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РЕАЛІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
 

Вступ. Переклад реалій – це частина великої і важливої проблеми передачі наці-
ональної і історичної своєрідності, яка сходить до самого зародження теорії перекладу. 
Між культурами різних народів і епох існують ґрунтовні розбіжності, які необхідно 
враховувати в процесі перекладу. Засади та творчі принципи перекладу історично й 
ідейно-естетично зумовлені, отже, вимога відтворювати національний колорит, відо-
бражати у перекладі цілий комплекс народних і історичних рис оригіналу є актуальною 
проблемою і потребує детального вивчення. 

Постановка задачі. Специфіку відтворення реалій взагалі та в англомовних пе-
рекладах української поезії досліджували Р.П.Зорівчак, С.В.Влахова та С.К.Флорина, 
О.Ф.Бурбак, О.Л.Кундзіча, Г.Д.Томахіна, А.Б.Глущенка, О.Ю.Тупиці, А.М.Шевчука, 
А.Ф.Тайтлера та ін. Мета даної статті - дослідити реалії як лінгвістичні одиниці та про-
аналізувати основні засоби відтворення їх семантико-стилістичних функцій в англомо-
вних перекладах української поезії.  

Залежно від переваги того чи іншого виду інформації, що несе реалія в кожному 
конкретному випадку (денотативної, конотативної, зокрема національно-культурної, 
локальної), від композиційної заданості реалії в ситуативному контексті, перекладачі 
по-різному відтворюють її семантико-стилістичні функції. 

Розглядаючи проблему реалій у перекладі, необхідно враховувати, насамперед, 
те, що в художньому тексті реалії виступають у якості стильотворчих засобів, адже во-
ни сприяють створенню національного колориту, котрий завжди є складником стилю. 
Звісно, історичні реалії стилістично забарвлені яскравіше, адже вони вміщають елемен-
ти історизму, і належать до яскраво виражених стилістичних категорій. Але навіть коли 
в першотворі реалія служить лише для позначення об’єктивно існуючих предметів і 
явищ і позбавлена особливої експресивної дієвості, то в перекладі (як носій семи «ло-
кальність») вона художньо правомірно вияскравлюється, набуває стильової ваги, поси-
лює свій стилістичний потенціал, свої виражальні можливості, втрачає стилістичну 
нейтральність. У таких випадках сам процес перекладу виступає засобом стилістичної 
актуалізації [1, 84-85]. 

Відтворення семантико-стилістичних функцій реалій у перекладі – кардинальне 
питання перекладознавства. Чимало дослідників розглядало це питання і часто доходи-
ло при цьому не зовсім однакових висновків. Також при перекладі реалій слід врахову-
вати те, що в різних мовах визначаються різні способи їх перекладу. 

Результати роботи. На основі зіставлення англомовних перекладів творів укра-
їнської літератури з їх оригіналами можна визначити такі способи трансляційного пе-
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рейменування реалій: транскрипцію (транслітерацію), гіперонімічний переклад, описо-
вий переклад, комбіновану реномінацію, калькування, міжмовну транспозицію на ко-
нотативному рівні, метод уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій, винай-
дення ситуативного відповідника [2]. 

Терміном «транскрипція» позначають віднайдення найбільш точного 
віповідника через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-переймача. 
Транскрипція, пов’язана з точною (наскільки це можливо) передачею звучання 
іноземного слова (примат вимови), – не єдиний спосіб передачі. Можливий і примат 
графіки – транслітераційна передача. Транскрипція і транслітерація – найлаконічніші 
способи. Завдяки їм створюється певний експресивний потенціал: у контексті слів 
рідної мови транскрибоване слово виділяється як чуже, надає предмету, який воно 
позначає, конотацій небуденності, оригінальності. Але деякі науковці стверджують, що 
при перекладі реалій у художніх текстах не варто застосовувати транскрипцію, адже 
транскрибоване слово може виявитись незрозумілим, важким для вимови, часто повні-
стю позбавленим змісту для читача, що не володіє мовою-джерелом [1, 93]. 

