yìsi, hái yào qù wèn wèn 

tā.  
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ʻЦе не дослівний переклад, але це просто загальний сенс, треба ще піти 

дізнатися у ньогоʼ.  

 

в) розділові сполучники: 或者 (或)，还是 – чи та інші.  

我不明白你不懂什么，或者（或）我去你那儿，或者（或）你来我这

儿，都可以 [239, c.11]。 

Wǒ bù míngbái nǐ bù dǒng shénme, huòzhě (huò) wǒ qù nǐ nà'er, huòzhě 

(huò) nǐ lái wǒ zhè'er, dōu kěyǐ.  

ʻЯ не розумію, що тобі незрозуміло, чи я йду до тебе, чи ти приходиш 

до мене, все можливоʼ.  

你还没告诉我，还打算继续工作还是你想辞职不干? [239, c.40] 

Nǐ hái méi gàosù wǒ, hái dǎsuàn jìxù gōngzuò háishì xiǎng cízhí bù gān?  

ʻТи так і не сказала, ще плануєш продовжувати працювати чи ти хочеш 

звільнитисяʼ?  

 

г) зіставні сполучники: 不是。。。便是 – і якщо...то й, та інші.  

病了，他舍不得钱去买药，自己硬挺着，结果，病越来越重，不是得

买药，便是得一气儿休息好几天 [235, c.21]。 

Bìngle, tā shěbudé qián qù mǎi yào, zìjǐ yìngtǐngzhe, jiéguǒ, bìng yuè lái yuè 

zhòng, bùshi dé mǎi yào, bian shi dé yīqì er xiūxí hǎo jǐ tiān.  

ʻЗахворівши, він не хотів витрачати гроші на ліки, думав самому 

впоратися, в результаті, хвороба ставала все складнішою, і якщо тільки 

доведеться розщедритися, то втратиться кілька днівʼ.  

 

До підрядних сполучників відносимо: 

  

а) сполучники мети: 为了（为），为的是， 以便，以 – щоб, задля 

того щоб, задля та інші. 



 
 

 
 

74 

他飞往那里以便能按时到展览馆，他那么不喜欢迟到啊 [237, c.18]。 

Tā fēi wǎng nàlǐ yǐbiàn néng ànshí dào zhǎnlǎn guǎn, tā nàme bù xǐhuān 

chídào a. 

ʻВін вилетів туди для того, щоб вчасно дістатися до виставки, він так не 

любив спізнюватисяʼ.  

为了劝他，我花了休息的时间，我还是劝不了 [237, c.17]。 

Wèile quàn tā, wǒ huāle xiūxí de shíjiān, háishì quàn bùliǎo.  

ʻЩоб переконати його, я витратив весь час відпочинку, (але) я так і не 

зміг переконатиʼ.  

 

б) сполучники причини: 因为 (因)，由于 – так як, через те що, тому 

що, 因为。。。所以 ，由于。。。因而 – так...то й інші.  

这是跑长趟的，他们不愿拉零座，因为拉一趟便是一趟，不屑于三五

个铜子的穷凑了 [235, c.43]。 

Zhè shì pǎo zhǎng chǒng de, tamen bù yuàn lā líng zuò, yīnwèi lā yī tàng 

biàn shì yī tàng, bùxiè yú sānwǔ gè tóngzǐ de qióng còule.  

ʻЦі підлітки люблять далекі відстані, вони не хочуть бігати, даремно, 

тому що воліють пробігти один раз довгу відстань, нехтуючи жебрацькими 

заробіткамиʼ.  

因为他的车破了，所以拉不到车，无法能早点儿回去 [235, c.46]。 

Yīnwèi tā de chē pòle, suǒyǐ lā bù dào chē, wúfǎ néng zǎodiǎn er huíqù.  

ʻТак як його візок зламався, то він не міг її тягти, (так що) довелося 

раніше повертатисяʼ. 

由于她是个好能手，她能很快把她的绘画展览，都布置好了，不用浪

费时间 [238, c.44]。 

Yóuyú tā shìgè hǎo néngshǒu, tā néng hěn kuài bǎ tā de huìhuà zhǎnlǎn, dōu 

bùzhì hǎole, bùyòng làngfèi shíjiān.  
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ʻЧерез те, що вона хороший майстер, вона зможе скоро виставити свої 

картини, все організовано, не потрібно втрачати часʼ.  

 

в) сполучники умови: 要是，假若 – якщо, якщо б, 既然, 即使 – раз 

вже, навіть якщо, 只要 – якщо тільки, 既然。。。那么 – раз...то та інші.  

要是我不相信你，要是你骗过一次我，我们会怎样 [239, c.7]？ 

Yàoshi wǒ bù xiāngxìn nǐ, yàoshi nǐ piànguò yīcì wǒ, wǒmen huì zěnyàng?  

ʻЯкщо я тобі не вірю, якщо ти мене вже обдурив раз, що нам з цим 

робити?ʼ  

他不愿再去听，也不愿去多想，他知道假若去打抢的话，顶好是抢银

行[ 235, c.65]。 

Tā bù yuàn zài qù tīng, yě bù yuàn qù duō xiǎng, tā zhīdào jiǎruò qù dǎ qiǎng 

dehuà, dǐng hǎo shì qiǎng yínháng.  

ʻВін більше не хотів слухати, не хотів більше думати, він знав, якщо 

грабувати, (то) краще грабувати банкʼ.  

既然不想去作土匪，那么自己拿着自己的钱好了，不用管别的 [235, 

c.66]。 

Jìrán bùxiǎng qù zuò tǔfěi, nàme zìjǐ názhe zìjǐ de qián hǎole, bùyòng guǎn 

bié de.ʻ 

ʻРаз не хочеш ставати злочинцем, то дбай про свої гроші, не думай про 

чужі грошіʼ.  

你肯定知道，只要你一招呼, 我马上就跑来 [239, c.17]。 

Nǐ kěndìng zhīdào, zhǐyào nǐ yī zhāohū, wǒ mǎshàng jiù pǎo lái.  

ʻТи точно знаєш, якщо тільки покличеш мене, я відразу прибіжуʼ.  

他晓得祥子是把好手，即使不拉他的车，他还愿意祥子在厂子里 [238, 

c.17] 。 

Tā xiǎodé xiángzi shì bǎ hǎoshǒu, jíshǐ bu lā tā de chē, tā hái yuànyì xiángzi 

zài chǎngzi lǐ.  
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ʻВін знав, що в рикші золоті руки, навіть якщо не тягне його візок, він 

все одно погодиться дати притулок йомуʼ.  

 

г) допустові сполучники: 虽然。。。但（但是，可是），尽管。。。

但是 – хоч...але, хоч...однак і інші.  

虽然钱很少，没地方过夜，但他觉得很幸福，世界上最幸福的人 [235, 

c.56] 。 

Suīrán qián hěn shǎo, méi dìfāng guòyè, dàn tā juédé hěn xìngfú, shìjiè 

shàng zuì xìngfú de rén.  

ʻХоча грошей було мало, (хоча) не було місця переночувати, але він 

відчував себе дуже щасливим, найщасливішою людиною в світіʼ.  

尽管如何坚持，但是车子那么重，马很累，就拉不动 [235, c.44]。 

Jǐnguǎn rúhé jiānchí, dànshì chēzi nàme zhòng, mǎ hěn lèi, jiù lā bù dòng.  

ʻХоч і старався з усіх сил, але віз була такий важкий, коні дуже 

втомилися, тому не вийшло її тягнутиʼ.  

д) порівняльні сполучники: 仿佛 – як, немов, наче, 像。。。一样，

像。。。似的 немов，та інші.  

阿Ｑ对了墙壁跪着也发楞，于是两手扶着空板凳，慢慢的站起来，仿

佛觉得有些糟 [236, c.27]。 

ĀQ duìle qiángbì guìzhe yě fālèng, yúshì liǎngshǒu fúzhe kōng bǎndèng, 

màn man de zhàn qǐlái, fǎngfú juédé yǒuxiē zāo.  

ʻАQ завмер, стоячи на колінах перед стіною, потім він, опираючись 

руками про порожню лаву, повільно підвівся, ніби погано себе почувавʼ.  

饿了三天，火气又降下去，身上软得像皮糖似的 [235, c.37]。 

Èle sān tiān, huǒqì yòu jiàng xiàqù, shēnshang ruǎn de xiàng pí táng shì de.  

ʻВін голодував три дні, і жар спав, тіло було м'яким, наче м'яка 

цукеркаʼ. 
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Слід зазначити, що у китайській мові відсутні відносні сполучники, 

оскільки, згідно з типологічною особливістю, неможливо поставити 

визначення в постпозицію до означуваного. Відповідно, видається 

неможливим створення речень з постпозитивними до головної частини 

підрядними з’ясувальними і означальними, оскільки у китайській мові не 

існує сполучників або сполучних слів, похідних від питальних займенників, 

співвідносних зі сполучними словами хто, який, що. При формуванні речень 

з підрядними означальними ціле речення ставиться в позицію 

препозитивного означення і оформляється часткою 的 de. Наприклад:  

这是他猜不出的一个秘密。 

Zhè shì tā cāi bù chū de yīgè mìmì.  

ʻЦе загадка, яку він не зміг розгадатиʼ. (букв. Це він не зміг розгадати 

загадку). 

Як бачимо, сурядні та підрядні сполучники в китайській мові 

виражають найрізноманітніші відношення між предметами, явищами 

дійсності, в тому числі такі, як детермінантні відносини, причинні, умовні, 

допустові та ін. Смисловий обсяг деяких сполучників, використовуваних у 

складному реченні, досить великий. Ці сполучники здатні поєднувати у собі 

основне значення з додатковим, що дозволяє їм передавати тонкі смислові 

відтінки та значно розширює сферу їх використання.  

В. І. Горєлов вказує, що іноді у китайській мові функцію сполучників 

виконують прийменники з післяйменниками. Ці сполучення вживаються у 

функції сполучників у складнопідрядних реченнях, що виражають часові 

відношення. У ролі сполучників використовуються такі сполучення 

прийменників : 在。。。以前 – до того як; 在。。。以后 – після того як; 自

从。。。以来  – з тих пір як і інші. [68，с. 78]. У підрядному реченні 

прийменники 在，自从 завжди ставляться на початку речення, а 以前, 以后,

以来，时候 завершують речення. Наведемо приклади:  
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在我买你最漂亮的画以前，请你告诉我，你愿意不愿意嫁给我 [239, 

c.17]。 

Zài wǒ mǎi nǐ zuì piàoliang de huà zhīqián, qǐng nǐ gàosù wǒ, nǐ yuànyì bù 

yuànyì jià gěi wǒ.  

ʻДо того, як я куплю твою найкращу картину, прошу тебе сказати, чи 

хочеш ти вийти за менеʼ.  

在老大爷去世了以后，没有人照顾他的房子，有时候马太太来浇花 

[238, c.12]。 

Zài lǎo dàyé qùshìle yǐhòu, méiyǒu rén zhàogù tā de fángzi, yǒu shíhòu Mǎ 

tàitài lái jiāo huā.  

ʻПісля того, як дідусь помер, нікому було піклуватися про його 

будинок, іноді приходила тітонька Ма полити квітиʼ.  

我注意，自从我们搬家了以来，你的心情一直不好，你再也不开玩笑

[237, c.37]。 

Wǒ zhùyì, zìcóng wǒmen bānjiāle yǐlái, nǐ de xīnqíng yīzhí bù hǎo, nǐ zài yě 

bù kāiwánxiào.  

ʻЯ звернув увагу, що з тих пір, як ми переїхали, у тебе весь час 

поганий настрій, ти більше не жартуєш.ʼ 

 Розглядаючи питання про частиномовну приналежність зазначених 

сполучень прийменників, В. І. Горєлов вважає, що зазвичай не властиве тому 

чи іншому слову використання у якості засобу з'єднання мовних елементів не 

означає перехід цього слова у розряд сполучників. Оскільки прийменникові 

поєднання, виступаючи в певних синтаксичних побудовах як засіб з'єднання 

частин складного речення, не набувають при цьому властивих сполучникам 

особливостей (зокрема, не розширюють свої позиційні можливості), дане 

явище доцільно розглядати як випадок розширеного вживання 

прийменникових поєднань. Розширене вживання прийменникових поєднань 

треба розуміти як своєрідне використання цих службових слів у незвичній 
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для них функції. Тут синтаксис, прагнучи подолати морфологію, 

використовує мовний засіб всупереч його морфологічній характеристиці 

[68，с.78].  

Крім сполучників до засобів зв'язку в складних реченнях у китайській 

мові відносяться сполучникові частки, які є службовими словами, що 

виражають відносини між однорідними членами речення, а також між 

частинами складних синтаксичних одиниць [68，с.79]. У складних реченнях 

сполучникові частки разом із сполучниками, а іноді самостійно висловлюють 

різноманітні відносини — єднальні, протиставні, зіставні, співвідносно-

з’ясувальні, тимчасові, умовні, допустові та пропорційні.  

Синтаксична сутність цих слів як засобу поєднання структурних 

елементів простого речення або частин ускладненого і складного речень 

очевидна [232]. Однак морфологічну сутність сполучникових часток вчені 

розуміють по-різному і відносять їх до різних лексико-граматичних 

категорій. Так, Ван Лі не вважав цю категорію слів сполучниками і 

пропонував відносити їх до прислівників. Учений назвав їх 关系副词 guānxì 

fùcí «релятивні прислівники» [224, c.265]. Люй Шусян слова 也，又，就，还 

та деякі інші включає у число допоміжних слів з обмежувальним значенням, 

але тут же, в дужках, називає їх прислівниками [229，c26] . Лі Цзиньсі 

докладно розглядає функції цих слів як у простому, так і в складному 

реченні. Він відносить всі зазначені слова до сурядних сполучників [218].  

В.І. Горєлов у своїй монографії «Теоретична граматика китайської 

мови» вважає, що розглянутий клас слів, які відрізняються від прислівників, 

має ряд особливостей, властивих цим словам і відрізняє їх від сполучників. 

Учений вказує, що у сучасній китайській мові поряд з прислівниками 就 тоді 

ж, негайно ж; 才 тільки тоді, лише тоді; 还 ще, все ще 也 теж, також і 

деякими іншими існують співпадаючі з ними службові деривати. Останні тим 
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і відрізняються від прислівників, що вже у значній мірі втратили своє 

початкове дійсне значення і набули значення службової частини мови. 

Прислівник як знаменна частина мови здатний виступати у якості 

окремого члена речення, в той час як сполучниковіні частки не відіграють 

самостійної синтаксичної ролі, тобто не є членами речення. Слова зазначеної 

групи, набуваючи значення службової частини мови, тим не менш, не можуть 

бути віднесені до сполучників. В. І Горєлов пояснює це тим, що ці службові 

слова мають порівняно зі сполучниками менший ступінь драматизації. 

Вчений, розглядаючи причини неможливості зарахування сполучникових 

часток до сполучників, вказує на таку особливість розглянутих слів, яка 

полягає в тому, що в складному речення вони можуть займати місце тільки 

перед присудком головного речення, в той час як сполучники, 

використовувані в головному реченні, як правило, розміщуються перед 

підметом. Нарешті, не можна ототожнювати ці службові слова зі 

сполучниками ще й тому, що сполучники є більш досконалим засобом 

підрядності речень [68, c.80]. 

Такі службові слова як 就，便，才 , будучи засобом з'єднання 

предикативних одиниць у складних реченнях, разом з тим вносять у речення 

додаткові лексичні значення. Вони займають проміжне положення між 

прислівниками, з одного боку, і сполучниками, з іншого. За своїм 

походженням і додатковим лексичним значенням аналізовані слова тяжіють 

до прислівників, а за своєю синтаксичною функцією — до сполучників. Вони 

вже перестали бути прислівниками, але ще не перейшли до розряду 

сполучників. Враховуючи двоїсту природу слів даного типу, що поєднують у 

собі риси різних лексико-граматичних класів, а також проміжне положення, 

займане ними у системі засобів зв'язку китайської мови, В. І. Горєлов 

пропонує називати їх частками сполучного типу (сполучниковими частками) 

[68, c.81]. До сполучникових часток учений відносить такі службові слова:  

也，亦 и, а також, і до того ж;  
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又，且 і, знову ж, і знову-таки;  

还，尚 ще, все ще;  

也，都，总 все ще, все-таки, все одно;  

却，则 а, але, проте, однак, все-таки, а тим не менше;  

就，便，即 і, і тоді, і тоді ж;  

才，方，始 і тільки тоді, і лише тоді;  

越。。。越，愈。。。愈 чим ... тим, чим більше ... тим більше, чим 

більше ... тим сильніше;  

既。。。也，既。。。亦，既。。。又，既。。。且 і ... і 

Наведемо кілька прикладів БСР зі сполучниковими частками:  

吃完，有好买卖呢就拉一两个，没有呢，就收车 [236, c.17]。 

Chī wán, yǒu hǎo mǎimài ne jiù lā yī liǎng gè, méiyǒu ne, jiù shōu chē.  

ʻКоли він доїсть, якщо буде добра торгівля, тоді притягне один-два 

(вози), якщо не буде, тоді залишить собіʼ. 

 У даному БСР службове слово 就  виступає в ролі сполучникової 

частки зі значенням наслідку і є лексичним засобом з'єднання підрядних 

речень.  

美玲走了，他才明白，美玲是他理想的姑娘 [237, c.17]。 

Měilíng zǒule, tā cái míngbái, měilíng shì tā lǐxiǎng de gūniáng.  

ʻМей Лін пішла, лише тоді він зрозумів, що Мей Лін дівчина його 

мріїʼ.  

 У наведеному прикладі засобом зв'язку ПО у складі БСР є 

сполучникова частка 才, що уводить значення дії, яка стався із запізненням. 

大家尊重他，都把他做成红人，他却还是明白这不公平的 [239, c.15]。 

Dàjiā zūnzhòng tā, dōu bǎ tā zuò chéng hóng rén, tā què míngbái zhè bù 

gōngpíng de.  
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ʻВсі шанували його, він перетворився на загального улюбленця, все ж 

він розумів, що це нечесноʼ.  

У даному БСР в якості засобу зв'язку ПО виступає сполучникова частка 

却, яка виражає протиставні відношення.  

雪越下天越黑，看不见路，就好不容易迷路 [235, c.33]。 

Xuě yuè xià tiān yuè hēi, kàn bùjiàn lù, jiù hǎobù róngyì mílù.  

ʻЧим сильніше йшов сніг, тим темніше ставало небо, не було видно 

дороги, і легко було заблукатиʼ.  

У наведеному прикладі сполучникові частки 越 ... 越  виражають 

відношення порівняння.  

他说了好几遍，我都不懂为什么要走的是我，不是他 [239, c.14]。 

Tā shuōle hǎojǐ biàn, wǒ dū bù dǒng wèishéme yào zǒu de shì wǒ, bùshì tā.  

ʻВін сказав багато разів, я все одно не зрозумів, чому піти повинен я, а 

не вінʼ.  

У даному БСР сполучникова частка 都  виражає значення 

протиставлення.  

Серед особливостей засобів зв'язку у китайських багатокомпонентних 

складних реченнях слід відзначити наявність контактних засобів зв'язку, які 

маркують речення як БСР, тобто вони сигналізують про наявність мінімум 

трьох предикативних одиниць [169, с. 48]. У російській та українській мовах 

контактні засоби зв'язку можливі в усіх моделях багатокомпонентних 

складних речень і спостерігаються як у БСР зі складносурядною 

структурною основою, так і зі складнопідрядною структурною основою. Що 

ж стосується китайської мови, то, згідно зі спостереженнями                      

В.О. Курдюмова, подібний тип зв'язку є особливістю розмовної мови [119, 

c.422]. Однак у нашому мовному матеріалі в БСР з сурядністю й підрядністю 

представлено невелику кількість речень з контактними сполучниками. 

Контактні сполучники представлено в наступних комбінаціях:  
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- протиставний сполучник 但 + підрядний сполучник мети 为了,  

- протиставний сполучник 但 + підрядний союз причини 因为. 

Наприклад: 

赵秀也想靠着寄存箱子的渊源，亲身去拜访举人老爷的，但为了不失

却辫，所以也中止了 [236, c.77]。 

Zhào Xiù yě xiǎng kàozhe jìcún xiāngzi de yuānyuán, qīnshēn qù bàifǎng 

jǔrén lǎoyé de, dàn wèile bu shique biàn, suǒyǐ yě zhōngzhǐle.  

ʻЧжао Сю теж хотів, покладаючись на збереження валізи, особисто піти 

провідати старого чиновника, але через те, що була небезпека залишитися 

без коси, він зупинився на півдорозіʼ.  

В даному трикомпонентному БСР з сурядністю і підрядністю підрядне 

мети знаходиться в інтерпозиції до другого головного. Сурядний сполучник 

但 і підрядний сполучник 为了 мають контактне розташування. 

这老爷本姓白，但因为合城里只有他一个举人，所以不必再冠姓 [238, 

c.47]。 

Zhè lǎoyé běnxìng Bái, dàn yīnwèi hé chéng lǐ zhǐyǒu tā yīgè jǔrén, suǒyǐ 

bùbì zài guān xìng.  

ʻУ діда було прізвище Бай, але оскільки в усьому місті він був єдиним 

чиновником, то прізвище додавати було не потрібноʼ. 

Даний приклад також є трикомпонентним БСР з сурядністю і 

підрядністю, в якому контактними сполучниками є протиставний сполучник 

但, що з'єднує дві головні ПО, і сполучник причини 因为, який оформляє 

підрядне речення. 

Слід зазначити, що дана комбінація сполучників нетипова для писемної 

китайської мови. Крім того, БСР з контактними сполучниками були 

зафіксовані лише в прозі Лу Сіня і Лао Ше. Оскільки обидва письменники 

були родоначальниками сучасної писемної китайської мови, заснованій на 
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розмовній мові байхуа ( 白 话 ) на противагу веньяню ( 文 言 ), можна 

припустити, що ці автори у своїх творах навмисно використовували 

конструкції, властиві розмовній мові. 

У дібраному нами мовному матеріалі були відзначені випадки 

дублювання протиставного сполучника 但 是 （ 但 ） але, проте 

сполучниковим прислівником 却 , що має таке саме значення. В якості 

прикладу наведемо наступні речення: 

船的使命，赵家本来是很秘密的，但茶坊酒肆里却都说，革命党要进

城，而举人老爷到我们乡下来逃难了 [236, c.18]。 

Chuán de shǐmìng, Zhào jiā běnlái shì hěn mìmì de, dàn chá fāng jiǔsì lǐ què 

dōu shuō, gémìng dǎng yào jìn chéng, er jǔrén lǎoyé dào wǒmen xiāng xiàlái 

táonànle. 

ʻМісія корабля для родини Чжао була таємницею, але в чайній і 

винному магазині казали, що партія Гоміньдан повинна увійти в місто, і пан 

кандидат утік до нас в селоʼ. 

阿Ｑ正羞愧自己画得不圆，但那人却不计较，他们早已掣了纸笔去，

许多人又将他第二次抓进栅栏门 [236, c.23]。 

ĀQ zhèng xiūkuì zìjǐ huà dé bù yuán, nà rén què bù jìjiào, tamen zǎoyǐ chèle 

zhǐ bǐ qù, dàn xǔduō rén yòu jiāng tā dì èr cì zhuā jìn zhàlán mén.  

ʻАQ дійсно соромився, що в нього не вийшло коло, але люди були до 

нього поблажливі, вони давно вже дістали пензлика, і багато збиралося 

вдруге прийти до ньогоʼ. 

