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АНОТАЦІЯ 

Зелена Ю. Л. Атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації 

у французькій мові. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови». – 

Львівський національний університет імені Івана Франка Міністерства освіти 

і науки України; Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2020. 

У дисертації проаналізовано, систематизовано й узагальнено 

семантико-функціональні особливості атрибутивних конструкцій в площині 

дослідження їх комунікативної та прагматичної природи з огляду на їх 

продуктивний потенціал. Багатоаспектно досліджено прагматико-

функціональний аспект атрибутивних конструкцій та встановлено їх 

предикативну продуктивність; розроблено парадигму атрибутивних дієслів у 

складі атрибутивної конструкції та здійснено аналіз дихотомії – 

базове/факультативне атрибутивне дієслово; описано семантизм 

атрибутивних дієслів і встановлено зв’язок між їх змістовим наповненням та 

впливом на процес формування зв’язків у контексті вторинної предикації; 

виявлено суть процесу «копуляризації» дієслів та його роль як підґрунтя для 

постійного оновлення переліку атрибутивних комплексів.  

Синтез науково-методологічних підходів дозволив обґрунтувати 

теоретичні засади та напрями досліджень мовознавцями атрибутивних 

конструкцій загалом та в контексті вторинної предикації, зокрема. Особливу 

увагу зосереджено на історії дослідження та підходах до розуміння 

предикації та вторинної предикації у працях мовознавців 

західноєвропейської школи та українських дослідників.   

Одне із центральних для дисертації понять – атрибутивний додаток 

підмета та (не)прямого додатка – проаналізовано з огляду на особливості 

їхньої граматичної природи та специфіку функціонування, досліджено 
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синтаксичну структуру, визначено статус і перелік категорій дієслів, які їх 

вводять у речення, та загальну типологію атрибутивних конструкцій у 

французькій мові. Зокрема, під час визначення критеріїв перевірки 

належності тих чи інших дієслів (чи групи дієслів) до категорії атрибутивних 

було з’ясовано, що застосування їх підкреслює наявність притаманних лише 

їм особливостей, оскільки згадані дієслова та атрибутивний додаток 

утворюють окрему семантико-синтаксичну пару. Своєю чергою, спроба 

окреслити межі парадигми дієслів, які можуть входити до складу дієслівної 

синтагми SV в атрибутивній конструкції, виявили важливість урахування їх 

статусу, ролі та місця, а також низку факторів семантичного, предикативного 

та комунікативного характеру.  

Застосування критеріїв перевірки можливості (або неприйнятності) 

підстановки в атрибутивні конструкції типу SN1 – SV (V – SN2 – X) дало 

змогу підтвердити існування дихотомії – базове/факультативне атрибутивне 

дієслово. Синтаксичні властивості обох типів атрибутивних дієслів ми 

пояснили насамперед наявністю двох різних типів семантичних відносин, які 

встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 

конструкції.  

Другий важливий аспект розвідок у дисертаційній роботі – 

дослідження атрибутивно-предикативних зв’язків, передумов  та чинників їх 

виникнення, аналіз процесу валентного зміщення і визначення його ролі у 

формуванні продуктивного потенціалу атрибутивних конструкцій та  

інтеграції нових дієслівних комплексів.  

У роботі обґрунтовано, що семантизм атрибутивного дієслова V через 

присутність певних валентних обмежень є ключовим при виборі елемента 

SN2, водночас як атрибутивна предикація є результатом селективного 

відбору щодо пресупозиції елементів SN – V – SN2. У такий спосіб було 

визначено присутність прямого зв’язку між змістовим наповненням 
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атрибутивного дієслова, яке вводить АД у речення, та семантико-

прагматичними особливостями вторинної предикації, що його супроводжує.  

Аналіз явища зміщення валентності на прикладі займенникових дієслів 

у ролі атрибутивних, дав можливість ствердити, що процес внесення того чи 

іншого дієслова до розряду атрибутивних залежить від рівня деталізації під 

час визначення ефектів семантичного плану.  

Відтак, дослідження механізму переходу займенникових дієслів до 

категорії атрибутивних виявило певну тенденцію до автономізації, яка 

загалом характерна для займенникових дієслів. Попередні результати  

продуктивного потенціалу цієї групи дієслів у французькій мові  засвідчили, 

що їхня здатність до актантного закриття може вважатися певним 

«трампліном» для формування нових атрибутивних комплексів загалом.  

Отже, у дисертації визначено передумови виникнення предикативних 

зв’язків у атрибутивних  конструкціях та встановлено, що внаслідок певних 

валентних обмежень має місце прямий зв’язок між змістовим наповненням 

атрибутивного дієслова та семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, яка його супроводжує. Під час аналізу конкретного 

мовного матеріалу виявлено, що в процесі виникнення атрибутивно-

предикативних зв’язків в атрибутивних конструкціях такі чинники, як 

зміщення валентності та тенденція до актантної закритості виявляються 

надзвичайно важливими. Щодо продуктивного потенціалу, аналіз таких 

конструкцій має базуватися на поглибленому вивченні та систематизації  

дистрибуційних ознак, зокрема поєднання з прикметниковою синтагмою та 

іншими граматичними категоріями.  

Запропонована дисертація є теоретичним узагальненням поглядів на 

розуміння явища атрибутивності та предикативності у мові, на рівні текстів у 

межах дискурсів різного спрямування. Враховано попередній доробок та 

подано структурований опис атрибутивного додатка та конструкцій з його 

участю, в контексті вторинної предикації, а також виявлено об’єктивні 
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закономірності використання мови, які співвідносяться з суб’єктивними 

закономірностями з метою забезпечення потреб комунікації. Висновки та 

узагальнення виконаного дослідження доповнюють сучасні мовознавчі теорії 

новими інтерпретаціями щодо трактування атрибутивних конструкцій в 

контексті  вторинної предикації. Опрацьовані в дисертації аспекти їх 

функціонування поглиблюють синтаксичну теорію в царині дослідження 

особливостей функціонування предикатів та вторинних предикатів.  

Ключові слова: атрибутивний додаток, атрибутивна конструкція,  

семантизм атрибутивного дієслова, вторинна предикація, складний 

вторинний предикат, зміщення валентності, інформаційна структура, 

актантне закриття, копуляризація та автономізація дієслів, продуктивний 

потенціал. 

 

ABSTRACT 

Zelena I. L. Attributive constructions in the context of secondary prediction 

in French language.  – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Specialty 10.02.05 – Romance 

Languages. – Ivan Franko National University of Lviv, National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

In present thesis, semantic and functional features of attributive 

constructions are analyzed, systematized and generalized, in the plane of study of 

their communicative and pragmatic nature, taking into account their productive 

potential. The pragmatic-functional aspect of attributive structures was investigated 

in a multidimensional manner and their predicative performance was established; 

the paradigm of attributive verbs in the structure of the attributive structure is 

developed and the dichotomy – basic / optional attributive verb is analyzed; the 

semantism of attributive verbs is described and the connection between their 

semantic filling and the influence on the process of formation of connections in the 

context of secondary predication is established; the essence of the process of 
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"copularization" of verbs and its role as a basis for constant updating of the list of 

attribute complexes are revealed. 

Synthesis of scientific and methodological approaches allowed to 

substantiate theoretical principles and directions of research of attributive 

constructions in linguistic thought, in general, and in the context of secondary 

predication. Particular attention was paid to the history of researches and 

approaches to the understanding of predication and secondary predication in the 

West European School and Ukrainian researchers linguist’s works. 

One of the central concepts in this thesis is an attributive object of subject 

and (in)direct object, peculiarities of their grammatical nature, syntactic structure 

and specifics of functioning are analyzed, status and list of categories of 

introducing verbs and general typology of attributive constructions for their 

participation are determinated. In particular, while determining criteria for 

verifying belonging of certain verbs (or groups of verbs) to the category of 

attributive, it was cleared up that their application emphasizes presence of only 

their peculiar features, since the said verbs and attributive object have formed the 

separate semantic and syntactic couple. The attempt to outline framework of  

paradigm of verbs that may be part of verb syntagme SV in attributive 

construction, revealed importance of taking into account their status, role and 

place, as well as a number of other factors of semantic, predicative and 

communicative character. 

Applying the appropriate criteria for checking possibility (or impossibility) 

of substitution in attribute constructions of type SN1–SV (V–SN2–X), allowed us 

to confirm the existence of dichotomy – the basic / optional attributive verb. We 

explained syntactic properties of both types of attributive verbs, foremost by the 

existence of two different types of semantic relations that are established between 

constituent elements within attribute structure. 

Another important aspect of research in this thesis was the study of 

attributive and predicative relations, preconditions and factors of their origin, the 
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analysis of the valence displacement process and determination of its role in 

formation of productive potential of attributive structures and integration of new 

verbal complexes. 

In this thesis, it was justified that semanticism of attributive verb V, due to 

the existence of certain valence constraints, is key when selecting SN2 element, 

whereas attributive predication is the result of selection of prepositions of  

elements of construction SN –V – SN2. Hence, was determined the presence of a 

direct connection between the content of attributive verb, which introduces an 

attributive object in sentence and the semantic and pragmatic features of secondary 

predication accompanying it. 

Analysis of phenomenon of the displacement of valence on example of 

pronoun verbs in the role of attributes verbs, has allowed to argue that the process 

of including verbs into the category of attributes depends on the level of detail in 

determining effects of semantic plan. 

Therefore, the study of mechanism of transition of pronoun verbs to category 

of attributes revealed a certain tendency toward autonomy, which is generally 

characteristic of pronoun speeches. Preliminary results on attributive potential of 

pronoun verbs have shown that their ability to an actant closure can be considered 

a certain "springboard" for formation of new attributive verbs and attributive 

complexes, in general. In particular, our conclusion opens up the possibility for 

other, more in-depth studies, focused on the field of the functioning of language 

phenomena. 

Thus, this thesis defined preconditions for the emergence of predicative 

connections in attributive constructions, it established that due to the existence of 

certain valence constraints, there is a direct connection between the content of 

attributive verb and semantic and pragmatic features of secondary predication that 

accompanies it and, by the example of pronoun verbs, is revealed their predicative 

potential.  

The present thesis is a theoretical generalization of views on understanding 
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the phenomenon of attribution and predicability in language, at the level of texts 

and discourses of different directions. Previous refinements have been taken into 

account and a structured description of the attributive application and constructions 

with its participation, in the context of secondary predication, as well as objective 

patterns of language use, which correlate with subjective regularities in order to 

meet communication needs, have been identified.  

The conclusions and summaries of the study are complemented by current 

linguistic theories with new interpretations of the interpretation of attributive 

constructs in the context of secondary predication. The aspects of their functioning 

elaborated in the dissertation deepen the syntactic theory in the field of study of 

peculiarities of functioning of predicates and secondary predicates. 

Key words: attributive object, attributive construction, semanticism of  

attributive verb, secondary predicate, complex secondary predicate, valence 

displacement, information structure, actantial closure, copularization and 

autonomization of verbs, productive potential. 
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ВСТУП 

 

У дисертаційній роботі досліджено зв’язок двох явищ семантико-

синтаксичного характеру: атрибутивних конструкцій та вторинної 

предикації.  

Актуальним напрямком сучасної лінгвістики є поглиблене вивчення 

проблеми репрезентації семантичної структури речення формально-

граматичними засобами. Атрибутивні конструкції, це граматичні одиниці 

водночас ідентифікуючого, категорізуючого, характеризуючого та 

локалізуючого планів. Предикація своєю чергою ніколи не розглядалася 

однозначно, оскільки вона представляє цілий комплекс мовних явищ, є 

частиною лінгвістичної дійсності та елементом міжмовного простору. Серед 

лінгвістів, які досліджують атрибутивний додаток і конструкції з його 

участю, відзначимо представників структуралістського напряму: М. Гревіса 

[95; 96], М. Гросса [97; 98], Ж. Франсуа і М. Сенешаля [88]; прибічників 

дистрибутивного аналізу: М. Арріве [51], Б. Ламіруа та Л. Меліса [119]; 

послідовників генеративної граматики та трансформаційного аналізу:            

К. Олсона [143],  Д. Вілемса [176], Ж. Дюбуа і Ф. Дюбуа-Шарль’є [82; 83],  

М. Боннарда [59; 60], М. Ріжеля [151–157]; прихильників дескриптивного 

напряму граматики: М. Розенберга [159], Е. Бланш-Бенвніста [54 ], Н. Рюве 

[162], М. Вільме [177; 178]; дослідників сучасного лінгвопрагматичного 

спрямування: М. ван Петенгем [172; 173], П. Лоуверса та Е. Тоббак [166],     

К. Мюллера [137–139], Л. Майара та Е. Альмейду [127; 128] й українських 

учених, прибічників структурно-семантичного напряму: А. П. Загнітка [16; 

17], І. Р. Вихованця [4–6], М. В. Мірченка [34; 35]. До теорії вторинної 

предикації зверталися та розглядали її з різних поглядів автори, на праці яких 

ми покликаємось: представники зарубіжної мовознавчої традиції:                

Кл. Мюллер [129–131], Ф. Неву [133; 134], Л. Меліс [123–125], П. Кадіо та     

Н. Фурукава [60; 110], Б. Дефранк [70], Л. Куперман [108], М. П’єрард [137],  
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Ж.-М. Мерль [126] та українські мовознавці: Н. В. Гуйванюк [9],                   

О. В. Кульбабська [26; 27], О. В. Дуброва [12; 13].  

Відповідно до сучасних лінгвістичних теорій (теорія номінації, 

референції, пропозиції) та з огляду на засади когнітивної та інтерпретаційної 

лінгвістики переглядається роль змістового аспекту мовлення, враховуючи 

комунікативні інтенції мовця та перехід до семантико-функціонального 

осмислення синтаксису. Роль і статус синтаксичних явищ з позиції їх 

продуктивного предикативного потенціалу та з огляду на їх участь в логіко-

змістовій організації висловлювання набувають особливого значення.   

Речення, яке містить атрибутивні конструкції, в яких реалізується 

вторинна предикація, є результатом складних процесів, які супроводжуються 

змінами як семантико-синтаксичних зв’язків між компонентами мовленнєвої 

структури, так і прагматичних аспектів їх реалізації у мовленні.  

Потреба у дослідженні функціонування атрибутивних конструкцій в 

контексті вторинної предикації визначається тим, що, незважаючи на досить 

часте вживання термінів «атрибутивний» та «предикативний», немає єдиного 

погляду на природу та властивості вторинних предикатів, так само як і 

детального опису атрибутивних конструкцій, що можуть функціонувати в 

контексті вторинної предикації у мові.  

Однак у граматичних працях окреслено різні погляди на статус, роль та 

місце цих конструкцій, залежно від підходів до їх дослідження. Насамперед 

це пояснюється тим, що сучасний розвиток мовознавства та нові розвідки 

комунікативної та прагматичної природи висловлення відкривають інші 

площини для аналізу мовних явищ, які донедавна вважалися лише 

синтаксичними. Серед згаданих підходів, особливо вартують уваги ті, автори 

яких дотримуються трактування атрибутивних дієслів як повнозначних, з 

опертям на глибинне розуміння явища граматикалізації у мові. Остання 

спонукає до усвідомлення загального рівня неоднорідності класів дієслів, 

кожен з яких характеризується власним профілем як щодо його 
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комбінаторних властивостей, так і через обмеження, які виникають під час 

селективного відбору поєднуваних із ним компонентів. Водночас, ступінь 

неоднорідності унеможливлює винятково граматичний розгляд та 

однозначно виводить за межі простого аналізу синтаксичної структури 

речення.  

Отже, на особливу увагу заслуговує визначення передумов виникнення 

предикативних зв’язків в атрибутивних  конструкціях для виявлення певних 

валентних обмежень і зв’язку між змістовим наповненням дієслів у складі 

атрибутивних конструкцій та семантико-прагматичними проявами вторинної 

предикації, яка виражена у реченні. 

Актуальність теми дослідження зумовлено недостатністю вивчення 

синтаксичних зв’язків предикативного плану як в українському, так і в 

зарубіжному мовознавстві, й вона полягає: 

- у потребі поглибити теоретичні роздуми про природу та роль 

атрибутивних конструкцій на синтактико-семантичному й  

прагматичному рівнях щодо визначення їх комунікативного та 

продуктивного потенціалу; 

- у розширенні розуміння вторинної предикації з метою довести 

взаємодоповнюючий вплив категорій предикативності та 

атрибутивності у французькій мові;    

- у відкритті перспектив для нових досліджень у галузі лінгвопрагматики 

задля вивчення передумов для утворення нових атрибутивних 

комплексів, враховуючи особливості механізмів зміщення валентності 

та «копуляризації» дієслів у французькій мові. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано 

відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри французької філології 

Львівського національного університету імені Івана Франка «Структурно-

семантичні і когнітивно-дискурсні парадигми германських, романських і 

класичних мов» (номер державної реєстрації 0111U008010). Тему 
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дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 

25/2 від 23.02.2011 р.), уточнено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 47/3 від 

28.03.2018 р.).  

Мета дисертаційного дослідження полягає у здійсненні комплексного 

аналізу лінгвопрагматичних властивостей атрибутивних конструкцій у 

французькій мові та виявленні їх продуктивного предикативного потенціалу 

з опертям на теорію валентності, дієслівної семантики та вторинної 

предикації.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання низки завдань:  

- проаналізувати існуючі теоретико-емпіричні засади розуміння 

функціонування атрибутивних дієслів у мові та підтвердити навність 

дихотомії – базове/факультативне атрибутивне дієслово; 

- укласти парадигму дієслів, які можуть вживатися у складі 

атрибутивних конструкцій, та спростувати припущення щодо підстав 

для їх віднесення до атрибутивних дієслів;  

- довести, що прагматичний компонент, пов’язаний зі знанням 

ідентичності мовця, місця та часу висловлення, є ключовим, оскільки 

він впливає на вибір мовних засобів.  

- визначити передумови виникнення предикативних зв’язків в 

атрибутивних  конструкціях та дослідити інформаційну структуру і 

статус референта SN2 (іменникова синтагма АД додатка) як 

потенційних чинників формування предикативних відносин; 

- охарактеризувати семантизм атрибутивного дієслова та з’ясувати чи 

через існування певних валентних обмежень має місце прямий зв’язок 

між змістовим наповненням атрибутивного дієслова та семантико-

прагматичними особливостями вторинної предикації;  
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- представити особливості процесу формування нових дієслівних 

комплексів з участю атрибутивних конструкцій та суті процесу 

«копуляризації» дієслів, який є підґрунтям постійного оновлення їх 

переліку у французькій мові.  

Предмет дослідження – мовні конструкції як з участю атрибутивного 

додатка підмета, так і (не)прямого додатка в контексті формування 

предикативних зв’язків.   

Об’єкт дослідження – аспекти виникнення атрибутивних та 

предикативних зв’язків під час формування атрибутивних комплексів із 

врахованням впливу механізмів семантичного трансферування та з огляду на 

їх продуктивний потенціал.   

Джерельною базою дисертації слугували французькі публіцистичні 

тексти, художні твори французьких письменників ХІХ–ХХІ століть, 

приклади із загальних та спеціалізованих словників і довідників.   

Фактичний матеріал дослідження становлять близько 1500 фразових 

одиниць з електронних версій газет Le Figaro, Le Monde, Le Monde 

Diplomatique (1978–2010 років), 350 фразових одиниць, дібраних методом 

суцільної вибірки з порталу Національного центру текстових та лексичних 

ресурсів (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales – CNRTL), із баз 

даних Frantext та TLFi (Trésort de la langue française informatisé) та рекламних 

текстів  різнопланового характеру за період 2011–2019 років. Також, взято до 

уваги річні звіти 2009–2010 років організації ARPP (Autorité de Régulation 

Professionnelle de la Publicité – Урядова комісія з професійного регулювання 

реклами) та CEP (Conseil de l’Ethique Publicitaire – Рада по етиці реклами). 

Методологічну основу дослідження становлять праці відомих 

мовознавців в галузі граматичної семантики, а саме: А. П. Загнітка,                     

І. Р. Вихованця, М. В. Мірченка, Н. В. Гуйванюк, Т. Є. Масицької,                      

О. В. Кульбабської, В. Б. Бурбело, Г. Г. Крючкова, Р. С. Помірка,                           
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І. В. Смущинської, Н. М. Корбозерової, Т. М. Гейко, О. В. Косович,                    

О. В. Дуброви та ін.  

Методи дослідження. Предмет дослідження, його мета та завдання 

зумовили комплексне використання загальнонаукових та лінгвістичних 

методів. Серед загальнонаукових методів застосовано: системний підхід, 

який дав змогу тлумачити явища атрибутивності та предикативності, під час 

розгляду їх впливу на мову як складну, цілісну, самоорганізовану, динамічну 

систему одиниць; описовий метод для узагальнення та наукової інтерпретації 

опрацьованого фактичного матеріалу; метод абстрагування та узагальнення 

для виокремлення найсуттєвіших теоретичних даних стосовно питання 

атрибутивності та предикативності у мові; індукцію для узагальнення 

часткових випадків вживання оказіональних атрибутивних конструкцій та  

встановлення закономірностей щодо розвитку нових атрибутивних 

комплексів; дедукцію для аналізу атрибутивної конструкції та явища 

предикації від загальних їх ознак до конкретних;  зіставний метод  для 

виявлення спільних і відмінних рис атрибутивної конструкції та її 

структурних компонентів (атрибутивного додатка підмета і (не)прямого 

додатка та атрибутивного дієслова) у різних мовах; кількісний аналіз для 

встановлення співвідношення між досліджуваними явищами атрибутивності 

та предикативності й моделей виокремлених термінів.  

У дисертаційній роботі застосовано такі лінгвістичні методи: аналіз 

словникових дефініцій для дослідження наявних поглядів на атрибутивний 

додаток, предикацію і вторинну предикацію з метою встановлення 

тотожностей та відмінностей в їх трактуваннях; спостереження, що 

передбачає вивчення мовних явищ в процесі їх природного функціонування й 

дає можливість отримати необхідні відомості про властивості та особливості 

функціонування у мові атрибутивних конструкцій в контексті вторинної 

предикації; типологічний метод для виявлення закономірностей мови та 

створення типологічних класифікацій на основі типологічних збігів; 
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лінгвістичного експерименту, який передбачає аналіз мовних явищ у процесі 

змінюваних і контрольованих впливів на умови функціонування та дає змогу 

здійснити перевірку запропонованих гіпотез. Під час дослідження 

застосовувалися також такі елементи трансформаційного методу, як 

підстановка, елімінація, субституція. 

Положення, що виносяться на захист:  

1. Аналіз атрибутивних конструкцій у французькій мові надає підстави 

висунути прагматико-контекстуальну гіпотезу їх функціонування, 

оскільки саме прагматичні інтерпретації виявляють особливості у 

виборі мовних засобів для  реалізації мовного акту.  

2. Інтеграція атрибутивної предикації через специфічну синтаксичну 

структуру підрядності, в межах предикативної ієрархії, дає змогу 

підтвердити важливість синтаксичної та семантичної детермінації.  

3. Сукупність синтаксичних функціонувань атрибутивних конструкцій у 

французькій мові можна звести до механізмів семантичного 

трансферування, розподіляючи по різні боки поняття нестатичних 

концептуальних сфер, таких як модальність чи аспектні риси і, власне, 

їх прагматичні вживання, що формують статичні концептуальні 

комплекси.  

4. Під час формування парадигми атрибутивних дієслів визначено два 

процеси: процес «копуляризації», який характеризується екстенцією 

валентності того чи іншого дієслова, та процес автономізації, що дає 

підстави твердити про прямий зв’язок між змістовим наповненням 

атрибутивного дієслова та семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, яка його супроводжує. 

5. Дослідження лінгво-прагматичних особливостей типів атрибутивних 

дієслів виявляє існування двох різних типів семантичних відносин, які 

встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 
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конструкції свідчить про наявність дихотомії – базове/факультативне 

атрибутивне дієслово.  

6. У процесі виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків в 

атрибутивних конструкціях ключові такі чинники, як зміщення 

валентності та тенденція до актантної закритості деяких із них. 

Виявлення їх продуктивного потенціалу має базуватися на 

поглибленому вивченні та систематизації  дистрибуційних ознак.  