Транскрипція, поруч із запозиченням і чужим синтаксисом, сприяють перене-
сенню читача в атмосферу чужої мови, а не перекладу з однієї мови на іншу. Інколи, 
завдяки транскрипції, у читача створюється фальшиве уявлення, нібито йдеться про 
реалію чужого побуту [2]: 

Сестри сидять у каганця, шиття дошивають [3, 165]. 
The sisters finish their sewing by the light of the kahanets [4, 161]. 

Так, у перекладі рядків із співанки Ю. Федьковича «Флояра» знаходимо транск-
рибоване слово kahanets. Текст був би зрозумілішим, якщо б перекладач вжив вислови 
a nightlight, a small lamp. 

Єдиний різновид реалій, який неминуче треба подавати в національній подобі, – 
це антропоніми та топоніми, на зразок українських Тарас, Ярема, Вірко, Черемош, На-
зар, Трипілля, Закарпаття і т.д. [2]: 

А за Трипіллям на горі уже гримів Зелений [5]. 
Beyond Trypillia  on a mountain  
Zeleny was already thundering [6, 145]. 

Транскрипція є одним з найбільш вживаних засобів передачі реалій при перек-
ладі, адже жодна мова не спроможна виражати кожну конкретну ідею самостійним 
словом чи кореневим елементом, бо конкретність досвіду безмежна, а ресурси навіть 
найбагатшої мови – дуже обмежені. 

Гіперонімічний переклад – досить поширений спосіб перекладу реалій, 
пов’язаний із засадними поняттями лексичних трансформацій, категорізацією денотата, 
визнанням ізоморфізму частини й цілого, генералізацією. Усе це належить до мовних 
універсалій. Можливість такого виду трансляційного перейменування, такої деконкре-
тизації пов’язана з наявністю міжмовних гіпонімів, які, в свою чергу, зумовлені гіпоні-
мією як мовною універсалією. Під міжмовною гіпонімією розуміють відношення слів 
однієї мови, що називають видові поняття, до слів іншої мови, що означають родові 
поняття: укр. свитка – гіпонім стосовно гіпероніма – укр. одяг. При гіперонімічному 
перекладі, по суті, відбувається дереалізація реалій, тому що часто конкретне поняття 
передається лексемою надзвичайно широкої, розпливчатої референції. При такому виді 
перекладу стилістична роль реалій незначна [1, 106]. 

Гіперонімічний переклад передає семантику так званих денотативних реалій з 
втратою семи «локальність» і окремих семантико-диференційних ознак. Так, заголовок 
вірша Ю. Федьковича – реалію «Флояра» – варто було б транскрибувати, адже, по-
перше, це специфічно гуцульський інструмент, а по-друге, ця реалія неодноразово зу-
стрічається у даному поетичному творі. Ф. Ласвей вжила як заголовок гіперонім “The 
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flute” (флейта). За характером будови та гри на ній флейта має певну подібність з флоя-
рою, але в такому перекладі зникає вся національно-культурна інформація. Отже всі 
конотативні семи, локальна сема і частина денотативних сем при гіперонімічному пе-
рейменуванні не відтворюються. 

Прикладом застосування гіперонімічного перейменування при перекладі україн-
ської поезії є переклад М. Найдана рядків з вірша П. Тичини: 

Хай оселедцю й шароварам сліпі докручують на ліру 
«Страшний суд» – наш страшний суд прийшов [5]. 
Let the minstrels play the “Last judjement” on their lyres, 
For the Cossack scalplock and riding pants – 
Our last judgement has come [6, 291]. 

У даному випадку автор використав приховану реалію сліпі, а насправді мав на 
увазі кобзарів, тобто народних співців, котрі зазвичай були сліпими. Перекладач у да-
ному випадку нехтує цією визначною рисою кобзарів і вдається до гіперонімічного пе-
рейменування. Він вірно розуміє значення прихованої реалії, але зберегти її національ-
не забарвлення, використовуючи цей спосіб перекладу, йому не вдається. 

Одночасно гіперонімічний переклад має певні позитивні риси, оскліьки нале-
жить до нейтральних методів. Оскільки перекладні тексти як поле різноманітної мовної 
та лінгвокультурної інтерференції часто надзвичайно актуалізовані незалежно від 
суб’єктивних намірів перекладача і, тим паче, автора, метод гіперонімічного перейме-
нування може виявитися корисним [1, 108]. 