 У наведених прикладах бачимо протиставний сполучник 但 , який 

уводить другу предикативну одиницю, і дублює її сполучниковий прислівник 

却, переклад якого опускається. Сурядний сполучник 却 в реченні завжди 

займає місце після підрядного, тоді як сполучник 但 завжди ставиться перед 

підметом. Таке дублювання лексичних засобів застосовується для посилення 

протиставлення дій у реченнях. 
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 Слід зазначити, що не всі сполучники і сполучникові слова, що 

функціонують у сучасній китайській мові, наявні в дібраному нами мовному 

матеріалі. Це пояснюється існуванням великої кількості відмінностей між 

китайською усною та китайською писемною мовою. Не всі сполучники та 

сполучникові слова, що вживаються в усному мовленні, наявні у писемній 

мові та навпаки. У Таблиці 2.1 представляємо відсоткове співвідношення 

основних сурядних і підрядних засобів зв'язку, що функціонують у 

китайській художній прозі.  

Як бачимо з Таблиці 2.1, серед сурядних засобів зв’язку в БСР 

найчастіше вживаються сполучники 就，但是，可是，而，不过, сполучні 

частки 却，也, а серед підрядних – 因为，为了，要是，虽然, післяйменник 

的时候. 

Таблиця 2.1 

Співвідношення сурядних та підрядних засобів зв’язку у 

китайській художній прозі 

Сурядні 

засоби зв’язку 
% 

Підрядні засоби 

зв’язку 
% 

就  31% 因为 21% 

但是（但） 20,3% 为了 17,2% 

可是（可） 11,6% 的时候 14,4% 

而 9% 要是 13% 

不过 8,1% 虽然 10,4% 

却 6% 像（像…似的） 6,2% 

也 4,4% 在…以前 5% 

而且 3,3% 仿佛 3,1% 

还是 2,5% 以后 3% 

并 1,8% 越…越 2,1% 

都 1,2% 由于 2% 

不是。。。而是 0,8% 既然…那么 1,5% 

  假如 1,1% 
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2.3. Асиндетичні засоби зв'язку 

 

До асиндетичного способу з'єднання предикативних одиниць у складі 

китайських БСПР належать інтонація і порядок розташування частин 

речення.  

 

2.3.1. Інтонаційні особливості у багатокомпонентних складних 

реченнях  

 

Інтонація входить у систему звукових засобів китайської мови і бере 

участь у вираженні смислового та емоційного змісту висловлювання. 

Змісторозрізнювальні можливості інтонації проявляються у межах 

висловлювання у взаємодії з його синтаксичною структурою, лексичним 

складом і смисловими зв'язками в контексті. 

Інтонація відіграє важливу роль у китайському двоскладному реченні, 

оскільки поєднує предикативні одиниці в єдине ціле і формує його загальний 

інтонаційний малюнок. Яким би об'ємним не було складне речення, воно 

обов'язково характеризується інтонаційною завершеністю. К.Ф. Шульжук 

указує, що інтонація виражає різні семантичні відношення між частинами 

складного речення (темпоральні, зіставні, протиставні та ін.) [208]. За 

спостереженнями В.О. Бєлошапкової, найбільші розрізнювальні можливості 

інтонації проявляються в простих висловлюваннях, не ускладнених 

перерахуванням, зіставленням, прислівниковими і дієприслівниковими 

зворотами, частками, сполучниками, вигуками, тобто такими лексико-

синтаксичними засобами, які визначають однозначність висловлювання. Що 

ж стосується простих висловлювань, ускладнених перерахованими вище 

конструкціями, а також у складних висловлюваннях можливості інтонації в 

більшій мірі залежать від синтаксису і в основному зводяться до 
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встановлення смислової ієрархії важливості окремих частин висловлювання, 

до зміни або конкретизації синтаксичного зв'язку між ними [28, c.781].  

Чим складніше синтаксична структура висловлювання, тим 

різноманітніші інтонаційні можливості встановлення смислової ієрархії 

важливості окремих частин висловлювання. [28,c.786] 

Однак інтонаційні особливості китайської мови дуже відрізняються від 

російської або української наявністю у словах не наголосу, а тону. Відомо, 

що у китайській мові тон несе на собі основне функціональне навантаження і 

виконує смислорозрізнювальну роль у слові. Отже, будь-яке накладання 

інтонації на речення не повинно змінювати тональну характеристику 

морфем, що входять до нього. 

Варто зазначити, що фонетичний аспект китайської мови вивчений 

досить детально як китайськими вченими, так і східнослов’янськими 

лінгвістами. Ще у третьому столітті було відкрито формулу складу, 

складалися словники рим. У п'ятому столітті вперше було згадано чотири 

тони, складалися фонетичні таблиці, було винайдено транскрипцію 

китайських слів. Значні дослідження з фонетики були проведені в Китаї в ХХ 

столітті, коли була створена сучасна буквена система запису ієрогліфів.  

Що ж стосується східнослов’янських учених, то слід відзначити 

значний внесок у розвиток теорії фонетики А.М. Карапетьянца [104], який 

розвивав теорію складу, О.М. Алексахіна [7], котрий довів помилковість 

багатьох традиційних уявлень про китайську фонетичну систему, 

М.О. Спешнєва [168], який структурував усі існуючі положення про 

фонетичну систему сучасної китайської мови, Є.В.Гобової [65], яка дослідила 

фонологічні особливості безсполучникового зв'язку у китайських реченнях. 

Однак до сьогодні немає досліджень, які дозволяють визначити роль 

інтонації у БСР та особливості інтонування предикативних одиниць у складі 

БСР. Тим не менш, на наш погляд, це питання дуже важливе в загальній 

системі опису засобів зв’язку БСР у сучасній китайській мові.  
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При розгляді питання завершення у китайській мові М.О.Спешнєв 

уводить поняття «регістр» і зазначає, що у китайській мові інтонаційними 

засобами служать регістрові можливості мови і як окремий випадок - 

особливий спосіб виголошення тону останнього складу синтагми або речення 

[168, c.107]. Так, користуючись поняттями тону і регістру, розглянемо 

інтонацію завершення в БСР китайської мови.  

这时他猛然间看见赵大爷向他奔来，而且他手里捏着一支大竹杠 [236, 

c.19]。 

Zhè shí tā měngrán jiān kànjiàn lǎo dàyé xiàng tā bēn lái, érqiě shǒu lǐ niēzhe 

yī zhī dàzhú gàng .  

ʻВ цей час він побачив, (що) старий біжить до нього, і (що) в руках він 

тримає велике бамбукове коромислоʼ.  

Даний приклад є розповідним БСР. Відомо, що наприкінці розповідних 

речень інтонація знижується, тобто, вимовляється більш низьким тоном. 

Проте у наведеному прикладі останнє слово саме собою вимовляється з 

четвертим (низхідним) тоном. Таким чином, інтонація завершення у даному 

реченні виражається як низхідним тоном, так і низьким регістром. Це саме 

спостереження стосується і БСР, що закінчуються модальними частками, які 

слідують за словом з низхідним тоном, оскільки модальні частки не мають 

тону. Наприклад: 

其实举人老爷和赵秀才素不相能，在理本不能有"共患难"的情谊，况且

邹七嫂又和赵家是邻居，见闻较为切近，所以大概该是伊对的 [239, c.42]。 

Qíshí jǔrén lǎoyé hé Zhào xiùcái sù bù xiāng néng, zài lǐ běn bùnéng yǒu 

"gòng huànnàn" de qíngyì, kuàngqiě Zōu qīsǎo yòu hé Zhào jiā shì línjū, jiànwén 

jiàowéi qièjìn, suǒyǐ dàgài gāi shì yī duì de  .  

ʻНасправді, пан кандидат і студент Чжао не могли порозумітися, не 

могли налагодити дружні стосунки, крім того, тітонька Цзоу і сімейство 
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Чжао були сусідами, багато знали один про одного, тому, ймовірно, це було 

правильноʼ.  

Речення закінчується модальною часткою 的 , яка читається 

нейтральним тоном і слідує за словом 对, що читається з низхідним тоном. 

Отже, в даному прикладі так само співпадають і тон, і регістр, вони разом 

утворюють завершальну інтонацію речення. 

Інше інтонаційне оформлення спостерігається у БСР, які закінчуються 

словами з першим, другим або третім тоном. 

他虽然早知道秀才盘辫的大新闻，但总没有想到自己可以照样做，现

在看见赵司晨也如此，才有了学样的意思，定下实行的决心 [236, c.13] 。 

Tā suīrán zǎo zhīdào xiùcái pán biàn de dà xīnwén, dàn zǒng méiyǒu 

xiǎngdào zìjǐ kěyǐ zhàoyàng zuò, xiànzài kànjiàn zhào sī chén yě rúcǐ, cái yǒule 

xué yàng de yìsi, dìng xià shíxíng de juéxīn  .  

ʻХоча він давно знав спосіб заплітання коси у студента, але ніколи не 

міг подумати, що сам може зробити, а коли з'явилося бажання це повторити, 

взяв себе в руки і наповнився рішучістюʼ.  

У даному прикладі останнє слово у реченні вимовляється першим 

(рівним) тоном. При зниженні інтонації наприкінці речення зміниться тон 

слова, а значить, і його значення. Таким чином, для вираження інтонації 

завершення необхідно змінити регістр на більш низький, не змінюючи при 

цьому тон. Отже, речення буде вимовлятися з рівною інтонацією у більш 

низькому регістрі, що свідчить про завершення речення. Цей принцип діє і 

для БСР, які закінчуються словами з другим і третім тоном. 

河上有一条小船儿，小船儿上坐着个老头儿，他就拿着一根钓鱼竿儿

在钓鱼 [239, c.27] 。 

Héshàng yǒu yītiáo xiǎochuán er, xiǎochuán er shang zuòzhe gè lǎotóu er, tā 

jiù názhe yī gēn diàoyú gān er zài diào yú  .  



 
 

 
 

90 

ʻНа річці був човен, в човні сидів старий, і він, тримаючи вудку, ловив 

рибуʼ.  

Останні слова цього речення читаються другим (висхідним) тоном, що 

істотно ускладнює сприйняття кінця висловлювання. В такому випадку 

регістр зміщується на більш низький, тон слова не змінюється, отже, 

зберігається потрібне значення слова, не перекручений зміст речення.  

这一种可怜的眼光，是阿Ｑ从来没有见过的，一见之下，又使他想起

如六月里喝了雪水 [236, c.13]。 

Zhè yī zhǒng kělián de yǎnguāng, shì ā Q cónglái méiyǒu jiànguò de, yī jiàn 

zhī xià, yòu shǐ tā xiǎngqǐ rú liù yuè lǐ hēle xuě shuǐ  .  

ʻЦей нещасний погляд, такий АQ ніколи не бачив, і він одразу згадав, 

як у червні пив талу водуʼ.  

Останні слова у даному прикладі читаються третім (низхідно-

висхідним) тоном, що так само перешкоджає визначенню кінця речення у 

потоці мови. У цьому випадку, як і у попередньому, регістр зміщується на 

більш низький і свідчить про закінчення розповідного БСР. 

Варто зазначити, що дані спостереження відносяться не тільки до 

інтонації завершеності у багатокомпонентних складних реченнях, але й до 

інтонування предикативних одиниць всередині БСР. Так, у російській і 

українській мовах у реченнях з багатокомпонентною сурядністю, залежно 

мети висловлювання, інтонація між ПО може як зменшуватися, так і 

збільшуватися. У китайській мові таке варіювання інтонації неможливе без 

зміни тону на слові. Отже, для інтонаційного розмежування ПО у складі 

БСР необхідно змінювати регістр вгору або вниз. Так, наприклад, при 

однорідній супідрядності або багатокомпонентній сурядності під час 

виголошення останнього слова у ПО тон не змінюється, але слово 

вимовляється у більш високому регістрі порівняно з іншою частиною 

речення, наприклад:  
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我尽量早点儿来了，但她不太愉快，我们就谈着慢走了 [238, c.7]。 

Wǒ jǐnliàng zǎodiǎn er láile , dàn tā bù tài yú kuài , wǒmen jiù tánzhe 

màn zǒule  .  

ʻЯ зо всіх сил намагався прийти раніше, але вона була не дуже рада, і 

ми, розмовляючи, повільно пішлиʼ.  

У даному прикладі, який представляє трикомпонентне БСР з 

сурядністю, перша ПО закінчується другим тоном, то є висхідною 

інтонацією, друга ПО закінчується четвертим тоном, то є спадною 

інтонацією. При інтонації перерахування вимовляємо останні слова у більш 

високому регістрі. Остання ПО закінчується словом з третім (низхідно-

висхідним) тоном. Як уже говорилося вище, у такому разі, не змінюючи тон, 

вимовляємо слово у низькому регістрі. 

Не менш важливу роль в інтонаційному оформленні китайських БСР 

відіграє пауза. М.О. Спешнєв зазначає, що пауза у потоці мовлення може 

зустрічатися з різних причин, і виділяє граматичні та логічні паузи [168, 

с.108]. У китайських БСР граматична пауза залежить від розділового знака, 

на місці якого вона утворюється. Так, пауза робиться на місці крапки, більш 

довгі паузи можна спостерігати на місці тире, двокрапки, крапки з комою. 

Трохи коротше робиться пауза при комі. Оскільки тире, двокрапки і крапка з 

комою є показниками безсполучникових БСР, які не є предметом даного 

дослідження, то розглянемо інтонаційну паузу як складову на наступному 

прикладі: 

在晴明无风的时候║，天气虽是干冷│，可是路旁增多了颜色 [238, 

c.22]。 

Zài qíngmíng wú fēng de shíhòu, tiānqì suī shì gānlěng, kěshì lù páng zēng 

duōle yánsè.  
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ʻКоли настав ясний безвітряний день, хоча погода була сухою і 

холодною, на вулиці додалося фарбʼ. 

Наведений приклад є трикомпонентним БСР, в якому перша ПО є 

підрядним часу, оформленим прийменниками在。。。的时候. Відзначаємо, 

що у китайських БСР пауза після підрядного часу або умови довші, ніж між 

іншими предикативними одиницями.  

Таким чином, аналіз дібраного матеріалу показав залежність 

інтонування БСР від тонової характеристики слів, що розміщуються 

наприкінці ОП та у абсолютному кінці речення. Крім того, було 

аргументовано важливість регістра при інтонації перерахування у 

багатокомпонентному сурядному реченні або однорідній супідрядності.  

 

 

2.3.2 Порядок розташування частин у багатокомпонентних 

складних реченнях 

 

 Як зазначає В.О. Бєлошапкова, комунікативна організація складного 

речення виявляє максимальну спільність з простим реченням: воно 

оформляється як єдине комунікативне ціле. Частини складного речення у 

комунікативному аспекті протистоять простим реченням тим, що не мають 

комунікативної цілісності [29, c.723]. Комунікативні одиниці, утворені 

складними і простими реченнями, мають багато подібних рис. Однак, за 

спостереженням B.О. Бєлошапкової, порядок слів у частинах складного 

речення іноді відрізняється від порядку слів в аналогічних за синтаксичною 

будовою і змістом простих речень. Крім того, у складному реченні російської 

та української мов виникає специфічна проблема порядку частин [29, c.724]. 

Щодо можливого розташування частин, який визначається властивостями 

сполучників, В.О. Бєлошапкова поділяє складні речення на два типи:  
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l) структури гнучкі, що допускають варіативність порядку частин 

(препозиція, інтерпозиція і постпозиція);  

2) структури негнучкі, у яких неможлива перестановка частин без 

відділення сполучника або сполучного слова від другої частини і неможлива 

вставка однієї частини в іншу [29, c.728].  

Ці спостереження можливо застосувати і до складних речень у 

китайській мові. Щодо порядку розташування ПО у китайських 

елементарних складних реченнях слід зазначити, що в більшості випадків він 

є фіксованим, де підрядне речення передує головному. Наприклад:  

他因为没有钱，所以今天无法吃饭。 

Tā yīnwèi méiyǒu qián, suǒyǐ jīntiān wúfǎ chīfàn.  

ʻЧерез те, що не було грошей, він сьогодні не зможе поїстиʼ.  

他给我打电话的时候，我就告诉他。 

Tā gěi wǒ dǎ diànhuà de shíhòu, wǒ jiù gàosù tā.  

ʻКоли він мені подзвонить, я йому повідомлюʼ.  

为了挣多钱，他每天开夜车，加班。 

Wèile zhēng duō qián, tā měitiān kāiyèchē, jiābān.  

ʻЩоб заробити більше грошей, він щодня працює допізна, бере 

понаднормову роботуʼ. 

Наведені приклади є елементарними складнопідрядними речення. У 

першому реченні використовується складний сполучник 因为...所以, перша 

частина якого оформляє підрядне речення, а друга – головне, роблячи, таким 

чином, неможливим перестановку предикативних одиниць. У другому 

прикладі перша предикативная одиниця є підрядним часу, оформленим 

післялогом 的时候. За правилами китайської граматики, підрядне речення 

часу, оформлене післялогами 的时候, 以后, 以前 та ін., займає виключно 

препозицію відносно головної частини у складному реченні. Дані речення є 

прикладами негнучких структур. Що стосується третього речення, воно є 
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реченням з підрядними причини, що знаходяться у препозиції до головного. 

Така побудова речень є типовим для китайського синтаксису. 

Однак припустимо поміняти місцями предикативні одиниці, 

поставивши підрядне речення в постпозицію до головного (他每天开夜车，

加班，为了挣多钱)。Таким чином, складнопідрядне речення з підрядними 

причини є елементарним складним реченням гнучкої структури.  

Що ж стосується китайських БСР, то, завдяки різноманітним типам 

зв'язку, в них можна спостерігати різне розташування ПО.  

你不喜欢我的身材就算了，又有别人呢 [237, c.17] ！ 

Nǐ bù xǐhuān wǒ de shēncái jiùsuànle, you yǒu biérén ne!  

ʻ(Якщо) тобі не подобається моя фігура, то заспокойся, адже є багато 

інших людей!ʼ 

 Даний приклад БСР з сурядністю і підрядністю складається з трьох 

предикативних одиниць. Підрядне речення 你不喜欢我的身材 знаходиться в 

препозиції до головного 就算了 і утворює з ним блок. В даному реченні 

можливий варіант перестановки предикативних частин, таким чином, щоб на 

першу позицію винести третю ПО: 又有别人呢，你不喜欢我的身材就算了! 

如果没找到你，也许我会继续结婚，离婚，在结婚，然后我又离婚 [238, 

c.3]。 

Rúguǒ méi zhǎodào nǐ, yěxǔ wǒ huì jìxù jiéhūn, líhūn, zài jiéhūn, ránhòu wǒ 

yòu líhūn.  

ʻЯкби я тебе не зустрів, то, можливо, так і продовжував би 

одружуватися, розлучатися, знову одружуватися, і потім я знову розлучивсяʼ.  

 У цьому БСР з сурядністю і підрядністю, що складається з трьох ПО, 

підрядне 如果没找到你  у препозиції до головного. Це речення гнучкої 

структури, оскільки можна підрядне речення поставити у постпозицію двом 

головним: 也许我会继续结婚，离婚，在结婚，然后我又离婚, 如果没找到你 
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Можливі перестановки предикативних частин і у деяких БСР з 

багатокомпонентною сурядністю. Наприклад: 

又我买菜，又你买，又我们一起在饭馆吃午饭 [239, c.37]。 

Yòu wǒ mǎi cài, yào nǐ mǎi, yòu wǒmen yīqǐ zài fànguǎn chī wǔfàn.  

ʻІ я купую їжу, і ти купуєш, і ми разом обідаємо в ресторані.ʼ  

 Приклад представляє трикомпонентну сурядність, в якій три ПО 

з'єднані сполучниковою часткою 又 . Це речення є гнучкою відкритою 

структурою, у якій можна міняти місцями предикативні одиниці без зміни 

змісту речення. Проте така побудова є нетиповою для писемної китайської 

мови, оскільки БСР з сурядністю часто є реченнями закритої структури. 

Наприклад: 

你的意思很清楚，可是我还需要时间，那么我们还考虑一下 [239, 

c.18] 。 

Nǐ de yìsi hěn qīngchǔ, kěshì wǒ hái xūyào shíjiān, nàme wǒmen hái kǎolǜ 

yīxià. 

ʻЗміст мені зрозумілий, але мені ще потрібно час, і тоді ми ще трохи 

поміркуємо. ʼ 

Дане речення з трикомпонентною сурядністю є прикладом негнучкою 

структури, оскільки предикативні одиниці є часовою послідовністю. 

Перестановка частин речення неможлива без втрати його сенсу. Наведемо ще 

приклад БСР гнучкої структури:  

他很生气因为被偷走了钱包，他就不知道怎么买回票 [237, c.34]。 

Tā hěn shēngqì yīnwèi bèi tōu zǒule qiánbāo, tā jiù bù zhīdào zěnme mǎi huí 

piào.  

ʻВін був дуже сердитий, бо вкрали гаманець, і він не знав, як купити 

зворотний квиток.ʼ  

Це чотирикомпонентне БСР з сурядністю і підрядністю, у якому 

підрядні речення знаходяться в постпозиції до головним і утворюють з ними 

блоки. БСР є реченням гнучкої структури, оскільки всередині блоків 
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можливо поміняти місцями ПО і поставити підрядні речення в препозицію до 

головних:  

因为被偷走了钱包他很生气，并怎么买回票他就不知道。 

Yīnwèi bèi tōu zǒule qiánbāo tā hěn shēngqì, bìng zěnme mǎi huí piào tā jiù 

bù zhīdào.  

ʻТому що вкрали гаманець, він був дуже розлючений, і як купити 

зворотний квиток, він не знав.ʼ 

У якості прикладу негнучкою структури можна навести наступний:  

很想去可他不能去，因为害怕其他不理解他 [238, c.32]。 

Hěn xiǎng qù kě tā bùnéng qù, yīn wéi hàipà qítā bù lǐjiě tā.  

ʻДуже хотів піти, але він не міг піти, тому що боявся, що інші не 

зрозуміють його. ʼ 

 Даний приклад є чотирикомпонентним БСР з сурядністю і 

послідовною підрядністю. Підрядні ПО 因为害怕其他不理解他 знаходяться в 

постпозиції до головного речення. У даному реченні неможливо переставити 

частини речення без втрати сенсу. Таким чином, можливості перестановки 

частин у БСР у китайській мові, як і у ЕСР, обмежені та залежать, по-перше, 

від характеру відносин між ПО у реченнях зі складнопідрядною структурною 

основою і однорідними підрядними, тобто від відкритості/закритості 

структури. А по-друге, від типу підрядних речень у БСР з підрядним 

зв'язком.  
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Висновки до розділу ІІ 

 

Аналіз особливостей вживання синдетичних й асиндетичних засобів 

зв’язку, що існують між предикативними частинами у китайських БСР, 

дозволив встановити наступне: 

1. Серед сурядних сполучників, які є засобами зв’язку предикативних 

одиниць у складі БСР, що пов’язані між собою сурядним зв’язком, найбільш 

частотними є: єднальні сполучники 就，而, протиставні 但是，可是，不过, а 

також сполучні частки 却，也. Серед підрядних сполучників найуживаніші: 

сполучник причини 因为，цільовий 为了，умовний 要是，допустовий 虽然, 

порівняльні 仿佛, 像. 

2. До підрядних сполучників відносимо цільові, причинові, умовні, 

допустові, порівняльні, часу.  

3. Слід зазначити, що у китайській мові відсутні відносні сполучники, 

оскільки, згідно з типологічною особливістю, неможливо поставити 

визначення у постпозицію до означуваного слова.  

4. Смисловий обсяг деяких сполучників, використовуваних у 

складному реченні, досить великий. Ці сполучники здатні поєднувати у собі 

основне значення з додатковим, що дозволяє їм передавати тонкі смислові 

відтінки та значно розширює сферу їх використання. 