7. У прагматичному плані, під час застосування семантико-прагматичних 

критеріїв, встановлено, що у функціональному аспекті феномен 

вторинної предикації в атрибутивних конструкціях виражений при 

свідомому використанні їх мовцем для розв’язання комплексу завдань: 

уточнення інформації про предмет, активізації певних фонових знань, 

емоційно-експресивного забарвлення речення, актуалізації важливих 

характеристик дії чи стану. 

Наукова новизна визначається ступенем систематизації та глибини 

дослідження семантико-функціональних особливостей атрибутивних 

конструкцій в площині дослідження їх комунікативної та прагматичної 

природи. В межах комплексного підходу здійснено спробу охарактеризувати 

складові елементи атрибутивних конструкцій у французькій мові з огляду на 

їх продуктивний потенціал у контексті вторинної предикації.  

У дисертації серед інших досліджень української лінгвістики вперше 

представлено різні підходи до розуміння поняття предикації та вторинної 

предикації й простежено історію та підходи до їх трактування в працях 

мовознавців західноєвропейської та вітчизняної школи.  

Проведено самостійне дослідження взаємозв’язків між проявами 

предикації та семантико-синтаксичною структурою речення завдяки 

визначенню валентних властивостей атрибутивних дієслів. Водночас  

встановлено, що вони формують потужний організуючий стрижень на 

внутрішньоструктурному рівні мови.  



24 

 

Виконано структурно-семантичну характеристику атрибутивних 

дієслів, встановлено зв’язок між їх змістовим наповненням та впливом на 

процес «копуляризації», унаслідок якого формуються нові атрибутивні 

комплекси.  

Удосконалено класифікацію атрибутивних дієслів у складі 

атрибутивної конструкції у французькій мові та спростовано припущення 

щодо підстав їх внесення до складу атрибутивних.  

Обґрунтовано, що застосування семантико-прагматичних критеріїв дає 

змогу підтвердити наявність дихотомії – базове/факультативне атрибутивне 

дієслово.  

Проаналізовано процес зміщення валентності займенникових дієслів у 

складі атрибутивних конструкцій, описано та унаочнено процес 

«копуляризації» і визначено його роль як підґрунтя для постійного оновлення 

переліку атрибутивних комплексів у французькій мові.  

Теоретичне значення. Теоретичні положення дисертації розширюють 

розуміння явища атрибутивності та предикативності у французькій мові на 

рівні текстів та дискурсів різного спрямування. Враховано попередній 

лінгвістичний доробок і подано структурований опис атрибутивного додатка 

та конструкцій з його участю в контексті вторинної предикації, а також 

виявлено об’єктивні закономірності використання мови, які співвідносяться 

із суб’єктивними закономірностями для забезпечення потреб комунікації. 

Висновки та узагальнення виконаного дослідження доповнюють сучасну 

лінгвістичну теорію новими інтерпретаціями щодо трактування 

атрибутивних конструкцій загалом та в контексті  вторинної предикації 

зокрема. Опрацьовані в дисертації аспекти їх функціонування поглиблюють 

синтаксичну теорію в царині дослідження особливостей функціонування 

предикатів та вторинних предикатів. 

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в 

можливості використання висновків та спостережень, одержаних унаслідок 
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аналізу фактичного матеріалу для проведення лекційних курсів, семінарських 

занять з теоретичної граматики та спеціальних курсів, частково історії 

французької мови, стилістики та теорії перекладу, а також у практиці 

викладання французької мови для підвищення загального рівня підготовки 

фахівців у галузі філології, лінгвістики та міжкультурної комунікації та у 

дослідницькій роботі, написанні наукових праць із проблем 

прагмалінгвістики, лінгвістики тексту та дискурсу, під час укладання 

методичних розробок, посібників, підручників. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним 

дослідженням. Отримані результати, теоретичні положення й висновки 

сформульовано автором.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження апробовано на дев’яти міжнародних науково-

практичних конференціях: «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» 

присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, заслуженого професора 

Львівського національного університету імені Івана Франка, д.філол.н., проф. 

К. Я. Кусько (24-25 листопада 2011 р., м. Львів); «Класична філологія в 

контексті сучасності» (6-7 жовтня 2011 р., м. Чернівці); «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (3-5 червня 2011 р., о. Світязь); 

«Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу 

національних культур» (24-25 квітня 2012 р., Дніпропетровськ); 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2012 р., 

м. Острог); «Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми 

сучасного романського мовознавства», (17-18 вересня 2015 р., Одеса); «Мова 

у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (10-11 березня 2017 р., м. 

Львів); «Actual  problems оf science and education» (28 січня 2018 р., м. 

Будапешт); «Мови, Науки та Практики» (3-4 жовтня  2019 р., м. Одеса) та  

звітній конференції факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка (7-5 лютого 2019 р., м. Львів).   
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Публікації. Результати дослідження висвітлено у 14-ти одноосібних 

публікаціях та однієї статі у співавторстві з яких 7 статей опубліковано у 

наукових виданнях, затверджених МОН України як фахові, 2 статті – в 

іноземних наукових виданнях (Угорщина, Польща), 6 публікацій – тези 

конференції (0,86 др. арк.). Загальний обсяг публікацій – 5,19 др. арк.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку 

прийнятих скорочень та графічних позначень, вступу, трьох розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків. списку теоретичних 

джерел (178 найменування українською, російською, англійською та 

французькою мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (34 позицій) 

та додатків (4 сторінки). Дисертаційна робота містить 10 таблиць і 5 схем. 

Загальний  обсяг  тексту дисертації становить 220 сторінок, основний зміст 

викладено на 181 сторінці. 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його 

мету, предмет і об’єкт, зазначено матеріал, який слугував фактичним 

підґрунтям для наукової розвідки, окреслено завдання роботи, описано 

методи й прийоми дослідження, з’ясовано його наукову новизну, 

аргументовано теоретичне та практичне значення одержаних результатів, 

наведено відомості щодо структури дисертаційного дослідження, апробації 

його результатів.   

У першому розділі викладено та обґрунтовано теоретичні засади 

дослідження атрибутивних конструкцій та різні погляди на їх статус й 

функціонування у французькій мові, проаналізовано погляди та напрями 

досліджень у лінгвістичній думці на предикацію, вторинну предикацію і 

атрибутивну предикацію. Особливу увагу зосереджено на історії 

дослідження та підходів до розуміння предикації та вторинної предикації у 

працях мовознавців західноєвропейської школи та українських дослідників.   

У другому розділі визначено особливості та специфіку функціонування 

атрибутивного додатка підмета та (не)прямого додатка, проаналізовано 
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синтаксичну структуру речення з їх участю та типологію атрибутивних 

конструкцій. Особливу увагу звернено на  критерії визначення ступеня 

«копулятивності» атрибутивних дієслів та запропоновано їх класифікацію в 

складі атрибутивної конструкції. 

Третій розділ містить аналіз передумов виникнення атрибутивно-

предикативних зв’язків та окреслює можливості їх продуктивного 

потенціалу. В центрі уваги – валентні обмеження, зміщення валентної 

структури та «копуляризація» дієслів. У розділі висвітлено основні чинники 

виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків та доведено, що саме вони 

сприяють валентній інтеграції нових дієслівних комплексів.  

У загальних висновках представлено основні результати 

дослідження.  
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ВТОРИННОЇ 

ПРЕДИКАЦІЇ 

 

1.1. Атрибутивні конструкції в теоретичних працях та різні погляди на 

їх статус і функціонування у французькій мові 

 

У дослідженні лінгвістичного явища атрибутивності та категорії 

атрибутивного додатка (далі АД) простежується шлях від його формально-

структурного до семантичного трактування. Результатом цього стало 

різноманіття термінів у сучасних лінгвістичних працях: «атрибутивний 

додаток», «атрибут», «предикативний додаток», «предикативне означення», 

«предикативний атрибут» тощо.  

Мета цього розділу – на основі проведених досліджень та з огляду на 

три вихідні теорії: валентності, дієслівної семантики та вторинної предикації, 

встановити, що у специфічній конфігурації атрибутивного речення критерії 

як синтаксичного, так семантичного плану виявляються необхідними та 

наголосити на важливості семантичної та формальній єдності її складових 

елементів.  

 

1.1.1. Аналіз вихідних теорій для дослідження атрибутивних конструкцій в 

межах предикативної структури речення  

Дослідження атрибутивних конструкцій щодо їх об’єктно-

предикативних властивостей,  є виправданим як з логіко-філософської, так і з 

лінгвістичної точок зору, адже поняття атрибутивності та предикативності 

взаємодоповнюють одне одного. Для аналізу першого з цих понять, а саме 

поняття атрибутивності, нагадаємо, що в граматичному аспекті, цей термін 

використовується з XIV ст. [50]. 
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Однак відповідно до зміни теоретичних підходів у трактуванні 

граматичних явищ змінювалося й розуміння ролі й місця явища 

атрибутивності. Насправді, це спричинено як семантико-синтаксичною 

природою іменного присудка загалом, так і атрибутивного додатка в його 

складі зокрема. Раніше представники традиційної структурної лінгвістики 

розглядали лише формальні аспекти, зокрема для аналізу відносин ко-

референтності між атрибутивним додатком та підметом чи прямим додатком. 

Відтак, вважалося, що атрибутивний додаток є лише частиною іменного 

складеного присудка. На думку дослідників Ж. Дюбуа [82] та Ж. Дамурета та 

Е. Пішона [73], дієслово в конструкціях, що розглядаються є не лише 

атрибутивним дієсловом, а повнозначним дієсловом, здатним формувати 

простий дієслівний присудок: «У таких випадках, прикметник або іменник 

починає відігравати роль другорядного члена речення – предикативного 

означення» [2,  с. 46].   

У сучасному мовознавстві конструкції з АД як підмета, так і 

(не)прямого додатка почали розглядатися ширше. Дослідники сучасних 

лінгвістичних шкіл у межах структуралістсько-дистрибуційного та 

генеративно-трансформаційного підходів опиралися на різноманітні 

формальні критерії. В рамках американського структуралізму, представники 

єльської школи (Л. Блумфільд, Б. Блок, Дж.-Л. Трейджер, З. Харріс,              

Ч. Хоккет та ін.) акцентували на формалістичному розумінні структури мови, 

тому для цього підходу характерні такі критерії, як субституція та редукція 

[41]. Проте застосування цих методів в аналізі атрибутивних конструкцій не 

дає змоги визначити атрибутивне значення низки дієслів та протиставити їх у 

семантичному плані для того, щоб відповідно їх класифікувати. Саме тому ці 

критерії не дали мржливостя повною мірою дослідити предикативний 

характер пост-вербальних елементів, якими насправді є АД підмета та 

атрибутивний додаток прямого додатка АД (не)прямого додатка.  
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Отже, вважаємо за доцільне у межах дисертаційного дослідження 

провести аналіз типових властивостей атрибутивних конструкцій з опертям 

на теорію валентності, дієслівної семантики та вторинної предикації для 

виявлення їх продуктивного предикативного потенціалу.  

Застосування відокремленого аналізу синтаксичних і семантичних 

аспектів запропоновано в працях послідовників структуралізму                     

Ф. де Соссюра, Ш. Баллі та А. Сеше [41, с. 45]. Полемізуючи з цими 

дослідниками Е. Бенвеніст слушно зауважив, що «…число знаків, які входять 

до речення, не відіграє жодної ролі: одного знака встачає, щоб виразити 

предикативність» [1, с. 143]. Наукове обґрунтування поняття валентності 

здійснив Л. Теньєр [43],  який у межах граматики залежностей вказав на 

здатність дієслова сполучатися з певною кількістю актантів (діючих членів  

та сирконстантів) для побудови висловлення [43, с. 248]. Вчений так 

пояснював сутність категорії валентності: «…дієслово можна уявити у 

вигляді своєрідного атома з відгалуженнями, які воно може утримувати біля 

себе. Дієслово може притягувати до себе більшу або меншу кількість 

актантів, залежно від кількості цих відгалужень. Кількість актантів, якими 

може керувати дієслово, і становить сутність того, що ми будемо називати 

валентністю» [43, с. 250]. Отже, в межах цього теоретичного підходу,  

валентність була означена як певна здатність слова визначати кількість і 

якість залежних від нього словоформ, зумовлену його семантичними й 

граматичними властивостями [10].  

Як засоби зміни дієслівної валентності розглянуто зміну стану, 

вживання займенникової форми дієслів та каузативних конструкцій. 

Реалізація валентнісних зв’язків предикатів спричиняє появу в структурі 

речення другорядних членів. На основі дієслова та валентно пов’язаних із 

ним іменників формуються різні типи семантико-синтаксичної структури 

простих речень. Таким чином, у цьому трактуванні поняття валентності 

зіставляється з поняттям предикативності, яке своєю чергою пов’язане з 
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вербоцентричною теорією речення, згідно з якою дієслівна конструкція є 

результатом реалізації валентного потенціалу дієслова. У теорії Л. Теньєра 

синтаксичний рівень названо структурним, тоді як семантичний рівень тяжіє 

до сфери логіки та психології [43].  

Синтаксична структура речення визначається, здебільшого, 

граматичними властивостями слів, насамперед ідеться про їх сполучувальні 

ознаки, які містять синтаксичні й семантичні валентності слів. Останні 

утворюють ті мовні одиниці, які можуть вступати зі словами у відносини 

безпосередньої синтаксичної залежності. У лінгвістичних дослідженнях 

розрізняють синтаксичні валентності, що відповідають семантичним 

валентностям слова, оскільки саме предикат визначає кількість і якість 

субстанційних синтаксем, які Л. Теньєр визначає як актанти,                          

С. Д. Кацнельсон називає предикандумами, Ч. Філлмор – глибинними 

відмінками, І. Р. Вихованець – аргументами [6, с. 122]. Німецький лінгвіст     

В. Юнг поділив дієслова-предикати німецької мови на семантично насичені, 

або абсолютні, і відносні, які вимагають значеннєвого доповнення. Серед 

них, він особливо виокремив вербативи об’єктно-зв’язані, обставинно-

зв’язані й копулятивні (із предикативним доповненням) [113, с. 175–176]. 

У загальному мовознавстві відомі різні підходи до виділення 

«елементарної» структури речення. Поширена теорія, в основі якої лежить 

семантико-синтаксична валентність предикатів і яка становить фундамент 

власне семантичної інтерпретації простого речення. Переконливі свідчення 

того, що неголовні члени речення визначають його конструктивний склад, а 

саме семантика предиката, спостерігаємо в синтаксичних працях останніх 

десятиліть.   

 Друга базова мовознавча теорія, на яку ми опираємось в цьому 

дослідженні, також випливає з тез структуралістів про те, що «смисл речення 

є сумою смислів слів, які входять до нього» [11]. Структура речення 

визначається як взаємовплив семантичних компонентів, поєднаних 
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синтаксичними зв’язками. Віддзеркалюючи типові відношення, змістова 

структура становить семантичний тип предиката, якому  притаманні ті чи 

інші власні заповнювачі семантичних полів, що допускають видозміни в 

межах певної лексичної групи. Семантичний предикат разом із відповідними 

заповнювачами валентних гнізд репрезентує певний тип категорійної 

семантики [16, с. 50]. Предикатні знаки визначають кількість непредикатних 

знаків в елементарному реченні, вказують на їхні семантичні функції, а 

також відношення між ними. У такий спосіб предикат функціонує як 

організувальний центр елементарного речення й визначає його семантичну 

структуру [4, с. 32]. 

З опертям на теорію вторинної предикації, зауважимо, що предикація –  

лінгвістичне явище, яке є недостатньо дослідженим як у вітчизняному, так і в 

закордонному мовознавстві. Відповідно до явищ, які досліджувалися, та 

залежно від теоретичних шкіл предикація ніколи не розглядалася 

однозначно, оскільки вона репрезентує комплекс лінгвістичних явищ. Отже, 

складно дослідити її лише з одного погляду, оскільки  вона є водночас як 

частиною мовної дійсності, так й елементом міжмовного простору.   

Загалом речення будується навколо певного предиката, який виступає 

організуючим центром речення на логіко-семантичному і семантико-

синтаксичному рівнях. Підкреслимо, що саме на логіко-семантичному рівні 

предикат, типовою реалізацією якого в більшій частині мов є дієслово, 

розглядається як репрезентуючий елемент об’єктивної дійсності.  

В мовознавстві, предикацію можна визначити як процес, завдяки якому 

вибудовується фундаментальне відношення – те, яке канонічно є  основою 

висловлення – і, завдяки метонімічному переходу, є водночас  результатом 

цього процесу. Іншими словами, йдеться про предикативну єдність, до якої 

додаються модальні відношення розповідності, що характеризують 

висловлювання. З урахуванням основної ролі в процесі формування 

структури висловлювань, поняття предикації безумовно посідає чільне місце 
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серед описових засобів, зокрема в описі предикативних рамок, актантних 

структур, копредикативних (апозиції чи предикативні замісники) явищ у мові 

тощо. 

 Різноманітні прояви та втілення предикації знаходяться в центрі  

багатьох лінгвістичних досліджень. Йдеться, зокрема, про праці                   

Кл. Бланш-Бенвеніст [56; 57; 58], в яких мовознавиця розглядає 

характеристики «номінальних нексусів», та низку інших дослідників, у 

працях яких розглянуто властивості предикативної структури речення, аналіз 

та порівняння різних форм предикації, умови її вживання в мовленні та вплив 

на реорганізацію аргументативної структури. Зокрема, йдеться про праці       

Г. Ашар-Бейля [46], Ж. Альбреспіта [48], Р. Друетти [80], Ж. Франсуа і         

М. Сенешаля [88],  Ж. Гард Тамін [91; 92], Е. Гаву і М. П’єрарда [108],       

Ж.-М. Мерль [133] та монографії П. Кадіо [67],  Ж.-К. Каліфи [114],              

Л. Меліса [130–132], Ф. Міллера [134], К. Мюллера [137–139] (див. 1.2.2.).  

Серед здобутків українських дослідників слід згадати доробок таких 

учених, як А. П. Загнітко [16–17], І. Р. Вихованець [4], М. В. Мірченко [34; 

35], Н. В. Гуйванюк [10], О. В. Кульбабська [30; 31], О. М. Дуброва [12; 13] 

(див. 1.2.3.).  

 

1.1.2. Огляд визначень атрибутивного додатка як опорного елемента 

атрибутивної конструкції  

Мовознавчі факти, як і загальні, повинні спочатку пройти процес 

концептуалізації, перш, ніж вдатися до розробки їх імпліцитних або 

експліцитних визначень. Згідно цієї точки зору, атрибутивні конструкції не є 

винятком. Пошук визначення атрибутивного додатка, як опорного елемента 

атрибутивної конструкції повинен враховувати як попередні дослідження, 

так і брати до уваги різні погляди щодо його функціонування в мові. 

 Визначення М. Гревіса. 
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 У своїй фундаментальній праці, писвяченій аналізу граматичних явищ 

французької мови  Le Bon Usage, бельгійський лінгвіст М. Гревіс подає одне 

з найширших визначень атрибутивного додатка (АД): «Граматична категорія, 

яка має здатність характеризувати предмет або істоту з огляду на його якості, 

властивості, походження, приналежності тощо і вводитись у речення певною 

групою дієслів». Важливі також настіпні уточнення граматичної 

характеристики АД: «З підметом його поєднують нерозривні відносини, які 

призводять до того, що АД виражає властивість, яка є складовою частиною 

характеристики підмета. У деяких випадках така єдність є тотальною або 

представлена як така» [95, с. 283]. У цьому трактуванні  вбачаємо певне 

наслідування граматиці Пор-Рояля, адже воно тяжіє до зведення усіх 

відношень між підметом і АД до взаємозалежних і невід’ємних. Цікаве також 

твердження мовознавця щодо їх взаємозамінності у реченні: «Коли 

розширення синтагми підмета і синтагми АД є ідентичними або представлені 

як такі, ці два члени речення можуть заміщувати один одного без зміни 

значення речення» [95, с. 284]. М. Гревіс також застерігає, що якщо АД 

виражений якісним прикметником (напр.: La lumière est faible, personne ne la 

voit), то складно лише за його допомогою замістити підмет. Однак, якщо АД 

виражений іменниковим компонентом і взаємозаміна може відбутися, все ж є 

певні логічні обмеження таких підстановок:  

 (1) La pâte devient le gâteau après la cuisson [173, с. 117]. 

 (1') Le gâteau devient la pâte après la cuisson [173, с. 117]. 

 (1'') Le gâteau est la pâte après la cuisson [173, с. 117]. 

 З прикладів випливає, що у реченнях (1) та (1') дієслово devenir можна 

замінити іншими дієсловами, водночас у прикладі (1'') доречне лише дієслово 

être. Пояснення цьому віднаходимо в твердженні дослідниці бельгійської 

мовознавчої школи М. ван Петегем, яке стосується взаємозаміни: 

«Атрибутивне дієслово être може мати певну взаємозаміну, коли між 

підметом та атрибутивним додатком спостерігаються відносини ідентичності 
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або взаємного введення» [173, с. 116]. Таким чином, у прикладі (1'') 

припущення щодо «існування» належить до підмета, а в прикладі (1') з 

дієсловом devenir таке «існування» непередбачене, воно випливає лише як 

результат висловлення. Перевіримо це на прикладах (2) та (2'): 

 (2) Ma femme n’est pas ta rival. 

 (2') Ta rivale n’est pas ma femme. 

 У реченні (2') припускається, що мовець має суперника, однак цей факт 

не обов’язково має випливати зі змісту прикладу (2). Отже, взаємозаміна 

(підмета і АД) змінює значення речення через те, що заперечення не містить 

жодного припущення «існування» за нормальної інтерпретації.   

 У багатьох випадках, коли неможливо відрізнити підмет від АД слід 

брати до уваги не лише семантичні, а й синтаксичні критерії, які дають змогу 

це зробити. Зокрема, найефективнішим із них є використання видільного 

звороту c’est / ce sont). Наприклад у таких реченнях (3)– (3''): 

(3) Le plus grand souci de mon cousin est cette photo de lui-même [201]. 

(3') C’est cette photo de lui-même qui est le plus grand souci de mon cousin. 

(3'') C’est le plus grand souci de mon cousin qui est cette photo de lui-même. 

Відповідно до останньої серії прикладів, можна твердити, що за такої 

підстановки, синтагму, з найбільшим референційним потенціалом слід 

вважати підметом. 

 Отже, вважаємо, що М. Гревіс [95] у своєму погляді на такі граматичні 

категорії, як атрибутивний додаток, дотримувався логіко-семантичної 

концепції, що випливала з традицій Пор-Рояля (див. 1.1.3.), однак зазначимо, 

що нехтування синтаксичними критеріями призводить до недостатньо 

повного розуміння граматичного явища атрибутивності.  

 Визначення В. фон Вартбурга і П. Зюмтора. 

 На противагу наведемо більшою мірою синтаксичне визначення АД 

швейцарських дослідників, зокрема в праці «Огляд синтаксису французької 

сучасної мови»: «Атрибутивний додаток позначає певний спосіб існування, 
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де дієслово вказує на таке існування особи чи неживого предмета. Цей спосіб 

існування може стосуватися як підмета, так і додатка, причому АД 

зв’язується безпосередньо з дієсловом без проміжних елементів» [174, с. 

202]. Далі знаходимо й наступне уточнення: «Атрибутивним додатком 

називають предикативний додаток іменникового чи прикметникового 

характеру, який позначає спосіб існування особи чи неживого предмета, 

позначеного іменниковим членом у реченні» [174, с. 203]. Помітно, що це 

визначення АД – менш семантичне і, більшою мірою, стосується морфо-

синтаксичного плану. На наш погляд, воно точніше характеризує широту 

поняття АД, однак водночас зводить його лише до характеристик однієї із 

предикативних конструкцій. У синтаксичному плані, слід згадати, що існує 

щонайменше два підкласи конструкцій з участю АД (напр.: Jean part malade і 

Jean a l’air malade), які вказують на їх різну семантико-синтаксичну природу.  

 Визначення Ж.-К. Корбея. 

На думку цього лінгвіста, «…атрибутивний додаток є синтаксичним елементом, 

функція якого виражати певну якісну характеристику, яка стосується підмета або 

прямого додатка, згідно з модальною функцією дієслова. АД може бути виражений 

іменником або прикметником» [70, с. 57]. Таке визначення є досить вузьким і не 

може застосовуватись до конструкцій, в яких АД лексично реалізується 

прикметником чи іменником. 