Коли потрібний високий ступінь експліцитності у процесі перекладу, часто за-
стосовують описовий переклад, чому сприяють контекстно-ситуативні чинники. Коро-
тко охарактеризувати описовий переклад можна як описовий зворот, за допомогою 
якого явище, предмет, особа, реалія називаються не прямо, а описово, через характерні 
їх риси. За допомогою описової перифрази при перекладі рядків з вірша П.Тичини відт-
ворено семантику української реалії кобзарі, чим вдало передається значення даної ре-
алії: 

Який вогонь в душі твоїй горів, 
Коли будив ти, кликав кобзарів 
З насильством битися… [7] 
What fire was burning in your soul, 
When you awakened and summoned the blind bards 
To fight the violence… [6, 143]. 

Комбінована реномінація – найчастіше транскрипція з описовою перифразою – 
досить ефективний, хоча й багатослівний, спосіб максимальної передачі семантики ре-
алій, пов’язаний з лінійним розширенням тексту [2]. 

Комбінований спосіб розтлумачення семантики реалій поширений у наукових і 
науково-популярних текстах. Так, ще в 1874 р. у провідному англійському журналі 
«Антенеум» було вміщено кваліфіковану рецензію на збірку чумацьких пісень 
І.Рудченка. Рецензент, спираючись на етнографічний нарис І.Рудченка «Чумаки в на-
родних піснях», описує чумацтво як реалію українського побуту та характеризує чума-
цькі пісні. Поруч з транскрибованим словом chumaks, він подає дескриптиви: wandering 
carriers, those Little-Russians whose oxdrawn carts fetch salt from the Crimea and fish from 
the Black Sea and the Sea of Azov [1, 122]. 

Такий прийом часто застосовується і в перекладі художніх творів. Наприклад, 
його застосовує Ф. Ласвей при перекладі повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»:  

«А про вечорниці так і не згадуй!» [4]. 
“And also, don’t mention to her the vechernitzi, the evening gathering and revel 
of youths and maidens!” [8, 28]. 
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Калькування – особливий вид запозичення, коли структурно-семантичні моделі 
мови-джерела відтворюються поелементно матеріальними засобами мови-сприймача. 
Калькування своєрідно відображає суть перекладу як процесу біполярного: адже мета 
перекладу – перетворити цільовою мовою оригінальний текст. Така ж і сутність каль-
кування. Цей метод, що передбачає відтворення внутрішньої форми слова, а разом з 
нею – структури образного переносу значень, активізує словотворчі засоби, дає по-
штовх до утворення семантично містких неологізмів. 

Розрізняють повне і часткове калькування. При повному калькуванні слова або 
словосполучення перекладаються буквально. Точна калька в лексичному і семантично-
му відношеннях повністю збігається з відповідником у мові-джерелі. При частковому 
калькуванні вислови частково перекладають, а частково будують з іншомовного 
матеріалу або за іншомовним зразком [1, 128-129]. 

В англомовних перекладах української поезії та прози калькування майже не за-
стосовується, адже воно є не досить адекватним способом перекладу національно мар-
кованих лексичних одиниць через розбіжності у позамовній дійсності, що може приз-
вести до втрати первісного значення реалії. 

Інколи у тканині художнього твору реалія майже повністю втрачає денотативне 
значення і функціонує лише в конотативному плані з затемненням локальної характе-
ристики. Це трапляється найчастіше, коли вона є компонентом тропа. У таких випадках 
доречно застосовувати міжмовну конотативну транспозицію (транспозицію на конота-
тивному рівні), замінюючи українську реалію реалією англомовного світу з іншим де-
нотативним, але рівновартним конотативним значенням [1, 132-133]. 

Так, в українському художньому мовленні дуже часто вживається слово калина і 
в денотативному плані як поширена на Україні рослина, і в конотативному – як ознака 
червоної барви, символ дівочої цнотливості, невинності. Для англійців калина – не бі-
льше, ніж кущ з гіркуватими ягодами. Якщо реалія калина в оригіналі несе денотативну 
інформацію, то її англійські часткові відповідники – це складні слова a guelder-rose, a 
snowball tree, які ніяких конотативних асоціацій не викликають. 