          5. У китайській мові функцію сполучників можуть виконувати 

поєднання прийменників з післялогами (在。。。以前 – до того як; 在。。。

以后 – після того як; 自从。。。以来 – з тих пір як та інші). Як правило, ці 

сполучення вживаються у функції сполучників у складнопідрядних реченнях, 

що виражають часові відношення.  

6. Серед засобів зв'язку у БСР особливий клас становлять слова, що 

займають у сучасній китайській мові проміжне значення між прислівниками і 

сполучниками, так звані сполучникові частки (并, 才, 也, 还, 都, 便, 却, 越...越
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既...又 та інші). Однак не всі сполучники та сполучникові слова, що існують 

у сучасній китайській мові, функціонують у БСР. Сферою використання 

деяких з них є усна мова.  

7. У китайських багатокомпонентних складних реченнях слід 

відзначити наявність контактних засобів зв'язку, які є показником БСР, 

оскільки свідчать про наявність у них мінімум трьох предикативних одиниць. 

Контактні сполучники у китайській мові є ознакою розмовної мови, проте у 

нашому мовному матеріалі у БСР з сурядністю і підрядністю представлено 

невелику кількість речень з контактними сполучниками у наступних 

комбінаціях:  

протиставний сполучник 但 + підрядний сполучник мети 为了,   

протиставний сполучник 但 + підрядний сполучник причини 因为.  

Прикладів контактного розташування двох підрядних сполучників у 

нашому матеріалі не відзначено. 

8. У БСР сучасної китайської мови  наявне дублювання протиставного 

сполучника 但是（但）але, проте сполучниковим прислівником 却, що має 

таке саме значення. Таке дублювання лексичних засобів застосовується для 

посилення значення протиставлення у реченні. 

9. Аналіз асиндетичних засобів зв'язку ПО у китайських БСР, до яких, 

як відомо, відносяться інтонація і порядок розташування частин, показав: 

- інтонація входить у систему звукових засобів китайської мови та бере 

участь у вираженні смислового й емоційного змісту висловлювання. 

Смислорозрізнювальні можливості інтонації проявляються в межах 

висловлювання у взаємодії з його синтаксичною структурою, лексичним 

складом і смисловими зв'язками у контексті. Інтонаційні особливості 

китайської мови значно відрізняються від російської або української 

наявністю у словах тону. Наявність тону у китайських словах не дозволяє 

змінювати інтонацію при однорідних ПО у складі БСР або наприкінці 
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речення, оскільки зміна тону тягне за собою зміну значення слова. У такому 

випадку вводиться поняття «регістр».  

- Інтонація кінця у китайському БСР відзначається збереженням 

потрібного тону в останньому слові, але проголошенням його в більш 

низькому регістрі.  

- При інтонації перерахування тон в останньому слові ПО також 

зберігається, але саме слово вимовляється в більш високому регістрі. 

 - Особлива роль у китайських МСП належить інтонаційній паузі, яка 

може бути довшою або коротшою, залежно від знаку пунктуації, а також від 

характеру семантичного зв’язку між ПО. 

 До асиндетичного засобу зв'язку відноситься порядок розташування 

ПО у складі БСР. На відміну від ЕСР, де, в більшості випадків, порядок 

розташування предикативних частин фіксований, у БСР можна спостерігати 

різне розташування ПО залежно від типу підрядних, а також смислових 

відносин між предикативними одиницями. 
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РОЗДІЛ ІІІ. БАГАТОКОМПОНЕНТНІ СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ЗІ 

СПОЛУЧНИКОВИМ ТИПОМ ЗВ’ЯЗКУ У СУЧАСНІЙ      

КИТАЙСЬКІЙ МОВІ   

 

3.1 Типологія багатокомпонентних складних речень 

 

За своєю природою БСР здатні передавати найтонші відтінки думки, а 

саме ця семантична властивість пояснює їхню широку вживаність у художній 

прозі, як правило, в авторському мовленні. Через те що БСР становлять 

конструкції переважно писемного мовлення, то можна було б припустити, 

що у текстах сучасної китайської прози, мова яких байхуа, що первинно була 

розмовною, їхня кількість невелика, оскільки розмовне мовлення прагне до 

стислості й лаконічності, з одного боку, і до максимального спрощення 

сприймання мовлення співрозмовником, з іншого. Між тим, БСР досить 

часто представлені в художніх прозаїчних творах китайських письменників, 

що пояснюється особливостями їхньої семантики, яка формує типове 

значення і виражає різнобічні зв’язки об’єктивної дійсності й властивості 

пізнаваного об’єкта в їхній єдності. Так, статистичний аналіз показав, що на 

однієї сторінці тексту вживається у середньому 67% складних речень. 

Співвідношення елементарних та багатокомпонентних складних речень 

складає 61% та 39% відповідно. 

Перш ніж проаналізувати особливості функціонування БСР у сучасній 

китайській мові, необхідно розглянути їхню типологію, тим більше, що 

питаннями типології БСР у китайській мові досі не приділялась увага як 

східнослов’янськими, так і китайськими лінгвістами. Причина цього полягає 

не тільки в особливій складності досліджуваного нами питання, але й у 

складності знайти єдиний критерій для їх класифікації через 

багатовимірність структури таких речень. 
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Як вже відмічалося вище, аналізуючи структурні та семантичні 

особливості БСР, професор Г.Ф. Калашникова вперше розробляє найбільш 

повну класифікацію моделей БСР, докладно описує їх ознаки, структуру і 

семантику, встановлює закономірності їх побудови й особливості 

сполучуваності компонентів, що входять до їх складу. Відзначаючи той факт, 

що БСР містить всі властивості складного речення (комунікативну цілісність, 

«цільнооформленість», багатовимірність структури, багатошаровість 

семантики і т. ін.), проте Г.Ф. Калашникова виділяє особливі ознаки, властиві 

безпосередньо багатокомпонентним складним реченням. До них належать:  

1) мінімальна для кожної ускладненої конструкції кількість 

компонентів (більше двох);  

2) специфічний, властивий тільки багатокомпонентним складним 

реченням, характер зв’язку між компонентами;  

3) багатовимірність структури, що виявляється в здатності мати кілька 

рівнів членування;  

4) потенційні можливості предикативного ускладнення;  

5) зв’язок мінімум одного компонента з двома іншими;  

6) наявність невластивих для елементарних складних речень засобів 

зв’язку [98, с.9]. 

Щоб побудувати типологію багатокомпонентних складних речень, 

необхідно визначити основні моделі ускладнених конструкцій, тобто той 

зразок, еталон, за яким будуються такі речення, те «спільне, що виявляється в 

окремих формах цієї мови» [109, с.9]. Крім того, необхідно виявити типи 

БСР, що функціонують у китайській мові, і схарактеризувати систему їхніх 

моделей з погляду головних ознак. 

Г.Ф. Калашникова розглядає БСР у двох аспектах – у плані зовнішньої 

та внутрішньої сполучуваності. Під внутрішньою сполучуваністю вчена має 

на увазі сполучуваність компонентів, що утворюють БСР; під зовнішньою 

сполучуваністю розуміє функціонування синтаксичної одиниці у складі 
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тексту – конструкцій вищого порядку. Дослідницею відзначається процес 

«залучення синтаксичних відношень підрядності до сфери сурядних 

відношень у сурядно-підрядному реченні і взаємовплив сурядних відношень 

з підрядними в усіх схрещених БСР» [100, с.11]. Розглядаючи процес 

творення БСР, Г.Ф. Калашникова описує правила виникнення смислових 

блоків, прагне осягнути механізм створення БСР. Вивчення особливостей 

сполучуваності предикативних одиниць у складі багатокомпонентного 

складного речення сприяє вирішенню питання про його розмір, про межі 

предикативного ускладнення, про фактори, що визначають довжину 

складного речення. 

Незважаючи на те, що у БСР використовуються ті ж типи підрядних, 

що і у елементарному складному реченні, характер зв’язків супідрядності і 

послідовної підрядності схожий зі зв’язками супідрядності та послідовної 

підрядності між словами у простому реченні. Завдяки особливостям своєї 

структури й широкій семантиці, БСР значно поширені у більшості різновидів 

писемного мовлення. Як зазначають дослідники БСР [98, 176,197], вони 

активно функціонують у науковому стилі, у якому багатокомпонентні 

складні речення є чудовим способом формулювання доказів», а у художніх 

творах за допомогою БСР можливо найбільш точно передати відтінки 

почуттів і настрою персонажів. 

Створюючи типологію БСР, Г.Ф. Калашникова вказує на недостатню 

увагу вчених до цієї проблеми, пояснюючи це не тільки «особливою 

складністю питання», а й «труднощами пошуку єдиного критерія» для 

подібної класифікації, пов’язаної з багатовимірністю структури 

багатокомпонентних складних речень [100, с.34]. В основу своєї класифікації 

професор Калашникова бере характер структурної основи 

багатокомпонентних складних речень – складносурядної або 

складнопідрядної, що дозволяє їй виділити чотири типи речень зі 

складносурядною структурною основою і одинадцять типів речень зі 
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складнопідрядною структурною основою. Крім того, вона виявляє особливу 

групу речень, що являють собою настільки складну комбінацію відношень 

між предикативними одиницями, які входять до їх складу, що у них досить 

важко встановити тип синтаксичного зв’язку і визначити рівень членування. 

Такі речення дослідниця називає складними контамінаціями. [99, 100]. 

Під час розробки типології БСР у китайській мові враховуються ознаки 

моделей, виділених Г.Ф. Калашниковою стосовно російських БСР. Передусім 

це мінімальний кількісний склад БСР (від трьох до п’яти компонентів), тому 

що мінімальна кількість предикативних одиниць зумовлює існування того чи 

того типу моделі. Причому за основну одиницю виміру й розчленування 

аналізованого матеріалу ми беремо предикативну одиницю (ПО), 

«синтаксико-структурну єдність, утворену підметом і присудком, що 

об’єднані предикативними відношеннями» [165, с.85]. Особливе значення під 

час розробки типології має тип зв’язку між компонентами, невластивий 

елементарним складним реченням: супідрядність, послідовна підрядність і 

породжені цими двома типами комбіновані зв’язки. Крім того, необхідно 

враховувати таку ознаку БСР, як багатовимірність структури, що виявляється 

у здатності мати декілька рівнів членування, і потенційні можливості 

предикативного ускладнення [98, с.19].  

На думку Т.П. Стаканкової, під час розробки типології 

багатокомпонентних складних речень необхідно звертати увагу на засоби 

зв’язку предикативних одиниць, у першу чергу, сполучники й сполучні 

слова, що є одними з головних засобів оформлення складного речення й 

беруть участь в оформленні смислових відношень між предикативними 

частинами багатокомпонентного складного речення [169, с.17]. 

Для побудови типології БСР у китайській мові розглянемо кожну з 

вищевказаних ознак. 

Урахування мінімальної кількості складу дозволило виділити вихідні 

конструкції. Це моделі першого ярусу, структурний мінімум яких складає 
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три компоненти, моделі другого ярусу, що складаються з чотирьох 

компонентів, і моделі третього ярусу, що містять п’ять компонентів.  

На першому ярусі у китайській мові нами виділені такі моделі: 

багатокомпонентна сурядність, комбінації сурядності та підрядності, такий 

тип зв’язку, властивий багатокомпонентному складному реченню, як 

супідрядність – однорідна, неоднорідна, зворотна супідрядність, а також 

конструкції з послідовною супідрядністю : 

 

а) речення з багатокомпонентною сурядністю: 

                                                                      

(тут й далі схема моделі з мінімальною кількістю компонентів) 

他的思想很慢，可是想得很周到，而且想起来他马上就去执行 [235, 

c.11]。 

Tāde sī xiǎng hěn màn, kěshì xiǎngdé hěn zhōudào, ér qiě xiǎng qǐlái ta mǎ 

shàng jiù qù zhíxíng.  

ʻЙого думки дуже повільні, однак обмірковував він ретельно, до того ж, 

згадавши це, він відразу ж ішов виконуватиʼ. 

阿Ｑ近来比较的受人尊敬，自己也更高傲些，但和那些打惯的闲人们

见面还胆怯，独有这回却非常武勇了 [236, c.47]。 

Ā Q jìn lái bǐjiào de shòu rén zūnjìng, zìjǐ yě gèng gāo'ào xiē, dàn hé nàxiē 

dǎ guàn de xián rénmen jiànmiàn hái dǎnqiè, dú yǒu zhè huí què fēicháng wǔyǒng 

le.  

ʻАQ останнім часом користувався повагою інших людей, він був дещо 

зарозумілий, але під час зустрічі з незнайомими він все ж боявся, на цей раз 

був налаштований войовничоʼ. 

 

б) складні речення з сурядністю та підрядністю:  
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对待骆驼的方法，他不大晓得，可是他不怕它们，因为来自乡间，他

敢挨近牲口们 [235, c.17]。 

Duì dài Luòtuó de fāngfǎ, tā bù dà xiǎo dé, kěshì tā bù pà tāmen, yīnwéi láizì 

xiāngjiān, tā gǎn āi jìnshēng kǒumen.  

ʻСтосовно способу Ло Тхо не дуже розібрався, однак він не боявся їх, 

бо, приїхавши з сільської місцевості, він мав сміливість наблизитися до 

скотиниʼ.  

虽然未庄只有钱赵两姓是大屋，此外十之九都是浅闺，但闺中究竟是

闺中，所以也算得一件神异 [236, c.18]。 

Suīrán wèi zhuāng zhǐ yǒu qián Zhào liǎng xìng shì dàwū, cǐwài shí zhī jiǔ 

dōu shì qiǎnguī, dàn guī zhōng jiùjìng shì guī zhōng, suǒyǐ yě suàn dé yī jiàn shén 

yì.  

ʻХоча тільки в обох Чжао були великі будинки, інші дев’ять із десяти 

були небагаті, але жіноча половина все ж жіноча половина, тому її вважали 

чудовоюʼ. 

 

в) конструкції з однорідною супідрядністю: 

 

 

因为嘴常闲着，因为他有工夫去思想，所以他的眼仿佛是老看着自己

的心 [235, c.7]。 

Yīnwèi zuǐ cháng xiánzhe, yīnwèi tā yǒu gōngfū qù sīxiǎng, suǒyǐtā de yǎn 

fǎngfú shì lǎo kànzhe zìjǐ de xīn.  

ʻЧерез те що було багато вільного часу, через те що він багато думав, 

його очі, що мали старий вигляд, зазирали йому в душуʼ. 

因为画中的男孩看不出正确的年龄，也无法确定他真是的身高，所以

人到十二岁都有可能 [239, c.36]。 
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Yīnwèi huà zhōng de nánhái kàn bù chū zhèngquè de niánlíng, ye wúfǎ 

quèdìng tā zhēnshi de shēngāo, suǒyǐ rén dào shí'èr suì dōu yǒu kěnéng.  

ʻЧерез те що на малюнку неможливо було роздивитись вік хлопчика, і 

не було можливості визначити його зріст, тому підходили всі 

дванадцятирічніʼ.  

 

г) конструкції с неоднорідною супідрядністю: 

 

 

他很难过因为没钱了，也怕应为没钱就买不到礼物 [237, c.72]。 

Tā hěn nánguò yīnwèi méi qián le, yě pà yīngwèi méi qián jiù mǎi bùdào 

lǐwù.  

ʻВін переживав, що в нього немає грошей, і боявся, що через 

відсутність грошей не зможе купити подарунокʼ.  

于是阿Ｑ担心了因为明天要来就是他，便说了他也不来 [236, c.32]。 

Yúshì ā Q dānxīn le yīnwéi míng tiān yào lái jiù shì tā, biàn shuō le tā yě bù 

lái. 

ʻТоді АQ захвилювався, тому що саме він повинен завтра прийти, і 

сказав, що не прийдеʼ. 

 

д) речення з послідовною підрядністю:  

 

 

 

这一夜陈佐千没有回来，因为汽车都开去了，无法回来 [238, c.24]。 

Zhè yī yè Chén Zuǒqiān méiyǒu huílái, yīnwèi qìchē dōu kāi qù le, suǒyǐ 

wúfǎ huílái.  

ʻЦієї ночі Чень Цзуо Цянь не повернувся, тому що автобус похав, (тому) 

не було можливості повернутисяʼ. 
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他确知道，假如这真是磨石口的话，兵们必是绕不出山去，而想到山

下来找个活路 [235, c.65]。 

Tā què zhīdào, jiǎrú zhè zhēn shi Mó Shíkǒu de huà, bīng men bìshì rào 

bùchū shānqù, ér xiǎngdào shān xiàlái zhǎogè huó lù.  

ʻВін абсолютно точно знав, (що) якби це дійсно був Мо Шикоу, солдати 

не змогли б перебратися через гори, і вирішили б спуститися в пошуках 

стежкиʼ. 

 

е) речення зі зворотною супідрядністю: 

 

 

假若他去当了兵，决不会穿上那套虎皮，其他就会欺侮她 [235, c.65]。 

Jiǎruò tā qù dānglebīng, jué bù huì chuānshàngnà tàohǔ pí, qítā jiù huì qīwǔ 

tā. 

ʻЯкби він записався в солдати, то не міг би бути таким хоробрим, й інші 

ображали б йогоʼ.  

要是你们来到展览会场，我就会看出她，他也会看出我 [238, c.44]。 

Yàoshi nǐmen lái dào zhǎn lǎn huì chǎng, wǒ jiù huì kànchū tā, tā yě huì 

kànchū wǒ.  

ʻЯкби ви прийшли до виставкового залу, то я б упізнав її, і вона 

впізнала б менеʼ. 

В усіх наведених вище прикладах наявна перша постійна ознака 

першого ярусу багатокомпонентних складних речень – мінімальний 

кількісний склад – три компоненти. Друга ж постійна ознака – тип зв’язку – 

розрізняє конструкції всередині цього ярусу.  

На другому ярусі, дослідниками було виділено у російській мові такі 

чотирикомпонентні моделі:  

- з послідовною підрядністю і супідрядністю /однорідною та неоднорідною/,  

- з однорідною супідрядністю і послідовною підрядністю,  
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- з неоднорідною супідрядністю і послідовною підрядністю,  

- з подвійною супідрядністю,  

- із сурядністю і супідрядністю,  

- з супідрядністю і послідовною підрядністю [100, с. 20]. 

Однак у китайській мові представлені не всі вказані моделі. В 

результаті аналізу зібраного мовного матеріалу нами було виділено такі 

чотирикомпонентні конструкції другого ярусу: моделі з супідрядністю, які 

можуть бути представлені різними комбінаціями із супідрядністю:  

 із сурядністю й однорідною супідрядністю,  

 із сурядністю й неоднорідною супідрядністю,  

 із сурядністю й послідовною підрядністю,  

 з двійною супідрядністю. 

Наведемо приклади багатокомпонентних складних речень, що належать 

до другого ярусу: 

 

а) конструкції з сурядністю й послідовною підрядністю:  

 

 

 

我的第三个妻子最像你，但我无法爱上她，因为我的心还是能分辩她

并不是你 [239, c.11] 。 

Wǒde dì sān gè qīzi zuì xiàng nǐ, dàn wǒ wú fǎ àishàng tā, yīnwèi wǒde xīn 

hái shì néng fēn biàn tā bìng bù shì nǐ.  

ʻМоя третя дружина була більше за всіх схожа на тебе, але я ніяк не міг 

покохати її, тому що моє серце ще могло відрізнити, (що) вона – зовсім не тиʼ.  

老爷很难过，但是他装愉快，因为儿孙会知道他失败了 [237, c.23]。 

Lǎo yé hěn nánguò, dàn shì tā zhuāng yúkuài, yīnwèi ér sūn huì zhīdào tā 

shībài le. 
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ʻДідусю було сумно, але він прикинувся веселим, тому що діти й онуки 

могли дізнатися, що він зазнав невдачіʼ.  

 

б) конструкції із сурядністю й однорідною супідрядністю:  

 

 

 

虽然他的车破，又不敢“拉晚儿”，但能早早地出车，希望能从清晨

转到午后三四点钟，拉出“车份儿”和自己的嚼谷 [235, c.47]。 

Suiran tā de chē pò, yòu bù gǎn “lā wǎn er”, dan néng zǎozǎo dì chū chē, 

xīwàng néng cóng qīngchén zhuǎn dào wǔhòu sānsì diǎn zhōng, lā chū “chē fèn 

er” hé zìjǐ de jué gǔ.  

ʻХоча його віз зламався, і він боявся пізно повертатися, але (він) міг 

раніше вийти на роботу, сподівався із світанку до трьох-чотирьох годин дня 

заробити на оплату за віз і собі на їжуʼ. 

听不懂什么是眉清目秀，什么是带着“零”气，但她已心满意足了 [238, 

c.38]。 

Tīng bù dǒng shénme shì méi qīng mù xiù, shénme shì dài zhe “líng” qì, dàn 

tā yǐ xīn mǎnyì zú le.  

ʻВона не зрозуміла, що таке правильні риси обличчя, що значить рівний 

характер, але в душі вона була дуже задоволенаʼ.  

 

в) конструкції із сурядністю й неоднорідною супідрядністю:  

 

 

当颂莲来时，他已经知道了梅珊怎么了，眼泪就流出来了 [238, c.19]。 

Dāng Sònglián lái shí, tā yǐjīng zhīdào le Méi Shān zěnme lе, yǎnlèi jiù liú 

chūlái le.  
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ʻКоли Сун Лянь прийшла, вона вже знала, що сталося з Мэй Шань, й у 

неї з очей потекли сльозиʼ.  

天已经黑了，他刚下班的时候，打算马上就回家，因为爸爸今天不舒

服了。[239, c.65] 

Tiān yǐjīng hēi le, tā gāng xiàbān de shíhòu, dǎsuàn mǎshàng jiùhuíjiā, 

yīnwèi bàba jīntiān bú shūfú le.  

ʻУже стемніло, і він, коли тільки завершив роботу, планував відразу 

повернутися додому, тому що його батькові сьогодні недобреʼ. 

 

г/ конструкції з двійною супідрядністю: 

 

 

他跑出去了以后，儿子就开心了因为能自由得说电话，他也能随便吃

点心 [238, c.43]。 

Tā pǎo chūqùle yǐhòu, érzi jiù kāixīnle yīn wéi néng zìyóu dé shuō diànhuà, 

tā yě néng suíbiàn chī diǎnxīn.  

ʻПісля того, як вона вибігла, дитина зраділа, тому що могла вільно 

розмовляти по телефону, а ще вона могла скільки завгодно їсти солодощіʼ.  

Згідно з класифікацією Г.Ф. Калашникової, у російській мові 

виділяються п’ятикомпонентні конструкції з подвійною супідрядністю та 

послідовною підрядністю, з послідовною супідрядністю, а також конструкції 

із сурядністю й подвійною супідрядністю [100, с. 34-41].  

В українській мові К.Ф. Шульжук вважає за доцільне виділяти 

четвертий ярус, до якого б належали шестикомпонентні речення, зокрема, 

конструкція з сурядністю, подвійною супідрядністю й послідовною 

підрядністю [206, с.46]. Однак аналіз мовного матеріалу показав, що такі 

п’яти- й шестикомпонетні конструкції у китайській мові відсутні.  

Таким чином, типологію БСР у СКМ можна представити у наступній 

схемі: 
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                                             БСР у СКМ 

 

БСР  зі складносуряд. структ.основою                      БСР зі складнопідряд. структ.основою 

 

з багатокомп.                                                           з супідряд.             

сурядн.                      з суряд. й підряд.                                                   з послід.підряд. 

