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Постановка проблеми. Епітети є одним із виявів багатства лексичного

фонду. Вони допомагають увиразнити певний предмет чи подію та надати мові

образності та емоційності. Розгляд теоретичних питань епітета як стилістичної

фігури дає змогу вилучити із досліджуваного матеріалу прикметники-епітети і

розглядати їх прагматичні особливості. Наукова розвідка зумовлена потребою

художнього осмислення проблем  соціально-економічної  та  трудової міграції,

що на сучасному етапі набуває світового масштабу.

Матеріалом  дослідження послужив роман американського письменника

Джона  Стейнбека «Грона  гніву»,  що  є  великим  здобутком  американської

літератури XX століття не лише тому, що у ньому представлена основна ідея

«американської  мрії»,  а  й тому,  що цей роман – справжнє явище мистецтва,

в якому  зображено сумновідому  історію  наслідків  Великої  Депресії  для

вимушених трудових мігрантів.

Аналіз  останніх  джерел  досліджень  і  публікацій.  Вагомий  внесок  у

розвиток теорії епітета внесли як зарубіжні, так й українські вчені: Т. Венкель,

О. Ємець, Т. Онопрієнко, Н. Христич, A. Cruse, T. A. van Dijk та ін.  



Мета статті – розкрити прагматику епітетів у романі Джона Стейнбека

«Грона гніву».

Виклад  основного  матеріалу  дослідження.  Традиційний  підхід  до

аналізу  художнього  тексту  передбачає  вивчення  текстових  одиниць,

граматичних категорій, зв’язків і стилістичних засобів. Як зазначає Н. Христич

(Христич,  2019:  291),  «лінгвопрагматичний  простір  творчості  Дж. Стейнбека

цікавий, перш за все тому, що письменник відобразив реальний світ, в якому він

показав  американське  життя,  відтворив  ідеологію  так  званої  «американської

мрії», вперше описаної в американській літературі Т. Драйзером, і так само, як і

Т. Драйзер,  довів,  що  «американська  мрія»  може  перетворитися  на

«американську трагедію». 

З  першого  рядка  роману  читач  натрапляє  на  епітети red country,  gray

country,  scarred earth: ‘To  the  red  country and  part  of  the  gray  country of

Oklahoma,  the  last  rains  came  gently,  and  they  did  not  cut  the  scarred  earth’

[2, с. 6]. Перші  два  епітети (red country,  gray country)  є  колоронімами.  Колір

задає певну аксіологічну перспективу, впливаючи на сприйняття позначуваного

цим  кольором  явища.  Колір  вважається  психологічно-емоційно-культурним

явищем,  за  допомогою  якого  передається  емоційний  та  ментальний  стан

людини, її риси характеру, соціальні та культурні аспекти життя народу. Інший

епітет  у  процитованому  контексті  ‘scarred earth’ ніби  пророкує  подальшу

нещасливу  долю  родини  Джоудів,  які  зазнали  поневірянь.  Вони,  як  й  інші

переселенці  із  центральних  штатів,  яких  погнала  в  Каліфорнію  посуха,

проходить свій шлях розчарування. 

Вже на половині шляху до своєї мрії свідомість людей починає мінятися:

In the roads where the teams moved,  where the wheels milled the ground and the

hooves of the horses beat the ground, the dirt crust broke and the dust formed. Every

moving thing lifted the dust into the air: a walking man lifted a thin layer as high as

his waist, and a wagon lifted the dust as high as the fence tops, and an automobile

boiled a cloud behind it [2, с. 6].  



Слід зазначити, що мова роману Джона Стейнбека надзвичайно емоційна,

але  водночас  проста  та  зрозуміла.  У його романі ми  знаходимо приклади

авторських  епітетів –  ‘dust-filled’:  ‘The dust-filled air muffled sound more

completely than fog does’ [2,  р. 14]. З великою  майстерністю  письменник

застосовує  різноманітні  мовні  засоби  та  стилістичні  фігури  для  зображення

життєвих ситуацій, драматичних епізодів, характерів та природи. 

Автор часто вживає слово dust – «пилюка». Навіть в одному абзаці тричі

вжито  це  слово:  1) dust –  іменник;  2) dust –  прикметник;  1) dust –  дієслово.

Контекст  вживання:  The driver  looked significantly  at  the fields along the road

where the corn was fallen sideways and the dust was piled on it. Little flints shoved

through the  dusty  soil. The driver said, as though to himself, ‘A forty-acre cropper

and he ain't been dusted out and he ain't been tractored out?’ [2, c. 8]. Кожен із цих

повторень  додає  певні  риси,  штрихи  до  об’єкта  тропа  –  «дороги»,  що  має

метафоричний зміст – «життя».

Про  багатство  мови  письменника  свідчать  епітети,  які,  зазвичай,  не

поодинокі  та  завжди  емоційно  насичені: ‘The vertical exhaust pipe muttered

softly, and an almost invisible haze of steel-blue smoke hovered over its end [2, с. 8].

Дорога в країну надії, якою вважається Каліфорнія, стає стрижнем оповідання й

композиції роману, визначає його особливості як «роману дороги» з лінійною

композицією.  Подорож  ускладнюється  хворобами,  смертю  знесилених

мандрівників,  поломкою  старої  вантажівки,  неприємними  пригодами.  За

допомогою епітетів автор описує біль, страждання й надії знедолених простих

селян.

Попри всі труднощі переїзду з одного місця на інше, родина Джоудів –

сильна  і  вольова.  Сила  волі  людини  визначається  прикметниками

волевиявлення, як наприклад,  excited,  bold,  brave,  courageous,  craven,  contrary,

doughty, intent, stubborn, perverse, refractory, resolute.

Автор вдається до детального опису одягу злидарів,  вживаючи епітети:

The coat was too big, the trousers too short, for he was a tall man. The coat shoulder

peaks hung down on his arms, and even then the sleeves were too short and the front



of the coat flapped loosely over his stomach. He wore a pair of new tan shoes of the

kind called "army last," hob-nailed and with half-circles like horseshoes to protect

the edges of the heels from wear [2, с. 10]. Описово-оціннісні епітети (descriptive-

estimative epithets) вказують на будь-яку суттєву ознаку людини чи предмета,

яка привертає до себе увагу в певній ситуації.

Семантична  структура  епітетів  тонко  ієрархічно  організована.  Крім

когнітивного  компонента,  що  виражає  власне  ознаку  якої-небудь  сутності,  в

семантику прикметника включені модальні ознаки – суб’єктивні й прагматичні

оцінки.  Точність вживання епітета потребує не  лише  знання семантики слів, а й

вміння  враховувати  їх  сполучуваність  та  спроможність  поєднуватися  з  іншими

словами в контексті. Саме в контексті, у сполученні з іншими словами реалізується

прагматика  слова,  з’являється чіткість  та  означуваність.  Завдяки сполучуваності

мовних одиниць створюється  художня  лексико-прагматична картина зображення

дійсності. 

Висновки  та  перспективи  подальших  досліджень. Дослідження

епітетів  у  романі  Джона Стенйбека «Грона  гніву» розкриває  перспективи

прагмалінгвістичного  та  лінгвостилістичного  аналізу  класичних  романів  з

позицій сучасного осмислення світових проблем, зокрема, проблем міграції.
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