Оскільки, визначальним критерієм все ж є семантичний, то у всіх наступників 

традиційної школи можна віднайти посилання саме на нього. Нижче ми розглянемо 

погляди, подані укладачами граматики сучасної французької мови Larousse та, 

зокрема лінгвістом Г. Боннардом, автором «Французької граматики для всіх» [60].  

 Визначення граматики сучасної французької мови Larousse.  

  Автори даної граматики Ж.-Кл. Шевальє, Кл. Бланш-Бенвеніст, М. Аріве,     

Ж. Пейтар [69] подають таке уточнення до визначення АД, підкреслюючи 

виняткову роль атрибутивного дієслова: «Підмет може з’єднуватися з іменником, 
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прикметником  лише за допомогою атрибутивного дієслова» [67, с. 155]. Очевидно, 

що це визначення за формою та змістом нагадує визначення Ж.-К. Корбея.  

 Визначення Г. Боннарда. 

Мовознавець Г. Боннард у своїх поглядах на АД не приєднується до думок      

Ж.-К. Корбея та авторів граматики Larousse. Він стверджує, що «речення, яке 

містить АД, виражає ствердження однієї або багатьох властивостей істоти чи 

предмета, тобто заперечення приналежності до сукупності й виокремлення 

відносин ідентичності» [59, с. 43]. При визначенні АД підмета, автор тісно пов’язує 

його з базовим дієсловом être і загалом зводить роль речення, що містить АД, до 

таких, де «встановлено відповідність між дієсловом être і властивістю, яка 

присвоюється» [95, с. 154].  

Зважаючи на проаналізовані підходи до категорії АД у мовознавчій 

традиції, можна констатувати, що, по-перше, поданий перелік визначень не є 

вичерпним і ті, на які ми звернули увагу були відправними для нашого 

подальшого дослідження. В цілому, вони спираються на погляди дослідників 

тієї чи іншої граматичної школи.   

По-друге, характерною рисою для усіх визначень АД є наявність ключової 

ідеї присвоєння, означення та ідентифікації. Усі ці терміни своєю чергою 

базовані на семантичному компоненті.  

По-третє, у дисертаційній рооті здійснено спробу ширше проаналізувати  

парадигму атрибутивних дієслів та дійти певних висновків щодо їх ролі при 

поєднанні із АД підмета та додатка. Наша мета – довести, що сучасні 

дослідження категорії атрибутивності надають підстви для здійснення 

певного зсуву від семантико-синтаксичної до предикативної осей.   

 

1.1.3. Традиційні теоретичні підходи до дослідження атрибутивного додатка 

 Традиція наукового аналізу синтаксису сягає перших дослідів щодо 

класифікації та аналізу суджень, запроваджених давньогрецькими 

філософами. Спершу вони базувалися на категоріях логіки Аристотеля і 
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Платона та трактували всі мовні явища через призму їх властивостей 

виражати те чи інше судження. У трактаті про синтаксис Аполлонія Діскола 

(II ст. н. е.), предметом дослідження вперше стали мовні явища як такі, що 

стосувалися зв’язків слів і їх форм у реченні. У межах логічного підходу до 

мови в XVII ст. французькі вчені А. Арно і К. Лансло, автори «Граматики 

Пор-Рояля», зробили першу спробу пояснити синтаксичну теорію у такий 

спосіб, що мовні факти є саме такими, якими ми їх спостерігаємо, оскільки 

вони відображають головні принципи мислення [50].  

У другій половині XIX ст. під впливом філософії мови В. фон 

Гумбольдта виник і набув поширення психологічний підхід до граматики, 

насамперед до синтаксису (Х. Штейнталь, Г. Пауль, О. О. Потебня), у якому 

місце логічних категорій зайняли психологічні [41, с. 454]. Отже, у 

дослідженні такого мовного явища, як атрибутивність теж прослідковується 

шлях його від формально-структурного до семантичного трактування.   

 Згідно з логікою Аристотеля, світ складається з двох базових 

елементів: «субстанцій» та «акциденцій». Перші стосуються позамовного 

простору, напр.: la terre, le ciel, la Lune, водночас елементи другої групи 

слугують для зміни та уточнення понять із першої групи, напр.: le ciel bleu. 

Згодом долучили й третій елемент – обставину, що у більшості випадків 

вводиться у речення сполучниками підрядності.  

Ця концепція знайшла прихильників серед представників граматичної 

школи  Пор-Рояля у ХVII ст.  У своїй праці «Загальна та обґрунтована 

граматика» 1660 р., автори А. Арно та К. Лансло [50] розрізняли два типи 

дієслів: перший тип мав назву «приіменникові дієслова», тому що вони 

реферували лише до живої істоти, як, наприклад, у реченні:  Dieu est tout en 

tout [201], а до другого типу належали «атрибутивні дієслова»,  оскільки 

містили певний, властивий тому чи іншому дієслову АД.  

Представники традиційної граматики доводили також, що у реченнях 

на зразок Petrus vivit дієслово vivit водночас містить й твердження être vivant. 
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Вони підтверджували це міркування тим, що у французькій мові сказати 

Pierre vit означає те саме, що й Pierre est vivant.  

Загалом у період класичної грамматики наявність АД вбачалася 

повсюдно, а всі дієслова вважалися «атрибутивними». Певною мірою таке 

розуміння пояснюється тим, що в засадах середньовічної логіки існувало 

еквівалентне тлумачення граматичних явищ атрибутивності й 

предикативності. Через це не було чіткого розмежування таких граматичних 

категорій, як АД, епітет, прикладка й прямий додаток. Це можна пояснити 

тим, що поняття АД об’єднує водночас кілька різних способів надання 

характеристики щодо сутності, якості, відношення, присвійності, зв’язку, 

часу, просторової та часової локалізації тощо. 

 Загалом, як відзначає дослідник П. Свігерс, граматична теорія Пор-

Рояля, яка намагалася встановити головні принципи французької 

нормативної граматики, зосереджувалася на таких трьох осях [164, с. 238]:   

1. Все, про що ми говоримо, можна звести до теорії сутностей та 

властивостей. 

2. Все, що ми говоримо, зводиться до певного судження, яке полягає у 

тому, щоб  розмежувати роль АД та підмета у реченні. 

3. Дієслово être є єдиним дієсловом, яке може вживатися з АД, тому і 

воно є єдиною ланкою, що поєднує АД із підметом.  

 Застосування логіко-семантичних критеріїв дає змогу виділити такі 

аспекти цієї граматичної теорії: тема-рематичний і причинно-наслідковий. 

Названий підхід до трактування мовних явищ не залишився без критики. 

Якщо з погляду логіки такий метод аналізу видається прийнятним, то з 

погляду сучасної лінгвістики й граматики він скидається на посередній, 

неприродний і містить низку некоректностей.  

 Насправді для класичної граматики характерний лінійний спосіб 

вираження думки у реченні: основна думка => додаткове твердження щодо 

неї. Наприклад, у реченні: Quand cet homme est malade, sa famille s’inquiète, 
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підрядне речення містить основну думку quand cet homme est malade, тоді, 

коли додаткова теза є виражена у головному реченні sa famille s’inquiète. 

Отже, для граматики Пор-Рояля АД був невід’ємною частиною підмета, 

оскільки при побудові розповідного речення основною метою є 

повідомлення того чи іншого судження.  

 В логіко-семантичному плані, це трактування тяжіло до зведення всіх 

відносин між підметом і АД до взаємозалежних і невід’ємних. Проте,слід 

зазначити, що для деяких конструкцій таке судження не є виправданим. 

 Порівняємо два формальні приклади: 1) просте розповідне речення La 

vie est belle, в якому спостерігаємо відносини означуваного і означення, 

оскільки між АД belle і підметом la vie існує тісний зв’язок, який можна 

назвати невід’ємним, оскільки концептуально і референційно характеристики 

означення входять до поняття означуваного; 2) просте речення присвійності 

Elle a les yeux bleus, яке, однак, може мати такі еквіваленти змісту: Elle a les 

yeux bleus = Elle a des yeux + ils sont bleus, де фігурують інші відносини 

взаємодії.  

 Розгляд варіантів такої інкорпорації дієслова être і є одним з наших 

ключових завдань дослідження атрибутивних конструкцій з огляду на 

сучасну теорію вторинної предикації (див. 1.2.).   

 

1.1.4. Структуралістський та дистрибутивний підходи до функціонування 

атрибутивних конструкцій в мові    

На межі ХІХ–ХХ ст. предметом критики в мовознавчих колах стали 

притаманні традиційному мовознавству визначення лінгвістичних понять, а 

також звернення до позамовних факторів для пояснення природи і сутності 

мовних явищ. Складається структурний напрямок в мовознавстві, в якому 

мова трактується як складна багаторівнева система, що охоплює 

взаємопов’язані та взаємозумовлені дискретні елементи, що утворюють 

ієрархію. Мова зводиться більшою чи меншою мірою до структури або 
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мережі відносин між її елементами. При цьому підході до структури мови, 

ключовим вважають те, що диференціальний зміст елементів речення, тобто 

сукупність його розпізнавальних ознак, виявляється через перевірку опозицій 

з іншими елементами в межах парадигматичного класу та в синтагматичній 

послідовності.  

Серед учених, хто безпосередньо вивчав проблематику, дотичну до 

нашого аналізу, наведемо: Л. Теньєра [43] (теорія валентності; теорія 

транспозицій), Е. Бенвеніста (проблеми рівнів мови, граматичної та 

структури мови) [54], М. Мамудяна (розвиток структурного функціоналізму),      

Е. Куриловича (теорія знака, теорія граматичної структури, створення 

структурної морфології), Т. П. Ломтева (синтаксична парадигматика),           

Є. В. Гулигу і Є. І. Шендельса (лексико-граматичні поля),                               

А. І. Смирницького, Ю. Д. Апресяна (структурна лексикологія),                     

В. В. Богданова (семантико-синтаксичне моделювання пропозицій),              

Г. Г. Почепцова (конструктивний синтаксис), Д. Г. Богушевича (теорія 

таксономії мовних одиниць і категорій) та багато інших [9].  

 Дистрибутивний підхід був запропонований Л. Блумфільдом у 20-х 

роках XX ст. як модель аналізу ступеня семантичної близькості між 

лінгвістичними одиницями. 3. Харріс [107] та інші представники 

дескриптивної лінгвістики розвивали цей метод у своїх працях 30–50-х років 

XX ст. Близькі ідеї висували основоположники структурної лінгвістики        

Ф. де Соссюр [42] та  Л. Вітгенштейн [3]. 

 Відповідно до цього підходу, всі мовні одиниці класифікуються як 

незалежні від семантичної інтуїції, а при їх аналізі керуються лише 

формальними аспектами. Речення розглядається, як ієрархія рівнів аналізу та 

система синтаксичних взаємозалежностей між різноманітними категоріями. З 

огляду на це, дистрибутивний аналіз протиставляється традиційному 

граматичному аналізу, який розглядає речення як лінійну систему.  
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 Поняття дистрибуції є фундаментальним, оскільки передбачає методи 

сегментації, які найменше покликаються на зміст, а лише на форму. Для 

ідентифікації мовних одиниць широко використовують також прийоми 

субституції. Поняття оточення і дистрибуції спираються на поняття 

дистрибутивного класу. Причому мовні одиниці перебувають у відношенні 

доповнювальної дистрибуції, коли кожна з них з’являється  

в такій сукупності контекстів, у якій не виникає  

жодна з інших, тобто в різних контекстуальних оточеннях. Аналіз 

безпосереднього оточення складає основу дистрибуційного методу, який 

розглядає речення як ієрархічну структуру, в якій одиниці доповнюють одна 

одну від найбільшої одиниці, тобто речення, до найменшої, тобто морфеми 

або до мінімальної одиниці граматичного змісту. 

 Представник структуралістського підходу та засновник когнітивної 

лінгвістики Е. Бенвеніст [54] сформулював цей принцип так: «Лінгвістичну 

єдність неможливо визначити доти, поки її не внесено до вищого 

ієрархічного рівня» [54, с. 123]. Це твердження вплинуло на підходи до 

аналізу граматичних явищ і визначило функцію додатків дієслова згідно з 

принципами зв’язку між центром дієслівної групи й елементами, що входять 

до його оточення. Йдеться не про те, щоб аналізувати окрему групу слів 

щодо їх семантичного навантаження, а про їх аналіз у поєднанні з центром 

дієслівної синтагми. Отже, особливістю аналізу таких синтагм є те, що слід 

взяти до уваги водночас два плани вираження: синтаксичний та семантичний.  

 Відзначимо, що власне за допомогою аналізу безпосереднього 

оточення можна здійснити структурний опис атрибутивних конструкцій і 

визначати категорії її компонентів, тип взаємовідносин між ними, їх функцію 

та синтаксичну еквівалентність. В поцесі аналізу складу типових 

атрибутивних конструкцій передусім можна виділити безпосередньо два 

фундаментальні компоненти: іменникову та дієслівну синтагми. В цьому 

випадку можна реферувати до поняття розширення (експансії), введене 
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представником празького гуртка А. Мартіне [129]. Вчений наголошував, що в 

дієслівній синтагмі дієслово є важелем, отже, вершиною функціональної 

піраміди, яка може мати розширення різноманітних типів: іменникову 

синтагму (SN): Mon voisin est un astrologue, прийменникову синтагму (SP): Le 

jardin est à l’abandon чи прикметникову синтагму (SA): Ils étaient dix fois 

nombreuх [129, с. 28]. 

Таким чином, у межах дієслівної синтагми завжди наявні атрибутивні 

речення із базовим дієсловом être, дієсловами стану або їх еквівалентами, які 

є функціональним центром речень із АД підмета. З іншого боку, існують 

перехідні акціональні дієслова й зворотні дієслова, які вводять іменникову, 

прикметникову чи іншу синтагму, причому остання виконує функцію АД 

додатка. Питання статусу, парадигми та особливостей вживання 

атрибутивних дієслів з АД підмета та (не)прямого додатка детальніше 

розглянемо в наступних розділах дисертаційної роботи.   

 

1.1.5. Генеративний і трансформаційний підходи до трактування категорії 

атрибутивного додатка  та атрибутивного дієслова  

Згідно із загальним визначенням, генеративна граматика (або 

породжувальна граматика, трансформаційна граматика, граматика 

Хомського) – категорія генеративної лінгвістики, пов’язана з дослідженням 

синтаксису. В її основі лежить концепція про систему граматичних правил та 

способи їх трансформацій для побудови граматично правильних конструкцій, 

тому для неї ключове поняття синтаксису. Зокрема, Н. Хомський [45] подає 

таке визначення синтаксису: «Це своєрідний механізм, який породжує всі 

граматично правильні послідовності мови і не породжує жодної граматично 

неправильної» [45, с. 138 ]. 

Сучасні мовознавчі дослідження дають підставу суттєво розширити 

межі аналізу мовних явищ, порівняно з традиційною структурною 

лінгвістикою. Тому в межах аналізу граматичної категорії АД  актуально 
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зіставити наявні у мові погляди на його функціонування та врахувати 

результати попередніх досліджень.  

Так, з погляду синтагматичного членування речення АД являє є 

обов’язковим синтаксичним елементом, який вводиться у речення 

атрибутивним дієсловом і встановлює з ним специфічні відносини. Таким 

чином, АД належить до вербальних конструкцій, які ми надалі називатимемо 

атрибутивними конструкціями. У пошуку визначальних критеріїв для їх 

функціонування у типовому французькому реченні, виходитимемо з тези, що 

структуралістський підхід покликався передусім на зміст виловлювання, тоді 

як генеративно-трансформаційна граматика була сконцентрована радше на 

обґрунтуванні вибору форми.  

З огляду на те, що ХХ ст. вважається розквітом математики і її 

застосування у всіх сферах, у лінгвістиці можна спостерігати певну 

тенденцію до переосмислення зв’язків між мовними одиницями. Отже, 

метою генеративної граматики, як і усіх дескриптивних граматик, було 

відокремити граматичні елементи від неграматичних і вивчити лише перші. 

Дослідники Ж. Дюбуа та Ф. Дюбуа-Шарль’є [83] запропонували таке  

трактування вербальної синтагми, з опертям на особливості функціонування 

АД: 

   Copule     +      SN 

GV{                      {  SP  }   SA   

        V + (SV)  +    (SP)  

Схема 1. Будова вербальної синтагми 

У цій  схемі GV (дієслівна група) може бути подана двома способами: 

1) як обов’язковий конституент copule (копулятивне дієслово, дієслово–

зв’язка, далі – атрибутивне дієслово), за яким має стояти один з трьох 

наступних елементів SN (номінальна синтагма), SA (прикметникова 

синтагма) і SP (прийменникова синтагма); 

2) як обов’язковий конституент V (дієслово), за яким факультативно може 
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стояти SN, вибір елементів якої прямо залежатиме від внутрішніх рис V [83, с. 

73]. 

Зауважимо, що це формулювання можна віднайти і в традиційній 

граматиці стосовно дієслів стану і руху. Представники класичної школи 

подібно трактували прямий та атрибутивний додаток в реченні [83, с. 74]. На 

наш погляд, особливу роль у такому тракуванні відіграє вплив того чи 

іншого підходу до мовного явища. У цьому випадку йдеться про різні 

сприйняття  статусу АД з погляду структурної чи генеративно-

трансформаційної граматики: для першої першочерговою був зміст, а для 

другої – форма. Наступні приклади конкретизують бачення АД в обох 

підходах, спостерігаємо те, що пост-вербальні синтагми виявляють наявність 

різних граматичних категорій. Однак специфічні відносини між ними 

встановлюються лише внаслідок вживання атрибутивного дієслова  

(дієслова-зв’яки; копулятивного дієслова) (див. 2.1.5., 2.2.6.). Зокрема, 

йдеться про базове атрибутивне дієслово être: 

(4) Les filles rentrent heureuses dans la salle de bal [83, с.77]. 

(5) Le soleil luit blanc [83, с.77]. 

(6) Ce journaliste écrit léger [83, с.78].  

(7) Il part furieux [83, с.78]. 

Щодо прикладів (4), (5) і (6), то їх структура відповідає першій частині 

схеми 1, тобто конструкції: Copule + SN. Щодо структури V + Adj, то вона 

також властива атрибутивним реченням, проте радше конструкціям з АД 

підмета (приклади (7), (8), (9) і (10)). 

Однак, на цю особливість вживання прикметникової синтагми в ролі 

АД підмета дослідники Ж. Дюбуа та Ф. Дюбуа-Шарль’є [83] не звертають 

уваги у своїй граматичній праці, проте вони висловлюють таке зауваження: 

«…але властивість комбінуватися з прикметниковою синтагмою є 

характерною не лише для цих дієслів…» [83, с. 79]. Під останніми автори 

розуміють саме дієслово être та дієслова, віднесені представниками 
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традиційної граматики до тієї ж категорії. Для ілюстрації цього вони 

наводять такі приклади: 

(8) Il paraît seul dans son coin [83, с. 80]. 

(9) Il vit seul à la campagne [83, с. 80]. 

(10) Il lit seul au fond de la salle [83, с. 80]. 

Щодо цих прикладів, то Н. Хомський [45] та інші представники школи 

генеративно-трансформаційної граматики,пропонують низку декомпозицій, 

унаслідок яких можна віднайти прояви певних рис АД підмета. Йдеться про 

трансформацію речень (7), (8), (9) з глибинною підструктурою, яку можна виразити 

в трактуваннях (8 )́, (9 )́, (10 )́, що, на наш погляд, є першим свідченням наявності 

рис вторинної предикації:  

(8΄) Il paraît isolé. Il est seul dans un coin. 

(9 )́ Il vit. II est seul à la campagne. 

(10 )́ Il lit. Il est seul au fond de la salle. 

Водночас доведення наявності глибинної підструктури в реченні 

дало підстави представникам генеративно-трансформаційної граматики 

виправдати застосування таких методів у процесі аналізу синтаксичних 

структур, як перифраз, прономілізація, еліпсис та пасивізація (див. 2.2.1.).  

Отож, щодо першого методу, перифразу, то дослідник К. Олсон 

наголошує на беззаперечній ролі дієслова être та вказує на те, що: «не 

можливо знайти  жодного випадку повного відкидання дієслова être при 

трансформації речень» [143, с. 28]. Загалом, такі перетворення атрибутивних 

речень призводять до їх зведення лише до двох членів речення: підмет + АД. 

Йдеться про перифрази з дієсловом être з метою віднайти таку форму 

вихідного речення, яка б мінімально змінювала його зміст. Так, із прикладів 

(8΄), (9 )́, (10 )́ зрозуміло, що прикметник seul відіграє лише додаткову роль, 

трактування якої може відрізнятися, залежно від підходу. Це пояснюється не 

одностайними поглядами у граматиках французької мови на статус та 

особливості функціонування АД. Однією із вагомих причин такої ситуації є 
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неоднозначний перелік дієслів, які можуть вводити АД у речення і 

формувати атрибутивну конструкцію. Цей факт підтверджує й представник 

структуралістського напряму М. Грос «Ці конструкції поділяються на класи, 

але основа для їх формування атрибутивної синтагми є далекою від того, 

щоб бути однозначною» [98, c. 116]. Наслідком цього є розбіжності у 

лінгвістичних дослідженнях щодо функції АД у мові.  

Отже, відзначимо, що достатньо велику кількість атрибутивних 

конструкцій, іменникових чи прикметникових, можна звести до звичайної 

формули: sujet + être + attribut. Однак відношення до пари підмет-присудок 

як нероздільної і взаємозалежної призводить, на думку представників 

класичної граматичної школи, до зведення вербального елемента до суто 

формального позначення відносин між підметом і АД. Це становить перший 

слабкий бік традиційних суджень формально-синтаксичного спрямування. 

Дотримуючись погляду дослідника М. Ріжеля, можемо, до певної міри, 

відзначити у його попередників «брак ізоморфії між планом змісту і 

вираження» [152, с. 203]. Оскільки суть відносин всередині вербальної 

синтагми, а саме між конституентами «атрибутивне дієслово–підмет», 

внутрішньо передбачає їх імплікування згідно з планом вираження. 

Отже, починаючи з теорії Пор-Рояля, у всіх суміжних теоріях 

розуміння атрибутивної конструкції лише часткове. Передусім це 

пояснюється тим, що специфічна конфігурація атрибутивного речення 

потребує комбіновонаго підходу з врахуванням як суто синтаксичних, так і 

семантичних критеріїв. 

 

1.1.6. Тенденції в понятійно-термінологічному апараті сучасного 

мовознавства щодо категорії атрибутивного додатка  

 Якщо порівняти граматичні терміни французької мови та інших 

європейських мов, зокрема португальської, грецької та англійської,  стає 

очевидним відсутність у їх граматичній системі такого поняття, як 
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атрибутивний додаток. Зазначимо, що категорія АД загалом наявна, однак, 

часто її уточнюють терміном «предикативний». З одного боку, немає жодних 

об’єктивних підстав не вживати поряд із терміном «атрибутивний», термін 

«додаток», який доречний до визначення, поданого в граматиках, зокрема 

англійської мови: «Слово, просте чи складне речення, введене дієсловами 

«бути» і «стати» або дієсловами з подібним значенням чи функцією, напр.: 

Traffic was dense; She became prime minister» [47, с. 58]». Однак, можливість 

представлення АД клітикою (напр.: Sylvie devient raisonnable –––˃ Elle le 

devient) доводить структурну спорідненість між АД підмета та прямим 

додатком. Це також свідчить про важливу функцію АД, особливо 

прикметникового, характеризувати предмет або істоту з огляду на його 

якість, властивість, походження, приналежність тощо.  

Додамо, що у романських мовах ця функція належить як епітету, так і  

АД, на різницю між якими вказує низка традиційних граматик, зокрема праця 

М. Гревісса та Г. Госса Le Bon Usage [95, с. 326]. 

Функція характеризування яскраво виражена в романських мовах 

завдяки узгодженню в особі та числі прикметника з іменником, який він 

характеризує. Натомість незмінність прикметника, зокрема в англійській 

мові, наближує прикметник і прислівник між собою та водночас призводить 

до наближення ролей предикативного прикметника та атрибутивного 

додатка.  