                                                               однорід.  неоднір.   двійна 

з суряд. й послід.    з суряд. й супідряд.                                                            із зворот.підряд. 

підряд.  

                    однорід.       неоднорід. 

 

Рис. 3.1 Типологія БСР у СКМ 

                                                   

 Як бачимо зі схеми, на основі дібраного нами матеріалі, у сучасній 

китайській мові функціонують десять моделей БСР (для порівняння – у 

російській та українській - сімнадцять).  

Стосовно вживаності багатокомпонентних складних речень у 

китайській мові, то можна відзначити, що як у російській та українській 

мовах найбільш уживаними моделями є трикомпонентні моделі першого 

рівня: із сурядністю й підрядністю, з однорідною супідрядністю, з 

багатокомпонентною сурядністю, з послідовною підрядністю і з 

неоднорідною супідрядністю. Уживаність різних типів багатокомпонентних 

складних речень у відсотковому відношенні у китайській мові в зіставленні з 

частотністю вживання у російській та українській мовах можна представити 

у Таблиці 3.1. 

Під час розробки типології багатокомпонентних складних речень у 

китайській мові з погляду мінімального кількісного складу та їх уживаності 

необхідно дати характеристику потенційних можливостей їх предикативного 

ускладнення й розглянути питання багатовимірності структури таких речень 

у китайській мові. 
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Таблиця 3.1 

Частотність вживання різних типів БСР у СКМ 

№ Моделі  Кит.мова Рос.м. Укр.м. 

 Зі складносурядною структурною 

основою 

Кількість 

компонен

тів 

   

1

1 

З багатокомпонентною 

сурядністю 

     3 43,6% 6,57% 2,2% 

2

2 

З сурядністю й підрядністю      3 27,2% 18% 18,5% 

3

3 

З сурядністю й послідовною 

підрядністю  

     4 4,3% 4,97% 1,8% 

4

4 

З сурядністю й неоднорідною 

супідрядністю 

     4 2,2% 6,76% 12,9% 

5

5 

З сурядністю й однорідною 

супідрядністю 

     4 1,1% 4,6% 2% 

 Зі складнопідрядною 

структурною основою 

    

6

6 

З однорідною супідрядністю      3 7,7% 8,8% 15,5% 

7

7 

Із зворотною супідрядністю      3 5,1% 2% 0,3% 

8

8 

З послідовною підрядністю      3 4,4% 12% 27,6% 

9

9 

З неоднорідною супідрядністю      3 2,1% 6,76% 12,9% 

1

10 

З подвійною супідрядністю      4 0,5% 4% 1,6% 

 

 

3.2 Довжина багатокомпонентних складних речень і 

багатовимірність їхньої структури  

 

Створюючи типологію багатокомпонентних складних речень, 

необхідно враховувати потенційні можливості їхнього предикативного 
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ускладнення, оскільки внутрішні закони розвитку мови розповсюджуються і 

на довжину (розмір) речення. Аналізуючи потенційні можливості 

предикативного ускладнення моделей БСР, Г.Ф. Калашникова визначає, що 

синтаксичні моделі, які входять до їх складу, мають різні потенційні 

можливості ускладнення і що більшу довжину мають моделі, утворені на 

різних контамінаціях. Така властивість БСР, як розташування в 

тривимірному просторі трьох типів зв’язку, дало можливість дослідниці 

виділити серед моделей одновимірні, двовимірні й тривимірні конструкції, а 

також уточнити класифікацію окремих типів ускладнених складних речень. 

Таким чином, характеристика БСР з урахуванням кількості компонентів у 

моделі й характеру зв’язку між ними дозволила виділити трикомпонентні, 

чотирикомпонентні і п’ятикомпонентні моделі та створити різноаспектну 

класифікацію багатокомпонентних складних речень. 

Під довжиною багатокомпонентних складних речень розуміємо 

кількість лінійно розташованих предикативних одиниць від крапки до крапки 

[98, с. 50].  

На сучасному етапі проблема довжини речення є однією з актуальних 

проблем синтаксису. Так, довжина простого і складнопідрядного речення в 

російській мові була досліджена Г.А. Лесскісом, для якого мірою розміру 

речення є слово без урахування його довжини [122]. В.Г. Адмоні вважає, що 

розмір речення регулюється цілою низкою факторів, зокрема й тими, що 

впливають на психофізіологічний механізм, який керує мовленнєвою 

діяльністю [3, с.117]. 

Значний внесок у розв’язання проблеми довжини моделей БСР 

зроблено В.В. Казміним, Г.П. Ухановим, Г.Ф. Калашниковою [96, 97, 98, 99, 

100, 176, 180]. За їхніми спостереженнями, дослідження довжини речення 

допомагає виявити внутрішній механізм синтаксичних будов, бо на розмір 

БСР впливають семантичні, структурні, позамовні фактори, що визначають 

конкретну реалізацію закладених у моделях потенційних можливостей 
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предикативного ускладнення. Вивченню довжини БСР в українській мові 

присвячені роботи К.Ф. Шульжука [208] і Т.П. Стаканкової [169]. У розробці 

типології китайських БСР ця ознака враховується вперше.  

Довжина багатокомпонентного складного речення залежить від того, в 

яких умовах здійснюється акт комунікації, від запасу знань мовця, від обсягу 

оперативної пам’яті людини та інших умов [100]. У результаті досліджень 

було встановлено довжину багатокомпонентних складних речень російської 

мови, в яких N сер. становить 4,8 компонента [99], а в українській мові – 4,4 

компонента [169], тобто предикативне ускладнення не перевищує обсяг 

оперативної пам’яті людини й регулюється міллерівським числом 7+- 2 [132]. 

Аналіз синтаксичних моделей багатокомпонентних складних речень з 

погляду їх предикативного ускладнення, виконаний за методикою 

Г.Ф. Калашникової, що застосовується до російських БСР, дозволив 

вирахувати середню кількість компонентів (N сер.) стосовно китайської 

мови, яка визначається за формулою: 

        Ʃ ni Pi 

Nсер.= ––––––, 

         100 

де ni – кількість компонентів (3, 4, 5 и т.д. ), а Pi – частка речень з 3, 4, 5 

тощо компонентами.  

Статистична обробка зібраного матеріалу показала, що у китайській 

мові предикативне ускладнення багатокомпонентних складних речень не 

перевищує обсягу оперативної пам’яті людини й регулюється міллерівським 

числом 7+-2. При цьому слід відзначити, що в китайській мові БСР містить у 

середньому 3,7 предикативних одиниць. 

Згідно з результатами дослідження, найбільш частотними є БСР, що 

складаються з трьох або чотирьох ПО (41% та 28% відповідно). Наприклад: 

祥子在前边走，高妈在后边叨唠，一同就进了书房 [235, c.77]。 

Xiángzi zài qiánbian zǒu, Gāomā zài hòubian dāoláo, yītóng jiù jìnle shūfáng. 
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ʻРикша йшов попереду, Гао Ма гримала позаду, і вони разом зайшли до 

кабінетуʼ. 

河里没有多少水，可是长着不少的绿藻，象一条油腻的长绿的带子 

[235, c.37]。 

Hélǐ méi yǒu duōshǎo shuǐ, kě shì zhǎngzhe bù shǎode lǜ zǎo, xiàng yītiáo 

yóu nìde cháng lǜde dàizi . 

ʻУ річці було мало води, але водорості були дуже довгими, неначе це 

були довгі, жирні зелені стрічкиʼ. 

Перше речення являє собою багатокомпонентну сурядність. Друге БСР 

є моделлю сурядності з підрядністю. 

Дослідження показало, що найбільш частотними є БСР, що 

складаються з чотирьох і п’яти ПО (31% і 28% відповідно).  

红色渐渐的与灰色融调起来，有的地方成为灰紫的，有的地方也特别

的红，而大部分的天色是葡萄灰的 [235, c.42]。 

Hóngsè jiànjiàn de yǔ huīsè róng diào qǐlái, yǒu dе dìfāng chéngwéi huī zǐ de, 

yǒu dе dìfāng yě tèbié de hóng, ér dà bùfèn de tiānsè shì pútáo huī de.  

ʻЧервоний колір повільно зливався з сірим, місцями небо робилося 

сіро-фіолетовим, а подекуди ставало яскраво-червоним, але більша частина 

неба була сизоюʼ.  

要是他们不放弃这几个牲口呢，他跟着完事，他们忘记了骆驼，他就

可以逃走 [235, c.37]。 

Yàoshi tāmen bù fàngqì zhè jǐgè shēngkǒu ne, tā gēnzhe wán shì, tāmen 

wàngjì le luòtuó, tā jiù kěyǐ táo zǒu.  

ʻЯкщо вони не кинуть цю скотину, то він утратить свій шанс, вони 

забудуть верблюдів, і він зможе втектиʼ.  

Наведені приклади є чотирикомпонентними БСР. У першому з яких 

бачимо модель багатокомпонентної сурядності. Друге становить модель з 

сурядністю й підрядністю. Наведемо приклади п’ятикомпонентних БСР: 
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这里必是有很多的钱，但是为什么单到这里来鼓逗钱，他不明白，他

自己反正不容易与它们发生关系，那么也就不便操心去想了 [237, c.77]。 

Zhè lǐ bì shì yǒu hěn duōde qián, dànshì wèi shénme dān dào zhè lǐ lái gǔ 

dòu qián, tā bù míngbái, tā zìjǐ fǎnzhèng bù róngyì yǔ tāmen fāshēng guānxì, nàme 

yě jiù bù biàn cāo xīn qù xiǎngle.  

ʻТут має бути багато грошей, однак чому саме тут здійснюються 

грошові операції, він не розумів, йому все одно непросто з цим розібратися, 

тоді нема чого й марно турбуватисяʼ.  

Це БСР є п’ятикомпонентною конструкцією з сурядністю й 

підрядністю. 

祥子遇见过的主人也不算少了，十个倒有九个是能晚给一天工钱，就

晚给一天，表示出顶好是白用人，而且仆人根本是猫狗，或者还不如猫狗

[235, c.34]。 

Xiángzi yùjiàn guò de zhǔ rén yě bù suàn shǎole, shí gè dàoyǒu jiǔ gè shì 

néng wǎn gěi yītiān gōngqián, jiù wǎn gěi yītiān, biǎoshì chū dǐng hǎo shìbái yòng 

rén, érqiě púrén gēnběn shì māogǒu, huòzhě hái bù rú māogǒu.  

ʻРикша зустрічав багатьох господарів, дев’ять із десяти могли 

затримати денну зарплатню, і, затримуючи виплати, вони вказували на твою 

непотрібність, крім того, слуги для них були як собаки, або вони були гірші 

за собакʼ.  

 Наведене п’ятикомпонентне БСР становить конструкцію з 

багатокомпонентною сурядністю.  

Слід відзначити, що шестикомпонентні БСР не так широко 

представлені у китайських художніх текстах (5%). Зазвичай вони 

використовуються авторами для опису послідовності подій або вчинків 

героїв творів. Наведемо приклади шестикомпонентних БСР:  
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他的算法很不高明，可是心中和嘴上常常念着“六六三十六”，这并与

他的钱数没多少关系，不过是这么念道，心中好象是充实一些，真象有一本

账似的  [235, c.82]。 

 Tāde suàn fǎ hěn bù gāomíng, kěshì xīn zhōng hé zuǐ shàng chángcháng 

niàn zhe “liùliù sān shí liù”, zhè bìng yǔ tāde qián shù méi duōshǎo guānxì, bùguò 

shì zhème niàn dao, xīn zhōng hǎoxiàng shì chōng shí yīxiē, zhēn xiàng yǒu yī běn 

zhàng shìde.  

ʻЙого спосіб підрахунків був дуже простий, проте в його голові 

повсякчас миготять цифри, він не дуже вмів вести підрахунки, але він 

бубонів щось під ніс, його роздуми стали насичені, він став схожий на 

справжнього бухгалтераʼ.  

 Приклад БСР становить конструкцію з багатокомпонентною 

сурядністю. 

出了狱，恰巧入了民国，巡警的势力越来越大，刘四就爷看出地面上

的英雄已成了过去的事儿，即使黄天霸也不会有多少机会了 [239, c.33]。 

Chūle yù, qià qiǎo rù le mínguó, xúnjǐng de shìlì yuè láiyuè dà, Liú sì jiù yé 

kànchū dìmiàn shàng de yīng xióng yǐ chéng le guòqù de shìer, jíshǐ Huáng Tiānbà 

yě bù huì yǒu duōshǎo jīhuì le.  

ʻВін вийшов із в’язниці, як раз (коли) проголосили республіку, сила й 

уплив поліції росли, і Лю Сі зрозумів, (що) герої залишились у минулому, 

(що) навіть у Хуан Тяньба не було б шансівʼ.  

 Цей приклад є шестикомпонентним БСР із сурядністю та однорідною 

супідрядністю. 

Ще рідше вживаються БСР, що складаються з семи предикативних 

одиниць (0,2 %). Наприклад: 

自己掏钱吃饭，他却不会吃得这么样好，现在既有现成的菜饭，而且

吃了不会由脊梁骨下去，他为什么不往饱里吃呢，饭也是钱买来的，这笔账

他也算得很清楚  [235, c.46]。 
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Zì jǐ tāo qián chīfàn, tā què bùhuì chīdé zhè me yàng hǎo, xiànzài jì yǒu 

xiànchéng de càifàn, érqiě chī lе bùhuì yóu jǐ liang gǔxià qù, tā wèi shén me bù 

wǎng bǎolǐ chī ne, fàn yě shì qián mǎi láide, zhè bǐ zhàng tā yě suàn dе hěn 

qīngchǔ.  

ʻТреба самостійно сплачувати харчування, але він ніколи не зможе так 

гарно їсти, а зараз є все готове, але він не може продовжувати набивати 

шлунок, щоб наїстися від пуза, їжу купують за гроші, а він дуже добре знав 

про свої боргиʼ. 

昨晚因时差的关系，她没有服药使昏沉沉的睡去，于是她又作了那个

会今她害怕的梦，醒来时，免不了一阵自嘲及痛哭，一个活到三十岁的女

人，还会因梦而痛哭流涕，真是幼稚  [239, c.17]。 

Zuówǎn yīn shí chāde guānxì, tā méi yǒu fú yào shǐ hūn chénchén de shuìqù, 

yúshì tā yòu zuòle nà gè huì jīn tā hàipà de mèng, xǐng lái shí, miǎn bu liao yīzhèn 

zì cháo jí tòngkū, yī gè huó dào sānshí suì de nǚrén, hái huì yīn mèng ér tòngkū 

liútì, zhēn shi yòu zhì.  

ʻУчора ввечері через різницю в часі вона не прийняла ліки, тому 

заснула, тоді їй знову наснився той жахливий сон, коли вона прокинулась, не 

могла не поплакати гірко, жінка, що дожила до тридцяти років, плаче через 

сон, це так по-дитячомуʼ.  

Обидва наведені вище приклади є БСР із сурядністю та підрядністю. 

Максимальна кількість ПО у БСР за нашою картотекою складає 8 

одиниць. Частотність цих конструкцій у китайській мові дорівнює 0,05 %. 

Наприклад:  

他一到里面，很吃了惊，只见假洋鬼子正站在院子的中央，一身乌黑

的大约是洋衣，身上也挂着一块银桃子，手里是阿Ｑ曾经领教过的棍子，已

经留到一尺多长的辫子都拆开了披在肩背上，蓬头散发的像一个刘海仙 [236, 

c.45]。 
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Tā yī dào lǐ miàn, hěn chī le jīng, zhǐ jiàn jiǎ yáng guǐ zi zhèng zhàn zài yuàn 

zi de zhōng yāng, yīshēn wū hēide dàyuē shì yáng yī, shēnshang yě guà zhe yīkuài 

yín táozi, shǒulǐ shì ā Q céngjīng lǐng jiào guòde gùnzi, yǐjīng liú dào yī chǐ duō 

zhǎngde biànzi dōu chāi kāi le pī zài jiān bèishàng, péngtóu sàn fà de xiàng yī gè 

Liú hǎi xiān.  

ʻКоли він зайшов усередину, дуже злякався, посеред двору побачив 

«підробних заморських чортів», усі були одягнені в однаковий чорний 

заморський одяг, на шиї висіли срібні персики, у руках у них були вже відомі 

АQ кийки, такі, що досягли в довжину більше за один чи, коси були 

розплетені і перекинуті за спину, з не причесаними головами вони були 

схожі на даоського монаха Люʼ.  

Досягнувши цієї межі, БСР у китайській мові регулярно не вживаються, 

тобто китайці уникають надзвичайно довгих конструкцій, які надають 

додаткове навантаження на оперативну пам’ять і погіршують їх сприйняття.  

Через особливості граматичної будови китайська мова не здатна 

відтворювати складні громіздкі багатокомпонентні речення з різними типами 

зв’язку. Речення з кількістю ПО понад 8 можна створити експериментально, 

але такі речення не використовуються в мовленні носіїв мови, або ж це 

будуть безсполучникові конструкції найчастіше відкритої структури, які 

легко можна перетворити на окремі прості речення. Це пояснюється 

приналежністю китайської мови до мов ізолюючого типу. Для таких мов 

характерний фіксований порядок слів та предикативних одиниць у реченні. 

Як зазначав В.М. Солнцев, синтаксис ізолюючих мов характеризується 

номінативною будовою, граматично значущим порядком слів, препозицією 

означення. Китайська мова має розвинену систему складних речень, що 

утворюються сполучниковою та безсполучниковою сурядністю та 

підрядністю [164, 225-226]. 

Порівняння синтаксичних рядів різних моделей БСР у китайській мові 

дозволило встановити, що можливості їх предикативного ускладнення 
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залежать, передусім, від засобів зв’язку. Так, найменша середня кількість 

компонентів спостерігається в БСР, в основі будови яких лежить один засіб 

зв’язку, наприклад, у конструкціях з однорідною супідрядністю або 

сурядністю й підрядністю.  

У той же час у моделях БСР, заснованих на контамінації різних засобів 

зв’язку, спостерігаються великі можливості предикативного ускладнення. 

Однак у китайській мові існують спеціальні засоби, що допомагають 

запобігти громіздкості БСР, сприяють їх компактності, роблять їх зручними 

для сприйняття. До засобів компактності БСР у китайській мові належать 

такі: блокування або групування компонентів, організація БСР у 

багатовимірну структуру шляхом сполучуваності різнорідних зв’язків у 

структурі БСР, використання для зв’язку предикативних одиниць 

синонімічних сполучників і сполучних слів тощо. Так, у китайській мові для 

дотримання компактності БСР здійснюється структурно-семантичне 

групування компонентів у блоки, що призводить до створення його чіткої 

двочленності. Наприклад:  

假若他的环境好一些，或多受着点教育，他一定不会落在“胶皮团”里

[235, c.22]。 

Jiǎruò tāde huán jìng hǎo yīxiē, huò duō shòuzhuó diǎn jiàoyù, tā yī dìng bù 

huì luò zài “jiāo pí tuán” lǐ.  

ʻЯкщо його оточення було б трохи кращим, або він отримав би кращу 

освіту, то точно не став би рикшеюʼ. 

因为已经是自己的车了，也已经有了过夜的地方，所以都可以原谅 

[235, c.16]。 

Yīnwéi yǐjīng shì zìjǐ de chēle, yě yǐjīng yǒu le guòyè dе dìfāng, suǒyǐ dōu 

kěyǐ yuánliàng.  

ʻЯкщо вже є власний віз, і вже є місце для сну, то все інше вже 

нормальноʼ.  
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Наведені приклади ілюструють модель БСР з однорідною 

супідрядністю. Блоки утворюють перше і друге підрядні речення.  

Недостатньо вивченою у теорії багатокомпонентного складного 

речення є проблема багатовимірності його структури, яка у 

східноєвропейському мовознавстві порушувалася у роботах 

Г.Ф. Калашникової, Г.П. Уханова, Н.С. Ганцовської, К.Ф. Шульжука, які 

стосовно багатокомпонентних складних речень справедливо, на наш погляд, 

розрізняють поняття «компонент» (предикативна одиниця) і блоки 

предикативних одиниць (дві або більше предикативних одиниць).  

Стосовно питання про рівні членування багатокомпонентних складних 

речень, то Н.С. Валгіна вважає, що рівні членування мають тільки 

конструкції з різнотипними синтаксичними зв’язками та контаміновані 

конструкції [37, с.376], а Г.Ф. Калашникова й Г.П. Уханов виділяють рівні 

членування в усіх БСР. Цього погляду дотримуємось і ми, бо вважаємо, що 

на кожному з рівнів членування відбувається блокування предикативних 

одиниць, у результаті якого утворюються складні головні чи складні підрядні 

комплекси, що сприяють укрупненню оперативних одиниць пам’яті та 

збільшенню кількості інформації, яку людина може усвідомити. 

Блокуванню піддаються й багатокомпонентні складні речення у 

китайській мові. До структури БСР входять не тільки окремі предикативні 

одиниці, але й їх комплекси, тобто форманти у складнопідрядних БСР 

можуть бути простими й складними Так, наприклад, у БСР з однорідною 

супідрядністю блокуються однорідні підрядні, які утворюють єдине ціле:  

阿Ｑ，你以后有什么东西，有什么可卖的时候，你尽先送来给我们看

[236, c.47]。 

Ā Q, nǐ yǐhòu yǒu shéme dōngxī, yǒu shéme kěmài de shíhòu, nǐ jǐn xiān 

sòng lái gěi wǒmen kàn.  

ʻАQ, у подальшому, коли в тебе будуть якісь речі, коли буде щось для 

продажу, спочатку принось нам подивитисьʼ.  
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У цьому БСР, що становить трикомпонентну модель однорідної 

супідрядності, на першому рівні членування окреслюється головна частина, 

яка є простим реченням «你尽先送来给我们看 », а на другому рівні 

членування – підрядна частина, що складається з двох підрядних речень, 

об’єднаних у комплекс, який функціонує як єдине ціле. 

У реченнях з однорідною супідрядністю, у яких підрядні не пов’язані 

між собою, розрізняються за призначенням, розташовані дистантно одне до 

одного й тому не можуть утворювати складну підрядну частину, комплекс 

складається з головного речення й одного з супідрядних речень. Наприклад: 

你来展览会堂以前，我以为你永远不来 [237, c.34]。 

Nǐ lái zhǎn lǎn huì táng yǐqián, wǒ yǐwéi nǐ yǒng yuǎn bù lái.  

ʻПеред тим як ти прийшла на виставку, я думав, ти ніколи не прийдешʼ.  

 У цьому БСР комплекс утворюють головне речення « 我以为 » і 

підрядне «你永远不来».  

У конструкціях із послідовною підрядністю підрядна частина завжди є 

складнопідрядним реченням, тому у таких конструкціях на першому рівні 

членування окреслюється головна частина, а на другому – комплекс, що 

складається з двох предикативних одиниць. Наприклад:  

他早就明白，要是没有湛清，就没有他 [238, c.19]。 

Tā zǎo jiù míngbái, yàoshi méiyǒu Zhàn Qīng, jiù méi yǒu tā.  

ʻВін давно вже зрозумів, якщо не буде Чжан Цін, то не буде і йогоʼ.  

 У цьому реченні комплекс із двох підрядних утворюють предикативні 

одиниці 要是没有湛清，就没有他.  

