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Особливості вживання еліптичних речень у романі Рея Бредбері 

 «451° за Фаренгейтом» 

 

Рей Бредбері є одним з провідних представників американської наукової 

фантастики. Він працює в різних жанрових формах від прозаїчного роману та 

новели – до драматургічних п’єс та поезії. Бредбері має виняткову широту 

мислення, адже у своїх творах він торкається різноманітних проблем сучасності 

та майбутнього. «451° за Фаренгейтом» займає гідне місце серед його 

літературного спадку. Через розкриття персонажів автор показує навколишнє 

середовище науково-технічного прогресу та історію суспільства.  

Мова роману багата стилістичними прийомами та засобами різних типів і 

метою статті є дослідити широко вживані в романі еліптичні речення, що 

належать до виразних засобів синтаксису, основаних на редукції вихідного 

речення.  

Еліпс – це опущення члена речення (як правило, підмета або присудка), зміст 

якого легко поновити з контексту. Еліпс зазвичай використовується автором у 

діалозі для відтворення природної розмовної мови [2]. Можна виділити три 

основні сфери вживання еліптичних речень: розмовна (діалогічна) мова, 

наукова та офіційно-ділова мова, художня мова (передусім авторська 

розповідь) [6]. 

Головним завданням еліпсу є привернення уваги до нової інформації, 

уникаючи повторення вже відомої інформації [5]. Еліптичні речення 

найчастіше вживаються в діалогах, але вони можуть існувати і поза ними [4]. 



У романі Рея Бредбері «451° за Фаренгейтом» еліпс вживається як у мовленні 

автора, так і в мовленні персонажів для імітування живої мови спілкування. З 

проаналізованої нами вибірки було виділено чотири випадки еліпсу в романі:  

 випущення підмета; 

 випущення підмета та частини присудка; 

 випущення підмета та присудка; 

 випущення присудка або його частини. 

До першої групи належать еліптичні речення з випущенням підмета (14%): 

1. “Didn’t sleep well. Feel terrible” [1; p.41](=I didn’t sleep well. I feel 

terrible.”) 

2. “I meant to tell you. Forgot. Forgot” [1; p. 66] (=I forgot. I forgot.) 

В обох наведених прикладах пропущені повнозначні підмети, виражені  

особовим займенником “I”.  

До іншої групи прикладів належать еліптичні речення, де випущено підмет 

та частину присудка (12,3%): 

1. “No. Houses have always been fireproof, take my word for it.” 

“Strange” [1; p. 33](= It is strange) 

2. “Irritated, but not completely angry”[1; p. 47](=I am irritated, but not 

completely angry.) 

Відновивши перше речення з контексту, ми отримаємо: It is strange. Тут 

випущені “вказівне it”, яке є повнозначним підметом, так як воно відноситься 

до думки, що міститься в попередньому висловлюванні, та частина складеного 

іменного присудку “is” – форма дієслівної зв’язки to be у теперішньому 

простому часі / the Present Simple.  

Друге речення ми поновлюємо так: I am irritated, but not completely angry. Тут 

випущено повнозначний підмет, виражений особовим займенником “I”, та 

частина складеного іменного присудка / Compound Nominal Predicate proper, 

виражена дієслівною формою дієслова to be у теперішньому простому часі / the 

Present Simple. 



Найчисленнішою групою є приклади з пропущенням підмета (або його 

частини) та присудка (40,4%): 

1.  “How long have you worked at being a fireman?" 

"Since I was twenty, ten years ago" [1; p. 32] (= I have worked at being a 

fireman since I was twenty, ten years ago) 

2.  “Who was here?” 

“A few people” [1; p. 41](= There were a few people) 

У другій репліці першого прикладу I have worked at being a fireman since I was 

twenty, ten years ago випущений повнозначний підмет / the notional subject, 

виражений особовим займенником “I”, та простий дієслівний присудок  / the 

Simple Verbal Predicate, виражений теперішнім перфектним часом / the Present 

Perfect “have worked”.  

Друге речення ми поновлюємо з контексту так: There were a few people. Тут 

пропущені формальний підмет, виражений “увідним there”, та простий 

дієслівний присудок “were”, виражений дієсловом to be у минулому простому 

часі / the Past Simple.  

До останньої групи належать приклади з випущеним присудком або його 

частиною (33,3%):  

1. “Your uncle must be a remarkable man.” 

“He is.” [1; p.51](= He is a remarkable man.) 

2. “Captain Beatty there, rising in thunderheads of tobacco smoke”[1; p. 

52] (=Captain Beatty was there.) 

3. “You don’t expect me to call Captain Beatty, do you?” 

“You must!” [1; p. 68](= You must expect me to call Captain Beatty!) 

Перше речення поновлюємо з контексту так: He is a remarkable man. Тут 

відсутній предикатив – іменна частина складеного іменного присудка (a 

remarkable man).  