Якщо звернутися до дослідження питання відмінності в термінах 

європейських мов, то насамперед слід розмежувати три граматичні категорії: 

епітет, атрибутивний додаток і предикативний додаток. У граматиці 

германських мов, зокрема англійської, неможливо застосувати визначення 

АД у такому вигляді, яким воно є у французькій мові, адже тоді воно б 

стосувалося, радше, визначення епітета (прикладки): «Adjectives (...)can 

function (...) as attributes, subject complements or object complements (...), ex.: a 

happy man (attributive); the man seems happy (subject complement); success 
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made the man happy (object complement)» [47, с. 9]. З цих прикладів випливає, 

що не йдеться про АД підмета, а також про АД додатка, а мовиться лише про 

епітет, виражений прикметником adjectif épithète (attributive adjective), на 

відміну від типового АД підмета чи додатка в реченні adjectif attribut 

(subject/object complement). 

У граматиці Дж. Аткінсона вказано: «A premodifying adjective is known 

as attributive because it usually denotes an attribute of the noun» [47, с. 58]. В 

цьому випадку АД не є, з граматичного погляду, додатком як таким, а лише 

містить семантичні риси, притаманні референтові іменника. Отже, в 

англійській мові поняття «attribut» (АД) і «attribute» (означення) суттєво 

відрізняються. Надалі віднаходимо таке визначення предикативного «An 

adjective that follows a linking, or copular verb, and forms a predicate or is 

contained in a predicate» [47, с. 230]. Звідси випливає, що слід окремо 

розрізняти поняття атрибутивного прикметника в германських мовах і 

романських мовах. Передусім це пов’язано з його неузгоджуваністю в 

першій групі мов та обов’язковим узгодженням у роді і числі з підметом у 

другій групі мов. Такі дослідники, як представник генеративної граматики 

бельгійської школи Н. Рюве [161] не раз ставили питання про запровадження 

спільного терміна, такого як наприклад, «адномінальний прикметник» 

(adnominal adjective), запозичений з граматичної термінології португальської 

мови (adjectivo adnominal). Деякі сучасні лінгвісти-германісти, зокрема серед 

них А. Русо [160] та М. Прінц-Фернандес [148], схильні до спрощення 

термінології й пропонують звести категорію АД в розумінні романської 

граматичної традиції до загальної категорії придієслівних додатків. 

Натомість сучасні дослідники романської групи мов, зокрема, М. Ріжель 

[143–148] та С. Ремі-Жіро [150] схильні до відстояння точки зору про те, що 

головною функцією АД є характеристика іменника, яка на морфо-

синтаксичному рівні виражається через явище узгодження. 
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З огляду на зазначене, ввважаємо за доцільне навести результати 

дослідження португальських учених М. Майара та Е. Альмейди [128], які 

унаочнено в таблиці аргументів дієслова (Табл.1):  

Неогрецька термінологія 

UPOKEIMENO KATHGORHMA 

Autov to 

mikrov 

spivti eivnai kruvo 

epivqeta  wv" 

prosdiorismoiv 

.............................. 

epiqetikoiv 

prosdiorismoiv 

prosdiorizovme 

no ousiastikov 

rhvma 

sundetikov 

(ovnoma) 

epivqeto wv" 

kathgorouvmeno 

.............................. 

epiqetikov 

kathgorouvmeno 

 

Термінологія португальської мови 

SUJEITO PREDICADO 

Esta pequena  casa é fria 

Atributo atributo  (verbo) cópula (nome) predicativo 

do sujeito 

 

Термінологія англійської мови 

SUBJECT PREDICATE 

This little  house is cold 

determiner  

             attributive  

             adjective 

head noun copula predicative  

adjective 
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Термінологія німецької мови 

SUBJEKT PRÄDIKAT 

Dieses   kleines Haus ist kalt 

Begleiter  

          Attributives  

               Adjektiv 

Nomen  

(Substantiv) 

Prädikatskern  

(Prädikat) 

Prädikatsnomen 

...................  

prädikatives  

Adjektiv 

 

Термінологія французької мови 

SUJET PRÉDICAT 

Cette  petite   maison est froide 

 Nom-tête  

noyau nominal  

substantif  

noyau substantival 

du SN 

(verbe) copule adjectif, attribut du  

sujet  

................................. 

attribut adjectival 

Табл.1 Порівняння лінгвістичної термінології додатків дієслова у різних 

групах мов   

В процесі порівняння лінгвістичної термінології у низці європейських 

мов стає очевидною їхня розбіжність, що завідчує наведена таблиця. 

Зокрема, у грецькій, англійській, німецькій та португальській термінологіях 

спостерігаємо подібні риси, а у французькій термінології виявляно суттєво 

відмінні риси. Розглянемо спершу відмінності між сучасною грецькою, 

англійською, німецькою та португальською мовами. По-перше, 

спостерігаємо присутність в цих мовах елементів аристотелівської логіки. 

По-друге, граматичне явище, яке у французькій мові називається 

«атрибутивний додаток», у цих мовах представлено лише у формі 

прикметника або дієприкметника минулого часу, що має риси, споріднені з 

предикативом. В англійській, німецькій та португальській мовах наявний 
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аналогічний термін до поняття «предикативний», проте з певним ступенем 

варіацій, залежно від мови: в англійській мові – predicative, в німецькій мові 

– prädikativ, в португальській мові – predicativo.  

У граматичній системі сучасної грецької мови дієприкметник минулого 

часу kathgorouvmeno – в даній мові, варіант АД, однак з більшим 

предикативним кутом сприйняття, є найбільше споріднений зі старогрецьким 

терміном kathgovrhma (предикатив). Такий самий тип відносин спостерігаємо 

в англійській та португальській мовах (відповідно  в португальській мові – 

nome predicativo і в англійській мові – predicative). З іншого боку, згідно з 

даними у таблиці, в трьох інших мовах, які розвивалися під особливим 

впливом латинської мови, використовується термін «атрибутивний». 

Особливо відзначимо той факт, що у вищезгаданих мовах (англійській, 

німецькій та португальській) цим терміном позначається поняття, 

відповідником якого у французькій мові є не атрибутивний додаток, а епітет. 

Німецький термін аttribut, англійський attribute та португальський аtributo 

традиційно використовуються для називання адномінальної позиції, 

позначаючи більш загально всі частни мови, які можуть виступати як 

означення іменника з детермінантами. Він, очевидно, є спорідненим з 

новогрецьким терміном prosdiorismov,  який означає загалом детермінацію. 

Грецька термінологія так само, як і загальноприйнята у мовознавстві, 

протиставляє в середині іменникової синтагми означуване та означення 

(déterminé та déterminant), водночас не протиставляючи детермінацію і 

характеризування (détermination та qualification). Таким чином, лише у 

французькій мовознавчій традиції є окремий термін «епітет» для позначення 

адномінальної функції характеризування, а у вищезгаданих мовах грецький 

термін epivq був прийнятий за вихідний, щодо форми і змісту. Це частково й 

пояснює те, що у французькій мові замість терміна «предикативний» додаток 

вживається «атрибутивний» додаток.  
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Не менш важливий аналіз первинних синтаксичних функцій членів 

речення типового французького речення, здійснений М. Майаром та             

Е. Альмейдою [128], що представлено у схемі організації аргументів дієслова 

(Схема 2): 
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Схема 2. Організація аргументів дієслова типового речення у французькій 

мові 

З поданої схеми випливає, що як АД підмета, так і АД додатка 

належать до загальної категорії придієслівних додатків. Таке співвідношення 

можливе завдяки деяким факторам, зокрема йдеться про їх спільну 

властивість до фокалізації із видільним зворотом c’est...que. Йдеться про так 

званий змішаний тип додатків, який автори М. Майар та Е. Альмейда [128] 

визначають як вербо-номінальний, оскільки вони водночас доповнюють 

дієслово і характеризують іменник, а, точніше, його номінальну складову за 

допомогою цього дієслова.  

З огляду на змішану вербально-номінальну природу, коли неможливе 

зведення ролі додатка лише до вербальних чи номінальних компонентів і 

загальної тенденції у сучасному європейському мовознавстві до спрощення 

та взаємоузгодження граматичних термінів, згадані автори вбачають  

майбутнє за таким терміном, як «аджет», який вперше з’явився у значенні 

«актантів обставинного характеру, які містить валентність того чи іншого 

дієслова» та «предикатив», який «становить сукупне поняття додатків 

дієслова» [128, с.123].    

В цій дисертаційній праці приєднуємося до цих міркувань, однак, на 

нашу думку, слід зробити вибір на користь нового терміна, який би маркував 

саме предикативну складову в реченні. Поняття атрибутивності та 

предикативності видаються недостатньо визначеними та окресленими у 

європейській граматичній традиції, тому мета нашого дослідження – 

дослідити атрибутивні конструкції в контексті вторинної предикації.  

 

1.2. Предикація, вторинна предикація і атрибутивна предикація у 

мовознавстві   

Поняття предикації, що сягає корінням логіко-філософської думки 

Давньої Греції, є основою ґрунтовних теоретичних досліджень представників 
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сучасної західної та вітчизняної лінгвістичної думки. Тому постає потреба в 

аналізі історії досліджень, логіко-філософських підходів до нового 

трактування предикації та тенденцій в сучасних дослідження поблематики 

вторинної предикації.  

 

1.2.1. Історія дослідження та підходи до розуміння предикації     

 Відповідно до явищ, які досліджувалися, та залежно від теоретичних 

шкіл, предикація ніколи не розглядалася однозначно, оскільки вона 

становить комплекс лінгвістичних явищ. Не менш складно дослідити її лише 

з одного погляду, оскільки  вона одночасно є як частиною лінгвістичної 

дійсності, так й елементом міжмовного простору.   

На думку сучасної дослідниці Ж.-М. Мерль, «власне предикативне 

ядро, під час поєднання з модальністю, наявною в реченні, й виражає 

комунікативне висловлення мовця» [133, с. 6]. Враховуючи фундаментальну 

роль цього поєднання в структуруванні тверджень, поняття предикації займає 

чільне місце в багатьох лінгвістичних працях, зокрема при аналізі 

предикативних рамок, актантних структур, ко-предикатиції тощо.  

Ж.-М. Мерль, покликаючись на працю Ф. Ільдефонса твердить: 

«Проблема предикації є остаточно аргументованою Платоном, основною 

ціллю якого було заснування теорії висловлювання з опертям на теорію 

змішування жанрів» [133, с. 8]. Звідси й виведено принцип предикації: 

«Сазати про річ – не лише про її особливе призначення, але й означити інші її 

особливості» [133, с. 9]. Ще в часи Платона було сказано, що предикація 

відкриває можливість для створення нескінченого ряду висловлювань. 

Аристостель же, з приводу перетворення призначення висловлювання, 

згодом приєднується до думок Платона: «Насправді,  можливо сформувати 

думку про кожну істоту не лише для використання висловлення про неї 

зокрема, але й додати ті, що стосуються інших істот» [133, с. 7].  
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Розмежування понять субстрату і категорій (substrat і catégories), які 

сформували єдність hupokeimenon–kategorema, варто вважати попередниками 

єдності підмет–присудок. Однак, в Аристотеля важко відокремити 

лінгвістику фізики субстанції від логіки, ось чому поняття субстрату–станів 

(substrat–états) широко виходить за межі однозначного поняття, яке ми 

долучаємо до поняття присудка. Поняття «категорема» («категорія» у 

Аристотеля), включає розрізнення понять «існування як таке» та «існування в 

певній ситуації» («акциденція»). На думку Ж.-М. Мерль, ця позиція 

«перетворює на гетерогенне те, що є гомогенним у прикладах», і базується на 

двох різноманітних релятивних статусах [133, с. 12].  

Загалом ці дві концепції започаткували радикально різні підходи до 

одного й того ж лінгвістичного явища. Серед них слід звернути увагу на три 

основні теорії, що актуальні і сьогодні: вербо-центрична, зосереджена на 

предикаті; теорія, базована на встановленні відносин  прикладка/основа 

(apport–substrat) та тема-рематичний підхід. 

1. Вербо-центрична теорія 

Перші роздуми про предкацію знаходимо, насамперед, у стоїцистів, 

перше визначення предикату (tò kategoréma), яке дає Діоген Лаертський: 

«Неповний вислів, який будується із об’єктним відмінком і породжує 

речення» [111, с. 25]. Проте, якщо стоїцисти й подають визначення предиката 

та предикативної єдності, онак вони не мімтять чіткого окреслення єдності 

підмет–присудок. Тут спостерігаємо спорідненість між стоїстичною та 

платонівською концепціями  предикації. Стоїцисти розміщали предикат у 

центрі предикації та дійшли висновку, що слід розробити класифікацію 

предикатів відповідно до особи, валентності та діатези, оскільки дієслово 

розглядалося як не складений предикат.  

 Ця концепція була відтворена і набула широкого розвитку XX ст., в 

структурному синтаксисі Теньєра та в усіх вербо-центричних працях 

останніх десятиліть XX ст., в яких ідеться про взаємодію лексичної 
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семантики та синтаксичних конструкцій (П. Кадіо [67],  Ж. Франсуа і           

М. Сенешаль [88], Ф. Міллер [134]). Проте «суб’єктні властивості», особливо 

в мовах, коли з’являється можливість їх розпізнати, надають, окрім 

аргументу підмета, часто описаного як зовнішній аргумент, ще й статус, який 

призводить до розгляду предикації з іншого погляду, ближчого до концепції 

Аристотеля. 

2. Теорія прикладки/основи 

 Концепція предикації, яка успадкована від прибічників вчення 

Аристотеля та спирається на наявність прикладки/основи, знайшла свій 

розвиток у епоху Середньовіччя і відзначилася чіткою диференціацією логіки 

та граматики. Наприкінці XIII ст. Іоанн та Мартін Дакійські залишили царині 

логіки проблеми єдності підмет–присудок та звернулися до граматичної пари 

suppositum/appositum. Із цієї пари у сучасній граматичній термінології 

розвинулося позначення граматичної категорії appositum (apposition –  

прикладка, аппозиція), яке пройшло шлях від середньовічного термінау,  що 

описував те, що ми в наш час називаємо «предикатом» [178, с. 414]. Саме цей 

термін став попередником сучасного терміну «ко-предикат», або 

«предикативна прикладка» (predicative adjunct в англійській мові), або ж 

згідно з іншими дослідниками, «предикативний двійник» чи «ко-

предикативне відгалуження».  

Серед праць інших авторів, які цю теорію розглядали з різних поглядів, 

можна навести праці: Г. Ашар-Бейля [46], Ж. Альбреспіта [48], Р. Друетти 

[80], Ж. Франсуа і М. Сенешаля [88], Ж. Гард Тамін [91; 92], Е. Гаву і          

М. П’єрарда [108], Ж.-М. Мерль [133] та монографії П. Кадіо [67],               

Ж.-К. Каліфи [114], Л. Меліса [130–132], Ф. Міллера [134], К. Мюллера [137–

139].   

Наприклад, у своїх дослідженнях Л. Меліс роздумує саме над 

синтаксичною довершеністю речення та висуває припущення, що: 

«довершеність не є пов’язаною з реченням, як таким, а саме з предикацією», 
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яку він характеризує як «привнесення означуваності до вже визначеної 

основи» [131, с. 41]. 

 Розвиток цієї концепції спостерігаємо у визначенні предикації, 

запропонованого Л.  Данон-Буало: «Будь-яка предикація полягає у тому, щоб 

довести певний вислів (коментар, зміст думки) до стабільного синтаксичного 

елемента, який становить його основу та орієнтир» [75, с. 27]. 

На думку таких дослідників, як С. Шовен [68], Л. Данон-Буало [75] та 

М. Майар [128], в описі сукупних елементів, що формують висловлення, 

базовим є саме предикативний елемент. Однак у відході від сталих та 

канонічних структур речення саме його слід «переосмислити та 

перевизначити, оскільки стрижень предикації переходить у ширший контекст 

чи характеристики ситуації  висловлення» [128, с. 112].  

Це дає змоги дійти висновку, що явище предикації є достатньо 

багатогранним для того, щоб визначити характер відносин між 

прикладкою/основою. Зокрема, вважаючи, що основа не є матеріально 

вираженою, а лише контекстуально передбачуваною у реченні. Таким чином, 

можна оцінити її суттєвий з’ясувальний потенціал, щоб допустити 

висловлювання без дієслова чи підмета, але яке не позбавлене самої єдності 

«прикладка/основа».  

 Загалом лінгвісти торкаються предикації у низці статей. Доречно 

згадати праці Л. Данона-Буало [75] щодо дослідження нетипових 

висловлювань та різних етапів предикації у мовленні дітей – від голофрази 

(на думку В. Штерна, слова, що еквівалентні реченням у мові немовлят) до 

компонування висловлень з трьох членів речення; К. Шовена [68] та            

М. Майара [128], які присвятили свої статті аналізові висловень як без 

підмета, так і без дієслова в португальській та англійській мовах і чимало 

інших авторів, що роздумують про необхідність і переваги перенесення 

поняття предикації з царини логіки до лінгвістики, оскільки саме вона 

відіграє фундаментальну роль у формуванні висловлень.  
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3. Тема-рематичний підхід  

 Третя теорія, а саме підхід до явища предикації, спрямована на те, щоб 

поєднати предикацію з тема-рематичною структурою. У цьому підході 

підмет визначають як «те, про що говорять», тобто темою повідомлення, а 

присудок як «те, що говорять», тобто його ремою. Отже, предикацію уже не 

розглядають як єдність, що формує висловлення, а лише як певну 

інформативну внутрішню організацію речення.  

З погляду інформативної структури речення, предикацію не 

розглядають як модальну структуру, яка є основою висловлення, а як 

канонічну інформативну єдність. Це визначення не враховує можливості  

відмежувати тему від підмета, яка може бути виражена завдяки структурним 

константам певної мови. Дослідник М. Вільме вдало проілюстрував таке 

твердження за допомогою порівняння: «Предикація наче міст, який 

спирається на два стовпи (в логіці, це «аргументи») –  на тему та рему»  [178, 

с. 417].  

Отже, якщо взяти за основу вербо-центричну теорію, то можна 

твердити про логічний та граматичний предикати (предикат судження та 

формальний присудок); базуючись на основі теорії прикладки/основи про 

семантичний предикат (семантична категорія синтаксису; термін, який 

означає приписувану суб’єктові ознаку) та комунікативний предикат, 

заснований на тема-рематичномі підході (позначає основний зміст 

повідомлення, його ядро – рему). Однак більшість дослідників уважає, що 

предикація є головною ознакою, яка відрізняє одиницю синтаксичного рівня 

мови від інших рівневих одиниць. 

 

1.2.2. Поняття предикації та вторинної предикації в працях сучасних 

мовознавців західноєвропейської школи     

Пошук істини ще з часів Античності підштовхував мислителів давнини 

до оперування поняттям модальності, яке займає й досі посідає чільне місце, 
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особливо у філософії. У сучасному розумінні цієї категорії, звичайно, 

найважливішу роль відіграють прагматичні чинники. Для сучасних  

мовознавців поняття предикації нерозривно пов’язане з поняттям 

модальності, адже у комунікації мовець, пираючись на закони логіки, 

підбирає варіанти мовленнєвих структур, для кращого вираження власної 

думки. Однак у сучасних  працях ідеться й про те, щоб розмежувати ці два 

поняття для розрізнення ролі семантико-синтаксичних факторів з одного 

боку, та комунікативних намірів мовця, з іншого.  

Загалом різні прояви предикації, зокрема вторинної, привертали увагу 

дослідників раніше і досі є в центрі лінгвістичних досліджень мовознавців 

західноєвропейської школи. Передусім слід відзначити декілька істотних 

праць, які об’єднали доробок багатьох відомих лінгвістів (П. Кадіо,               

Б. Дефранк, Н. Фурукава,  Л. Куперман, Л. Меліс, Кл. Мюллер, М. Херсленг, 

Д. Вілемс) у дослідженнях під спільним знаменником вивчення питання 

предикації та вторинної предикації. Іншим суттєвим виданням щодо 

особливостей предикатів, предикації та предикативних структур є 

колективна монографія таких авторів, як А. Ібрагім, І. Руа, Ж. Франсуа,        

П. Лоуренс та інших [147].  

Дослідження питання предикації та вторинної предикації в 

лінгвістичних працях сучасних представників західноєвропейського 

мовознавства дають змогу виявити низку рекурентних рис, зокрема 

вторинної предикації. Їх можна згрупувати, наприклад за такими трьома 

особливостями, які своєю чергою умовно об’єднують два типи рис а і b:  

1) встановлення предикативного зв’язку атрибутивного типу між 

темою та предикатом (риса a), але без вербальних ознак предикації (риса b). 

За словами дослідника Б. Дефранка [77], «утворений вторинний предикат 

атрибутивного типу є нескінченним з синактико-семантичного погляду» та 

Ф. Неву, «вторинний предикат семантично виражає зміст речення» [141].     
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М. Вільме вказує на те, що «це прищеплення без атрибутивного дієслова до 

певної теми в реченні є первинною предикацією» [178, с. 243];  

2) встановлення взаємозалежних зв’язків між наявною предикацією 

(риса a) та вторинною предикацією, що синтаксично до неї інтегрується у 

реченні (риса b), оскільки, на думку Л. Меліса, «предикативні відносини 

нижчого рівня інтегруються з тими, що виникають і формують вищий 

рівень» [123, с. 9], П. Кадіо твердить також про «синтаксично інтегрований 

статус» [58]; 

3) периферійна позиція вторинної предикації відповідно до 

аргументативної структури речення (риса а) та внесення певного 

факультативного змісту (риса b), про що мовиться у працях Ф. Неву [142] та 

Л. Меліса [132], які зазначають, що вторинна предикація «не є фокусом 

формулювання речення, а лише його надбудовою». На думку М. Вільме, 

йдеться про «факультативний характер, доданий до висловлення» [178, с. 

245].  

Таким чином, перша властивість стосується особливостей 

внутрішнього синтаксису вторинної предикації, яка сприяє встановленню 

предикативного зв’язку (риса 1a) та свідчить про відсутність визначеної 

відмінюваної вербальної форми (риса 1b). Натомість друга визначальна 

властивість, орієнтована на зовнішній синтаксис вторинної предикації, 

виражається у встановленні взаємозалежного зв’язку між типами предикацій 

у реченні (риса 2а) та синтаксичного зв’язку між ними (риса 2b). Нарешті, 

третя властивість виявляє допоміжний характер вторинної предикації щодо 

аргументативної структури висловлення (риса 3a) і внесення певного 

факультативного смислу (риса 3b).  

Відзначимо, що сам термін «вторинна предикація» багато авторів 

використовує для характеристики досить широкого кола різноманітних 

конструкцій. В нашій дисертації, ми дотримуємося поглядів таких 

дослідників, як Б. Дефранк [77], Ф. Неву [142],  Л. Меліс [132] та  М. Вільме 
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[178], оскільки вважаємо, що, з погляду комунікативної орієнтації 

синтаксису, окреслення характеристик вторинної предикації сприяє  

визначенню набагато ширшого кола досліджень актуального членування 

речення, з огляду на живе (актуальне) мовлення, яке позначене 

комунікативними намірами мовця.  

Наведемо погляди інших мовознавців західноєвропейської школи щодо 

самого поняття предикації та вторинної предикації. Відзначимо, що нерідко 

дослідники пропонують власні авторські терміни, проте, на нашу думку, 

відмінність стосується радше їх форми, а не змісту. Так, Ж.-М. Бенайоун [53] 

твердить про «трансферування змісту»; у працях Ж. Петійо йдеться про 

«розщеплення висловлювання» [144]; Ж.-Ш. Каліфа вживає термін 

«синтаксичне розщеплення» через явище «розшарування» [114]. Додатково 

йдеться про праці, що увійшли до колективної монографії під керівництвом      

П. Кадіо та Н. Фурукави  [67]. Сьогодні питання предикації розглядють такі 

сучасні дослідники, як Кл. Мюллер, який аналізує правильність та умови 

вживання підрядних речень, що містять підрядні предикативні комплекси, і 

виділяє три різні способи їх функціонування [138]; Ж. Петійо, що аналізує 

різні форми «розщеплення» та введення нових елементів вставними 

реченнями розповідної модальності [144]; Е. Гавю та М. П’єрард, які 

роздумують над відмінністю вторинної предикації та прикладкою 

(аппозицією) і досліджують відносини ко-предиката і його основи відносно 

базової структури речення [108]. Р. Друетта присвячує свої статті 

порівнянню визначень вторинної предикації, запропонованих П. Кадіо та     

Н. Фурукавою, з визначенням прикладки (аппозиції), поданим М. Вільме у 

1997 р. і на основі цього встановлює різницю між трьома типами різних 

з’єднань, так званих нексусів [80]. Так само й мовознавиця Ж. Гард-Тамін 

вказує на те, чому, на її погляд, бракує ясності поняттю предикації і ставить 

питання про вживання нещодавно введеного терміау «вторинна предикація» 

[91]. Дослідниця повертається до цієї проблематики в процесі аналізу 
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прикладок (аппозицій), які розглядаєт як включені доповнення, що не 

входять до синтагми і є протиставленням між двома процесами – 

інтегрування та прикладання.  