В працях З.Н. Литвиної [120], Г.Ф. Калашникової [99], Г.В. Валімової 

[38] ступень злитності-розчленованості структуры БСР зі складнопідрядною 

структурною основою залежить від одностороннього-двостороннього 

характеру підрядних зв’язків. Можливо виділити два вида прямих 

синтаксичних зв’язків між ПО, що утворюють різну ступень злитності 
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частин, - сильні й слабкі. Сильний зв'язок між ними зазначений не тільки в 

підрядному речення, а й у головному. У китайській мові сильний зв'язок 

полягає у тому, що головне речення містить стройові елементи, що вказують 

на його зв'язок з підрядним реченням: розчленовані складні сполучники (因

为 … 所 以 yīnwèi…suǒyǐ, 由 于 … 因 而 yóuyú…yīn'ér, 尽 管 … 但 是

jǐnguǎn…dànshì, 既然…那么 jìrán…nàme, 因为…所以 yīnwèi…suǒyǐ) та 

синсемантичні опорні слова, до яких належать семантично неповноцінні 

дієслова 听 tīng, 说 shuō, 觉得 juédé, 想 xiǎng, 希望 xīwàng та інші. 

Таким чином, сильний зв'язок має двосторонній, структурно 

обов’язковий характер. Слабкий зв'язок є одностороннім, оскільки 

виражається тільки в сполучнику, який вводить підрядне речення. Вона 

структурно не обов’язкова, тому підрядне речення факультативне, воно може 

бути замінено іншими підрядними реченнями. Наприклад: 

要是下雨，我们不能去玩儿，儿子就很不高兴 。 

Yàoshi xià yǔ, wǒmen bùnéng qù wán er, érzi jiù hěn bù gāoxìng.  

ʻЯкщо піде дощ, то ми не зможемо вирушити на прогулянку, і син дуже 

засмутитьсяʼ. 

下雨的时候，我们不能去玩儿，儿子就很不高兴。 

Xià yǔ de shíhòu, wǒmen bùnéng qù wán er, érzi jiù hěn bù gāoxìng.  

ʻКоли піде дощ, то ми не зможемо вирушити на прогулянку, і син дуже 

засмутитьсяʼ. 

Отже, розглянувши довжину багатокомпонентних складних речень, 

нами було виявлено, що в результаті перекодування оперативних одиниць 

пам’яті в багатокомпонентних складних реченнях у китайській мові зв’язки 

встановлюються не тільки між предикативними одиницями, але й між 

предикативною одиницею і комплексом, що складається з декількох 

предикативних одиниць. Таким чином, нами було встановлено довжину БСР. 
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3.3 Багатокомпонентні складні речення зі складносурядною 

структурною основою 

 

 

Відомо, що БСР є цілісною синтаксичною будовою, за допомогою якої 

виражається складність пізнаваних явищ дійсності [98, с.11]. Саме ця їхня 

семантична властивість нерідко змушує китайських авторів наділяти 

мовлення дійових осіб своїх творів, а також авторську мову формою моделей 

БСР. Однак з урахуванням складності структури БСР і їх значної 

протяжності, що виявляється в ускладненні вихідних моделей додатковими 

ПО, іноді виникають труднощі при сприйнятті їх читачем, тому характерною 

рисою БСР у китайських прозових творах є порівняно невелика кількість 

предикативних одиниць, їх небагатослівність, а також прагнення до 

використання парцельованих структур. 

Крім того, аналіз особливостей використання БСР у китайській 

художній прозі показав, що поряд з БСР зі сполучниковим (сурядним і 

підрядним) зв’язком у зібраному матеріалі досить часто вживаються моделі з 

безсполучниковим зв’язком – безсполучникові багатокомпонентні складні 

речення (ББСР), які становлять 38 % від загальної кількості аналізованих 

БСР.  

Великий відсоток використання ББСР у китайських прозових творах 

пояснюється, на наш погляд, тим, що, як відомо, безсполучниковість є 

характерною особливістю розмовної мови, а китайська писемна літературна 

мова має досить сильний вплив розмовної мови. Великий же відсоток 

моделей БСР зі сполучниковим зв’язком указує на те, що традиції і ознаки 

писемної мови у китайській прозі постійно зміцнюються. 

Стосовно частотності вживання БСР зі складносурядною та 

складнопідрядною структурними основами, то зіставний аналіз зібраного 

нами матеріалу демонструє таке: (див. Таблицю 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Частотність вживання БСР зі складносурядною                                            

та складнопідрядною СО 

БСР зі сполучниковим зв’язком 100% 

БСР зі складносурядною 

структурною основою 

БСР зі складнопідрядною 

структурною основою 

83,7% 16,3% 

 

Як бачимо, в аналізованих нами китайських прозових творах серед БСР 

зі сполучниковим зв’язком переважають БСР зі складносурядною 

структурною основою (83,7%), які, за нашими спостереженнями, більшою 

мірою притаманні описам природи, інтер’єру, а також в оповідних 

контекстах при переліченні дій персонажів. 

Зупинимося на розгляді структурних і семантичних особливостей БСР 

зі складносурядною структурною основою. 

Відомо, що речення з сурядним типом зв’язку є синтаксичною 

одиницею, що складається з двох або більше рівнозначних частин. Під 

рівнозначністю розуміється здатність речень зберігати значення відносно 

самостійних суджень. Частини складносурядного речення перебувають у 

рівній синтаксичної залежності і, таким чином, вони взаємопов’язані і 

взаємозумовлені. 

Загальним значенням таких речень є значення однотипності семантики 

поєднуваних частин. Зважаючи на спостереження В.В. Бабайцевої, можна 

відзначити, що в складносурядних реченнях відбувається нейтралізація 

деяких властивостей, більш яскраво виражених у безсполучникових і 

складнопідрядних реченнях. «Під час зв’язку простих речень у 

складносурядні в їх мовній та мовленнєвій семантиці актуалізуються ті 

значення, які важливі в комунікативному аспекті» [21, с. 73]. Значний внесок 

у розвиток теорії про складносурядні реченнях був зроблений 
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В.А. Білошапковою, яка розробила базову класифікацію, в основу якої було 

покладено принцип відкритості / закритості структури. 

Займаючись проблемою вивчення багатокомпонентних 

складносурядних речень, В.Ю. Альнікова внесла деякі уточнення у теорію 

В.А. Білошапкової, зокрема, щодо відкритості / закритості структури 

складного речення. Дослідниця пропонує вважати відкритими структурами 

лише ті речення, «які побудовані за принципом ланцюжкового нанизування 

частин», всі інші конструкції розглядаються як закриті [11, с.7]. Поділяючи 

думку В.Ю. Альнікової, хочемо зробити таке уточнення, про яке говорила у 

своїх працях і В.А. Білошапкова. У відкритих структурах повторюваний 

єднальний сполучник у нанизуваних частинах з перелічувальною інтонацією 

може бути факультативним: «(И) травка зеленеет, (и) солнышко блестит, (и) 

ласточка с весною в сени к нам летит». Це характерно й для відкритих 

структур у БСР зі складносурядною структурною основою і в китайській 

мові. Оскільки БСР відкритої структури у дібраному нами матеріалі 

представлені не були, можемо створити їх експериментально: 

云也消了，风也息了，太阳也出来了。 

Yún yě xiāo le, fēng yě xī le, tài yáng yě chū lái le.  

ʻІ хмари розсіялися, і вітер стих, і сонце вийшло.ʼ 

火又盛，烟又大，火炭又够。 

Huǒ yòu shèng, yān yòu dà, huǒ tàn yòu gòu.  

ʻІ вогонь був сильний, і диму багато, і жару не бракувало.ʼ 

Такі трикомпонентні БСР із сурядністю є відкритими структурами, про 

що свідчить повторюваний єднальний сполучник 也 у першому реченні і 

повторюваний сполучник 又  у другому, а також принцип ланцюжкового 

нанизування ПО. 

Не викликає сумнівів і висновок українського лінгвіста К.Ф. Шульжука 

про те, «що багатокомпонентні складносурядні речення мають структурно-

семантичні ознаки, не властиві реченням мінімальної будови [206]. Це 
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пояснюється тим, що у багатьох складносурядних багатокомпонентних 

конструкціях наявні більш складні семантико-структурні зв’язки між 

частинами, ніж в елементарних складносурядних реченнях, їм властиві 

зовнішній (логіко-синтаксичний) і внутрішній (структурний) рівні 

членування[206]. 

Про необхідність ураховувати наявність більш складних структурно-

семантичних зв’язків у БСР на відміну від ЕСР говорить і професор 

Г.Ф. Калашникова [100], яка вважає за необхідне виділяти у БСР перший 

рівень членування, оскільки саме від нього залежить характер зв’язків на 

наступних рівнях. 

При визначенні БСР зі складносурядною структурною основою ми 

погоджуємось із В.Ю. Альніковою, яка вважає, що БСР зі складносурядною 

СО це складне синтаксичне утворення, що включає три і більше ПО, 

об’єднані одним (сурядним) або різними типами зв’язку з провідним 

сурядним, і реалізує в своєму складі мінімум дві структурні схеми, що 

створюють рівні членування. [11, с.5]. У БСР зі складносурядною СО 

виділяються структури з багатокомпонентною сурядністю і структури із 

сурядністю та підрядністю. 

В.І. Горєлов зазначає, що у складносурядних реченнях китайської мови 

поряд з такими засобами синтаксичного зв’язку, як інтонація і порядок 

розташування частин складного цілого, широко використовуються 

сполучники і частки сполучникового типу. До особливостей, властивих 

сурядним сполучникам, учений відносить наявність досить великої кількості 

парних поєднань, а також одночасне вживання їх з частками сполучникового 

типу [68, c.200]. 

Досліджувані нами БСР зі складносурядною СО повною мірою 

відповідають усім характеристикам складносурядного речення. 

Розглядаючи особливості складносурядних речень, В.В. Бабайцева 

вказує, що вони займають проміжну позицію між безсполучниковими і 



 
 

 
 

128 

складнопідрядними реченнями [21, c.209]. Так само, як і К.Ф. Шульжук, 

В.В. Бабайцева вважає, що складносурядні речення відрізняються від 

поєднання граматично самостійних речень більшою структурною та 

семантичною цілісністю, оскільки вже саме поєднання простих речень в 

складне показує потребу у вираженні таких загальних значень, які вимагають 

більш тісних граматичних зв’язків, ніж сумісне розташування граматично 

самостійних речень [21, c .209]. 

За спостереженнями ученої, основним засобом зв’язку і способом 

вираження смислових відношень у реченнях такого типу є сурядні 

сполучники. Крім того, В.В. Бабайцева зазначає, що загальним значенням 

складносурядних речень є значення однотипності семантики поєднаних 

частин. Це загальне значення за допомогою єднальних сполучників та інших 

засобів зв’язку ускладнюється, видозмінюється, диференціюється 

поодинокими (окремими) частными відношеннями [21, c.209-210]. Слідом за 

В.І. Горєловим у китайських БСР зі складносурядною структурною основою 

виділяємо речення, що виражають єднальні, протиставні, розділові та зіставні 

відношення [68, .c201]. 

Розглянемо детальніше моделі БСР зі складносурядною структурною 

основою. Найбільш частотними є речення з багатокомпонентною сурядністю 

(43,6% від загальної кількості БСР). Досліджувана модель функціонує, як 

правило, у поширених монологах, внутрішніх міркуваннях персонажів, 

оскільки для таких структур характерна деяка розміреність, виваженість, 

послідовність. 

他去年用球打到我，我的画便被他弄脏了，他就叫我爱哭鬼  [238, 

c.37]。 

Tā qùnián yòng qiú dǎdào wǒ, wǒde huà biàn bèi tā nòngzāng le, tā jiù jiào 

wǒ ài kū guǐ.  

ʻУ минулому році він кидав у мене м’ячем, і мої малюнки були ним 

забруднені, і він називав мене плаксієм.ʼ 



 
 

 
 

129 

Приклад є багатокомпонентним складним реченням, яке складається з 

трьох предикативних одиниць. Перша і друга ПО з’єднані між собою 

єднальним сполучником 便, друга і третя ПО з’єднані сполучником 就. У 

цьому прикладі перша і друга ПО утворюють складносурядне речення 

закритої структури з причиново-наслідковими відношеннями. Вони являють 

собою складне ціле, яке разом з третім підрядним утворює відкриту 

структуру, потенційно-кількісний склад якої може бути продовжений. 

Блокування ПО у складі багатокомпонентної сурядності сприяє наявність 

складного сполучника, що знаходиться у різних частинах речення, 

наприклад: 

那时不但你不喜欢绘画，而且我也不喜欢，不过我们每天都参加绘画

班 [238, c.37]。 

Nà shíhòu bùdàn nǐ bù xǐhuān huìhuà, érqiě wǒ yě bù xǐhuān, bùguò wǒmen 

měitiān dоū cānjiā huì huà bān.  

ʻУ ті часи не тільки ти не любила малювати, а й я не любив, проте ми 

щодня ходили на уроки малювання.ʼ 

Це речення трикомпонентне, перша і друга предикативні частини якого 

з’єднані між собою складним сполучником 不但  ... 而且 , що виражає 

градаційні відношення, і утворюють складносурядний блок, що має 

загальний детермінант 那时 (у ті часи), що знаходиться перед першою ПО. 

Третя ПО оформлена протиставним сполучником 不过. У китайських БСР із 

сурядністю для блокування ПО часто використовується загальний 

детермінант. 

这回他又看见从来没有见过的更可怕的眼睛了，不但已经咀嚼了他的

话，并且还要咀嚼他皮肉以外的东西，也永是不近不远的跟他走  [238, 

c.34]。 
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Zhè huí tā yòu kànjiàn cónglái méi yǒu jiànguò de gèng kěpà de yǎn jīngle, 

bùdàn yǐjīng jǔjué le tāde huà, bìngqiě hái yào jǔjué tā pí ròu yǐ wàide dōngxī, 

yǒng shì bù jìn bù yuǎn de gēn tā zǒu.  

ʻЦього разу він знову побачив небачені раніше жахливі очі, (він) не 

тільки вже усвідомив його слова, але і повинен був усвідомити саму його 

суть, і (він) завжди повинен слідувати за ним.ʼ  

У цьому чотирикомпонентному БСР загальним детермінантом виступає 

这  回  (цього разу). Засобом зв’язку між другою і третьою ПО виступає 

складне сполучникове поєднання 不但  ... 并且 , що виражає градаційні 

відношення. Сполучний прислівник 也  вводить приєднувальне значення. 

Таке речення є прикладом закритої структури, оскільки четверта ПО, 

оформлена сполучним прислівником 也  привносить додатковий відтінок 

завершеності. 

У художній прозі сучасної китайської мови нами зафіксовані п’яти- і 

шестикомпонентні БСР, наприклад: 

颂莲在卓云那里嗑了半天瓜子，她不喜欢这些零嘴，又不好表露出

来，颂莲就偷偷地瞟陈佐千，但陈佐千似乎有意要在卓云这里多呆一会 [239, 

c.45]。 

Sònglián zài Zhuō Yún nà lǐ kē le bàn tiān guāzǐ, tā bù xǐhuān zhè xiē líng 

zuǐ, yòu bù hào biǎolù chūlái, Sònglián tōutōu de piǎo Chén Zuǒqiān, dànchén zuǒ 

qiān sìhū yǒu yì yào zài zhuō yún zhèlǐ duō dāi yī huǐ.  

ʻСун Лянь у будинку в Чжуо Юнь гризла насіння, їй не дуже 

подобалася така їжа, і некрасиво було це показувати, і Сун Лянь крадькома 

зробила знак Чень Цуоцяню, але він, здавалося, не помітив і мав таємний 

намір ще затримати її тут.ʼ 

我不是不喜欢你，而我爱你，我也欣赏你，不过你往往不理我，我就

怎么办 [238, c.57]?  
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Wǒ bù shì bù xǐhuān nǐ, ér wǒ ài nǐ, wǒ yě xīnshǎng nǐ, bùguò nǐ wǎngwǎng 

bùlǐ wǒ, wǒ jiù zěnme bàn?  

ʻТи мені не не подобаєшся, але (я) люблю тебе, я захоплююся тобою, 

але ти часто не звертаєш на мене увагу, і що мені робити? ʼ 

У першому п’ятикомпонентному БСР друга і третя ПО поєднані 

сполучним прислівником 又 , що виражає єднальні відношення, третя і 

четверта ПО – єднальним сполучним словом 就 , а п’ята приєднується за 

допомогою протиставного сполучника 但 , що оформлює її як закриту 

структуру. У другому прикладі бачимо сполучник 而, який виступає в цьому 

реченні єднальним сполучником. Сполучний прислівник 也 з’єднує другу і 

третю ПО і виражає єднальні відношення. Протиставний сполучник 不过 

поєднує третю і четверту ПО, а сполучне слово 就, що оформлює п’яту ПО, 

має відтінок логічного завершення, чим і визначає закриту структуру 

речення. 

Зазвичай конструкції з багатокомпонентною сурядністю включають 3-4 

предикативні одиниці, складають близько 88 % таких конструкцій. Рідше 

трапляються п’ятикомпонентні конструкції (12 % від кількості БСР з 

багатокомпонентною сурядністю). Крім того, були зафіксовані поодинокі 

випадки використання речень із шістьома ПО: 

他生怕被人笑话，要画得圆，但这可恶的笔不但很沉重不听话，刚刚

一抖一抖的几乎要合缝，却又向外一耸，画就成瓜子模样了 [239, c.57]。 

Tā shēng pà bèi rén xiào huà, yào huà dé yuán, dàn zhè kě wùde bǐ bù dàn 

hěn chénzhòng bù tīnghuà, gānggāng yī dǒu yī dǒu de jīhū yào héfèng, què yòu 

xiàng wài yī sǒng, huàchéng guāzǐ mú yàng le. 

ʻВін боявся бути осміяним, (він) хотів намалювати коло, але це 

ненависне перо було таким важким і неслухняним, він, тремтячи, підносив 

його до потрібного місця, а воно знову виходило за межі, і малюнок ставав 

схожим на розсипане насіння.ʼ 
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У БСР з шістьома предикативними одиницями сполучники 但, 却, 就 

виражають єднальні відношення. Незважаючи на видиму громіздкість, 

сприйняття речення не викликає труднощів, оскільки предикативні одиниці 

логічно слідують одна за одною, а їх кількість не перевищує обсягу 

оперативної пам’яті людини і відповідає міллерівському числу 7 + -2. 

Досить частотною у китайській прозі є модель із сурядністю і 

підрядністю (27,2 %). У дібраному нами матеріалі мінімальна модель із 

сурядністю і підрядністю, що складається з трьох компонентів, представлена 

кількома варіантами. 

1. Трикомпонентна модель БСР із сурядністю і підрядністю з 

препозицією підрядного до двох головних речень, пов’язаних сурядним 

зв’язком, наприклад: 

虽然那些东西还都可以用，而他留下了，他们无法就走了 [238, c.46]。 

Suīrán nà xiē dōngxī hái dōu kěyǐ yòng, ér tā liú xià le, tā men wúfǎ jiù zǒule. 

ʻХоча всі ті речі ще можна було використовувати, але він їх залишив, і 

вони були змушені піти. ʼ 

2. Трикомпонентні БСР з постпозицією підрядного речення, що 

належить до другого речення в складносурядному блоці, наприклад: 

他明明知道唯欣肯定不来，但客人们已经都来了 [239, c.17]。 

Tā míngmíng zhīdào Wéi Xīn kěndìng bùlái，dàn kè rénmen yǐjīng dōu lái 

le.  

ʻУсі гості вже прийшли, але він точно знав, (що) Вей Сінь напевно не 

прийде.ʼ 

Варіанти трикомпонентних речень із сурядністю і підрядністю, коли 

підрядне перебуває в постпозиції до першого головного або у препозиції до 

другого головного у нашій картотеці не представлені. 

Усі варіанти чотирикомпонентних моделей БСР із сурядністю і 

підрядністю складаються з трьох предикативних одиниць, пов’язаних 

сурядним зв’язком, і одного підрядного в різних варіаціях. 
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别那么生气，你可以发觉他长得并不特别像你，但他有你的天真 [238, 

c.45]。 

Bié nàme shēngqì, nǐ kěyǐ fājué tā zhǎngdé bìng bù tèbié xiàng nǐ, dān tā yǒu 

nǐde tiān zhēn.  

ʻНе гнівайся так, ти можеш помітити, (що) він не так вже схожий на 

тебе, але у нього є твоя наївність.ʼ 

难道他又做梦了，是真实的唯欣，他就简直不敢相信她就在眼前 [238, 

c.7]？ 

Nándào tā yòu zuò mèng le, shì zhēn shí de Wéi Xīn, tā jiù jiǎn zhí bù gǎn 

xiāng xìn tā jiù zài yǎn qián?  

ʻНевже він знову спить, це дійсно Вей Сінь, і він просто не міг 

повірити, (що) вона прямо перед ним.ʼ  

记得我们踩在海浪上，闪亮的海水那么神奇啊，而你笑得那么开心 

[238, c.17]。 

Jìdé wǒmen cǎi zài hǎi làng shàng, shǎn liàng dе hǎi shuǐ nàme shénqí a, ér 

nǐ xiào dé nàme kāi xīn.  

ʻПам’ятаю, (як) ми ходили по морських хвилях, мерехтлива вода була 

така таємнича, а ти сміялася так радісно.ʼ  

У першому прикладі складносурядний блок утворюють друга і третя 

ПО, у другому – третя і четверта, у третьому – перша і друга ПО. Слід 

зазначити, що в китайській мові найбільш поширеним є варіант моделі, коли 

перша і друга ПО утворюють складнопідрядний блок. 

П’ятикомпонентні БСР із сурядністю і підрядністю не так часто 

вживаються (близько 10 %) і у нашому матеріалі представлені тільки двома 

варіантами моделей. 

人们都惊异，说是阿Ｑ回来了，他就又回上去想道，他先前那里去了

呢 [236, c.37]？ 
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Rén men dōu jīngyà, shuō shì ā Q huílái le, jiù yòu huí shàng qù xiǎng dào, 

tā xiān qián nàlǐ qù le ne? 

ʻУсі люди були здивовані, кажуть, (що) АQ повернувся, і він знову 

рушив до дороги, раніше він туди ходив?ʼ 

你已经知道要走，我也不留下，但感到很难过，你就再想想  [238, 

c.14]。 

Nǐ yǐjīng zhīdào yào zǒu, wǒ yě bù liú xià, dàn gǎn dào hěn nán guò, nǐ jiù 

zài xiǎng xiаng.  

ʻТи вже знаєш, (що) повинна йти, я теж не залишуся, але мені сумно, і 

ти подумай ще раз.ʼ  

У першому п’ятикомпонентному БСР складнопідрядний блок 

утворюють друга і третя, а в другому БСР – перша і друга ПО. 

Зрідка вживаються шестикомпонентні БСР. У нашій картотеці вони 

представлені 1 % від загальної кількості речень із сурядністю і підрядністю, 

наприклад: 

因为病得厉害祥子在海甸的一家小店躺了三天，身上忽冷忽热，心中

也迷迷糊糊，牙床上起了一溜紫泡，就不想吃什么 [235, c.47]。 

Yīnwèi bìng dé lìhài xiángzi zài hǎi diān de yī jiā xiǎo diàn tǎng le sān tiān, 

shēn shang hū lěng hū rè, xīn zhōng yě mímí húhū, yá chuáng shàng qǐ le yī liū zǐ 

pào, jiù bù xiǎng chī shénme.  

ʻЧерез те що важко хворів, рикша пролежав три дні в одному 

прибережному маленькому готелі, його кидало то в жар, то в холод, і на душі 

була паніка, на яснах утворилися фіолетові пухирі, і він нічого не хотів їсти.ʼ  

Сурядні зв’язки виражені за допомогою сполучників 也 і 就. Перша і 

друга ПО утворюють складнопідрядний блок, в якому підрядне речення 

знаходиться в інтерпозиції відносно головного. 