А сад той обсаджений був густо яворами, шкорухом та 
червоною калиною [9, 126]. 

The garden was a lovely spot, thick with sycamore, rowan and 
guelder-rose trees [19, 47]. 

В асоціативному плані відносним відповідником реалії калина є лексема a cran-
berry (журавлина). Уже в 19 ст. ця лексема вживалася в англійській літературі з конота-
тивною семантикою дівочої цнотливості й червоної барви [9]. 

Маруся почервоніла як калина [4]. 
She became crimson as clusters of the cranberry [8, 103]. 

Транспозицію на конотативному рівні можна застосовувати лише тоді, коли се-
ма локальності не актуалізована в тексті оригіналу. 

Сутність методу уподібнення полягає у відтворенні семантико-стилістичних фу-
нкцій реалії мови-джерела іншомовним аналогом – реалією мови-переймача. Цей метод 
доречно застосовувати тоді, коли концентрація спільного досить сильна [1, 135].  

Зацікавившись творчістю Т. Шевченка, відомий американський літературозна-
вець В.В.Брукс опублікував у 1921 р. статтю про нього, що не раз передруковувалася у 
прогресивній пресі, під заголовком “Out of a Kozak they made a valet and out of a valet a 
genius was born”. Як випливає зі змісту, її автор вжив лексему valet («прислужник, кот-
рий займається чисткою та прасуванням одягу господаря» [5, 1999]) для розкриття се-
мантики української реалії козачок («у стародавньому дворянському побуті – хлопчик-
слуга» [9]). В англомовній україніці зафіксовано і дескриптивне відтворення цієї реалії: 
a house servant boy, яке в заголовку статті було б недоречним [2]. 
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При методі уподібнення виникає небезпека штучного перенесення читача в рід-
не середовище, а тому цей метод не завжди бажаний з погляду стилістичного й націо-
нально-культурного [1, 136]. 

Існує ще один вид віднайдення семантико-стилістичних відповідників реалій – 
їх контекстуальне розтлумачення. Такий вид відтворення семантико-стилістичних фун-
кцій реалій нерозривно пов’язаний з цілісністю художнього тексту і полягає у 
роз’ясненні суті реалії у найближчому контексті, як, наприклад, у повісті «Захар Бер-
кут» І. Франка. Тут автор майстерно впроваджує реалію копа («в Україні у 15-18 ст. – 
збори сільської громади для розв’язування судових або громадських справ» [9]), яку ж 
сам і контекстуально розтлумачує [2].  

«…Завтра на копу!» – і йшли далі… «На копу скликають, на раду громадську», 
– сказав Максим [11]. 

Так само контекстуально впроваджує цю реалію у художню тканину перекладу 
Д.Вір: 

“…Tommorow to the kopa!” and they went on… “They’re calling the people to the 
kopa, the community council,” said Maxim [12, 86-88]. 

У перекладі ж М.Скрипника слово копа замінено гіперонімом an assembly, але 
від цього переклад не стає кращим – навпаки [2]. Через відносну громіздкість даного 
способу перекладу при перекладі віршованих творів він використовується дуже рідко. 

Так, у вірші «Каменярі» І.Франко зображує подвижницьку працю каменярів, які 
тяжким молотом лупають гранітну скелю зла і несправедливості. Вдаючись до яскра-
вих зорових і слухових образів, І. Франко вживає порівняння «реве, як водопад» у ви-
дозміненій формі – «мов водопаду рев»: 

Мов водопаду рев, мов битви гук кривавий,  
Так наші молоти гриміли раз у раз [10, 85]. 

Подані рядки Джон Вір перекладає наступним чином: 
Like deadly din of war or the Niag’ra’s thunder,  
So did our hammers ring unceasing ’gainst the stone [12, 57]. 

Реалія the Niag’ra’s thunder властива американсько-канадській дійсності, тому у 
вірші І.Франка вона вражає різким, чужорідним дисонансом. 

Віднайдення ситуативних відповідників – творчий процес, у якому головним 
орієнтиром виступає контекст. Завдяки ситуативним відповідникам перекладач має 
змогу не тільки вибрати оптимальний варіант, а й внести різноманітність у переклад 
однієї й тієї ж реалії оригіналу, щоб всебічно охарактеризувати її [1, 139-141]. 