Ж.-М. Мерль також розглядає протиставлення цих процесів, щоб 

застосувати його до дієприкметникових синтагм, які вона не вважає ні 

скороченим підрядним реченням, ні обставинним комплексом [133]. 

Дослідниця доводить це тим, що якщо взяти до уваги, що дієприкметник є 

дієслівною формою, яка слугує ввідним елементом для іменної основи, то 

випливає, що незалежно від її функції у вихідній структурі, він 

залишатиметься частиною дієприкметникової синтагми, що входить або в до 

парадигми характеристик епітетами, або до парадигми ко-предикатів 

(аппозицій) [133, с. 11].  

 Отже, поняття предикації, що сягає корінням логіко-філософської 

думки Давньої Греції, є основою ґрунтовних теоретичних досліджень 

представників сучасної західної лінгвістичної думки. Свого часу воно лягло в  

основу як опису конструктивної моделі речення навколо його центру – 

підмета, так і для трактування усієї парадигми засобів для формування 

висловлювання про підмет. Дотепер це питання залишається серед низки 

фундаментальних проблем в процесі аналізу синтаксичної структури 

речення. Це пояснюється тим, що саме предикація репрезентує його 

структурний центр, звідки й випливає її основна роль в динамічній основі 

мовної діяльності та мовних процесів. 

 

1.2.3. Мовознавчі дослідження елементів вторинної предикації у працях 

вітчизняних мовознавців 

Попри велику кількість праць, присвячених аналізові предикативності, 

у лінгвістиці немає загальновизнаного визначення цього поняття. В історії 

лінгвістики можна простежити, що поняття предикативності і предикатності 

часто перетинаються і їх навіть ототожнюють. Так, деякі мовознавці, зокрема 
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О. О. Селіванова, висувають твердження, що поняття «предикатність» і 

«предикативність» як логічне відношення й ознака речення «є настільки 

злитими та взаємно детермінованими, що навряд чи варто їх розділяти» [41, 

с. 459]. Натомість інші дослідники вказують на те, що саме за умови чіткого 

розмежування й уточнення понять предикативність, предикація та 

предикатність можна аналізувати категорійну природу речення як 

багатоаспектної синтаксичної одиниці.  

На думку І. Р. Вихованця, синтаксичні категорії предикативності, 

предикації та предикатності неоднорідні за своєю природою і стосуються 

різних внутрішньоаспектних відмінностей [4, 31]. Мовознавець ґрунтовно 

висвітлив питання про кореляцію граматичного та актуального членування 

речення. За І. Р. Вихованцем, предикатність – семантико-синтаксична 

категорія речення, властивість предикатного елемента передавати сукупність 

значень власне-ознаки і в типових виявах функціонувати в ролі центрального 

компонента семантико-синтаксичної структури речення [4, с. 30]. За такого 

тлумачення, речення-висловлення в тексті – це триядерна структура, 

комунікативне ядро якої оформлене надкатегорією актуалізації, формально-

синтаксичне ядро – категорією предикативності, що вказує на відповідність 

речення до дійсності, на взаємозв’язок (взаємозалежність) головних членів у 

простому двоскладному реченні або репрезентує специфіку односкладного 

простого речення, у якому предикативність нерозчленовано виражає один 

компонент – головний член; семантико-синтаксичне ядро – категорією 

предикації, що стосується суб’єктно-предикатних відношень у їх 

абстрагованому від комунікативних категорій модальності, часу, особи й 

актуального членування речення вияві [4, с. 29].  

Цього погляду дотримувалися представники радянської мовознавчої 

школи, зокрема П. О. Лекант [32], який під терміном «предикативність» із 

заявленими семантичними складниками розумів синтаксичну категорію, що 

виражає відношення повідомлюваного до дійсності, формуючи у такий 
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спосіб речення як комунікативну синтаксичну одиницю. Однак, дослідник не 

відмежовує поняття «предикативність» від категорії предикації та розуміє 

останню як приписування ознаки предмета висловлення за допомогою двох 

компонентів речення, що сполучаються між собою [32, с. 11]. У структурі 

речення оформлюються основна (первинна) предикація, що має модально-

часову характеристику і виявляється в предикативній основі речення та 

додаткова (вторинна) предикація.  

На переконання А. П. Загнітка [16; 17], «розмежування предикації і 

предикативності є вельми суттєвим, оскільки воно є базовим у розмежуванні 

семантичної елементарності/неелементарності речення» [17, с. 421]. 

Предикація – це «позамодальне і позачасове сполучення субстанції з 

ознакою, суб’єкта з предикатом» [17, с. 248], а «предикативність – це 

сполучення суб’єкта з предикатом в актуалізованому щодо модальності і 

темпоральності вимірі» [17, с. 421]. Предикація в такому її розумінні 

належить не всьому реченню, а лише його пропозиційній частині, оскільки 

іменник і дієслово є предикативним мінімумом речення.  

Відповідно до поглядів І. Р. Вихованця [5], предикація репрезентує 

структурний центр речення, організовуючи предикатні синтаксеми, 

мінімальні семантико-синтаксичні одиниці на основі семантико-

синтаксичних відношень так, щоб ієрархізувати їх валентно зумовлені 

варіанти. Сукупність субстанціальних семантико-синтаксичних відношень 

опосередковано характеризує відповідний опорний предикат як 

найцентральнішу синтаксему в семантичній структурі простого 

елементарного речення. Функцію вторинних семантико-синтаксичних 

відношень у структурі простого ускладненого речення виконують 

відношення предикатного типу, три їх різновиди: адвербіальні, атрибутивні й 

модальні. На основі цих вторинних предикатних відношень вирізняються 

адвербіальні (часові, причинові, цільові, допустові та інші), атрибутивні та 

модальні синтаксеми [5, с. 63]. 
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Як зазначає сучасна українська мовознавиця О. В. Кульбабська [30; 31], 

відповідно до формального підходу, виявлення сутності предикації пов’язане 

з не менш дискусійною проблемою предикативності як релевантною 

граматичною ознакою простого речення. Подекуди предикацію розуміють як 

відношення між елементами двоскладного речення, передусім між підметом і 

дієсловом-присудком, фактично ототожнюючи категорії предикативності й 

предикації (Є. К. Тимченко, О. Н. Синявський, С. С. Смеречинський) [10]. 

Водночас, за комунікативно-функціональним підходом (М. В. Всеволодова 

[9], І. П. Распопов [40]), предикацію розглядають як репрезентант 

висловлення, до того ж у типових випадках предикація збігається з 

категорією актуального членування: фокус теми – предикований, а фокус 

реми – предикувальний компонент. 

Одною із думок сучасних вітчизняних мовознавців є «необхідність 

аналізу різноманітних  варіантів вербальних моделей, оскільки кожному 

типові ядра думки-структури предикації відповідає певна модель» [15, с. 76]. 

Загалом аналіз основних шкіл і напрямів, які досліджують категорії 

предикації та предикативності, засвідчує, що ці поняття безпосередньо 

пов’язані з теорією речення або висловлення. Аналіз предикації в аспекті її 

значущості щодо формування речення як елементарної комунікативної 

одиниці має тривалу історію й характеризується наявністю розбіжностей  

щодо трактування її природи.  

З опертям на вторинну предикатну синтаксему атрибутивної 

семантики, наведемо міркування сучасного вітчизняного дослідника            

М. В. Мірченка [34], який вказує на те, що в українській мові атрибутивні 

синтаксеми постають унаслідок згортання одного з вихідних елементарних 

простих речень і переміщення предиката з характерної для нього і 

центральної позиції присудка в периферійну придієслівну позицію. Вони 

корелюють із придієслівними другорядними членами, не зумовленими 

валентністю предиката, у формально-граматичній структурі двоскладних 
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неелементарних речень з одновалентними дієслівними предикатами й 

займають придієслівну позицію. Загалом як для української, так і для 

французької мови знаковим є те, що атрибутивні синтаксеми ґрунтуються на 

атрибутивних відношеннях, які становлять специфічний, перехідний тип 

відношень від семантико-синтаксичних до формально-синтаксичних.           

М. В. Мірченко резюмує: «Така атрибутивність має вторинний, 

відпредикатний характер і в даному випадку семантично модифікує 

елементарне речення значенням додаткового атрибута-предиката» [34, c. 

146].  

Одним з актуальних та змістовних досліджень в українській 

мовознавчій думці є доробок праць О. В. Кульбабської [30; 31]. У них 

авторка, розуміючи потребу сучасної мовознавчої думки в новому визначенні 

поняття предикації через призму когнітивної та мовленнєвої діяльності, 

здійснює глибокий аналіз проблематики глибинного синтаксису. Дослідниця 

визначає предикацію як складник мовленнєво-мисленнєвих процесів, 

наводить розмежування логічної та  граматичної предикації, вказуючи на їх 

суттєві ознаки: акт логічної предикації, тобто судження, полягає в 

ствердженні або запереченні чогось [31, с. 63]; граматична предикація «має 

не тільки різний ступінь предикативності, але й багато різновидів залежно від 

різних рівнів мови», «може як завгодно комбінувати члени граматичного 

речення, абсолютно вільно й у будь-яких актах породження речення. 

Українська дослідниця твердить також про те, що предикація розглядається і 

як психологічний процес утворення речення. Покликаючись на праці таких 

вітчизняних учених, як О. О. Потебня, Л. С. Виготський, О. О. Шахматов, 

авторка наводить такі приклади інтерпретації предикації: «акт аперцепції», 

«предикування» («присудковість»), «психологічна комунікація», «механізм 

глибинної предикації», за проміжної ролі якого встановлюється факт зв’язку 

одного психологічного компонента з іншим тощо [31, с. 65].  
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У нашому дослідженні приєднуємося до думки тих учених, які 

вважають, що за допомогою предикації певний відрізок дійсності, який 

знайшов відбиток у свідомості мовця, реалізується у висловленні. Однак слід 

підкреслити, що у семантичних координатах, речення потрібно розглядати з 

врахуванням типу самого предиката та його лексико-семантичної природи.  

 

Висновки до розділу І 

 

1) Унаслідок здійсненого аналізу, згідно з поглядами структуралістів і 

представників генеративно-трансформаційної граматики, на основі 

дистрибутивного аналізу та, особливо, застосування теорії вторинної 

предикації виявлено багатоаспектне трактування атрибутивної конструкції. 

Поряд з формальним синтаксичним фактором важливу роль відіграє й 

прагматичний фактор, оскільки безпосередньо в мовленні, в процесі 

вживання мовцем атрибутивних конструкцій, відбувається тісний 

взаємозв’язок структурного (синтаксичного) та семантичного аспектів;  

2) В процесі формування атрибутивних конструкцій взаємодіють 

водночас дві базові моделі: структурна валентність складових елементів та 

фактори комунікативного характеру. Здійснено спробу представити різні 

підходи до розуміння поняття предикації та вторинної предикації й 

простежено історію та підходи до їх трактування в працях мовознавців 

західноєвропейської та вітчизняної школи. На думку таких дослідників, як  

С. Шовен, Л. Данон-Буало та М. Майар в описі сукупних елементів, що 

формують висловлення базовим є саме предикативний елемент. Ця концепція 

була відтворена і набула широкого розвитку XX ст., в структурному 

синтаксисі Теньєра та в усіх вербо-центричних працях останніх десятиліть 

XX ст., в яких ідеться про взаємодію лексичної семантики та синтаксичних 

конструкцій (П. Кадіо,  Ж. Франсуа і М. Сенешаль, Ф. Міллер). Проте 

«суб’єктні властивості», особливо в мовах, коли з’являється можливість їх 
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розпізнати, надають, окрім аргумента підмета, часто описаного як зовнішній 

аргумент, ще й статус, який призводить до розгляду предикації з іншого 

погляду. Зокрема це явище притаманне й французькій мові.  

4) Явище предикації є достатньо багатогранним для того, щоб 

визначити характер відносин між прикладкою/основою. Зокрема, вважаючи, 

що основа не є матеріально вираженою, а лише контекстуально 

передбачуваною у реченні. Таким чином, можна оцінити її суттєвий 

з’ясувальний потенціал, щоб допустити висловлювання без дієслова чи 

підмета, але яке не позбавлене самої єдності «прикладка/основа».  

5) З погляду інформативної структури речення, предикацію не 

розглядають як модальну структуру, яка є основою висловлення, а як 

канонічну інформативну єдність. Це визначення не враховує можливості  

відмежувати тему від підмета, яка може бути виражена завдяки структурним 

константам певної мови.  

6) Якщо взяти за основу вербо-центричну теорію, то можна твердити 

про логічний та граматичний предикати (предикат судження та формальний 

присудок); базуючись на основі теорії прикладки/основи про семантичний 

предикат (семантична категорія синтаксису; термін, який означає 

приписувану суб’єктові ознаку) та комунікативний предикат, заснований на 

тема-рематичномі підході (позначає основний зміст повідомлення, його ядро 

– рему). Однак більшість дослідників уважає, що предикація є головною 

ознакою, яка відрізняє одиницю синтаксичного рівня мови від інших 

рівневих одиниць. 

6) Дослідження питання предикації та вторинної предикації в 

лінгвістичних працях сучасних представників західноєвропейського 

мовознавства дає змогу виявити низку рекурентних рис, зокрема вторинної 

предикації. Додамо, що сам термін «вторинна предикація» багато авторів 

використовує для характеристики досить широкого кола різноманітних 

конструкцій. У цій дисертаційній праці ми приєднуємося до думки таких 
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авторів, як П. Кадьо та Н. Фурукава, К. Міллер та інших, які пояснюють 

прояви вторинної предикації через призму дослідження можливостей її 

вживання у висловленнях, які позначені комунікативними намірами мовців.  

7) Поняття предикації, що сягає корінням логіко-філософської думки 

Давньої Греції, є основою ґрунтовних теоретичних досліджень представників 

сучасної західної та вітчизняної лінгвістичної думки. Свого часу, воно 

сформувало основу як для опису конструктивної моделі речення навколо 

його центру – підмета, так і для трактування усієї парадигми засобів, для 

сформувати висловлення про підмет. Дотепер це питання залишається серед 

низки фундаментальних проблем в процесі аналізу синтаксичної структури 

речення. Це пояснюється тим, що саме предикація репрезентує його 

структурний центр, звідки й випливає її основна роль в динамічній основі 

мовної діяльності. Одним із ключових підсумків цього розділу є виявлення 

підґрунтя для дослідження в атрибутивних конструкціях продуктивного 

потенціалу, який дає підстави твердити про виникнення в них зв’язків 

вторинної предикації.  
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РОЗДІЛ ІІ. ЛІНГВОПРАГМАТИКА АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

2.1. Прагматико-функціональні аспекти атрибутивного додатка підмета  

2.1.1. Граматична природа атрибутивного додатка підмета  

За відправну точку для нашого аналізу взято погляди представників 

структуралістського підходу, авторів референційної граматики французької 

мови Le Bon usage М. Гревіса та А. Госса [95], які дотримувався логіко-

семантичної концепції, що випливала з традицій Пор-Рояля. В цій граматиці 

подано таке визначення атрибутивного додатка: «Граматична категорія, що 

характеризує предмет або істоту щодо його якості, властивості, походження, 

приналежності й вводиться у речення певною групою дієслів» [95, с. 329]. З 

цього визначення випливає, що категорія атрибутивного додатка (далі АД) 

підмета покликана здійснювати предикативні відносини з логічним підметом 

у реченні, стосовно якого щось стверджується або заперечується. Однак 

поступове ототжнювання терміна атрибутивного додатка до поняття 

прикметника та, часто-густо, нехтування фактом існування прийменникових 

(être en forme), прислівникових (rester bien) чи інфінітивних (souffler n’est pas 

jouer) атрибутивних конструкцій призводить до нівелювання повноти 

функцій атрибутивного додатка. На наш погляд, доречніше брати до уваги 

той факт, що конструкції з його участю є передусім предикативними 

конструкціями типу être X, особливістю яких є вираження атрибутивних 

відносин різного плану. Не слід забувати й про форми синтаксичної 

реалізації АД, ідеться про позначення приналежності, стану, типу, 

референтно еквівалентності, просторової та часової локалізації тощо.  

Згідно з такими авторами, як М. Гревіс [95], М. Грос [98], Д. Кресселс 

[71],  М. Ріжель [151–156], у сучасному французькому реченні АД підмета 

зазвичай представлений іменником або його еквівалентом (займенником, 

інфінітивом), прикметником або його еквівалентами (дієприкметником 

минулого часу, прислівником, прийменниковою синтагмою), а також він 
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може вживатися в інших сталих конструкціях (сталі безприйменникові 

синтагми, безособові конструкції, абсолютні інфінітивні конструкції). 

У дисераційній роботі вважаємо слушним насамперед представити, а 

пізніще зробити декілька уточнень до трактування АД у класичних 

граматиках, зокрема у Le Bon Usage М. Гревіса та А. Госса [95]. Розпочнемо 

наш аналіз з іменникових конструкцій та особливостей вживання АД 

підмета, вираженого іменником та його еквівалентами:  

1. Іменник.  

Атрибутивне вживання іменників дає підстави для визначення чітких 

критеріїв, які дають змогу окреслити : 

 клас іменників, яких стосується таке вживання (іменники, що 

позначають статус і роль);  

 два типи вживання, так звана повна та часткова ад’єктивація. Аналіз 

інтерпретації типового речення: Pierre est professeur, дасть можливість 

наглядно це проілюструвати. Так, за першої інтерпретації (повна 

ад’єктивація) йдеться про характеристику перманентної діяльності: 

Pierre enseigne. Воночас, за другої інтерпретації (часткова 

ад’єктивація), йдеться про характеристику лише перехідного стану 

діяльності: Pierre fait très professeur, est (très) professoral [95, с. 321]. 

Іменник як ключова частина номінальної синтагми може вживатися і з 

детермінантами (означений та неозначений артиклі), і без них. Як зазначено в 

Le Bon Usage, в першому випадку, коли АД підмета виражений іменником, 

якому передує неозначений артикль, загалом спостерігаємо позначення 

приналежності підмета до певного класу чи групи: Elle était une de mes amis.  

Ce livre est un best-seller [95, с. 321].  

У випадку, коли іменнику передує означений артикль, то він позначає 

особливий, винятковий статус підмета (11):  

(11) C’est un homme éminent qui passe pour un grand financier dans les milieux 

politiques et pour un grand politique dans les milieux financiers [204], 
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або ж позначає також відносини референційної еквівалентності, особливо 

якщо йдеться про два різні позначення одного і того ж об’єкта: Le roi de 

Prusse est mon cousin, або якщо йдеться про два об’єкти, але під ними 

розуміється один: Les casseurs sont les payeurs [95, с. 333].  

Ці відносини є й зворотними, тобто залишаються актуальними  під час 

перестановки членів  у реченні: Les payeurs sont les casseurs. Щодо вживання 

іменника без детермінатива, то, в цьому разі, найчастіше йдеться про 

позначення статусу особи: Il est fonctionnaire.  

Коли дві іменникові групи позначають ідею входження позначуваного 

об’єкта до складу певної підгрупи, то, можна твердити про родо-видові 

відношення в лексико-семантичній системі: Le sapin est un arbre. Les articles 

sont des déterminants des mots.  

Вони не змінюються й тоді, коли члени речення стоять у заперечній 

формі: Le roi n’est pas mon cousin [95, с. 333]. 

Однак, у низці прикладів нашого корпусу ми зауважили, що іменник 

може вживатися без детермінантів у складі АД підмета та, в цьому випадку 

за своєю граматико-синтаксичною роллю наближатися до прикметника:  

(12) Eugénie était sublime, elle était femme [181 с. 83]. 

Зазначимо, що в деяких випадках іменник уживається навіть у ступенях 

порівняння, подібно до прикметника:  

(13) Une Sévigné plus Sévigné qu’elle ne l’avait jamais été jusqu’ici [210, с. 285]. 

(14) La France a été une partie plus partie que les autres [181, с. 47]. 

2. Займенник. 

Займенник (особовий, безособовий, неозначений) виконує функцію 

граматичного субститута іменника і тому його вживання у складі АД підмета 

є виправдане і досить поширене:  

(15) Courageux, ils le sont, incontestablement [186]. 

(16) Il l’a achetée verte, sa cravate [186]. 
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3. Інфінітив.  

Загалом, вживання інфінітива у якості АД підмета часто має місце 

якщо підмет у реченні теж виражений інфінітивом:  

(17) Ne rien faire est mal faire [186]. 

Однак, коли інфінітив поєднаний з прикметником чи дієприкметником, 

його вживання визначається наявністю дієслів sembler, paraître, passer pour, 

être censé, які  вводять АД підмета у речення: 

(18) Jamais Charles ne lui paraissait aussi désagréable, avoir les doigts aussi 

carrés, l’esprit aussi lourd [191, с. 12]. 

Проаналізуємо прикметникову синтагму, яка охоплює головно сам 

прикметник або його еквіваленти: дієприкметник минулого часу, прислівник 

та прийменникову синтагму. 

4. Прикметник.  

Загалом за своїм визначенням АД підмета позначає певну властивість, 

стан або статус підмета. У цьому випадку він першочергово виконує у 

реченні функцію, яка прототипна функції прикметника:  

(19) Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! [186].  

Таким чином, прикметник, який вводить у речення іменник та 

характеризує певну властивість, часто стає морфологічно спорідненим з ним 

(être en colère/він розлючений/охоплений люттю) або ж, якщо підмет 

позначає множинне або збірне поняття, то його можна вважати 

прикметниковим АД: Ils étaient dix fois nombreuх. 

Структурні одиниці, до яких належать АД підмета, що виражений  

прикметником, ідентичні з якісними іменниками. Так, наприклад іменники la 

fierté, le courage підтримують з якісними прикметниками морфологічний та 

дериваційний зв’язок (fier –> fierté), трансформаційний зв’язок (les Gaulois 

étaient fiers –> la fierté des Gaulois), особливо – референційні відношення 

(être avare –> l'avarice).  
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Аналіз прикладів свідчить, що як прикметники, так і іменники, які 

вказують на якість, виявляють такі зв’язки лише за умов множинності 

об’єктів, які вони характеризують. Наприклад: Charles et Colette sont gentils, 

де структурна цілісність la gentillesse володіє особливою та неперервною 

окурентністю (частотою вживання). 

Зауважимо, що це явище сучасний лінгвіст М. Ріжель [152] називає 

«способом партитивної окуренції слова»: «якщо властивість того чи іншого 

слова є у цілковитому взаємозв’язку із особливими окуренціями цього слова, 

то вона тим більше не може не враховуватися як складова частина у процесі 

характеризування того чи іншого об’єкта» [152, с. 201]. Дослідник також 

уточнює, що якісні прикметники та іменники «не мають референційної 

самостійності в такій мірі, як іменники індивідуалізуючі/самостійні чи 

глобалізуючі /узагальнюючі» [152, с. 202].  

Базуючись на сконструйованих прикладах, розгорнемо це пояснення 

так: J'admire un/deux/quelques/plusieurs/les/du/ un peu /beaucoup de /.../ 

caractère(s). Отже, у певному контексті, іменник le caractère референційно 

залежить від структурної одиниці вживання, до якої вона приєднується 

(J’admire le caractère de Pierre) і потребує розширення, зовнішнього 

встановлення позиції щодо додатка Pierre, вираженого іменником. 