Поодинокими прикладами представлена семикомпонентна модель БСР 

із сурядністю і підрядністю: 
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想了一想，他就相信自己有那个资格和力气，而且年纪正轻，所差的

是他还没有跑过，与不敢一上手就拉漂亮的车 [23, c.37]。 

Xiǎng le yī xiǎng, tā jiù xiāng xìn zìjǐ yǒu nà gè zī gé hé lì qì, ér qiě nián jì 

zhèng qīng, suǒ chà de shì tā hái méiyǒu pǎo guò, yǔ bùgǎn yīshàng shǒu jiù lā 

piàoliang de chē.  

ʻПодумав трохи, і він повірив, (що) у нього є та сама кваліфікація і 

сили, до того ж він молодий, але різниця полягає в тому, що він ще не бігав з 

візком, і він не наважувався починати з такого гарного воза.ʼ  

У цьому прикладі перша, друга, четверта, п’ята і сьома ПО на першому 

рівні членування утворюють складносурядний блок. Третя та шоста ПО є 

підрядними з’ясувальними і разом з другою ПО утворюють 

складнопідрядний блок на другому рівні членування. 

Необхідно відзначити, що у китайській мові відсутні підрядні 

сполучники що, як, який, тому семантично підрядний зв’язок очевидний, але 

синтаксично спостерігаємо безсполучниковість. Серед сурядних засобів 

зв’язку в реченнях із сурядністю і підрядністю провідну позицію займає 

сполучник 就 (87 %), що приєднує підрядні єднальні. 

Моделі БСР із сурядністю і підрядністю видаються вельми ємними і 

зручними формами для передачі мови персонажів у художніх творах, завдяки 

різним синтаксичним зв’язкам між компонентами, які дозволяють досить 

повно, з різними уточненнями і поясненнями передати співрозмовнику 

інформацію. Як зазначає професор Г.Ф. Калашникова, сурядно-підрядні 

конструкції місткі й зручні для передачі інформативного змісту 

синтаксичною формою, про що свідчить їх значне поширення в усіх стилях 

мови. Як і у будь-якому складносурядному реченні, у сурядно-підрядній 

конструкції виражається поєднання думок, явища і процеси реальної 

дійсності зображуються у природній послідовності їх вияву [100 с.91]. Це 

дозволяє автору поетапно описати події, що відбуваються, і логічно підвести 

підсумок сказаному. 
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Наступною моделлю БСР зі складносурядною структурною основою є 

конструкції із сурядністю і послідовною підрядністю. 

Ця модель нечисленна і становить за нашою картотекою 4,3 % від 

загальної кількості аналізованих БСР. Такі речення із сурядністю і 

послідовною підрядністю можуть містити у собі від чотирьох до шести ПО.  

Найбільш частотними є моделі з чотирма ПО. Аналіз дібраного матеріалу 

показав, що п’ятикомпонентні конструкції використовуються вкрай рідко, а 

шестикомпонентні представлені поодинокими реченнями. Більшість БСР із 

сурядністю і послідовною підрядністю містять у собі два компоненти, 

пов’язаних сурядним зв’язком, у конструкціях яких лідируючу позицію 

займають сурядні сполучники 就, 而, 便 і протиставні сполучники 但, 不过. 

Сурядний сполучник 就 визначає єднальні й результативні відношення між 

ПО. Він є найбільш уживаним серед інших сполучників і сполучних 

комбінацій (33 %). 

Розглянемо чотирикомпонентні БСР із сурядністю та підрядністю: 

我又让你干，而你说干不了因为力量不够 [23, c.16]。 

Wǒ yòu ràng nǐ gàn, ér nǐ shuō gān bù liǎo yīnwéi lìliàng bùgòu.  

ʻЯ ж велів тобі робити, але ти сказав, (що) не можеш, тому що 

недостатньо сил.ʼ  

老爷很不行，他孙子就帮他起来因为知道他爷爷千万不请 [236, c.33]。 

Lǎoyé hěn bùxíng, tā sūnzi jiù bāng tā yīnwéi zhīdào tā yéye qiān wàn bù 

qǐng.  

ʻДідусь був дуже слабкий, і онук допоміг йому, бо знав, (що) дідусь ні 

за що не попросить.ʼ  

У цих прикладах перший рівень членування утворює складносурядна 

частина, друга ПО формує блок з двома послідовно підлеглими підрядними. 

Такі варіанти моделі з сурядністю і послідовною підрядністю найбільш 

частотні (91 %). Однак трапляються БСР, у яких ускладнення послідовною 

підрядністю відбувається в першій ПО складносурядного блоку: 
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你说刘静打得不错像他妈打一样，不过我还是不相信 [237, c.44]。 

Nǐ shuō Liú Jūn dǎdé bùcuò xiàng tā mā dǎ yī yàng, bù guò wǒ háishì bù 

xiāngxìn. 

 ʻТи кажеш, (що) Лю Цзін в’яже непогано, як в’яже її мати, але я все-

таки не вірю.ʼ 

听说妈妈好了因为你让他多休息，我就很感谢你 [238, c.27]。 

Tīngshuō māmā hǎo le yīnwèi nǐ ràng tā duō xiūxí, wǒ jiù hěn gǎn xiè nǐ.  

ʻКажуть, (що) мамі стало краще, тому що ти змусив її більше 

відпочивати, і я дуже вдячний тобі.ʼ  

Необхідно відзначити, що підрядне першого ступеня в послідовній 

підрядності виступає у розширеній функції, тобто є підрядним відносно до 

головного і головним відносно до підрядного другого ступеня. У реченнях з 

послідовною підрядністю спостерігається збільшення знань про ситуацію 

«вглиб». 

Можливості предикативного ускладнення послідовної підрядності у 

подібних конструкціях китайської мови обмежені. Найчастіше воно 

відбувається за рахунок збільшення компонентів у складносурядної частини, 

як це можна побачити у наступних п’ятикомпонентних і шестикомпонентних 

БСР із сурядністю і послідовною підрядністю. П’ятикомпонентні моделі за 

нашою картотекою складають усього 13,5 % і представлені тільки одним 

варіантом, коли послідовно підрядний ланцюжок поширює першу ПО, 

наприклад: 

他只说没有钱因为辞职了，而主人不听他的，他就没办法去卖手表 

[235, c.17]。 

Tā zhǐ shuō méi yǒu qián yīn wèi cízhí le, ér zhǔ rén bù tīng tāde, tā jiù méi 

bànfǎ qù mài shǒu biǎo.  

ʻВін тільки сказав, (що) немає грошей, тому що звільнився з роботи, 

але господар не слухав його, і йому довелося піти продати годинник.ʼ  
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Така ж підпорядкованість ланцюжка з двох підрядних до першої ПО 

спостерігається і у шестикомпонентній моделі БСР із сурядністю і 

послідовною підрядністю, які у китайській мові дуже рідко 

використовуються. Наприклад: 

听到了你去买礼物为了祝贺我，不过我不要你的礼物，我不愿意再见

到你，而你还是不理解 [239, c.17]。 

Tīng dào le nǐ qù mǎi lǐwù wèile zhù hè wǒ, bùguò wǒ bù yào nǐde lǐwù, wǒ 

bù yuànyì zài jiàn dào nǐ, ér nǐ háishì bù lǐjiě.  

ʻЧула, (що) ходив купувати мені подарунок, щоб привітати мене, але 

мені не потрібні твої подарунки, я не бажаю тебе бачити, але ти як і раніше 

цього не розумієш.ʼ  

Багатокомпонентні складні речення з сурядністю і супідрядністю 

(однорідною і неоднорідною) досить рідко вживаються у китайських 

прозових творах. Як указує Г.Ф. Калашникова, однорідна й неоднорідна 

супідрядність протиставляються характером відношень супідрядних частин 

одна одній. Характерними рисами однорідних підрядних є наявність 

відношень сурядності між ними і контактного розташування однорідних 

підрядних, пов’язаних однотипними засобами зв’язку та перелічувальною 

інтонацією, яка служить одним із засобів зв’язку однорідних супідрядних 

частин і нерозривно пов’язана з порядком послідовності супідрядних 

компонентів. Розташування головної частини навіть між однаково 

синтаксично віднесеними і однофункційними підрядними неможливе, бо це 

руйнує інтонаційний малюнок і унеможливлює використання 

перелічувальної інтонації [98, c.45]. Причому, якщо при послідовній 

підрядності, як ми вже відзначали, знання про ситуацію поглиблюється, то 

при однорідній супідрядності розширюється. Наприклад: 

要是你赞成我的意见，要是你真的愿意跟我过日子，就快一点儿，而

且还要托运行李 [239, c.44]。 
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Yàoshi nǐ zànchéng wǒde yì jiàn, yàoshi nǐ zhēnde yuànyì gēn wǒ guò rìzi 

jiù kuài yī diǎn er, ér qiě hái yào tuō yùn xíng lǐ.  

ʻЯкщо ти згодна з моєю думкою, якщо ти дійсно хочеш жити зі мною, 

то давай трохи швидше, крім того, ще потрібно оформити багаж.ʼ  

Стосовно БСР з неоднорідними підрядними, то, як відомо, між ними 

відсутній будь-який граматичний і семантичний зв'язок. Вони можуть 

займати різні позиції одне до одного і головного речення. У китайській мові 

один з неоднорідних елементів часто є підрядним часу або умови і перебуває 

в препозиції відносно до головного, наприклад: 

你们离开了以后，家里有很无聊像大家睡着了一样，我也赶快走了 

[238, c.16]。 

Nǐmen líkāi le yǐhòu, jiā li yǒu hěn wúliáo xiàng dà jiā shuì zhao le yīyàng, 

wǒ yě gǎn kuài zǒu le.  

ʻПісля того як ви пішли, в будинку стало дуже нудно, як ніби всі 

поснули, і я теж поспішив піти.ʼ  

Це чотирикомпонентне БСР представляє модель із сурядністю й 

однорідною супідрядністю. Перша і друга ПО − підрядні умови, що 

підпорядковуються третій ПО і утворюють з нею блок на другому рівні 

членування. БСР є чотирикомпонентною конструкцією з сурядністю та 

неоднорідною супідрядністю. Перша ПО − підрядне часу – 

підпорядковується головному реченню і утворює з ним блок на другому рівні 

членування. 

Модель БСР із сурядністю і неоднорідною супідрядністю, яка в 

китайській мові становить всього 2 % від загальної кількості зібраного 

матеріалу. Абсолютна більшість речень такого типу становить 

чотирикомпонентні конструкції (92 %). Розглянемо кілька прикладів: 

我没打来电话时，她多么希望我去找她，可我没去 [238, c.17]。 

Wǒ méi dǎ lái diàn huà shí, tā duōme xīwàng wǒ qù zhǎo tā, kě wǒ méi qù.  
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ʻКоли я не подзвонив, вона так сподівалася, (що) я піду її шукати, але я 

не пішов.ʼ  

БСР з сурядністю і неоднорідною супідрядністю складається з чотирьох 

ПО. Перша ПО − підрядне часу належить до складнопідрядного блоку другої 

і третьої ПО з підрядним з’ясувальним. Четверта ПО утворює 

складносурядний блок з другою. Сурядний зв’язок виражений редукованим 

сполучником 可. За такою ж схемою побудовано наступне БСР із сурядністю 

й неоднорідною супідрядністю: 

颂莲听了时，她哭得梅珊不能安慰她，她们就一齐哭得那么厉害 [237, 

c.54]。 

Sònglián tīng le shí, tā kūdé Méi Shān bù néng ānwèi tā, tāmen jiù yīqí kū de 

nàme lìhài.  

ʻКоли Сунь Лянь почула, вона так плакала, що Мей Шань не могла її 

втішити, і вони вдвох гірко плакали.ʼ  

У цьому прикладі сурядний зв’язок виражено сполучником 就 . Слід 

зазначити, що наведені приклади є основним варіантом моделі БСР із 

сурядністю й неоднорідною супідрядністю. Одиничними є випадки, коли 

неоднорідні підрядні (друга і четверта ПО) належать до другої головної 

предикативної частини. Наприклад: 

祥子觉得太累了，他病了的时候，就必须工作下去，因为要挣钱糊口

[235, c.34]。 

Xiángzi juédé tài lèi le, tā bìng le de shíhòu, jiù bìxū gōngzuò xià qù, yīnwèi 

yào zhèng qián hú kǒu.  

ʻРикша відчував себе дуже втомленим, коли він захворів, то повинен 

був продовжувати працювати, тому що повинен заробити на шматок хліба.ʼ  

У цьому БСР складносурядний блок утворюють перша і друга ПО, 

пов’язані єднальним сполучником 就 . У препозиції до другого головного 
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знаходиться підрядне часу, а підпорядковується з ним четверта ПО − 

підрядне причини, приєднане сполучником 因为. 

Як приклад п'ятикомпонентної моделі БСР із сурядністю і 

неоднорідною супідрядністю, що вживається вкрай рідко, можна навести 

таке речення: 

原来我告诉她所有我们的故事，她听完后就认为我不能爱上她，而她

也无法跟一个非真实的人斗 [238, c.47]。 

Yuánlái wǒ gàosù tā suǒyǒu wǒmen de gù shì, tā tīng wán hòu jiù rènwéi wǒ 

bùnéng àishàng tā, ér tā yě wúfǎ gēn yī gè fēi zhēnshí de rén dòu.  

ʻЯ спочатку розповів їй про всі наші справи, і коли вона все почула, то, 

вирішила, (що) я не можу полюбити її, але вона більше не могла боротися з 

неіснуючою людиною.ʼ  

Речення є п’ятикомпонентною конструкцією, в якій перша, третя і п’ята 

ПО утворюють складносурядний блок на першому рівні членування. 

Сурядний зв’язок виражений сполучниками 就 , 而 . На другому рівні 

членування складнопідрядний блок утворюють третя і четверта ПО. Йому 

підпорядковується друга ПО з підрядним часу. 

Найменш уживаною у дібраному нами матеріалі є модель БСР із 

сурядністю й однорідною супідрядністю (1,1 %). Більшість цих речень є 

чотирикомпонентними БСР: 

在沙漠中走了这么多日子，而祥子以为这是个奇迹，是不可能的 [235, 

c.32]。 

Zài shāmò zhōng zǒu le zhème duō rìzi, er xiángzǐ yǐwéi zhè shì gè qí jī, shì 

bù kě néng de.  

ʻХодив так багато днів по пустелі, i рикша подумав, (що) це диво, (що) 

це неможливо.ʼ  

Подібна модель є найбільш частотним варіантом серед уживаних у 

дібраному нами матеріалі серед БСР із сурядністю й однорідною 
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супідрядністю. У таких реченнях блок утворюється другою ПО і двома 

супідрядними однорідними підрядними. Крім того, у нашому мовному 

матеріалі вживаються приклади, у яких підрядні речення підпорядковуються 

першій ПО: 

我觉得这都是没有用，都没希望，不过他让我继续绘画  [239, c.15]。 

Wǒ juéde zhè dōu shì méi yǒu yòng, dōu méi xī wàng, bùguò tā ràng wǒ jì 

xù huìhuà.  

ʻЯ відчувала, (що) все марно, немає надії, однак він змусив мене 

продовжувати малювати.ʼ  

Досить рідко трапляються випадки використання двокомпонентних 

БСР із сурядністю й однорідною супідрядністю:  

看了自己的青年的肌肉，他就以为这只是时间的问题，这是必能达到

的一个志愿与目的，绝不是梦想  [235, c.13]！ 

Kànle zìjǐ de qīngnián de jīròu, tā jiù yǐwéi zhè zhǐ shì shíjiān de wèntí, zhè 

shì bì néng dá dào de yī gè zhì yuàn yǔ mùdì, jué bù shì mèng xiǎng!  

ʻПодивився на свої молоді м'язи, і прийшло розуміння, (що) це просто 

питання часу, (що) це необхідна мета в досягненні бажання, (що) це не 

просто мрія!ʼ  

У цьому БСР сурядний зв’язок між першою і другою ПО здійснюється 

за допомогою сполучника 就 . Другій ПО підпорядковується блок з трьох 

однорідних речень, пов’язаних перелічувальною інтонацією, що 

представляють відкриту структуру, яка транслює інформацію, яку можна і 

далі збільшувати «вшир». 

У нашій картотеці відсутні шестикомпонентні БСР із сурядністю і 

супідрядністю, проте зафіксовані поодинокі випадки семикомпонентних 

конструкцій, наприклад: 

因为缺雨，因为战争的消息，粮食都长了价钱，这个祥子知道，可是

他和城里人一样的只会抱怨粮食贵，而一点儿主意没有，他们的心情就一直
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不好。Yīnwèi quē yǔ, yīnwéi zhàn zhēng de xiāoxī, liáng shí dōu zhǎng le jià qián, 

zhè ge xiáng zi zhīdào, kě shì tā hé chéng lǐ rén yīyàng de zhǐ huì bào yuànliáng shí 

guì, ér yī diǎn er zhǔ yì méiyǒu, tā men de xīn qíng jiù yī zhí bù hǎo [235, c.47].  

ʻТому що немає дощу, тому що з’явилися новини про війну, ціни на 

продукти зросли, це рикша знав, але він і мешканці міста тільки могли 

нарікати на дорожнечу продуктів, але у них не було ніяких пропозицій, і 

настрій у них весь час був поганий.ʼ  

У цьому БСР третя, четверта, п’ята, шоста і сьома ПО утворюють 

складносурядний блок на першому рівні членування. Перша і друга ПО, 

поєднані сполучником причини 因为  утворюють блок з третьою ПО на 

другому рівні членування. 

Єдиним БСР із сурядністю й однорідною супідрядністю є представлена 

нижче модель з вісьмома ПО: 

颂莲这天换了套粉绸旗袍，脚上吸双绣花拖鞋，她脸上的气色一夜间

就恢复过来，看上去和气许多，她便把雁儿拉到身边，端详一番，就对旁边

的陈佐千说，她长得还不算讨厌，她已经长大了，能自己搞  [239, c.54]。 

Sònglián zhètiān huàn le tào fěn chóu qípáo, jiǎo shàng xī shuāng xiù huā 

tuōxié, tā liǎn shàng de qìsè yī yè jiān jiù huīfù guòlái, kàn shàng qù hé qì xǔduō, 

tā bǎ yàn er lā dào shēn biān, duān xiáng yīfān, duì páng biān de Chén Zuǒqiān 

shuō, tā zhǎng dé hái bù suàn tǎo yàn, tā yǐjīng zhǎng dàle, néng zì jǐ gǎo.  

ʻСун Лянь у цей день переодяглася в рожеву сукню, ноги були взуті в 

розшиті шовком капці, і колір її обличчя за ніч відновився, виглядала дуже 

дружелюбно, і вона притягнула до себе служницю, уважно на неї подивилася 

і сказала Чень Цзуоцяню, (що) вона не з огидою ставиться, (що) вже доросла, 

(що) впорається сама.ʼ   

У цьому восьмикомпонентному БСР складносурядний блок на 

першому рівні членування складається з п’яти ПО. П’ятій ПО 

підпорядковуються три однорідних підрядних з’ясувальних. Однак у 
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китайській мові, зважаючи на відсутність підрядного сполучника що, зв’язок 

між однорідними підрядними здійснюється за допомогою перелічувальної 

інтонації, однакової віднесеності й однотипного значення підрядних. 

Відсоткове співвідношення предикативних одиниць усередині кожної 

моделі БСР зі складносурядною структурною основою, середня кількість 

компонентів (N сер) і можливості предикативного ускладнення (І max) 

представлені у Таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Відсоткове співвідношення ПО у БСР зі складносурядною СО 

Типи 

конструкцій 

Кіл-ть конструкцій усередині цього типу 

(у %)  

з числом ПО 3, 4, 5 і т.ін. 

 

 N 

сер. 

I

I 

max 

Кіл-ть 3 4 5 6 7 8 

Багато-

компонентна 

сурядність 

 51,5% 33,7% 12% 2,3%  

- 

 

- 

 

3,7 

 

3 

Сурядність і 

підрядність 

 51,2% 38% 9,7% 1% 0,1%  

- 

 

3,9 

5 

Сурядність і 

послідовна 

підрядність 

  

- 

84% 13,8% 2,2%  

- 

 

- 

 

4,2 

2 

Сурядність і 

однорідна 

супідрядність 

  

- 

94,1% 5,8%  

- 

0,1% 0,05%  

4,1 

 

4 

Сурядність і 

неоднорідна 

супідрядність 

  

- 

92% 8%  

- 

 

- 

 

- 

 

4,3 

 

1 

 

Як бачимо, у БСР зі складносурядною структурною основою N сер. 

трохи перевищує заявлену раніше цифру 3,7. Із п’яти представлених у 

нашому мовному матеріалі моделей зі складносурядною структурною 

основою тільки три моделі, а саме, БСР з багатокомпонентною сурядністю, із 
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сурядністю й послідовною підрядністю, із сурядністю і підрядністю містять у 

своєму складі шість ПО. 

Однак кількість таких конструкцій невелика, близько 5,5 % від 

загальної кількості аналізованих БСР. Ще рідше трапляються 

семикомпонентні БСР. До них належать БСР із сурядністю й однорідною 

супідрядністю, із сурядністю й підрядністю. Їх відсоток не перевищує 

одиниці. Крім того, можна відзначити, що восьмикомпонентні БСР зі 

складносурядною структурною основою нетипові для китайської 

літературної мови. Їх функціонування в ній є винятком. 

У БСР зі складносурядною структурною основою серед засобів зв’язку 

на першому рівні членування переважають єднальні сполучники 就, 并 又, 

протиставні сполучники 不过, 可是, порівняльний складний сполучник 不但 

... 而且, а також сполучні частки 便, 也, 才. На другому рівні членування 

домінують сполучник причини 因为, умовний сполучник 要是, порівняльний 

сполучник 想 ... 一样, а також прийменниково-післяйменникові сполучення 

在 ... 以后, 在 ... 的 时候. 

Предикативні одиниці у складносурядній частині характеризуються 

відношеннями за відкритою структурою одночасності або тимчасовою 

послідовністю, а у закритих структурах причиново-наслідковими 

відношеннями. Предикативному ускладненню найбільше сприяють 

відкритість структури й відношення одночасності між ПО, що входять до 

складу складносурядного речення на першому рівні членування й однорідних 

підрядних на другому рівні. 
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3.4 Багатокомпонентні складні речення зі складнопідрядною 

структурною основою 

 

 

Питання про складнопідрядні багатокомпонентні конструкції в 

сучасному мовознавстві не має однозначного розв’язання, оскільки багато 

лінгвістів розглядають складнопідрядні багатокомпонентні речення в межах 

елементарних складнопідрядних. Однак сучасні дослідження 

багатокомпонентних конструкцій у східнослов’янському мовознавстві 

(Г.Ф. Гаврилова [52], Г.Ф. Калашникова [98-100], Г.П. Уханов [175-180], 

В.А. Шитов [197-201], К.Ф. Шульжук [206-208], О.О. Кузьмич [118], 

Т.М. Шкарбан [202] та ін.) засвідчують, що ці структури мають специфічні 

особливості.  

БСР зі складнопідрядною структурною основою мають більш складну 

структуру і, незважаючи на те, що вони вважаються конструкціями, які 

належать до книжного стилю мовлення, в китайських художніх текстах вони 

використовуються набагато рідше, ніж БСР зі складносурядною структурною 

основою (16,3 %). Проте завдяки особливостям підрядних зв’язків, автори 

китайських художніх творів мають широкі можливості для вираження своїх 

думок, використовуючи саме БСР зі складнопідрядною структурною 

основою. За складом БСР у китайській мові переважно трикомпонентні, але 

можуть включати і чотири, і дуже рідко п’ять додаткових. 