У другому реченні Captain Beatty was there...    спостерігається пропуск 

простого дієслівного присудка, вираженого повнозначним дієсловом to be у 

минулому простому часі / the Past Simple. 



У третьому реченні (You must!) пропущена друга частина складеного 

дієслівного модального присудка / the Compound Verbal Modal Predicate, 

виражена інфінітивом expect без частки to, за якою слідує складний додаток “me 

to call Captain Beatty”.  

Проведений нами аналіз показує, що серед пропущених частин еліптичних 

речень були різні типи головних членів речення: 

 підмет (повнозначний та формальний); 

 присудок (простий дієслівний / the Simple Verbal Predicate, 

складений іменний / the Compound Nominal Predicate proper та складений 

дієслівний модальний присудок / the Compound Verbal Modal Predicate). 

Щодо частоти вживання еліпсу в романі Рея Бредбері у мовленні персонажів 

та мовленні автора, можемо сказати, що в мовленні персонажів еліптичні 

речення вживаються частіше. У нашій вибірці ми спостерігали 74,5% вживання 

еліпсу в мовленні персонажів та 24,6% у мовлення автора.  

У діалогічних фрагментах зустрічається різна кількість еліптичних речень в 

залежності від структурних і змістових особливостей діалогу. Якщо 

діалогічний фрагмент включає лише дві репліки (репліка-стимул та репліка-

відповідь), то еліптичне речення зустрічатиметься в репліці-відповіді: 

“Who is it?” 

“Montag out here” [1; p. 91] (= It is Montag out here.) 

У довгих діалогах можуть вживатися більше, ніж одне еліптичне речення: 

а)"What doing?" (= What were you doing?) 

б)"The parlour." (= I was doing the porlour.) 

в)"What was on?"  

г)"Programmes." (= Programmes were on.) 

д)"What programmes?" (= What programmes were on?) 

е)"Some of the best ever." (= Some of the best ever programmes were on.) 

є)"Who?" (= Who was acting?) 

ж)"Oh, you know, the bunch." [1; p. 68](= Oh, you know, the bunch was 

acting.) 



Наведений приклад складається з восьми реплік, які для зручності аналізу ми 

позначили літерами a, б, в, г, д, е, є, ж. Тут спостерігається вживання 

еліптичних речень у різних типах реплік: 

 репліках-стимулах (a, д, є); 

 репліках-відповідях (б, г, е, ж). 

Автор використовує цей виразний засіб для імітування розмовної мови.  

Цікавим є також те, що в романі виділяються окремими абзацами деякі 

еліптичні речення. Абзац може складатися як з одного еліптичного речення, так 

і з їх сукупності.  

1. “Outside the front door, in the rain, a faint scratching” [1; p. 85](= 

Outside the front door, in the rain, there was a faint scratching.) 

2. "Speed up the film, Montag, quick. Click? Pic? Look, Eye, Now, Flick, 

Here, There, Swift, Pace, Up, Down, In, Out, Why, How, Who, What, Where, 

Eh? Uh! Bang! Smack! Wallop, Bing, Bong, Boom! Digest-digests, digest-

digest-digests. Politics? One column, two sentences, a headline! Then, in mid-

air, all vanishes! Whirl man's mind around about so fast under the pumping 

hands of publishers, exploiters, broadcasters, that the centrifuge flings off all 

unnecessary, time-wasting thought!" [1; p. 72] 

У першому прикладі абзац складається з одного речення, яке є еліптичним, 

що було використано автором з метою опису ситуації. 

У другому прикладі вжито 11 речень, п’ять з яких є еліптичними, окрім: 

 односкладних  іменних (One column, two sentences, a headline! 

Digest-digests, digest-digest-digests)  

 двоскладного повного речення (Then, in mid-air, all vanishes!)  

 чотирьох окличних речень, побудованих зі слів звуконаслідування 

(Uh! Bang! Smack! Wallop, Bing, Bong, Boom!). Речення, утворені з 

звуконаслідувальних слів, утворюють так звані квазі-речення, так як вони 

не мають суб’єктно-предикативної основи [3]. 

Відповідно до мети висловлювання вжиті еліптичні речення є різної 

комунікативної спрямованості:  



 наказові (Speed up the film, Montag, quick); 

 питальні (Click? Pic? Politics?); 

 окличні (Whirl man's mind around about so fast under the pumping 

hands of publishers, exploiters, broadcasters, that the centrifuge flings off all 

unnecessary, time-wasting thought!) 

Варта уваги і структура наведених речень. Одне з них є нетипової структури. 

Це речення, до складу якого входять дієслова наказового способу (pace, look), 

прислівники різного типу (here, there, up, now), прикметник (swift), займенники 

(who, what, why) і вигук (eh).  

Отже, в аналізованому романі Рея Бредбері третина виразних засобів, 

основаних на редукції вихідної моделі (31,9%),  припадає на еліптичні речення. 

Еліптичні речення використовуються для привернення уваги до нової 

інформації та імітування живої мови спілкування. 
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