Наведений список способів трансляційного перейменування реалій не є абсолю-
тним. Переклад – це справа творча, індивідуальна. Кожен автор може за допомогою 
свого таланту, своєї майстерності слова знаходити інші шляхи донесення до читача змі-
сту того, що більшість дослідників назвала неперекладним [2]. 

Вирішальним при виборі між транскрипцією і перекладом реалії є та роль, яку 
вона відіграє у змісті, яскравість її колориту, тобто міра її висвітлювання в контексті [2, 
44]. При перекладі «звичайні і звичні в мові оригіналу слова і вислови в мові перекладу 
випадають із загального лексичного оточення, відрізняються своєю чужерідністю, вна-
слідок чого привертають до себе посилену увагу» [1, 95], а це порушує рівновагу між 
змістом і формою, чим відрізняється адекватний переклад. При виражені ж реалій ін-
шим шляхом втрачається характерне забарвлення мови, носіями якої вони є: зникає ча-
стина національного або історичного колориту. 

Вирішення питання про вибір між транскрипцією та перекладом залежить від 
іноземної та перекладацької мови, від їх граматичних та словотворчих особливостей, 
від культури мови та традиційного для неї прийняття або неприйняття реалій [2, 44]. 
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Необхідно, щоб враження від перекладеної реалії у читачів було таким самим, як у но-
сіїв мови, з якої реалію перекладено [1, 92-93]. 

Реалія, як і кожне інше слово, може набути в контексті будь-якої стилістичної 
функції, певної конотативної семантики, більш того – стати ключовим словом. А те, що 
це слово – реалія, ускладнює справу. І в художньому, і в побутовому мовленні реалії 
можуть вживатися лише з метою номінації та комунікації і нічим не виділятися серед 
інших слів. Стилістична амплітуда реалії надзвичайно широка, що і необхідно врахову-
вати при перекладі. Справа в тому, що в тексті оригіналу реалія часто сприймається як 
щось звичне, органічне, рідне для тих читачів, кому призначений текст. Тому необхідно 
добре знати побут і історію народу-носія мови оригіналу, відчувати зображувальні мо-
жливості вписаного в художній текст слова і, водночас, добре володіти рідною мовою. 

Реалії як носії національного колориту є завжди хоча б мікроелементами стилю. 
Проте інколи вони можуть, як і будь-яка інша одиниця художнього мовлення, станови-
ти важливий стильотворчий засіб. Нарешті, окремі реалії бувають домінантними в тво-
рчості того чи іншого письменника, стають серцевиною твору. З погляду лінгвостиліс-
тики і перекладознавства, розрізняють такі види реалій, які за класифікацією відпові-
дають типам деталі, що їх виражає: реалії – художній дріб’язок, реалія як художня де-
таль – вагомий компонент твору, характерологічна деталь, котра стає наскрізною в усій 
творчості письменника. 

Часом реалія виступає як художня деталь – вагомий компонент твору, що актив-
но функціонує в сюжеті. Такі реалії калькують, транскрибують, передають засобами 
описового або комбінованого перекладу. При цьому перекладач подає реалію так, що 
вона не сприймається як екзотика. Трапляються випадки, коли реалія як художня де-
таль стає наскрізною в усій творчості письменника. Така деталь називається характеро-
логічною і, в залежності від її композиційної заданості, в одному й тому самому худо-
жньому тексті передається у перекладі різними способами. 

Вибір способів передачі реалій у перекладі залежить також від жанрових особ-
ливостей тексту: у звичайній прозі або поезії можна дати пояснення у виносках і навіть 
у коментарі до твору, а в дитячій літературі такий спосіб небажаний, в драмі він – не-
можливий [1, 141-144]. 

Розглядаючи проблему реалій у перекладі, необхідно враховувати те, що в ху-
дожньому тексті реалії виступають у якості стильотворчих засобів, адже вони сприяють 
створенню національного колориту, котрий завжди є складником стилю. Також при пе-
рекладі реалій слід звертати увагу на те, що в різних мовах визначаються різні способи 
їх перекладу. 