У переважній більшості БСР у китайській художній прозі 

характеризуються обмеженим лінійно-синтагматичним складом. Це означає, 

що вони відрізняються малокомпонентністю і їх малослівністю, невеликою 

кількістю поширених та відокремлених членів. Крім того, у китайських БСР 

зі складнопідрядною структурною основою спостерігається дуже обмежений 

набір сполучників і сполучних слів. 
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Відомо, що внутрішній світ героя, його почуття, думки, емоції читач 

дізнається переважно через його монологи, проте аналіз дібраного матеріалу 

показав, що БСР зі складнопідрядною структурною основою, що служать для 

змістовної передачі складних форм думки, використовуються не лише в 

монологічному мовленні героїв, а й у мові автора. «Великі комунікативні 

можливості БСР проявляються в їх ідеальній пристосованості до передачі 

логічної послідовності думки, її найтонших вигинів». [99, c.5] 

Відсоток використання складнопідрядних БСР у китайській художній 

прозі не надто високий, крім того, в розглянутих творах представлені не всі 

моделі, що функціонують у сучасній лінгвістиці. 

В.В. Казмін зазначає, що «серед конструкцій з підрядним зв’язком 

протиставлені один одному два типи будов: речення з супідрядністю й 

речення з послідовною підрядністю» [97, с.19]. Учений обумовлює такий 

розподіл конструкцій з підрядним зв’язком декількома факторами: 

1. У реченнях із супідрядністю кожна предикативна одиниця є або 

тільки такою, що підпорядковує, або тільки залежною, у той час як у 

конструкціях з послідовною підрядністю хоча б одна з ПО поєднує в собі дві 

ці функції. 

2. Речення із супідрядністю мають двоступеневу структуру, у якій один 

щабель становить одиниця, що підпорядковує, а інша – залежний ряд 

сурядних одиниць або одиниці, що разом підпорядковані й об’єднані між 

собою сурядним зв’язком. Конструкції з послідовною підрядністю мають 

багатоступеневу структуру. 

3. Ці два типи конструкцій протиставлені за структурними зв’язкам між 

ПО. У першому типі на одному й тому ж рівні членування складного речення 

мінімум дві ПО безпосередньо пов’язані з третьою. У другому – тільки дві 

ПО безпосередньо пов’язані між собою [97, с.19]. 
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У китайській мові БСР із супідрядністю використовуються набагато 

частіше (7,7 % від загальної кількості БСР), ніж з послідовною підрядністю 

(4,3 %). 

Речення зі складнопідрядною структурною основою можна розділити 

на два типи: чисті, або неконтаміновані, та контаміновані. До першого типу 

належать такі три типи конструкцій: БСР з однорідною супідрядністю, БСР з 

неоднорідною супідрядністю та БСР з послідовною підрядністю. До 

контамінованих конструкцій зі складнопідрядною структурною основою, 

згідно зі спостереженнями учених [52, 98, 175], належать шість типів речень: 

БСР зі зворотною супідрядністю, БСР з послідовною супідрядністю, БСР з 

подвійною (однорідною і неоднорідною) супідрядністю, БСР з послідовною 

підрядністю і супідрядністю, БСР із супідрядністю і послідовною 

підрядністю, БСР з подвійною супідрядністю і послідовною підрядністю.  

У сучасній китайській мові використовуються тільки дві моделі: БСР зі 

зворотною супідрядністю та БСР з подвійною супідрядністю. Розглянемо 

особливості функціонування зазначених типів БСР зі складнопідрядною 

структурною основою в китайській художній прозі. 

Найбільший відсоток від загальної кількості БСР за нашою картотекою 

складають БСР з однорідною супідрядністю (7,3 %). Як зазначає 

К.Ф. Шульжук, складнопідрядні речення з однорідною супідрядністю є 

специфічними утвореннями в системі складнопідрядних багатокомпонентних 

речень. Це стосується як їхньої синтаксичної структури, засобів зв’язку, так і 

різноманіття семантико-синтаксичних відношень, що властиві як 

складнопідрядним, так і складносурядним реченням [206]. 

К.Ф. Шульжук визначає складнопідрядні речення з однорідною 

супідрядністю як конструкції, у яких усі підрядні частини однаково 

пояснюють головну частину в цілому або якийсь один член головної частини. 

Такі підрядні речення завжди виконують однакову синтаксичну 

функцію, тобто є підрядними одного виду [206]. Тобто в конструкціях з 
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однорідною супідрядністю спостерігається тісний зв’язок підрядних у зв’язку 

з їх однозначністю, однаковою синтаксичною віднесеністю і утвореними 

ними сурядними відношеннями між ними. Як правило, у БСР з однорідною 

супідрядністю блок утворює єдина складна частина або блок підрядних, який 

функціонує як єдність супідрядних предикативних одиниць. У китайській 

мові у більшості випадків конструкції з однорідною супідрядністю 

представлені їх мінімальною трикомпонентною структурою (92 %). 

наприклад: 

大家似乎都觉得有点什么不对的地方，有点没搞通的方面 [238, c.22]。 

Dàjiā sìhū dōu juédé yǒu diǎn shénme bù duì de dìfāng, yǒu diǎn méi gǎo 

tōng de fāngmiàn.  

ʻМайже всім здавалося, (що) є щось неправильне, є щось нез’ясоване.ʼ  

他终于有了机会买到这三司匹骆驼，因为只能换几颗珍珠或者他能卖

十亩地  [235, c.67]。 

Tā zhōngyú yǒu le jī huì mǎi dào zhè sān sī pǐ luòtuó, yīnwéi néng huàn jǐ kē 

zhēn zhū huò zhě néng mà ishí mǔdi.  

ʻУ нього нарешті з’явився шанс купити три-чотири верблюди, бо він 

міг тільки обміняти кілька перлин або він міг продати десять му землі.ʼ 

农村里的马都马上长了价钱，因为缺青草，因为革命的消息传出来了

[235, c.15]。 

Nóngcūn lǐ de mǎ dōu mǎshàng zhǎng le jià qián, yīnwèi quē qīn gcǎo, 

yīnwèi gémìng de xiāoxī.  

ʻКоні в селі відразу зросли в ціні, тому що було мало свіжої трави, 

тому що поширилися чутки про революцію.ʼ 

Наведені приклади є класичними трикомпонентними БСР з однорідною 

супідрядністю. У першому БСР два однорідних підрядних з’ясувальних 

підпорядковуються головному реченню. Як уже згадувалося вище, у 

китайській мові засобами зв’язку між головним і підрядним з’ясувальним 

реченнями є не сполучники, а певна інтонаційна оформленість і порядок 



 
 

 
 

150 

послідовності підрядних ПО. На другому рівні членування між двома 

підрядними, що утворюють відкриту структуру, існують єднальні 

відношення, що передаються перелічувальною інтонацією. У другому БСР, 

частини, що підпорядковуються, є підрядними причини зі сполучником 

因为 , що оформляє тільки перше підрядне речення. Підрядні речення 

поєднані одне з одним розділовими відношеннями за допомогою сполучника 

或者. У третьому прикладі підрядні речення також є підрядними причини, у 

яких сполучник 因为  оформляє обидві предикативні частини. У всіх 

наведених прикладах підрядні речення перебувають у постпозиції відносно 

до головної частини. Перше БСР є негнучкою структурою, у якій, у силу 

граматичних особливостей китайської мови, а саме наявності додаткових 

з’ясувальних, неможлива зміна порядку послідовності ПО. Другий і третій 

приклади є БСР гнучкої структури, у яких зміна порядку ПО не порушує 

правила побудови речення і не впливає на його зміст. 

З цього погляду на особливу увагу заслуговують БСР з однорідною 

супідрядністю, що містить підрядні мети. Як указує В.І. Горєлов, «найбільш 

характерною рисою синтаксичної структури складнопідрядних речень, що 

виражають відношення мети, є одночасне використання у їх складі 

сполучників та спеціальних лексичних елементів (спонукальних дієслів) як 

засобів зчеплення частин складного цілого. Іншою синтаксичною 

особливістю речень цього структурно-семантичного типу є чітка 

диференціація сполучників мети. Підрядні сполучники цього класу 

розпадаються на дві групи; причому одні сполучники вживаються при будь-

якому порядку розташування частин складного речення, тоді як інші – тільки 

при зворотному порядку складових, тобто в тому випадку, коли підрядне 

речення перебуває в постпозиції відносно до головного речення» [68, c.239]. 

У дібраному нами мовному матеріалі наявні БСР з обома зазначеними 

групами сполучників мети. Наприклад: 
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为了跟好了解你，为了我们的关系密切起来，我请你跟我一起过几天

[237, c.7]。 

Wèile gèng hǎo liǎo jiě nǐ, wèile wǒmen de guānxì mìqiè qǐlái, wǒ qǐng nǐ 

gēn wǒ yīqǐ guò jǐ tiān.  

ʻЩоб краще пізнати тебе, щоб наші стосунки стали ближчими, я прошу 

тебе провести зі мною кілька днів.ʼ  

Засобом зв’язку в цьому трикомпонентному БСР є сполучник мети 为

了. Цей сполучник використовується в переважній більшості (93 %) БСР з 

однорідною супідрядністю, що містять підрядні мети. Підрядні частини 

перебувають у препозиції проти головної. Можлива перестановка ПО так, 

щоб підрядні ставали в постпозицію до головного:  

         我请你跟我一起过几天，为了跟好了解你，为了我们的关系密切起来。 

Розглянемо ще один приклад: 

我请你多努力，好让我的父母不反对，让我爷爷也赞成我们的关心 

[238, c.23]。 

Wǒ qǐng nǐ duō nǔlì, hǎo ràng wǒde fùmǔ bù fǎnduì, ràng wǒ yéyé yě 

zànchéng wǒmen de guānxīn.  

ʻЯ прошу тебе постаратися, щоб мої батьки не заперечували, щоб 

дідусь теж прийняв наші стосунки.ʼ  

У цьому БСР підрядні речення перебувають у постпозиції до головного. 

Засобом зв’язку служить сполучник 好  і спонукальне дієслово 让 . Така 

комбінація робить неможливим перестановку підрядних частин в препозицію 

до головного. 

Набагато рідше в зібраному нами матеріалі трапляються БСР з 

однорідною супідрядністю, що складаються з чотирьох ПО (7 %). Наведемо 

кілька прикладів: 

自己并没有惊人的才力，因为家里缺钱，因为不能上学，父母没有时

间培养他  [235, c.5]。 
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Zìjǐ bìng méiyǒu jīngrén de cái lì, yīn wéi jiālǐ quē qián, yīn wéi bùnéng 

shàngxué, fùmǔ méiyǒu shíjiān péiyǎng tā.  

ʻУ нього зовсім не було ніяких дивовижних здібностей, тому що в сім’ї 

не вистачало грошей, тому що він не міг вступити до школи, батьки не мали 

часу на його виховання.ʼ  

Це БСР з однорідною супідрядністю складається з чотирьох ПО. Друга, 

третя і четверта предикативні частини є однорідними підрядними причини. 

Підрядний сполучник 因为, вводить тільки другу і третю ПО, і відсутній 

перед четвертою. Складносурядний блок підрядних речень становить 

відкриту структуру, предикативні одиниці якої пов’язані перелічувальною 

інтонацією. 

Одиничними випадками представлено п’ятикомпонентне БСР з 

однорідною супідрядністю: 

既然你再也不爱我，既然不想再见面，既然打算搬家，既然我们没有

未来，那么我也没有意义留在这里  [239, c.17]。 

Jìrán nǐ zài yě bù ài wǒ, jìrán bùxiǎng zài jiànmiàn, jìrán dǎsuàn bānjiā, jìrán 

wǒmen méiyǒu wèilái, nàme wǒ yě méiyǒu yìyì liú zài zhèlǐ.  

ʻРаз ти мене більше не любиш, раз більше не хочеш зустрічатися, раз 

плануєш переїжджати, раз у нас немає майбутнього, то і мені немає сенсу 

залишатися тут.ʼ 

Наведений приклад є п’ятикомпонентним БСР з однорідною 

супідрядністю. Чотири підрядних речення знаходяться в препозиції до 

головного. Перша і друга ПО оформлені підрядним допустовим сполучником 

既然, який у поєднанні зі сполучниковим прислівником 那么, що оформляє 

головне речення, утворює складне сполучникове ціле. 

Таким чином, у китайській художній прозі БСР з однорідною 

супідрядністю представлено трьома варіантами моделі, а саме, 

трикомпонентні, чотирикомпонентні та п’ятикомпонентні БСР, серед яких 

домінують трикомпонентні конструкції. 



 
 

 
 

153 

Як зазначає К. Ф. Шульжук, серед усіх моделей складнопідрядних 

багатокомпонентних речень конструкції з однорідною супідрядністю мають 

найбільші експресивні можливості, тому що однорідні супідрядні в художніх 

творах нарощують градацію. Така градація цих одиниць, виділення їх в 

окремі синтагми спріяють емоційному звучанню тексту, його експресивності 

[206, с.117]. 

Наступною конструкцією із супідрядністю є модель БСР з 

неоднорідним супідрядним (2,1 %). Г.Ф. Калашникова визначає неоднорідну 

супідрядність як «такий вид підрядного зв’язку, який шляхом виділення у 

відрізку складної ситуації двох або декількох різних ознак як би одночасно 

передає у мисленні й мовленні відношення між елементарними відрізками 

ситуації [100, c.44]. Крім того, структури з неоднорідною супідрядністю 

характеризуються відсутністю будь-яких варіантів, тобто в цьому випадку 

збігаються поняття моделі і варіанта. Щодо семантики БСР з неоднорідною 

супідрядністю дослідниця вказує, що кожне речення відображає «шматочок» 

дійсності з її взаємозв’язками. Так, для речення з неоднорідною 

супідрядністю структурний зміст пов’язано з виділенням і характеристикою 

різнорідних ознак «шматочка» дійсності [100, c.45].  

Різні типи зв’язку між ПО допомагають розширити і максимально 

уточнити, деталізувати інформацію, що передається. Неоднорідна 

супідрядність відрізняється від однорідної тим, що підрядні найчастіше 

мають різне загальне значення, різну синтаксичну віднесеність, різні засоби 

зв’язку і розташовані дистантно один проти одного. Підрядна частина, яка 

перебуває з головною в більш тісному зв’язку, становить з нею тісний 

структурно-семантичний комплекс.  

У китайській мові, як правило, підрядне, семантично менш пов’язане з 

головною частиною, розташоване проти неї у препозиції. Розглянемо 

конструкції з неоднорідною супідрядністю. 

你离开了以后，我也走因为一个人留在这里太无聊了  [239, c21]。 
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Nǐ líkāi le yǐhòu, wǒ yě zǒu yīnwéi yī gè rén liú zài zhè lǐ tài wúliáo le.  

ʻПісля того як ти підеш, я теж піду, тому що залишатися тут одному 

занадто тоскно.ʼ 

听到了以后，他不高兴再帮忙了，因为这举人老爷实在太“妈妈的”了

[236, c.13]。 

Tīng dào le yǐhòu, tā bù gāoxìng zài bāng máng le, yīnwèi zhè jǔ rén lǎoyé 

shí zài tài “māmā de”le.  

ʻПісля того як він почув це, він не був радий знову допомагати, тому 

що цей чиновник надто гидкий.ʼ  

У наведених БСР структурно-семантичний блок утворюють головна і 

друга підрядна частини, пов’язані між собою підрядним сполучником 

причини 因为 . Перша ПО, що становить підрядне часу й оформлена 

післяйменником 以后 семантично менш пов’язана з головною і належить до 

складнопідрядного блоку. 

阿Ｑ虽然答应着，却不知道他是否放在心上  [236, c.12]。 

Ā Q suīrán dāyìng zhe, què bù zhīdào tā shì fǒu fàng zài xīnshàng.  

ʻХоча АQ погодився, але він не знав, чи прийняв він це близько до 

серця.ʼ  

У цьому БСР з неоднорідною супідрядністю перша ПО є підрядним 

допустовим і оформлена підрядним сполучником 虽然. Головне речення і 

підрядне прислівне пояснювальне, що більш тісно пов’язані між собою, 

утворюють структурно-семантичний комплекс. 

为了吃得好喝得好，他装出不舒服像患根炎似的  [235, c.11]。  

Wèile chī dé hǎo hē dé hǎo, tā zhuāng chū bú shūfú xiàng huàn gēn yán shì 

de.  

ʻЩоб добре їсти і пити, він прикидався хворим, як ніби його прихопив 

радикуліт.ʼ  
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У наведеному прикладі блок утворюють друга і третя ПО, що 

утворюють складнопідрядне речення з підрядним порівняльним. Підрядна 

частина оформлена складною сполучниковою конструкцією 像  ... 似的 . 

Перша ПО становить підрядне мети, оформлене сполучником 为了. 

你要是不同意的话，我就再给你解释因为有命令说服你  [239, c.46]。 

Nǐ yàoshi bù tóngyì dehuà, wǒ jiù zài gěi nǐ jiěshì yīnwèi yǒu mìnglìng 

shuōfú nǐ.  

ʻЯкщо ти не погоджуєшся, то я ще раз поясню тобі, тому що у мене 

наказ умовити тебе. ʼ 

У наведеному БСР перша ПО є підрядним умови і пов’язане з головним 

реченням складним сполучниковим комплексом 要是 ... 的 话. Третя ПО – 

підрядне причини, оформлене сполучником 因为 . Стосовно блокування 

частин, речення неоднозначне, оскільки з погляду структури БСР, 

блокуванню підлягають друга і третя ПО, а з точки зору семантики – перша і 

друга. 

Як бачимо, у китайських БСР з неоднорідною супідрядністю наявні 

різноманітні зв’язки між предикативними частинами, що дає можливість 

авторам більш докладно і детально описувати ситуації. Слід відзначити, що у 

російській і українській мовах у БСР з неоднорідною супідрядністю 

виділяються три типи підрядних: загальне, членоване і змішане. За нашими 

спостереженнями, для китайської мови характерні всі три типи. Наведемо 

приклад БСР з неоднорідною супідрядністю із загальним типом підрядних 

речень: 

当她进来的时候，他抽出点工夫为了踢小马  [239, c.34]。 

Dāng tā jìnlái de shíhòu, tā chōuchū diǎn gōngfū wèile tī Xiǎo Mǎ.  

ʻКоли вона входила, він вибрав момент, щоб штовхнути Сяо Ма.ʼ  

Розглянемо приклад БСР з членованим типом підрядних: 

美林不明白这为什么那么重要，而知道这真的起作用  [239, c.27]。 
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Měi lín bù míngbái zhè wèishéme nàme zhòngyào, ér zhīdào zhè zhēn de qǐ 

zuòyòng. 

ʻМэй Лінь не розуміла, чому це так важливо, але знала, (що) це дійсно 

спрацьовує.ʼ  

У прикладі бачимо членовану неоднорідну супідрядність з підрядними 

пояснювальними, що належать до однорідних присудків ( 不  明白  не 

розуміла, 而 知道 але знала). 

Наведемо приклади БСР з неоднорідною супідрядністю зі змішаним 

типом підрядних речень: 

那些小孩虽然还是年轻，可是他们都知道他是个坏人 [237, c.42]。 

Nàxiē xiǎohái suīrán háishì niánqīng, kěshì tāmen dōu zhīdào tā shìgè 

huàirén.  

ʻХоча ці хлопці ще молоді, але всі вони знають, (що) він погана 

людина.ʼ 

我到了办公室时，那里的讨厌的秘书告诉我还要等一会  [238, c.29]。 

Wǒ dàole bàngōngshì shí, nàlǐ de tǎoyàn de mìshū gàosù wǒ hái yào děng yī 

huǐ.  

ʻКоли я прийшла до офісу, та неприємна секретарка сказала, (що) я 

повинна трохи почекати.ʼ  

До неконтамінованих БСР зі складнопідрядною структурною основою, 

як ми вже відзначали, належать БСР з послідовною підрядністю. Ці 

конструкції не такі численні у китайській мові, як речення із супідрядністю 

(4,3 % від загальної кількості БСР). Як відзначають дослідники [98, 207], 

характерною особливістю подібних конструкцій є те, що у них одне з 

підрядних виконує розширену функцію, тобто є одночасно і головним, і 

підрядним. К.Ф. Шульжук визначає БСР з послідовною підрядністю як 

конструкції, у яких лише перша підрядна частина перебуває в прямому, 

безпосередньому зв’язку з абсолютно незалежною у синтаксичному плані 
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головною частиною, а кожне наступне підрядне синтаксично залежить від 

попереднього [207, с. 311]. 

У китайській художній прозі найчастіше використовуються речення з 

двома послідовно підпорядкованими підрядними реченнями (89 % від 

загальної кількості БСР з послідовною підрядністю). 

У БСР з послідовною підрядністю особливе місце відводиться 

підрядному першого ступеня підпорядкування, тому що саме воно прогнозує 

структуру підрядного другого ступеня, тобто формує конструкцію з 

послідовною підрядністю. [99, с.240]. За слушним міркуванням 

К.Ф. Шульжука, конструкції з послідовною підрядністю завжди мають чітко 

визначену кількість рівнів членування: у трикомпонентних – два, у 

чотирикомпонентних – три, у п’ятикомпонентних – чотири тощо, тобто 

кількість рівнів членування завжди на одиницю менша, ніж кількість 

компонентів [99, с 314]. 

Розглянемо приклади БСР з послідовною підрядністю, що 

функціонують у китайській художній прозі. 

他肯定知道，我不相信因为他以前骗过几次我  [239, c.16]。 

Tā kěndìng zhīdào, wǒ bù xiāngxìn yīnwèi tā yǐqián piànguò jǐ cì wǒ.  

ʻВін точно знав, (що) я не вірю, тому що він уже дурив мене кілька 

разів.ʼ 

У цьому трикомпонентному БСР з послідовною підрядністю перший 

ступінь підпорядкування становить пояснювальне підрядне, яке є головним 

проти підрядного причини другого ступеня підпорядкування, оформленого 

підрядним сполучником 因为. 

老爷告诉我她难过得一句话也说不出来  [238, c.12]。 

Lǎoyé gàosù wǒ tā nánguò dé yījù huà yě shuō bu chūlái.  

ʻДідусь розповів мені, (що) їй було так важко, (що) вона не могла 

сказати ні слова.ʼ  
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У наведеному прикладі перша ПО є головною проти другої ПО, яка 

становить пояснювальне підрядне. Друга ПО підпорядковує собі підрядне 

міри і ступеня, яке є другим рівнем підпорядкування і оформлене 

структурною часткою 得. 

我仍然爱她虽然她一点也不理我，为了不让父母生她气  [238, c.23]。 

Wǒ réngrán ài tā suīrán tā yīdiǎn yě bù lǐ wǒ, wèi le bù ràng fùmǔ shēng tā qì.  

ʻЯ як і раніше люблю її, хоча вона не звертає на мене ніякої уваги, щоб 

батьки не сердилися на неї.ʼ  

У цьому БСР з послідовною підрядністю, що складається з трьох 

компонентів, перший ступінь підпорядкування становить підрядне допусту, 

оформлене сполучником 虽然 . Воно є головним відносно до підрядного 

причини другого ступеня підпорядкування, оформленого сполучником мети 

为了 . 

Слід зазначити, що в усіх розглянутих БСР підрядні речення 

перебувають у постпозиції до головного. На першому ступені 

підпорядкування переважають пояснювальні підрядні. На другому ступені 

використовуються переважно підрядні детермінантні: причини і мети. 