Слід також погодитися із висновком М. Ріжеля, який зазначив, що 

мовний статус атрибутивних прикметників та якісних іменників є «таким як 

у референційних категоріях, сталих чи узагальнюючих, але нездатних 

ділитися на окремі, окурентно вживані слова, якщо вони не належать до ядра 

висловлення, яке вони характеризують» [152, с. 203]: Il admire *un / le 

courage de Socrate; в цьому випадку, courage належить до Socrate, оскільки 

певна властивість передається певним мовним одиницям.  

Отже, якісні іменники виконують таку саму функцію, як і 

узагальнюючі (глобалізуючі) іменники, оскільки у їхньому предикативному 

вживанні вони стають предметом партитивної конструкції: Socrate a *le / du 
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courage. Так само, як і узагальнюючі іменники, вони допускають вживання 

квантитативів: un peu / beaucoup / trop de courage / de tristesse, а також 

поєднань типу: un brin de fantaisie / une pointe de malice / un grain de folie [152, 

с. 204]. 

Особливості такого вживання ми виявили у корпусі прикладів, взятих з 

художньої літератури, особливо французьких авторів ХІХ століття та 

початку ХХ століття, які нерідко зверталися до механізмів семантичного 

трансферування, щоб влучніше оформити, вербалізувати авторські враження 

та оцінки (20). Однак і сучасні автори не нехтують вживанням глобалізуючих 

іменників, оскільки саме механізми семантичного трансферування дають 

змогу розподілити по різні боки поняття нестатичних концептуальних сфер 

(модальність, аспектні риси) й, власне прагматичні вживання, що надалі 

формують статичні концептуальні комплекси (21): 

(20) Le roman un brin de révolte dans un océan de colère relate un récit mémoriel 

[207, с.158]. 

(21) La raison demeure si le grain de folie ne met pas péril en la demeure [186]. 

Зауважимо, що дієприкметник теперішнього часу, за збереження прямого 

вербального значення, не може входити до складу атрибутивної конструкції, 

яка утворена за допомогою дієслова être (22): 

(22) La plupart de ces difficultés ont été s’aggravant  [189, c. 130].  

      Проте, названий виняток не стосується випадків, коли цей дієприкметник 

вживається з АД, який належить до іншого підкласу (23): 

(23) Nous étions fatigués et mourant de sommeil à la prière [185, c. 307].   

Водночас дієприкметник минулого часу може входити до складу АД 

підмета (або його групи), оскільки він  вважається фактичним еквівалентом 

прикметника (24):  

(24) Mais lorsque le marché paraissait conclu, il se rompit [186]. 

6. Прислівник. 

Прислівник також вважається фактичним еквівалентом прикметника, 
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оскільки він часто вживається як прикметник у реченнях зразка (25):  

(25) Madelaine est  très-bien…et toi aussi, tu es très-bien, ma petite Julie dit-il à 

sa cousine sans avoir même examiner sa toilette [193, с. 242].   

     7. Прийменникові синтагми.  

Окремо слід наголосити на розмаїтті прийменникових синтагм у складі 

АК та виділити такі їх типи, наводячи власні приклади та приклади, взяті з 

нашого корпусу:  

1. Атрибутивні синтагми, до яких належать прийменники для позначення 

різних типів локалізацій:  

- просторова локалізація: Pierre est dans la voiture; Pierre y est. 

- часова локалізація: La réunion est à trois heures.  

- походження: Mon voisin est de Paris; Ces parfums sont de Provence. 

- датування: Cette église est du 15 siècle.   

- приналежність: Ce livre est à Pierre.  

- матеріал виготовлення: Ce vase est en or. 

- характеристика: Il était de style très riche [183, с. 168];  

- афективне ставлення: L’astre était sans orgueil et le ver sans envie [193, с. 

248].  

2. Прийменникові синтагми, які можна замінити особовим займенником le:  

(26) Pour être en retard, ils le sont. 

(27) Cette critique ne consiste qu’a se demander si ceci ou cela est dans la ligne, 

ou ne l’est pas [194, c. 52].   

3. Прийменникові синтагми, що можуть слугувати додатком іменника: un 

élève en retard, une villa à l’abandon, un homme sans aveu.  

(28) Caen est un lieu hors de pair [180, c. 183].  

4. Прийменникові синтагми, які поєднуються з прикметником:  

(29) La grande plaine est blanche, immobile et sans voix [202, c. 308]. 

5. Прийменникові синтагми, які можуть вживатися у ступенях порівняння: 

(30–32) Nous sommes tellement (si)en retard.  



78 

 

(30) On est très en colère.  

(31) Cette façon de parler est trop sans cérémonie [193, c. 47].  

(32) Ma bonté est aussi sans bornes que la mer [198, с. 158].  

6. Синтагматичні безприйменникові вирази, у яких вживаються безособові 

дієслова, що відіграють роль АД реального підмета у реченні (33–35):  

(33) Il n’y a que votre mari qui sache cela.   

(34) Il n’y a que lui à porter ce nom.  

(35) S’il y avait un médecin ou une infirmière à passer par là [184, c. 119]. 

Щодо аспектів виникнення атрибутивних зв’язків та утворення 

атрибутивних синтагм у поєднанні з прийменниками, слід навести 

твердження таких відомих лінгвістів, як М. Гревіс [95], Ж. Дюбуа [82] та       

Ф. Брюно [65; 66]. Зокрема, автор граматики Le Bon Usage вказує на 

відсутність атрибутивних зв’язків у синтагмах за участю прийменника à при 

позначенні присвійних зв’язків: Ce livre est à moi, та вживання після нього 

інфінітива: Cela est à prouver; та прийменника de з партитивним значенням: 

Le substitut Fachot était de leurs amis [211, с. 59].  Є відмінності у поглядах 

дослідників і щодо трактування таких синтагм, як: Je suis à Paris; Nous 

sommes le 24 août тощо. До прикладу, такі лінгвісти, як Ж. Дюбуа та           

Фр. Дюбуа-Шарль’є [83] вбачають у них наявність атрибутивного зв’язку.  

Зазначимо, що межі переходу однієї граматичної категорії в іншу 

впродовж усієї історії мовознавчих досліджень викликали дискусії та різні 

погляди лінгвістів. Це стосується питання визначення атрибутивної синтагми 

в оказіональних конструкціях, зокрема в займенникових та прийменникових. 

У своїй праці лінгвіст Ф. Брюно слушно відзначає: «Не завжди легко 

розрізнити додаток та атрибутивний додаток, оскільки насамперед слід 

звертати увагу на зміст висловлювання – коли він стає переносним, є велика 

вірогідність того, що початкове значення буде втрачене, й не рідко це 

призводить до того, що додаток перетворюється на атрибутивний додаток» 

[65, с. 620]. Наприклад, займенник у може деколи заміщувати синтагми, які 



79 

 

загалом вважаються атрибутивними (18): 

(36) Oh! Si elle (pièce de théâtre) était en vers ! – Mais elle y est, dit Barbier [208, 

с. 768]. 

М. Гревіс [95] також зазначає, що навіть прикметники інколи можуть 

бути замінені займенником у, але цей спосіб висловлення очевидно 

притаманний регіональним різновидам французької мови (зокрема на півночі 

Франції, Валонія). Щодо інших особливостей граматичної природи АД, то 

слід відзначити наявність АД підмета в безприйменникових синтагмах, 

наприклад: Qu’est-ce qui est bon marché à présent ? [188, с. 137]; в безособових 

конструкціях: Nous voilà toutes ici à mener une vie de galère [188, III, 1]; в 

абсолютних інфінітивних конструкціях: Je suis pied nus тощо. 

Загалом попередній аналіз особливостей природи АД підмета у 

французькі мові дав нам змогу констатувати, що він позначає певну 

характеристику стану підмета, типи семантичного навантаження якого 

змінюються згідно з категоріями, які ним позначаються. Таким чином, усі 

представлені вище граматичні категорії знаходяться в одній парадигмі. 

Звернемо увагу, що при їх аналізі спершу слід брати до уваги граматичну 

форму їх вживання, пізніше аспекти їх синтаксичного функціонування і, 

зрештою – семантичну складову. Для кращої гармонізації визначень, 

вважаємо за доцільне нагадати також про існування критеріїв узгодження, з 

опертеттям на класичні морфологічні категорії роду і числа. Вони, своєю 

чергою, полегшують аналіз семантико-синтаксичних аспектів 

функціонування категорії атрибутивного додатка в мові. Однак в нашому 

дослідженні не будемо окремо зупинятися на їхньому аналізі, оскільки це 

питання не викликає дискусій в лінгвістичних колах.  

 

2.1.2. Порівняльна характеристика синтаксичної структури побудови речення 

з АД підмета та АД (не)прямого додатка  

В мовознавчих колах тричленна будова атрибутивної конструкції за 
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схемою: sujet + verbe + attribut,  вважається логічною та канонічною. Тобто,  

коли йдеться про конструкцію з участю АД, то останній найчастіше стоїть 

безпосередньо після дієслова, а інші члени речення не можуть з’являтися в 

позиції між ними. Щодо елемента V — атрибутивного дієслова, то в його ролі 

зазвичай вживаються такі дієслова, які допускають вживання АД у 

постпозиції (див. 2.1.5.).  

Загалом, у реченнях цього типу, вирішальну роль відіграє саме 

атрибутивне дієслово, однак є випадки, коли трапляється його еліпсис у 

визначеному синтаксичному контексті. В цьому випадку структура речення 

змінюватиметься на бінарну: sujet + attribut. Така структура наявна в деяких 

рудементних конструкціях, властивих мовцям, що не надто дотримуються 

мовної норми та допускають суттєві відхилення від неї, наприклад:  Toi, 

méchant. 

Відзначимо, що в ряді інших мов (латинська, грецька, українська та 

інші) речення зразка: Domus novus (Дім новий) є цілковито нормативними, 

оскільки  відсутність у їхній  синтаксичній структурі атрибутивних дієслів не 

порушує семантичної інтерпретації речення. Однак у французькій мові 

еліпсис атрибутивного дієслова можливий лише задля експресивно-

стилістичної мети та лише у чітко визначному синтаксичному контексті. В 

реченнях (37) та (38) спостерігаємо різницю між усталеною тричленною 

будовою та її варіантами із стилістично-забарвленою бінарною структурою: 

(37) Les combinaisons furent nombreuses mais pauvres, les occasions de but [186]. 

(38) Joli! Ce but [186]. 

Так, речення (37) в першій частині містить атрибутивне дієслово être  та 

АД pauvres, у другій же частині дієслово упущене для контрастного 

протиставлення і містить лише АД. Натомість, речення (38) є окличним, 

тобто воно емоційно забарвлене, із сегментованою структурою та еліпсисом 

атрибутивного дієслова. 

(39) Cette famille semble être pauvre. 
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(40) Cette famille semble pauvre. 

Речення, подане у прикладі (39), містить атрибутивне дієслово, 

представлене складеною зв’язкою sembler+être, що дає змогу підсилити 

характеристику підмета. Проте приклад (40) вказує на те, що це речення не 

втрачає змісту, якщо упустити атрибутивне дієслово être. Однак ця 

можливість обмежена і головно залежить від характеру самого атрибутивного 

дієслова. У цьому випадку дієслово sembler має наближене значення до être і 

тому такий еліпсис не заважає розумінню речення. 

Щодо синтаксичної структури речення, яке містить АД підмета, то, 

згідно з класичних граматик французької мови [55; 69; 95; 157; 177]відомо 

що, воно складається з трьох компонентів з АД підмета (Схема 3), з чотирьох 

складових елементів у реченнях з АД прямого додатка (Схема 4) та з АД 

непрямого додатка (Схема 5.). Схематичнона на основі прикладів (41–43)  цю 

будову можна зобразити так:  

(41) Cet femme vit heureuse. 

(42) Pierre rend sa femme malade. 

(43) On le traite de lâche. 

 

     Cette femme                                 vit                             heureuse 

Схема 3. Трикомпонентна синтаксична структура речення з АД підмета 
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                                                      d’objet direct                      COD 

       Pierre                      rend                sa femme                             malade 

Схема 4. Чотирикомпонентна синтаксична структура речення з АД прямого 

додатка 

 

          Sujet                           COD                         verbe               attribut du COІ                                       

On                              le                           traite de                  lâche                   

Схема 5. Чотирикомпонентна синтаксична структура речення з АД 

непрямого додатка 

Загалом АД підмета може бути виражений  особовим, відносним чи 

питальним займенником, іменником із питальним чи окличним 

детермінантом (44–46):  

(44) S’il est malade, il l’est depuis un an [186].  

(45) Le malade qu’était Gaston [186]. 

(46) Que  deviendrai-je?  

Зазвичай, ідеться про постпозицію АД підмета до дієслова, однак 

інколи він набуває розширеної форми у значенні прислівника (47–49): 

(47) Ce produit de nettoyage s’est révélé dangereux [200].  

(48) Le témoignage est apparu vrai [200].  

(49) De surcroît, l’économie se retrouve plus affaiblie que jamais [200].   

Як зазначає М. Гревіс [95], у стилістично забарвлених реченнях ця 

структура може змінюватися й допускаються такі варіанти розташування АД 

підмета у реченні:  

а) на початку речення з анафоричною функцією, при вживанні неозначеного 
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займенника tel (50): 

(50) Il s’agit d'un langage dont la violence d'autonomie détruit toute portée 

éthique. Tel est du moins le langage des poètes modernes qui vont jusqu’au bout 

de leur dessein  [95,   c. 339]. 

б) на початку речення з наступним повторенням для стилістичного 

підсилення значення (51): 

(51) Saucisson  vous devez être, saucisson vous serez  [95, с. 340]. 

в) на початку речення у видільних зворотах поряд із прислівниками rare, 

nombreux та прикметником grand  (52):  

(52) Très rares sont les femmes qui travaillent hors du foyer [95, с. 340]. 

Для витонченого стилю мовлення у стилістично забарвлених реченнях, 

за умови вживання АД підмета на початку речення, характерне також 

вживання безособового займенника le для підсилення ролі АД (53), (54), (55): 

(53) Élégantes, cetres, elles l’était toujours, affinées à la mode nouvelle [...] mais 

si fannées, fardées, retapées ! [187, VII].  

(54) Drôles, tous les enfants, le sont [204, c. 66].  

(55) Nous, nous ne l’étions pas, peut-être, fatigués ? [208, c. 9]  

Звернімо увагу на те, що у реченнях (42) і (43) обидві структури 

містять уже по чотири компоненти та різняться між собою типами додатків: 

прямий і непрямий, які й формують АД (не)прямого додатка (Схема 4 та 

Схема 5). Зазначимо, що ця структура є більш ускладненою, порівняно з 

трикомпонентною структурою АД підмета. Додамо зауваження  дослідника  

Ж. Муань’є, який вказує на те, що в таких випадках «йдеться не лише про 

графічну різницю, а передусім про семантичну відмінність у трактуванні всіх 

складових елементів» [136, с. 264]. Уточнимо на прикладах з нашого корпусу 

відмінність обох типів синтаксичних структур речень з участю АД підмета 

(56–58) та АД прямого і непрямого додатків (58–61): 

(56) L'équipe ukrainienne était supérieure à l'équipe russe [201]. 

(57) Les syndicalistes sortirent triomphants de la grève [201]. 
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(57) Elle demeura pensive [186]. 

 Наголосимо на важливості ролі прийменників (pour, comme, de, en, à) в 

інтерпозиції до АД та відповідній чотирикомпонентній структурі, оскільки 

саме за їх вживання йдеться про речення з АД непрямого додатка: 

(58) Il est pris pour l’agresseur du coin [186]. 

(59) Cette femme s’affirme comme la maîtresse des lieux [186]. 

(60) Ce vigile est considéré comme un homme honnête [186]. 

(61) Cette voleuse passe pour intelligente [186]. 

 Отже, можемо ствердити, що схематичне зображення компонентів 

синтаксичної структури типів АД допомогло виявити їх суттєву відмінність 

та виправдати потребу у їх відокремленому аналізі в процесі нашого 

дослідження атрибутивних конструкцій. 

 

2.1.3. Підмет як головний конституент атрибутивної конструкції  

Першим елементом атрибутивного речення є підмет — головний член 

речення, який граматично незалежний, означає істоту чи предмет та лінійно 

передає дієслову ознаки особи, числа та роду. Генеративна граматика 

твердить про номінальну та вербальну синтагми, щоб довести, що типове 

речення має містити два елементи: P —► SN + SV. Л. Теньєр [43] вважає, що 

«кожен актант чи сирконстант у реченні залежить лише від дієслова, 

заповнюючи семантичну або синтаксичну валентність предиката»               

[43, с. 370]. Таким чином, ключова роль в реченні, згідно з цим поглядом, 

належить не підмету, а присудку, який із суб’єктом дії пов’язаний 

предикативним зв’язком і вказує на наявність (відсутність) у предмета тієї чи 

іншої ознаки.  

Традиційна граматика розглядає підмет  як член речення, що позначає 

істоту або предмет, стан яких позначається дієсловом. Коли роль підмета 

відіграє іменник, то, завдяки семантизму властивих йому рис, з погляду зору 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Речення
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логіки, його можна розглядати як суб’єкт (аґенс), так і як об’єкт (пацієнс) 

[158; 161]. Наприклад (62), (63): 

(62) Marie prépare le repas  =  аґенс.  

(63) L’enfant est blessé d’une pierre  =  пацієнт. 

Очевидно, що семантичні критерії підмета та елементи предикатно–

аргументативної структури речення (аґенс/пацієнс) не відповідають дійсності 

повною мірою, тому цей підхід до характеристики підмета як одного з 

головних членів речення можна піддати критиці. Розглянемо, наприклад, такі 

речення: 

(64) L’attentat des deux tours jumelles rend les américains tristes [201]. 

(65) Les U.S.A. partent victimes du terrorisme [201]. 

З аналізу речення (64) ми розуміємо, що іменникова група les 

américains виконує функцію пацієнса і не є прямим підметом речення. А 

водночас у реченні (65) іменникова група  les U.S.A. може відігравати в цьому 

контексті роль аґенса, не виключаючи при цьому можливості бути пацієнсом.  

Нагадаємо, що класичним способом визначення підмета у реченні є  

постановка запитання до нього. Так, відповідаючи на запитання Qui?, Qui est-

ce qui...? ми можемо визначити підмет. Розглянемо речення  (66) і (67) та 

поставимо до них відповідні запитання (а. – d.):   

(66) L'étoile du matin est l’étoile du soir. 

(67) Bernard est le directeur de l’école. 

a. Qu’est-ce qui est l’étoile du matin? —► C’est l’étoile du soir. 

b. Qu’est-ce qui est l'étoile du soir? —► C’est l’étoile du matin. 

c. Qui est-ce qui est Bernard? —► C’est le directeur de l’école. 

d. Qui est-ce qui est le directeur de l’école? —► C'est Bernard. 

Очевидно, що відповіді є циклічними і загалом не допомагають 

визначити підмету такий спосіб: 

a. C'est l’étoile du soir. 

b. C’est l’étoile du matin. 
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c. C’est le directeur de l’école. 

d. C’est Bernard. 

Те ж стосується й критерію емфатичної трансформації або вживання 

презентаційного звороту: C’est.. qui. За його застосування визначення підмета 

є двозначним і призводить до того, що стає очевидною нездатність цих 

критеріїв окреслити всі закономірності його визначення у реченні. Звідси 

випливає запитання про природу граматичного зв’язку між підметом та 

дієсловом, яке виявляє певну недовершеність, з погляду синтаксису, як 

вказують на це традиційні граматики [124; 125].  

Доведено, що така недовершеність простежується у процесі детального 

дослідження ролі означуваного у функції підмета. Можемо зобразити це 

визначенням аґенса у реченні (68), при постановці запитання та прямій 

відповіді на нього, що дозволяє чітко визначити підмет le professeur. 

(68) Quelle leçon le professeur enseigne-t-il? 

Це пояснюється семантизмом дієслова enseigner, який імпліцитно 

передбачає у якості підмета людську істоту й водночас абсолютно відкидає 

підмети на зразок quelle leçon.  

Але, часто трапляється випадки наявної двозначності у визначенні 

підмета, наприклад (69):  

(69) Le moteur tourne.   

У випадку, коли у процесі перекладу не виявиться займенникової 

форми дієслова, тоді можливе трактування означуваного у функції підмета 

водночас як аґенса, так і як пацієнта, наприклад при перекладі речення (69): 

«щось обертає двигуном/двигун обертає щось».  

Отже, доходимо важливого висновку про те, що саме семантичний 

компонент керує синтаксичними зв’язками у реченні. Однак у семантико-

логічній інтерпретації речення підмет часто нелегко визначити і це пов’язано 

з особливостями членування речення. Отож, саме семантична різноманітність 

значень підмета унеможливлює його однозначне визначення.  
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Згідно з класичним визначенням, підмет є головним членом речення, 

граматично незалежним, який означає істоту або предмет, ознака якого 

виражається дієсловом (присудком) в активній чи пасивній формі. Проте як 

доказ того, що низка прикладів доводить існування складнощів в процесі 

визначення підмета, наведемо такі речення (70) та (71):  

(70) L’Irak reçoit les bombardements américains [186]. 

(71) Le linge sèche [186]. 

Під час аналізу речень можна піддати сумніву те, чи даний підмет є 

реальним, чи лише формальним, це ж стосується і речень, які містять АД. 

Ось чому, досліджуючи поняття підмета, слід мати на увазі три головні 

елементи:  опозиція підмет/присудок, тема-рематичні взаємозв’язки у реченні 

та відмінність реальний/формальний підмет.  

За першого трактування синтаксичної пари підмет/присудок, зокрема 

представниками логіко-семантичної концепції, що випливала з традицій Пор-

Рояля (див. 1.1.3.), підметом було «те, про що говорять»,  а присудком «те, що 

говорять». Звідси й випливала канонічна схема речення з АД: SN – V – X, де  

SN – номінальна синтагма (= підмет), V – дієслово (= присудок) і X – 

атрибутивний додаток.  

Наприклад, у реченні (72) підмет і присудок поєднані атрибутивним 

дієсловом être, відтак, визначення підмета в такому реченні не сладає жодних 

трудощів: 

(72) Cette guerre est illégale et illégitime [186]. 

За другого трактування,  увага прихильників дискурсивного аналізу, що 

спирається на засади однієї з сучасних шкіл лінгвістики – психолінгвістики  

зосереджена насамперед на визначенні тема-рематичних зв’язків. Обидві 

частини речення (тему і рему) відповідно називають психологічним 

(логічним) суб’єктом й психологічним (логічним) предикатом. Тема в реченні 

вважається вихідною точкою для подальшого розвитку думки,  вона є її 

опорою, і, в ткий спосіб, поняття теми збігається з роллю підмета в реченні. 
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Вона дає змогуо виокремити в реченні те, що нам уже відомо від нового, яке 

своєю чергою й створює предикативність та закінчене вираження думки. 

Розглянемо речення на зразок: Chaque jour, les problèmes recommencent 

(Щодня проблеми розпочинаються знову). Таке речення може відповідати на 

запитання: qu’est-ce qui se passe chaque jour? (що відбувається щодня?), 

оскільки воно реферує до номінальної синтагми chaque jour (щодня). Ця 

інформація відома, адже стоїть на початку речення (тема), тоді, коли решта 

речення (рема) привносить нову інформацію (з огляду на те, що відбувається 

щодня). Якщо ж змінити місце двох частин у реченні, то, якщо ні інтонація, 

ні попередній контекст не доводять іншого, слушною буде думка, що тема і 

підмет тотожнимі: Les problèmes recommencent chaque jour (Проблеми 

розпочинаються знову щодня). 

Отже, можна зробити висновок про те, що підмет збігається з темою, 

однак, нерідко трапляються винятки синтаксичного чи інтонаційного 

характеру та плану.  

Нарешті, при третьому підході, у випадках, коли за основу беруть 

семантичну складову, йдеться про відмінності між реальним та формальним 

підметом у реченнях. У першому випадку йдеться про підмет, який 

граматично узгоджується з присудком (формальний підмет) та логічний 

підмет, що насправді відображає дію, яка виражена присудком (реальний 

підмет). Наприклад, у реченнях (73) і (74) не слід їх плутати, попри те, що 

обидва виражені безособовим займенником il: 

(73) Il neige.  

(74) Il manque deux candidats. 