Висновки. На основі зіставлення англомовних перекладів української поезії з її 
оригіналами можна визначити такі способи відтворення семантико-стилістичних функ-
цій реалій: транскрипцію, гіперонімічний переклад, описовий переклад, комбіновану 
реномінацію, метод уподібнення та віднайдення ситуативного відповідника. При пере-
кладі англійською мовою специфічної національної лексики, що зустрічається в україн-
ській поезії, перекладачі найчастіше вдаються до транскрипції, описового та гіпероні-
мічного перекладу. Щоб адекватно відтворювати значення слів-реалій, котрі є носіями 
національного колориту в художньому творі, необхідно добре знати побут і історію на-
роду-носія мови оригіналу, відчувати зображувальні можливості вписаного в художній 
текст слова і, водночас, добре володіти рідною мовою. 

 
ЛІТЕРАТУРА 

1. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад (на матеріалі англомовних перекладів української 
прози). – Львів: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. – 216 с. 

2. Франко І.Я. Захар Беркут [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://lib.kharkov.ua/SU/UKRAINA/FRANKO/zahar_be.txt 



Освіта 

 50 

3. Федькович Ю.А. Твори: В 2 т. Т. 2: Повісті. Оповідання. Казки. Драматичні твори. 
Листи. – К.: Дніпро, 1994. – 426 с. 

4. Written in the Book of life: Works by 19-20th century Ukrainian writers / Transl. by M. 
Skrypnyk. – Moscow: Progress publ., 2001. – 328 p. 

5. Тичина П.Г. Соняшні кларнети [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tychyna.krok.com.ua/sk.html 

6. Тичина П.Г. Плуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tychyna.krok.com.ua/pluh.html 

7. Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.slovnyk.net/ 

8. Ukrainian poetry in English [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://membres.multimania.fr/mazepa99/ENG/UPOETS/up-eng.htm 

9. Фіялка С. Мовні реалії та проблеми їх перекладу [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://uastudy.org/inozemnimovi/206-movn-real-ta-problemi-kh-perekladu-
7204.html 

10. Franko I. Poems and stories / Transl. by J. Weir. – Toronto: Ukrainska knyha, 1998. – 342 
p.  

11. Kvitka H. Marusia / Transl. by F. R. Livesay. – New York: E. P. Dutton & co, 1999. – 220 
p.  

12. Songs of Ukraina with Ruthenian poems / Transl. by F. R. Livesay. – London et al.: J. M. 
Dent & sons ltd; New York: E. P. Dutton & co, 1997. – 176 p. 

 
Надійшла до редколегії 16.06.2014. 

 
 
 
УДК 811.133.1 РЕЗНИК Н., ст. викладач 
 ГЕЙМУР О., студентка 

 
Дніпродзержинський державний технічний університет 

 
РЕЧЕННЯ З РОЗШИРЕНОЮ СИНТАКСИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ  

В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 
 

Вступ. За останні роки синтаксис став предметом найбільш активного вивчення 
заснованого на різних концепціях, і французька граматика не уникла цього впливу но-
вих теорій та ідей. Дослідженням цього аспекту мови займались такі вітчизняні науко-
вці як В.Г.Гак, В.В.Виноградов, О.І.Москальска, Л.І.Ілія, Н.А.Шингаревская, 
М.Ю.Вороніна та інші. Ці мовознавці досліджували і продовжують досліджувати син-
таксис сучасної французької мови та його зміни, зокрема у реченнях з розширеною 
синтаксичною конструкцією. Серед західних вчених є також немало таких, чию увагу 
привертає дослідження синтаксису сучасної французької мови та його видозміни. Так, 
Ж.Корбей, Ж.Дюбуа, А.Мартіне, К.Сандфелд займались цією проблемою. Саме цим і 
зумовлена актуальність даного дослідження. 

Вивчення французької мови, неможливе без вивчення речення. Процес мовного 
спілкування здійснюється не за допомогою окремих слів (лексика), або окремих грама-
тичних форм (морфологія), а через більш складні одиниці – речення. Це пояснюється 
тим, що саме речення – є основною комунікативною одиницею, тобто воно служить ці-
лям спілкування. 