Серед БСР з послідовною підрядністю домінують трикомпонентні 

моделі (97,5 %). Однак аналіз дібраного матеріалу показав, у китайських 

художніх текстах у поодиноких випадках функціонують чотирикомпонентні 

БСР, наприклад: 

我知道要是你想再见他，他马上就跑来为了让你开心 [238, c.57]。 

Wǒ zhīdào yàoshi nǐ xiǎng zàijiàn tā, tā mǎshàng jiù pǎo lái wèile ràng nǐ 

kāixīn.  

ʻЯ знаю, (що) якщо ти захочеш знову побачити його, то він прибіжить, 

щоб порадувати тебе.ʼ  

У цьому чотирикомпонентному БСР додаткові частини складають блок 

з трьох одиниць. Перша ПО є головною проти другої, оформленої 
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сполучником умови 要是. В інтерпозиції до другої ПО знаходиться друге 

підрядне умови, яке є головним відносно до третього підрядного мети, 

приєднаному сполучником мети 为了. 

Як зазначає К.Ф. Шульжук, семантико-синтаксичні відношення в 

реченнях з послідовною підрядністю будуються таким чином, що всі вони 

теоретично рівноправні: ведучими завжди є відношення між абсолютно 

незалежною головною частиною і підрядним першого ступеня, решта 

відношень — включені [207, c.316]. У реченнях з послідовною підрядністю 

спостерігається збільшення знань про ситуацію «углиб», можливості 

предикативного ускладнення якої обмежені. 

З існуючих шести типів контамінованих БСР зі складнопідрядною 

структурною основою в китайській мові, як показав аналізований матеріал, 

відзначені тільки БСР зі зворотною супідрядністю і БСР з подвійною 

супідрядністю. 

Модель БСР зі зворотною супідрядністю, становить 5,1 % від загальної 

кількості БСР. Особливістю цієї моделі є семантична віднесеність підрядного 

речення відразу до двох головних. «Як структур, широко вживаних для 

співпідпорядкування підрядного будь-якого типу, використовуються 

складносурядні речення відкритої структури зі значенням одночасності або 

тимчасової послідовності [100, c.101]. Слід зазначити, що всі БСР цієї моделі, 

представлені в нашій картотеці, трикомпонентні, наприклад: 

哪怕唯欣不是这个世界的人，但是他渴望知道更多，也从来没害人 

[239, c.14]。 

Nǎpà Wéi Xīn bùshì zhège shìjiè de rén, dànshì tā kěwàng zhīdào gèng duō, 

yě cónglái méi hài rén.  

ʻНехай навіть Вей Сінь не від світу цього, але він прагне знати ще 

більше, і він жодного разу не нашкодив людям.ʼ 

У цьому прикладі трикомпонентного БСР зі зворотною супідрядністю 

підрядна частина розташована в препозиції і підпорядковується відразу двом 
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головним, що створює складносурядний структурний блок відкритої 

структури, зв’язаний єднальним сполучним прислівником 也 . 

Підпорядкована частина є допустовим підрядним, оформленим підрядним 

сполучником 哪怕. 

假如他早点下班，决一定来得及，他也跟小丽见得面  [238, c.57]。 

Jiǎrú tā zǎodiǎn xiàbān, jué yīdìng láidéjí, tā yě gēn xiǎo lì jiàndé miàn.  

ʻЯкби він трохи раніше пішов з роботи, то обов’язково б встиг, він зміг 

би зустрітися з Сяо Лі.ʼ  

У цьому трикомпонентному БСР зі зворотною супідрядністю підрядне 

речення умови підпорядковується двом головним за допомогою умовного 

сполучника 假如. Складносурядний блок утворюють два головних речення 

відкритої структури, пов’язаних відношеннями часової послідовності. 

我们选了路线时，太阳已经出来了，而刮起轻风来了  [239, c.34]。 

Wǒmen xuǎnle lùxiàn shí, tàiyáng yǐjīng chūláile, er guā qǐ qīng fēng láile.  

ʻКоли ми обрали маршрут, сонце вже зійшло, і піднявся легкий вітер.ʼ 

У наведеному прикладі підрядне часу за допомогою службового слова

时 підпорядковується двом головним частинам проти двох супідрядних 

головних. Два головних речення утворюють складносурядний блок відкритої 

структури і пов’язані відношеннями часової послідовності та єднальним 

сполучником 而.  

要是他没找到旅馆，我们就无法在露天过夜，而美林肯定会很着急 

[239, c.33]。 

Yàoshi tā méi zhǎodào lǚguǎn, wǒmen jiù wúfǎ zài lùtiān guòyè, ér Měi Lín 

kěndìng huì hěn zhāojí.  

ʻЯкщо він не знайшов готель, то нам доведеться провести ніч під 

відкритим небом, і Мей Лінь, безумовно, буде дуже переживати.ʼ  

У вказаному трикомпонентному БСР зі зворотною супідрядністю 

підрядне умови оформлено умовним сполучником 要是. Складносурядний 
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блок становить відкриту структуру, в якому предикативні одиниці зв’язані за 

допомогою єднального сполучника 而 і відношеннями одночасності. 

Необхідно відзначити, що в усіх БСР зі зворотною супідрядністю, 

представлених у нашій картотеці, підрядна частина розташована в препозиції 

до двох головних. Як зазначає Г.Ф. Калашникова, у таких реченнях головні, 

що співпідпорядковують, завжди контактні. Ознака лінійної контактності 

сурядних компонентів, таким чином, може служити одним із критеріїв 

розмежування складносурядних речень з підрядністю, де сурядні компоненти 

можуть бути як лінійно контактні, так і дистантні, і БСР зі зворотною 

супідрядністю, де головні, що співпідпорядковують, у тричленній структурі 

завжди контактні [100, c.107], зокрема через те, що являють собою відкриті 

структури зі значенням одночасності або тимчасової послідовності. 

Серед контамінованих конструкцій зі складнопідрядною структурною 

основою у дібраному нами мовному матеріалі найменш представлені БСР з 

подвійною супідрядністю (0,5 % від загальної кількості БСР). Це модель 

БСР, у якій представлено як однорідна, так і неоднорідна супідрядність, 

наприклад: 

我回来了的时候，他们默默相视，因为吵架了，也没有人想第一个和

好  [238, c.45]。 

Wǒ huíláile de shíhòu, tāmen mòmò xiāng shì, yīnwèi chǎojiàle, yě méiyǒu 

rén xiǎng dì yī gè hé hǎo.  

ʻКоли я повернулася, вони мовчки дивилися один на одного, тому що 

посварилися, і ніхто не хотів миритися першим.ʼ 

У цьому чотирикомпонентному БСР з подвійною супідрядністю перше 

підрядне часу оформлене службовим словом 的时候 і перебуває у препозиції 

до головного речення. Третя і четверта підрядні причини розташовані в 

постпозиції до головного і пов’язані з ним підрядним сполучником 因为. 

Складносурядний блок підрядних речень становить закриту структуру, 
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предикативні одиниці якої пов’язані сполучним словом 也  і причиново-

наслідковими відношеннями. 

在我替他们买到了票以后，他们说票已经买好了，他们晚上八点就出

发 [239, c.43]。 

Zai wǒ tì tāmen mǎi dàole piào yǐhòu, tāmen shuō piào yǐjīng mǎihǎole, 

tāmen wǎnshàng bā diǎn jiù chūfā.  

ʻПісля того як я купив їм квитки, вони сказали, що квитки вже куплені і 

вони їдуть о 8 годині вечора.ʼ 

У представленому прикладі перша ПО є підрядним часу і розташована 

в препозиції до головного речення. Часові відношення оформлені 

сполучниковим прислівником з післяйменником 在 ... 以后. Третя і четверта 

ПО є прислівними пояснювальними підрядними, перебувають у постпозиції 

до головного речення й утворюють складносурядний блок, предикативні 

частини якого пов’язані між собою сполучником 就. 

У Таблиці 3.4 представлені дані про середню довжину й максимальне 

предикативне ускладнення БСР зі складнопідрядною структурною основою. 

Таблиця 3.4 

Відсоткове співвідношення ПО у БСР зі складнопідрядною СО 

Тип 

зв’язк

у 

Типи 

конструкцій 

Кіл-ть конструкцій всередині певного 

типу (у %) з 3, 4, 5 тощо ПО N сер. I max 

3 4 5 6 7 8 

Н
ек

о
н

та
м

ін
о
в
ан

и
й

 

Однорідна 

супідрядність 

 

92% 

 

7% 

 

1% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,2 

 

2 

Неоднор. 

супідрядність 

 100%  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

0 

Послідовна 

підрядність 

 

97,5% 

 

2,5% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3,1 

 

 1 
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Продовж. Табл. 3.4 
К

о
н

та
м

ін
о
в
ан

и
й

 

Зворотна 

супідрядність 

 

100% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

0 

Подвійна 

супідрядність 

  100%      

4 

 

0 

 

Як видно з таблиці, домінуючими є трикомпонентні структури БСР зі 

складнопідрядною структурною основою. У двох моделях – з однорідною 

супідрядністю і з послідовною підрядністю – трапляються БСР, що 

складаються з чотирьох ПО. П’ятикомпонентні речення в нашому матеріалі 

представлені тільки в БСР з однорідною супідрядністю. 
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Висновки до розділу III 

 

В основу типології багатокомпонентних складних речень у сучасній 

китайській мові нами було покладено тип зв'язку, засоби зв'язку та кількість 

предикативних одиниць. Усі БСР розподіляються на моделі трьох рівнів: 

моделі першого ярусу, структурний мінімум яких становить три компонента, 

моделі другого ярусу, що складаються з чотирьох компонентів. Моделі 

третього ярусу, що містять п'ять компонентів, у нашому мовному матеріалі 

відсутні. 

На першому ярусі у китайській мові в конструкціях зі складносурядною 

структурною основою нами виділено наступні моделі: а/ речення з 

багатокомпонентною сурядністю; б/ складні речення з сурядністю й 

підрядністю. У конструкціях зі складнопідрядною структурною основою: а/ 

конструкції з однорідною супідрядністю; б/ конструкції з неоднорідною 

супідрядністю; в/ речення з послідовною підрядністю; г/ речення зі 

зворотною супідрядністю. Перша постійна ознака першого ярусу 

багатокомпонентних складних речень – мінімальний кількісний склад – три 

компонента. Друга постійна ознака – тип зв'язку – розрізняє конструкції 

всередині даного ярусу.  

На другому ярусі нами виділено наступні чотирьохкомпонентні БСР: у 

конструкціях зі складносурядною структурною основою: а/ БСР з сурядністю 

й послідовною підрядністю; б/ БСР з сурядністю й однорідною 

супідрядністю; в/ БСР з сурядністю й неоднорідною супідрядністю. У 

конструкціях зі складнопідрядною структурною основою - БСР з подвійною 

супідрядністю. Найбільш уживаними моделями у сучасній китайській мові є 

трикомпонетні моделі першого рівня: багатокомпонентною сурядністю, з 

сурядністю й підрядністю, з однорідною супідрядністю, з неоднорідною 

супідрядністю, з послідовною підрядністю.  
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 При побудові типології китайських БСР вперше враховувалися 

можливості їх предикативного ускладнення, яке у сучасній китайській мові  

не перевищує обсягу оперативної пам'яті людини та регулюється 

міллеровським числом 7±2. БСР у сучасній китайській мові містить у 

середньому 3,7 предикативних одиниць. Максимальна кількість ПО у БСР у 

дібраному нами матеріалі складає 8 одиниць. Частотність цих конструкцій у 

китайській мові дорівнює 0,05%. За умови особливостей граматичного ладу 

сучасна китайська мова не здатна відтворювати складні громіздкі 

багатокомпонентні речення з різними типами зв'язку. Речення з кількістю ПО 

більше 5 використовуються рідко (5,5%), а більше, ніж з 8 ПО можливо 

створити тільки експериментально, у мовленні носіїв мови вони не 

використовуються. Це пояснюється належністю китайської мови до мов 

ізолюючого типу, для яких характерні фіксований порядок слів у реченні та 

більш фіксований, ніж у інших мовах, порядок предикативних одиниць в 

БСР.  

Засобами створення компактності БСР у сучасній китайській мові є: 

блокування або групування компонентів, організація БСР у багатовимірну 

структуру за допомогою поєднання різнорідних зв'язків у структурі БСР та 

використання для зв'язку предикативних одиниць синонімічних сполучників 

і сполучних слів. 

Семантична властивість БСР висловлювати складність пізнаваних явищ 

дійсності нерідко змушує китайських авторів мову дійових осіб своїх творів, 

а також авторську мову представляти у формі моделей БСР. Однак, з 

урахуванням складності структури БСР та їх значної довжини, що 

виявляється в ускладненні вихідних моделей додатковими ПО, іноді 

виникають труднощі при сприйнятті їх читачем, тому відмінною рисою БСР 

у китайських прозових творах є порівняно невелика кількість предикативних 

одиниць (n ср=3,7), їх небагатослівність.  
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У СКМ виділено п'ять моделей БСР зі складносурядною структурною 

основою: багатокомпонентна сурядність, з сурядністю й однорідною 

супідрядністю, з сурядністю та неоднорідною супідрядністю, з сурядністю та 

підрядністю, з сурядністю та послідовною підрядністю. Найбільш 

частотними є БСР з багатокомпонентною сурядністю. БСР з 

багатокомпонентною сурядністю, сурядністю та послідовною підрядністю, 

сурядністю та підрядністю можуть мати у своєму складі шість ПО. Що 

стосується БСР зі складнопідрядною структурною основою, то серед них 

виділяються контаміновані та не контаміновані. До неконтамінованих БСР зі 

складнопідрядною структурною основою відносимо БСР з однорідною 

супідрядністю, БСР з неоднорідною супідрядністю та БСР з послідовною 

підрядністю. До контамінованих конструкцій відносимо БСР зі зворотною 

супідрядністю та БСР з подвійною супідрядністю. Серед неконтамінованих 

конструкцій переважають БСР з однорідною супідрядністю, серед 

контамінованих – БСР з подвійною супідрядністю. Для китайського БСР з 

неоднорідною супідрядністю характерні три типи підпорядкування 

підрядних: загальні, членовані та змішані, найбільш вживаним серед яких є 

змішаний тип. 

За складом БСР у китайській мові в більшості трикомпонентні, але 

можуть включати чотири, і дуже рідко п'ять підрядних. Вони відрізняються 

малокомпонентністю та малослів’ям, невеликою кількістю поширених і 

відокремлених членів. Крім того, у китайських БСР зі складнопідрядною 

структурною основою спостерігається дуже обмежений набір сполучників і 

сполучних слів (为了, 要是...就, 因为...所以, 哪怕...那么, 虽然 像).  

У розглянутих нами китайських прозових творах серед БСР зі 

сполучниковим зв'язком переважають БСР зі складносурядною структурною 

основою (83,7%), які, за нашими спостереженнями, більшою мірою 

притаманні описам природи, інтер'єру, а також широко представлені в 

розповідних контекстах при перерахуванні дій персонажів.  
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БСР зі складнопідрядною структурною основою у сучасній китайській 

мові мають більш складну структуру, і незважаючи на те, що вони 

вважаються конструкціями, що належать до книжкового стилю мовлення, в 

китайських художніх текстах використовуються набагато рідше, ніж БСР зі 

складносурядною структурною основою (16,3%). Тим не менш, завдяки 

особливостям підрядних зв'язків, автори китайських художніх творів мають 

великі можливості для вираження своїх думок, використовуючи саме БСР зі 

складнопідрядною структурною основою. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. При розгляді теоретичних аспектів дослідження багатокомпонентних 

складних речень у сучасній китайській мові було встановлено, що синтаксис 

складного речення є найбільш суперечливим і недостатньо вивченим 

розділом граматики сучасної китайської мови. У китайській науці відсутнє 

чітко сформульоване визначення поняття складного речення та 

розмежування понять елементарного складного речення та 

багатокомпонентного складного речення, попри те що БСР широко 

представлені в мові китайської художньої прози.  

         2. Вивчення особливостей БСР у СКМ дозволило зазначити, що вони не 

лише поділяють всі властивості складного речення (комунікативну цілісність, 

цільнооформленість), багатовимірність структуру, багатошаровість 

семантики тощо), але також володіють специфічними ознаками, серед яких 

наявність трьох і більше предикативних одиниць та їх блоків, об’єднаних не 

лише властивими для ЕСР, але й лише для БСР типами зв’язку між 

компонентами, багатовимірність структури, потенційні можливості 

предикативного ускладнення, зв'язок мінімум одного компонента з двома 

іншими, наявність рівней членування. Тобто БСР є синтаксичною одиницею 

вищого рівня стосовно ЕСР та заслуговує спеціального  поглибленого 

вивчення.  

3. Аналіз засобів зв'язку у БСР сучасної китайської мови дозволив 

встановити наступне: 

- Провідним типом зв'язку є синдетичний. Він реалізується з допомогою 

сурядних та підрядних сполучників і сполучникових часток. Серед сурядних 

засобів зв'язку у БСР найчастіше використовуються: єднальні сполучники 

就，而, протиставні 但是，可是，不过, а також сполучні частки 却，也. 

Серед підрядних сполучників найуживаніші: сполучник причини 因为，

цільовий 为了，умовний 要是，допустовий 虽然, порівняльні 仿佛, 像.  
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- Серед особливостей засобів зв'язку у китайських БСР слід відзначити 

наявність контактних засобів зв'язку, які представлені двома комбінаціями: 

протиставний сполучник 但 + підрядний сполучник мети 为了, протиставний 

сполучник 但  + підрядний сполучник причини 因为 . Відзначені випадки 

дублювання протиставного сполучника 但是 （但）ʻале, протеʼ сполучним 

прислівником 却 , мають таке саме значення, з метою посилення 

протиставлення дій у реченні.  

- До особливих засобів зв'язку, властивих китайській мові, належать 

прийменники з післялогами, використовувані в підрядних часу 在...以前, 在...

以后, 的时候.  

- Особлива роль серед засобів зв'язку компонентів БСР у СКМ належить 

інтонації та порядку розташування частин. При інтонаційному оформленні 

БСР у китайській мові важливу роль відіграють тон, регістр і пауза. 

Наявність тонів у китайських словах не дозволяє змінювати інтонацію при 

однорідних ПО у складі БСР або в кінці речення, оскільки зміна тону тягне за 

собою зміну значення слова. У такому випадку вводиться поняття регістра.  

- Можливості перестановки частин у БСР у китайській мові обмежені та 

залежать, по-перше, від характеру відносин між ПО у реченнях зі 

складносурядною структурною основою й однорідними підрядними, тобто 

від відкритості/закритості структури, а по-друге, від типу підрядних у БСР з 

підрядним зв'язком. 

4. Враховуючи тип зв'язку між ПО на першому рівні членування, який і 

був покладений в основу типології, було виділено дві групи БСР – зі 

складносурядною та складнопідрядною структурною основою. До БСР зі 

складносурядною структурною основою віднесені наступні моделі: з 

багатокомпонентною сурядністю, з сурядністю та підрядністю, з сурядністю 

та супідрядністю (однорідною і неоднорідною), з сурядністю і послідовною 

підрядністю. До БСР зі складнопідрядною структурною основою належать 
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моделі: супідрядність (однорідна, неоднорідна, зворотна, подвійна) та з 

послідовною підрядністю. У створеній нами типології БСР у СКМ 

представлено 10 моделей. Найбільш вживаними в китайській мові є 

трикомпонентні моделі БСР з сурядністю, з сурядністю та підрядністю 

(43,6% і 27,2% відповідно). Цифрові підрахунки дібраного матеріалу 

показали, що у китайській мові предикативне ускладнення БСР речень не 

перевищує обсягу оперативної пам'яті людини та регулюється міллеровським 

числом 7+-2. Середня довжина БСР у китайській мові становить 3,7 

предикативних одиниць. Максимальна кількість ПО у БСР у дібраному нами 

матеріалі становить 8 компонентів, однак це раритетні конструкції.  

5. Структурно-семантична характеристика моделей БСР зі 

складносурядною та складнопідрядною структурною основою, що 

функціонують у сучасній китайській мові, дозволила встановити наступне:  

- У проаналізованих нами китайських художніх творах серед БСР зі 

сполучниковим зв'язком значно переважають БСР зі складносурядною 

структурною основою (83,7%). Найбільш вживаною моделлю є модель з 

багатокомпонентною сурядністю (67%). З п'яти представлених у нашому 

мовному матеріалі моделей зі складносурядною структурною основою тільки 

три моделі (БСР з багатокомпонентною сурядністю, з сурядністю і 

послідовною підрядністю, з сурядністю та підрядністю) мають у своєму 

складі шість ПО. Проте їх кількість невелика і складає 5,5%.  

- У БСР зі складнопідрядною структурною основою серед засобів зв'язку 

на першому рівні членування переважають єднальні сполучники 就, 并又, 

протиставні сполучники 不过, 可是, порівняльний складний сполучник 不

但。。。而且 , а також сполучні частки 便 , 也 , 才 . На другому рівні 

членування домінують сполучник причини 因为 , сполучник умови 要是 , 

порівняльний сполучник 想 ... 一样 , а також прийменниково-післялогові 

поєднання 在...以后, 在...的时候.  



 
 

 
 

171 

- БСР зі складнопідрядною структурною основою представлені моделями 

з субпідрядністю та послідовною підрядністю, включають у більшості 

випадків три і чотири ПО (99%). Моделі з супідрядністю і послідовною 

підрядністю протиставлені структурними зв'язками між ПО. Так, у БСР з 

супідрядністю на першому рівні членування дві ПО безпосередньо пов'язані з 

третьою, а у БСР з послідовною підрядністю тільки дві ПО безпосередньо 

пов'язані між собою. У СКМ в конструкціях зі складнопідрядною 

структурною основою представлені чотири види супідрядності. При 

однорідній супідрядності спостерігається блокування підрядних речень при 

наявності однакового сполучника або факультативного перед іншими 

однорідними підрядними. У більшості випадків конструкції з однорідною 

супідрядністю представлені мінімальною трикомпонентною структурою 

(92%). Найчастіше однорідні підрядні розташовані в постпозиції до головної 

частини. Серед БСР з неоднорідною супідрядністю у СКМ найчастіше 

використовуються конструкції зі змішаною неоднорідною супідрядностю, в 

яких блокуванню піддається головне речення із семантично 

неповнозначними опорними словами, заповненими підрядними прислівними. 

Найбільш частотними типами підрядних при змішаній неоднорідній 

супідрядності є підрядне з’ясувальне + підрядне часу, умови або причини.  

- Серед контамінованих БСР у СКМ нами виділено дві моделі – зі 

зворотною субпідрядністю та подвійною супідрядністю. БСР зі зворотною 

супідрядністю представлені у СКМ мінімальною структурною схемою – 

трьома компонентами. Створення складного комплексу найчастіше 

спостерігається в складнопідрядній частині відкритої структури зі значенням 

одночасності. У ролі підрядного одночасно двом головним частинам 

виступає детермінантне підрядне речення умови, часу, доступу, які 

знаходяться у препозиції щодо складносурядного блоку.  

- При послідовній підрядності можливості предикативного ускладнення 

компонентів обмежені, 97,5% цих БСР належать до трикомпонентних 
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конструкцій з постпозицією підрядних стосовно головного. Підрядне 

першого ступеня, що виступає в розширеній функції, найчастіше є 

з’ясувальним або допустовим, а підрядне другого ступеня підрядними 

причини та мети.  

Перспективами дослідження є вивчення функціонування БСР у 

науковому, публіцистичному, розмовному стилях мови, сполучуваність типів 

підрядних у різних моделях БСР, процесів, що відбуваються у БСР, а також 

їх стилістичні можливості та функції в художньому тексті. Перспективним 

також вважається вивчення означеного типу речень у зіставленні з іншими 

мовами з урахованням етноментальних особливостей їх носіїв. 
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