У реченні (73) роль підмета il – надання дієслову ознаки роду і числа, 

при чому, для компенсації відсутності реального підмета в подібних 

безособових конструкціях часто використовується формальний підмет.  

Натомість в реченні (74) підмет il, який є формальним підметом, граматично і 

логічно протиставляється іменній синтагмі deux candidats, що вважається в 
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даному випадку реальним підметом. За відсутності формального підмета il, 

можемо граматично відтворити роль підмета за допомогою такої 

трансформації: 

(74') Deux candidats manquent.  

Насправді у своїх працях мовознавці нерідко виявляють певні сумніви 

щодо визначення підмета в реченні, однак у межах нашого дослідження 

будемо дотримуватися думки про те, що конституант SN атрибутивної 

конструкції: SN – V – X, загалом відповідає функції підмета в реченні.  

 

2.1.4. Особливості вживання займенникових підметів il і ce у реченнях з 

атрибутивним додатком підмета 

У лінгвістичних працях, присвячених аналізу речень з АД підмета, 

автори досліджують також особливості вживання підметів, виражених 

безособовим займенником il та вказівним займенником се. У нашому 

дослідженні зосередимо нашу увагу на визначенні знакових відмінностей, які 

пов’язані з різним характером їхніх зв’язків із референтом у реченні, 

дистрибуційних ознак та видів інтерпретацій, які випливають з типів самих 

атрибутивних речень. 

Слід зазначити, що у старофранцузькій мові замість конструкцій c’est 

moi, toi, lui, c’est nous, c’est vous, ce sont eux вживалися форми: ce sui je, ce es 

tu, ce est il; ce somes nous, ce estes vous, ce sont ils. Як твердить мовознавець 

Ф. Брюно [65], до ХIV ст. речення, що містили репрезентативні звороти, 

формулювалися у такий спосіб (75–76):  

(75) Ce suis je moy qui, dist le Seigneur, qui l’ay deceu [65, § 414]. 

(76) Vois ces rochers au front audacieux, c’estoient jadis des plaines fromenteuses 

[65, § 414]. 

До того ж, узгодження дієслова з логічним підметом здійснювалося і в 

реченнях, які містили безособові звороти, наприклад:   

(77) Il estoient jadis dui frère; il sont venues tant de plaintes [65, § 414].   
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(78) Il i corurent set rei et quinze duc [65, § 414]. 

 (79) Et si sont il venu assés – Ici maint preudome vaillant [65, § 414]. 

Відзначимо, що у граматиці сучасної французької мови вказівний 

займенник ce є АД  підмета і його узгодження здійснюється з реальним 

підметом у реченні, представленим особовим займенником (далі – 

займенниковий підмет).  

Загалом, не залежно від питання узгодження та структури 

атрибутивних  речень, що містять зворот ce + être + Х, де Х – атрибутивний 

додаток підмета, в процесі їх порівняння з аналогічними реченнями в інших 

індо-європейських мовах, згідно з дослідженням цих особливостей, зокрема в 

англійській мові мовознавця К.-Р. Санфільда, вони виявляють дещо інші, 

притаманні лище французькій мові, властивості [163, с. 279].  

В нашій праці спираємося й на результати власних досліджень [18, 26]. 

Вважаємо за необхідне не лише висвітлити їх детальніше, але й визначити 

причини їх виникнення. Констатуємо, що у французькій мові є дві, на 

перший погляд, ідентичні конструкції для того, щоб описати ті чи інші 

характеристики живої істоти: 

(80а) Pierre, il est professeur/grand/brun.  

(80б) Pierre, c’est un professeur/grand/brun. 

До порівняння особливостей функціонування АД у французькій та 

англійській мовах, ми звернулися з огляду на таке: по-перше, ці мови 

виявляють суттєву різницю між вживанням підметів, виражених особовими 

займенниками для живих істот (he, she, they – англ. мова та il, elle, on – франц. 

мова) та безособового займенника it для неживих предметів у англійській 

мові та конструкцій з il безособовим у французькі мові; по-друге, цікавим для 

аналізу виявився факт обов’язкового вживання у англійській мові, на відміну 

від французької мови, неозначеного артикля в реченнях на зразок (81а) та  

(82б):  

(81а) John, he is a teacher [163, с. 280].   
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(82б) Neil, that’s a teacher [163, с. 280].   

Звідси випливає, що у випадку, коли у французькій мові мають місце 

дві різні форми, в англійській мові одна з них немає відповідника. Відомо, що 

французьке атрибутивне речення, в якому підмет виражений займенником 

третьої особи однини, може мати у якості АД лише прикметник або 

відприкметниковий іменник. В аналогічних англійських реченнях 

обов’язкове вживання неозначеного артикля. Це дало підстави в класичній 

граматиці висунути гіпотезу про суто синтаксичний характер французьких 

атрибутивних речень (якщо підмет виражений особовим займенником третьої 

особи однини, то АД підмета має бути прикметниковим, а якщо він 

виражений вказівним займенником, то АД підмета має бути іменниковим) 

[69, с. 263].  

Для спростування вищесказаного наведемо думку представників 

генеративно-трансформаційної та когнітивної граматики А. Ребул та             

Ж. Мешлер [149], які у своїх працях намагалися поєднати синтаксичну 

гіпотезу із семантико-прагматичною. Згідно з останньою, субстантивація 

деяких прикметників і ад’єктивація деяких іменників залежить насамперед 

від певних лексичних факторів, зокрема наявності в реченні членів речення 

класифікуючого або некласифікуючого характеру. Відмінності між ними ми 

згрупували у таблицю  (Табл. 2):  

 

Класифікуючий член речення 

 

Некласифікуючий член речення 

 

 визначає референта відповідно 

до своєї граматичної  природи; 

 його атрибутивне вживання дає 

змогу визначити приналежність 

(чи неприналежність) до 

 

 не визначає референта 

відповідно до своєї граматичної  

природи; 

 неможливо вжити у якості 

атрибутивного додатка; 
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певного касу чи підкласу; 

 його неможливо замінити на 

інший класифікуючий член 

речення без внесення суттєвих 

змін у реченні. 

 він не визначає приналежності 

до певного класу чи підкласу; 

 частково його можливо 

замінити на інший 

некласифікуючий член речення 

без суттєвої зміни сенсу 

речення. 

Табл. 2. Різниця між класифікуючим і некласифікуючим членом речення 

Однак щодо цього розподілу сучасний мовознавць М. Ріжель [152] 

доречно наголошує, що «у складі атрибутивних конструкцій можна віднайти 

як субстантивні прикметники так і ад’єктивні  іменники, ролі яких не слід 

плутати» [152, с. 92].  

З огляду на ці роздуми можемо зробити таке узагальнення: іменники, 

для того, щоб бути вжитими як прикметники, мають бути лише 

класифікуючого типу та містити ознаки характеристик живої особи. В цьому 

випадку вони можуть бути ад’єктизовані, якщо володіють такими 

характеристиками:  

 втрачають дистрибуційні ознаки іменника і, в такому разі, відпадає 

потреба у вживанні того чи іншого детермінанта (наприклад означеного 

/неозначеного артикля);  

 набувають дистрибуційних ознак прикметника: ступінь порівняння 

(66a), прономізація (66б), відповідь на запитання зразка «Яким/-ою/-ми 

є Х?» (Comment est X?) (83c), координування з іншими якісними 

прикметниками (66д): 

(83а) Jacques, il est plus linguiste qu’Anne.  

(83б) Ses parents étaient commerçants et le sont toujours.  

(83с) Comment est Jacques? Il est heureux.  

(83д) Jacques, il est linguiste et bon linguiste.  
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З семантичного погляду, ад’єктивація іменника полягає в конверсії 

концепта класифікуючого типу в концепт некласифікуючого типу. 

Простежуємо це на змодельованих нами прикладах (84а–84с): 

(84а) Pierre connaît un étudiant = Pierre connaît un individu qui appartient à la 

classe des étudiants.  

(84б)  Pierre est un étudiant = Pierre est un exemplaire de la classe des étudiants. 

(84с) Pierre est étudiant = Pierre a le statut d’étudiant.  

Завдяки таким спростуванням стає очевидним, що за вживання АК 

неможливо керуватися лише синтаксичною гіпотезою,  оскільки власне 

семантичний аспект призводить до обмеження класу іменників, які 

передбачають ад’єктивацію, що своєю чергою є визначальною 

характеристикою для  того, щоб твердити про суттєві відмінності між 

французькою та англійською мовами. Зокрема, йдеться про атрибутивні 

додатки, виражені іменниками класифікуючого типу, ад’єктивація яких і 

призводить до виникнення предикативних зв’язків, особливо за вживання 

займенникових підметів [18, с.159].   

Для кращого розуміння особливостей вживання підметів il і ce в 

атрибутивних реченнях слід також взяти до уваги праці тих лінгвістів, які 

доводили, що тип займенникового підмета прямо залежить і від типу самого 

атрибутивного речення. В нашому дослідженні ми звернулися до відповідних 

праць тих мовознавців, які вивчають дистрибуцію підметів у реченні. 

Йдеться про доробок представниці бельгійської школи М. ван Петенгем 

[174], з опертям на праці таких мовознавців, як Ж.-І. Поллок [146], який 

виділив різні типи атрибутивних речень з вказівним займенником се та 

особовим займенником il, та Н. Рюве [162], що писав про потребу в чіткому 

розмежуванні декількох інтерпретацій атрибутивних речень.  

У статті Ж.-І. Поллока [146] вперше з’явилося дослідження 

відмінностей у функціонуванні речень зразка (85) і (86) у французькій мові, 

виходячи з порівняння речень такого ж типу в англійській мові:    
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(85) Cet homme est un professeur [146, с.101]. 

(86) Cet homme est professeur [146, с.101]. 

Серед перших причин мовознавець назвав можливість різних 

інтерпретацій речень: предикативної (85) та ідентифікуючої (86). Перша 

з’являється за cуб’єктивно-ситуативної інтерпретації, водночас друга є 

об’єктивною характеристикою особи чи предмета та може виявлятися 

різними варіантами номінативного вираження (85'):  

(85') Cet homme est mon cousin/le voisin de Paul/Jean/un linguiste qui a obtenu 

les plus hautes récompenses [146, с.102]. 

Дослідник твердив, що за предикативної інтерпретації речення типу 

(86) його можна, з семантичного погляду, перефразувати реченням типу (87), 

яке своєю чергою стає наближеним по змісту до речення зразка (88):   

(86) Cet homme est un professeur.  

(87) Cet homme enseigne. 

(88) Cet homme est professeur.  

Ідентифікаційну інтерпретацію Ж.-І. Поллок простежив на таких 

варіантах речення (89а–89д):  

(89) Cet homme est mon cousin [146, с.10]. 

(89б) Cet homme est le voisin de Paul [146, с.103]. 

(89с) Cet homme est Jean [146, с.103]. 

(89д) Cet homme est un linguiste qui a obtenu les plus hautes récompenses [146, 

с.103]. 

На думку дослідника, в цьому випадку не йдеться про семантичну 

відмінність між реченнями, а радше про різні варіанти їх тлумачення на рівні 

висловлювання, з огляду на прагматичні інтерпретації, а саме використання 

дескриптивних властивостей, за допомогою яких характеризується підмет. 

Згадана відмінність особливо важлива для класифікуючого виду 

атрибутивних речень, які містять субстантивований прикметник.  

Таким чином, йдеться не про розрізнення між типами загалом, а про 



95 

 

різні варіанти інтерпретацій у межах самого класифікуючого виду [146, с. 

105]. Нижче проаналізуємо детальніше це твердження та спробуємо його 

унаочнити на прикладах.  

Повертаючись до аналізу особливостей вживання детермінантів в  

атрибутивних реченнях, слід також врахувати результати дослідження 

бельгійської дослідниці А. Бун [63]. Так, відповідно до її висновків, 

ідентифікуюча інтерпретація прийнятна , коли АД виражений номінальною 

синтагмою та ідентифікує референт у реченні одночасно з вживанням різних 

детермінантів. В процесі аналізу нашого корпусу прикладів, знаходимо 

підтвердження цього, особливо у мові реклами (90), (91). Насамперед це 

пояснюється вжитком таких синтактико-стилістичних форм, які надають 

висловлюванню потрібне емоційне забарвлення чи стилістичну тональність, 

залежно від функції рекламного тексту та його основної мети:    

(90) (C’est) Un prix très ordinaire (реклама автомобіля Volkswagen Beetle) [20, 

с. 199]. 

(91) (C’est) Le bijou 100 % numérique (реклама камери Nikon) [20, с. 199]. 

Отож, погоджуємося з думкою дослідниці про те, що у реченнях типу 

(91), в яких АД передує означений артикль, він виконує ідентифікуючу роль, 

оскільки йдеться про ранжування класу предметів чи істот, до яких він 

належить. Водночас, за вживання неозначеного артикля можна його 

трактувати, з прагматичної точки зору, як описовий тип АД.   

Зазначимо, що дослідник М. Ріжель [152] слушно наголошує на потребі 

різного трактування АД, коли мовиться про позначення приналежності до 

класу або виділення певної властивості. Йдеться про речення типу (92) і (93), 

у яких атрибутивні додатки heureux та un linguiste загалом, можуть бути 

трактовані як назви класу, однак із різним ступенем вираження 

приналежності:  

(92) Pierre est heureux.  

(93) Pierre est un linguiste.  
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На думку дослідника, узагальнений аналіз «не враховує нездатність 

прикметникового АД heureux визначати той чи інший клас, який базується на 

предикації приналежності» [152, с. 205]. Для підтвердженя цього М. Ріжель 

подає перифраз речення (92) з виглядом (92'): 

(92') Pierre appartient à la classe de ceux qui sont heureux [152, с. 206].   

Зокрема АД, виражений прикметником у реченнях типу (92) та (92') має 

дещо інші синтаксичні властивості, ніж АД, виражений іменником у 

реченнях типу être un linguiste. На користь цього дослідник наводить 

розгорнуте трактування речень (92) та (93), що дає змогу замінити АД на 

відносний займенник en у реченні (93') та унеможливлює заміну речення (92) 

на речення (92*):  

(93') Pierre est un linguiste et Paul en est un (autre) (П’єр є лінгвістом і Поль 

ним є).  

(92*) Pierre est heureux et Paul en est un (autre) (* П’єр є щасливий і Поль є 

ним). 

Виходячи з вищесказаного,  можна підсумувати, що деякі властивості 

АД прямо пов’язані з позначенням приналежності до того чи іншого класу. 

Зокрема, в іменникових АД іменники зразка linguiste, médecin, professeur 

позначають характеристики й типові властивості певного класу, тому 

вживання займенникового підмета типу il буде для них властивим.  

Стосовно вживання вказівного займенника се у якості підмета 

атрибутивного речення доречно навести також твердження дослідниці         

М. ван Петенгем: «Атрибутивне речення, в якому ce вводить в речення 

інформацію, яка є новою, важливою, ключовою та невідомою 

співрозмовнику….в деяких випадках вона може бути суб’єктивною, спірною 

чи полемічною…» [173, с. 126]. Щодо вживання прономінального підмета 

типу il то подано таке уточнення: «Особовим займенником il мовець 

представляє інформацію як об’єктивну і таку, з якою погоджується 

співрозмовник [...], коли він використовує il, його мовний акт є чисто 
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інформативним: il передає відомий чи невідомий факт співрозмовнику» [173, 

с.127].  

На основі поглядів мовознавців різних підходів і шкіл, наведених вище, 

стосовно особливостей вживання займенникових підметів типу il та ce в 

реченнях та базуючись на аналізі нашого корпусу прикладів, можемо 

підсумувати, що розмежування між ідентифікаційною та предикативною 

інтерпретацією речення має сенс лише для класифікуючого виду 

предикативних одиниць, оскільки їх інші типи (некласифікуючі) пояснюють 

лише їх предикативну інтерпретацію. Загалом, можемо зробити висновок, 

що:    

1) атрибутивний додаток типу être N може бути класифікуючим або 

некласифікуючим, однак він повинен належати до предикативного 

типу; 

2) атрибутивний додаток типу être un N, який є класифікуючим, може 

вживатися як в ідентифікуючій, так і в предикативній інтерпретації;  

3) атрибутивний додаток être le N, який є лише класифікуючим, може 

вживатися лише в ідентифікуючій інтерпретації.   

У сучасній французькій мові, вжитку таких син тактико-стилістичних 

форм, що здатні надати висловлюванню потрібне емоційне забарвлення чи 

стилістичну тональність, завдячує саме рекламний тип текстів. Так, для 

синтаксису рекламного тексту характерні такі інновації та креативне 

використання мови, як гра на співзвучності слів (93), використання мови 

молоді та оригінальних зворотів мови щоденного, побутового спілкування 

(94) та мовні АК із цілковитим упущенням детермінантів та атрибутивних 

дієслів (95):  

(93) La différence, c’est l'indépendance [20, с. 200]. 

(94) C’est d’la bombe [20, c. 200]. 

(95)  Florette, complètement salade [20, c. 200]. 

Таким чином, вибір одного з двох варіантів займенникових підметів 
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часто можна пояснити прагматичним компонентом – сенсом у певному 

контексті та впливом, який він має на повідомлення. Всі вищезгадані фактори 

пов’язані із знанням ідентичності мовця, місця та часу висловлення. Отже, 

вихідним у тлумаченні відмінностей, за яких мовець в тому чи іншому 

контексті мовлення обирає різні засоби для кращого вираження своєї думки, 

можна вважати принцип семантико-логічної еквівалентності.  

 

2.1.5.  Парадигма атрибутивних дієслів у складі атрибутивної конструкції 

  Питання статусу дієслів, які можуть утворювати атрибутивні 

конструкції (входити до складу іменного складеного присудка) привертало 

увагу багатьох дослідників: М. Гревіс [95], М. Вільме [178], М. Ріжель [154; 

156], П. Лоуверс та Е. Тоббак [123], проте можемо стверджувати, що воно 

недостатньо досліджене, оскільки залишається низка аспектів, вивчення яких 

допоможе краще зрозуміти їх природу.   

До іменного складеного присудка у французькій мові входять два 

обов’язкових, експліцитно виражені компоненти: дієслово та придієслівна 

частина, яка і є атрибутивним додатком. У цьому підрозділі ми ставимо мету 

– дослідити особливості, власне, першого компонента – дієслова в складі 

іменного присудка. В різних граматиках, фігурують різні погляди на статус, 

роль та місце даних дієслів, залежно від підходів до їх дослідження. 

Передусім це стосується формулювання термінології для цієї категорії 

дієслів, оскільки вживається щонайменше дві назви  copules (копулятивні 

дієслова, від лат. copula  – зв’язок) та verbes attributifs (атрибутивні дієслова,  

які стоять поряд з АД) [95, с.  322]. В цьому дослідженні, ми використовуємо 

термін «атрибутивне дієслово» в складі атрибутивної конструкції.  

Найбільш характерні для дієслівного присудка дієслова не 

використовуються як атрибутивне дієслово, зокрема йдеться про модальні та 

фазисні дієслова (крім їх ширшого розуміння, згідно з яким вони виражають 

категорії предикації: час, модальність, особу у складі будь-якого присудка; 
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відмінність між ними лише лексична – більшою чи меншою мірою 

абстрактна) [2, с. 42].   

Відповідно до поглядів таких представників класичної граматики, як               

М. Гросс [97; 98] та Л. Данлос [74], власне атрибутивний додаток (або 

предикатив) «обирає» атрибутивне дієслово: «певні вирази та типи 

предикативів управляють наявністю опорних дієслів» [97, с. 42]; «іменник у 

складі атрибутивної конструкції обирає базове дієслово» та «саме він 

визначає його інтерпретацію» [74, с. 9].  

Наведемо декілька визначень, залежно від мовознавчої школи та 

підходу до трактування мовних явищ.  Так, автори референційної граматики 

Le Bon Usage вважають, що атрибутивні дієслова «…об’єднують 

атрибутивний додаток з підметом та називаються copules» [95, с. 322]. У цій 

граматичній праці статус атрибутивного дієслова надається вищою мірою 

дієслову être: «Воно є зв’язкою в чистому вигляді, позбавлене семантичного 

наповнення» [95, с. 323]. Однак ті ж автори визнають, що дієслово être є не 

єдиним атрибутивним дієсловом, оскільки інші дієслова, які  «..додають до 

поняття стану певні аспекти та нюанси», також отримують цей статус [88, с. 

324].  

Дещо іншим є погляд авторів Grammaire méthodique du français, які у 

частині, присвяченій розгляду АД підмета, вказують на те, що поряд із ним 

можуть вживатися два типи дієслів: «опорні атрибутивні дієслова» та 

«оказіональні атрибутивні дієслова» [157, с. 234]. Перші характеризуються 

обов’язковою наявнісю АД підмета, оскільки його вилучення з речення 

«призводить до аграматикалізації речення в цілому або до іншої 

інтерпретації самого дієслова» [157, с. 235]. Зокрема, дієслово être 

дослідники відносять до опорних атрибутивних дієслів, так само як і 

обмежену кількість «дієслів стану», таких як:  devenir, rester, sembler тощо 

[157, с. 236].  

У відомого представника французької когнітивної лінгвістичної школи 
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ХХ ст., засновника психосистематики, Г. Гійома [101; 103] знаходимо 

дослідження особливостей функціонування як дієслова être зокрема, так і 

усієї системи французьких дієслів з погляду часу, стану і виду. Парадигма 

атрибутивних дієслів досліджувалася у низці праць мовознавця [101; 103]. 

Відзначимо, що вчений запропонував термін «внутрішня субдукція», 

пояснення якого й базувалося на аналізі природи дієслова être у складі 

атрибутивних речень. Г. Гійом звертав увагу на таке: «Самим своїм 

лексичним навантаженням дієслово être викликає у мовця ідею про 

існування, однак ця ідея екзистенції (існування) фактично міститься у 

внутрішньому понятійному ядрі усіх інших дієслів для того, щоб робити 

(faire) чи могти (pouvoir), насамперед потрібно існувати (être)» [103, с. 73].  

Ось чому, як слушно зазначено у граматиці Bon usage [95], дієслово 

être у своєму повнозначному вираженні може мати чітко визначене 

семантичне значення, необхідне для певної смислової ситуації, наприклад: 

Dieu dit: «Que la lumière soit! – et la lumière fut (Bible, Genèse, I, 3).  

Проте, крім можливості повнозначного вираження, дієслово être  

привертає нашу увагу, оскілько воно часто відіграє роль базового 

атрибутивного дієслова в складі речень, які містять АД підмета. Насамперед, 

воно задіяне в процесі «копуляризації» (за якого атрибутивний додаток його 

«заповнює» власним семантичним навантаженням предикативізації) і, як 

наслідок, відбувається його семантичне «вивільнення», на думку Г. Гійома  

[101, с. 61]. За словами дослідника, атрибутивне дієслово і АД є семантико-

синтаксичною парою, наче «дієслово, виражене двома словами, що тяжіють 

до одного цілого» [101, с. 61]. Мовознавець зазначає таке: «Дієслово être 

володіє здатністю «дематеріалізовуватися» заради того, щоб інтегруватися 

заново, але вже в іншому аспекті, з концентрацією смислу, що належать до 

атрибутивного додатка в реченні» [101, с. 62]. Отже, останній відіграє  роль 

«компенсуючого елемента» у реченні, по відношенню до дієслова, яке його 

вводить. Також подібний процес відбувається, коли дієслово être виконує 
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функцію допоміжного дієслова, стоїть поряд з дієприслівником минулого 

часу та формує складені часи у французькій мові [101, c. 64].   

В межах нашого дослідження вважаємо за доцільне звернутися до 

терміна «інцидентність», вжитого дослідником А. Жолі [112,  с. 164].  Для 

його пояснення мовознавець подає, зокрема, аналіз  простого речення типу: 

Pierre est riche, де інцидентність дієслова est, стосовно прикметника riche 

вказує на присутність ідеї існування, але з відтінком, який йому надає саме 

прикметник. Наочно це зображено на схемі, поданій у праці мовознавця 

(Схема 3) [105,  с. 165]: 

est                            riche 

copule   ======> attribut 

прикладка               основа 

Схема 3. Інцидентність атрибутивного дієслова 

Загалом погоджуємося з твердженням А. Жолі [112], що будь-яка 

синтаксична інцидентність зумовлена насамперед семантичною 

інцидентністю: з того моменту, коли певний елемент вступає у зв’язок з 

іншим елементом, між ними встановлюється ієрархізований семантичний 

зв’язок. У випадку, коли ці елементи є складовими атрибутивної  

конструкції, зокрема за участю підмета, вираженого прикметником, її можна 

схематично зобразити так (Табл. 3): 

Інцидентність   синтаксична Інцидентність семантична 

 

                  riche                          ===>            est 

 

                    est                             ===>      riche 

 

                   ОСНОВА                 ===>       ПРИКЛАДКА 

Табл. 3. Інцидентність атрибутивного дієслова 
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Для уточнення значення термінів «прикладка» (фр. apport) та «основа» 

(фр. support) наведемо їх визначення із термінологічного словника А. Бун та       

А. Жолі [79]. Визначення інцидентності означає механізм «привнесення» у 

вихідне значення, оскільки будь-яке слово, незалежно від частини мови, є 

носієм певного сенсу (прикладка), яке має за мету доповнити інше слово в 

реченні (основа) [79, с. 278]. Власне, характер відносин між 

прикладкою/основою  й пояснюються механізмом інцидентності. Великою 

мірою саме розуміння місця та ролі тих чи інших слів у реченні та 

відповідного механізму для їх втілення у мовленні й сприяло визначенню 

частин мови та категоризації слів. 

 Отже, для іменника відносини прикладка/основа  мають характер 

внутрішньої інцидентності, тоді, а для прикметника – зовнішньої. Наприклад, 

слово homme є іменником, виходячи з того факту, що він сам для себе є 

основою, тобто полем, яке можна доповнити будь-якою прикладкою 

(механізм внутрішньої інцидентності); тоді як прикметник beau, натомість, 

не має в своїй природі основи, яку можна було передбачити, виходячи з його 

прикладки (механізм зовнішньої інцидентності), оскільки його можна 

вживати стосовно різних осіб.  

Ось чому, на думку згаданого мовознавця Г. Гійома [100], слід 

ототожнити поняття «особа» і «прикладка», оскільки насамперед ідеться про 

реферування до логічної особи у реченні: «У мовленні завжди йдеться про 

щось, тобто це вимушена основа стосовно якого прикладка реалізується 

через механізм інцидентності» [100, с. 61].  

У цьому контексті, під час дослідження питання функціонування 

ключового елемента атрибутивної конструкції – атрибутивного дієслова – 

слід наголосити на важливості семантичної та формальній єдності її 

складових елементів, оскільки вона передусім реферує до синтаксичного 

підмета у реченні. Для подальшого аналізу розглянемо таке просте 

розповідне речення: Pierre (S) mange (V) sa soupe (O), в якому ні дієслово 
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mange, ні іменникова група sa soupe не є інцидентами до підмета Pierre, а, 

власне, весь присудок mange sa soupe слід розуміти як єдине ціле. Власне ця 

риса притаманна всім атрибутивним реченням, оскільки дієслівний комплекс 

типу SN1 – V – Х, де SN1 – номінальна синтагма підмета, V – дієслово та Х – 

АД є інцидентним до синтаксичного підмета.  

 Наприкінці з’ясуємо у який спосіб формується зв’язок складеного 

присудка та підмета на синтаксичному рівні. Загалом він – однаковий, як для 

атрибутивних речень, так і для нуклеарних (простих розповідних) із 

повнозначним дієсловом. Насамперед ця зв’язність речення пов’язана із 

функцією самого дієслова. Дослідник К. Гім’є [105, с. 211] вживає 

авторський термін «personne puissancielle de causation» (РРС), який можна 

перекласти як «рушійна причинна основа», що є складовою частиною 

формально означуваного дієслова. Лінгвіст зазначає таке: «Це наче 

вбудована база у змістову структуру дієслова як його смислове ядро» [105, с. 

216]. Для прикладу, він розглядає дієслово courir (бігти), яке у своїй РРС 

реферує до всіх підметів, які можуть бути потенційно пов’язані з процесом 

бігу. Так, кінцевим етапом у фразовій генезі є встановлення зв’язку між 

присудком та синтаксичним підметом, ящоб надати дієслову морфологічну 

ознаку певної особи. Цим процесом є актуалізація «рушійної причинної 

основи», за якої дієслову й надається реальний зміст. В даному випадку має 

місце синтаксична інцидентність від підмета до дієслова, а, точніше, від його 

РРС, яка, своєю чергою є суто синтаксичною, але є результатом семантичної 

інцидентності, що закриває генезу речення. 

Зазначимо, що у випадках вживання найбільш «копуляризованого» 

атрибутивного дієслова в системі французьких дієслів – дієслова être як 

базового, зокрема в складі атрибутивних конструкцій, його семантичне 

навантаження екзистенційного позначення відступає на задній план перед 

семантизмом АД, який починає посідатити передову позицію у дискурсивній 

площині та перетворює дієслово на винятково граматичний інструмент. 
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Через те, що воно стає семантично порожнім і переносить цю функцію лише 

на АД, Г. Гійом називає цей процес заміни «скороченням дієслівної матерії 

до форми, яка може набувати різних смислів та прямує, в такому семантизмі, 

до безконечності» [100, с. 137].  

На нашу думку, власне ця функція і є визначальною загалом для всіх 

атрибутивних дієслів. Однак слід врахувати й те, що в процесі виявлення 

класу атрибутивних дієслів натрапляємо на численні складнощі, оскільки 

низка дієслів нерідко вживається факультативно. В межах дослідження цього 

питання доречно навести працю сучасних мовознавців П. Лоуверса та           

Е. Тоббак [123], в якій вони, з одного боку, суттєво переглядають теоретичні 

підходи до питання статусу атрибутивних дієслів. Дослідники акцентують 

увагу на проблемі їхніх семантичних обмежень та, з іншого боку роблять 

спробу укласти їх вичерпний перелік. Їхній аналіз базується на теорії 

прототипів, заснованій на вивченні сукупності рис, які не можуть бути 

реалізовані всі одночасно, а також на ґрунтовному дослідженні інших 

граматичних категорій та конструкцій таких, як, наприклад прономінальні 

конструкції. Автори цього дослідження здійснюють також діахронний аналіз 

проблем граматикалізації та суб’єктивації й наголошують на тому, що в 

процесі вивчення парадигми атрибутивних дієслів у складі атрибутивної 

конструкції за участю підмета, слід спиратися на дві базові концепції:  

1) синтаксичній (перелік дієслівних форм);  

2) семантичній (перелік семантичних предикативів іменних та 

прикметникових, які дають змогу виділити базові атрибутивні дієслова    

[123, с. 91]. 

Перейдемо до частини дослідження парадигми дієслів, що вживаються 

у складі атрибутивної конструкції:: Copule + SN / SA / SP, у якій ми 

детальніше розглянемо декілька класифікацій та представимо зведену 

таблицю класифікацій дієслів, які можуть вживатися у складі атрибутивної 

конструкції з участю підмета (Табл. 5). Здійснимо порівняльний аналіз 
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існуючих підходів та класифікацій таких авторів, як  Ж. Дюбуа та                 

Ф. Дюбуа-Шарль’є [82], Ж. Франсуа та М. Сенешаль [88], М. Гросс [97],       

К. ван ден Енде [172], М. ван Петенгем [174], М. Ріжель [156] та П. Лоуверс і 

Е. Тоббак [123] і виділимо п’ять основних підходів до тлумачення 

функціонування атрибутивних дієслів у французькій мові та відповідні типи 

їх класифікацій: 

1. Представники структуралістського підходу, такі як Ж. Дюбуа та     

Ф. Дюбуа-Шарль’є 82], Ж. Франсуа та М. Сенешаль [88] прирівнюють 

атрибутивні дієслова до повнозначних дієслів, відокремлюючи лише деякі з 

них у окремий підклас (у межах обставин способу дії). Однак термін 

«атрибутивне дієслово», як такий, не є відсутнім в словнику і з’являється в 

описі категорії copules з кодовим позначенням X12 в словнику. Йдеться 

також про те, що вони вживаються поряд прикметниковими, іменниковими 

та прийменниковими синтагмами в межах атрибутивної конструкції та 

поділяються на дві підгрупи: неперехідні дієслова та займенникові  дієслова.  

2. Другий тип трактування функціональної ролі атрибутивних дієслів  

відзначається тим, що їх вважають дієслівним ядром предикації. Цей тип 

трактування ми виявили в таблицях дієслів Lexique-grammaire, розроблених 

Електронною документальною лабораторією лінгвістики [186] та у системі 

FrameNet [192]. Так, атрибутивні дієслова з’являються у таблицях 

ад’єктивних предикативів, які в даний час є на стадії розробки. Натомість 

дієслова, які поєднуються з іменниковими АД, не належать до опорних 

дієслів і розміщені у таблиці, яка містить конструкції зразка N0– V– N1 з 

неможливістю їхньої пасивізації. Серед цих дієслів є низка таких, які можна 

віднести до категорії дієслів стану, наприклад: rester, se révéler, (re)devenir, 

paraître тощо. Їх функціонування практично прирівнюється до дієслова être, 

що проілюстровано на такому прикладі: Paul (est+devient+reste) un grand 

poète. Зазначимо, що в раніших дослідженях таких мовознавців, як М. Гросс 

[97] та Л. Данлосс [74],  навіть говорилося про те, що атрибутивні 



106 

 

конструкції взагалі мають розглядатися поза межами лінгвістики: 

«Класифікаційні речення, здається, не належать більше до галузі лінгвістики, 

оскільки вони визначаються знаннями щодо всесвіту» [97, с. 49].  

3. Існує також підхід до атрибутивних дієслів, як до «гібридних» 

дієслів. Він був викладений у словнику Dicovalence, який було укладено під 

впливом поглядів лінгвіста К. ван ден Енде [172] на вивчення валентності, 

спираючись на парадигму займенників (прономінальний підхід), що 

вживаються із дієсловом. Автори цього словника вважають, що атрибутивні 

дієслова є опорними дієсловами, але вони не формують їх окремий підклас. 

Загалом, на їхній погляд, лише прикметникові АД дають підстави вважати 

дієслово базовим атрибутивним дієсловом. Хоча, деякі з цих дієслів, у 

супроводі прикметникового АД, й вважаються повнозначними дієсловами 

(sortir, s’avérer тощо). Дієслова, які не поєднуються з іменниковими АД, на 

їхню думку, слід вважати повнозначними дієсловами, тобто простими 

предикатами.  

4. Класифікація атрибутивних дієслів представниці бельгійської 

мовознавчої школи  (на основі типології атрибутивних речень Ф. Хіггінса 

[109]) базується на розмежуванні типів речень, у яких вони можуть 

вживатися. Зокрема, йдеться про чотири типи речень: предикативні, 

специфікаційні, ідентифікуючі та визначення (prédicatives, spécificationnelles, 

identificationnelles et définitions). Інші дослідники  (Н. Рюве [162], М. Ріжель 

[153]) не цілком погоджувалися з таким розподілом, доводячи, що загалом 

речення специфікуючого та визначення можна звести до речень 

ідентифікуючого типу. Сучасна мовознавиця М. ван Петенгем [173] 

доповнила цю класифікацію розподілом атрибутивних речень 

предикативного типу на предикативні чистого типу та предикативні речення 

оцінкового характеру, виходячи з відношення мовця до змісту повідомлення. 

Вона це спростовувала так: «Відмінність, загалом, стосується ступеня 

залучення мовця до змісту повідомлення: якщо зміст атрибутивного речення 
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надходить безпосередньо від мовця і є його суб’єктивною оцінкою, то 

йдеться про предикативні оцінкові речення, а якщо ж вони являють собою 

його об’єктивну оцінку, то тоді йдеться про предикативні речення чистого 

типу» [173, с. 102]. Зазначимо, що загалом дослідниця спинилася на трьох 

типах атрибутивних речень, проте вона не відкинула цілком зі свого аналізу 

речення специфікуючого типу з типології Ф. Хіггінса [109].  

На нашу думку, саме розмежування типів атрибутивних речень на 

предикативні, ідентифікуючі та визначення є особливо важливим для 

класифікації атрибутивних дієслів та виявлення їх особливостей. В нашому 

подальшому аналізі ми будемо дотримуватися цих поглядів та наведемо 

результати наших власних досліджень на цьому тлі.  

5. Наступну спробу класифікувати атрибутивні дієслова здійснив 

мовознавець М. Ріжель, співавтор «Методичної граматики французької 

мови» (Grammaire méthodique du français) [157]. Зокрема, автор вказував на 

те, що традиційні граматики вважають лише  дієслово être та його протитипи, 

дієслова: sembler, paraître, devenir, rester і demeurer, єдиними атрибутивними 

дієсловами, що можуть утворювати атрибутивні конструкції з АД підмета. 

Саме цей дослідник проаналізував особливості вживання прикметника у 

постпозиції до атрибутивних дієслів (наприклад, дієслово partir у реченнях 

зразка: Il est parti furieux) та наголосив на недостатньому описі природи цих 

дієслів.  На його думку, навіть досить побіжний аналіз конструкцій за участі 

АД підмета дає підстави зробити висновок про наявність щонайменше двох 

типів дієслів: «опорних» та «оказіональних» атрибутивних дієслів [151, с. 

25]. М. Ріжель вважає, що вони відрізняються не лише синтаксичними 

властивостями, але й типом семантичних зв’язків, які встановлюються між 

підметом та АД у реченні. Так, наприклад, утворити речення з опорним 

атрибутивним дієсловом, яке відповідало б на запитання сomment? можливо 

лише тоді, коли дієслово виражає «прямо і однозначно атрибутивну 

предикацію буття – за допомогою дієслова être –  або модальності – за 
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допомогою дієслів sembler, paraître, avoir l'air» [151, с. 23]. Водночас такі 

дієслова, як devenir, se faire, demeurer, rester не поєднуються із запитанням 

сomment?, оскільки вони «попередньо допускають істинність чи хибність 

глибинної атрибутивної предикації» [151, с. 26].  

6. У класифікації сучасних дослідників П. Лоуверса та Е. Тоббак [123] 

було неформально виділено дві основні групи атрибутивних дієслів: 

незайменникові дієслова, з одного боку (être, devenir, faire, tomber, passer 

тощо), та займенникові, з другого (s’avérer, se révéler, se montrer тощо). 

Окремо дослідники виділили чотири підгрупи:  

1) дієслова стану: être (бути), faire (робити, здійснювати, виконувати 

певну функцію та бути віднесеним до певного класу, afficher 

(налічувати, відображати), aller (бути одягненим певним чином), vivre 

(жити, вести певний тип існування), naître (у значенні бути 

народженим з певною рисою чи характеристикою), répondre 

(відповідати), déclarer (оголошувати);  

2) дієслова зміни стану: (re)devenir (ставати (повторно ставати), rester 

(залишатися), demeurer (перебувати), passer (у значенні залишатись та 

ставати), tourner (обертатися на), virer (перетворитися на), (re)tomber (у 

значенні ставати, вимушена зміна стану); 

3) дієслова стану-фази: commencer (починати, позначати фазу стану), finir 

(завершувати, репрезентувати певну завершальну фазу стану) та finir en 

(завершувати чимось), arriver ( бути класифікованим, як Х), tomber en ( 

впасти у), partir (від’їжджати, будучи Х), (res)sortir X (вийти у стані Х, 

як наслідок певного досвіду); 

4) дієслова модальності: sembler (здаватись, видаватись), paraître 

(здаватись, видаватись), apparaître (виникати) та apparaître comme 

(виникати, як), faire (у значенні являти собою, видаватися, avoir l’air 

(мати вигляд), passer pour (мати славу), passer comme (вважатися, як), 
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poser à (слугувати прообразом), poser (вдавати прообраз), poser pour (у 

значенні мати славу Х) [123, с. 93]. 

Виходячи з основних завдань нашого дослідження – здійснити спробу 

класифікувати атрибутивні дієслова і, зважаючи на їх статус, роль, місце та 

дистрибуційні ознаки, розпочнемо із згрупування підходів до їх дослідження, 

зображаючи їх графічно (Табл. 4):  
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se lever 

(re)monter 

naître 

partir  

sortir 

(re)venir 

vivre 

être 

devenir 

faire 

tomber 

passer 

virer 

tourner 

paraître 

rester 

sembler 
apparaî-

tre 

tomder 

naître 

afficher 

vivre 

répondre 

délarer 

commen-

cer 

finir en 
arriver 

avoir 

l’air 

poser 

pour 

 

s’avérer  

se révéler 

se montrer 

se confir-

mer 

s’afficher 

s’affirmer 

se faire 

se trouver 

s’annoncer 
comme 

se donner 

comme 

 se porter 

 se feindre 

se rendre 

se 

(re)mettre 

se 

(re)trouver 

s’instaler 
s’improvi-

ser 

s’établir 

comme 

se 

(re)compo-

ser 

se vouloir 

se devoir 

se révend-

quer 

s’imposer 
comme 
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Табл.4. Типи класифікацій атрибутивних дієслів в конструкції з АД підмета 
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В процесі розробки таблиці ми спиралися на існуючі теоретико-

емпіричні засади розуміння функціонування атрибутивних дієслів у мові. 

Зазначимо, що ми погоджуємося з думкою таких мовознавців, як М. Ріжель 

[151] та М. ван Петенгем [174], насамперед стосовно їх поділу на опорні та 

оказіональні (надалі дотримуємося власних термінів: базові та 

факультативні), а також щодо розуміння природи речень, у яких вживаються 

конструкції із ними, з погляду на їх продуктивний потенціал.  

Загалом сам підхід до трактування дієслів, які вводять АД у речення, як 

до повнозначних передбачає насамперед глибинний аналіз явища 

граматикалізації у мові. Остання своєю чергою надає можливість 

усвідомлення загального рівня неоднорідності (гетерогенності) дієслів, 

кожне з яких характеризується власним профілем як щодо його 

комбінаторних властивостей, так і через обмеження, які виникають у ході 

селективного відбору поєднуваних з ним компонентів по обидва боки (як 

ліворуч, так і праворуч). Такий ступінь неоднорідності унеможливлює суто 

граматичний аналіз та однозначно виводить нас за межі простого аналізу 

синтаксичної структури речення. Звідси випливає потреба особливого 

теоретичного підходу до вивчення атрибутивних конструкцій, як визначено 

на початку нашого дослідження, зокрема йдеться про застосування теорії 

валентності, дієслівної семантики та вторинної предикації, яким буде 

присвячено розділ ІІІ цієї роботи.   

 

2.1.6. Критерії визначення ступеня «копулятивності» та їх застосування до 

атрибутивних дієслів (на прикладі дієслів підгрупи «стану»)       

Після здійсненого у розділі 2.1.5. порівняльного аналізу дослідження 

типів класифікацій атрибутивних дієслів у різних авторів та їх згрупування 

(Таблиця 5), звернімося до переліку критеріїв, які б дали підстави  віднести 

(або ні) дієслова до категорії «атрибутивних дієслів». Предметом нашого 

аналізу є найуживаніші дієслова в складі атрибутивної конструкції – дієслова 
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стану, здатні додаповнювати смисловими нюансами це поняття більшою 

мірою, ніж базове дієслово être. Ця група цікава для нас й тому, що чимало 

представників мовознавчих шкіл має неоднозначне ставлення до неї та 

потенційної можливості інших дієслів увійти до її складу.   

Зазначимо, що контекстуальний аналіз здійснювався у межах сучасного 

публіцистичного стилю, а саме було проаналізовано тексти з  електронної 

бази французьких  періодичних видань Le Monde [200] та Le Monde 

Diplomatique sur CD-ROM. Корпус становив понад 450 текстів, завдяки 

аналізу яких нам вдалося дослідити синтаксичний та семантичний профіль 

атрибутивних дієслів в межах їх вживання в публіцистичному стилі 

мовлення [24]. Ми обрали саме цей стиль мовлення, оскільки він є прикладом 

прагнення до експресії та економії мовних засобів, що й зумовлює 

використання спеціальних конструкцій, інверсій, еліпсисів, 

безсполучникових речень. Для аналізу ми спинилися на одній групі дієслів, 

яку ми умовно назвали атрибутивні дієслова «стану» та дійшли до висновку, 

що було б доречно розподілити її на відповідні підгрупи. В дисертаційному 

дослідженні, ми здійснили спробу здійснити перевірку дієслів, які входять до 

складу цих підгруп, вивчення ступеня їх «копулятивності» (атрибутивності). 

Окреслимо підгрупи базової групи атрибутивних дієслів «стану» та подамо 

відповідні приклади: 

 1. Група дієслів «входження у стан»: devenir (ставати), se faire (робитися), 

tomber (натрапляти, ставати) (96), (97):  

(96) Cet ouvrage d’un Américain inconnu, dont l’intrigue se déroule à Paris, est 

un phénomène devenu d’édition et de société [200].  

(97) 15 conseils pour se faire connaître grâce aux Digg Like! [200]. 

2. Група дієслів «стану тривалості»: rester (залишатися), demeurer 

(перебувати) (98):  

(98) Rester anonyme sur Internet, mission impossible ? [200].  

3. Група дієслів «стану видимості»: sembler (здаватися), paraître (видаватися), 
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avoir l'air (мати вигляд) та інші  (98–100):  

(98) La BMW du seigneur un titre qui pourrait sembler provocateur [200].  

(99) Le couple franco-allemand peut paraître méprisant [200].  

(100) Faites du sport sans en avoir l’air! [200].  

4. Група дієслів «характеристики»: passer pour (вважатися) (101):  

(101) Revenez sur votre décision sans passer pour une girouette [200]. 

5. Група дієслів «стану усвідомлення»: apparaître comme (здатися як), se 

montrer (видатися), s’avérer (виявитися), s’affirmer comme (утвердитися як), se 

révéler,  se (re)trouver (опинитися) (102–106):  

(102) Comment faire apparaître le nom de quelqu'un comme lien dans son statut 

facebook? [200].  

(103) Ce qui n’empêche pas les économistes de l’OCDE de se montrer plus 

pessimiste sur l’évolution de la croissance à court terme [200].  

(104) Le péché de Serrano est de s’affirmer comme créateur chrétien [200].  

(105) Affaire DSK – Me Brafma: «Les accusations vont se révéler fausses» [200].  

(106) De surcroît, l’économie se retrouve plus affaiblie que jamais [200]. 

Для унаочнення перевірки, зупинемось на вивченні особливостей 

функціонування трьох із вищеподаних груп (стану «тривалості», стану 

«видимості» та стану «усвідомлення»), оскільки, на наш погляд, саме на них 

цікаво було б перевірити низку критеріїв для визначення ступеня їх 

«копулятивності». Узагальнюючи такі відомі з них, як: обов’язкова наявність 

атрибутивного додатка підмета,  узгодження  в роді та числі з підметом АД 

підмета, вираженого прикметником, і прономіналізація АД підмета 

займенником le, перевіримо на нашому корпусі прикладів слушність 

застосування таких критеріїв: 

- нереференційний характер АД підмета (анафоричні посилання); 

- блокування переходу у пасивний стан; 
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- взаємозамінність з іншими атрибутивними чи частково атрибутивними 

дієсловами; 

- можливість розчленування та дислокації атрибутивної конструкції; 

- виключення можливості вживання безособового підмета il у складі 

іменної синтагми при прикметниковому чи іменниковому АД; 

- наявність однакових категорій конституентів, які вживаються  в 

атрибутивних конструкціях з être.  

 Розпочнімо з перевірки відповідності цих груп дієслів 

характеристикам, згідно з поданими критеріями, враховуючи усі можливі 

дієслова, зокрема оказіональні атрибутивні комплекси. Застосуємо дані 

критерії до обраних відповідних дієслів згаданих підгруп («стан тривалості»: 

rester (залишатися), demeurer (перебувати); «стан видимості»: sembler 

(здаватися), paraître (видаватися), avoir l’air (мати вигляд); «стан 

усвідомлення»: apparaître comme (здатися як), se montrer (видатися), s’avérer 

(виявитися), s’affirmer comme (утвердитися як) та se révéler (виявитися).  

 Насамперед уважаємо слушним, що їх прототипне атрибутивне 

вживання у всіх випадках птребуватиме наявності АД, узгодженого у роді і 

числі із підметом:   

(107) Mardi soir aux États-Unis, la Fed s’est montrée divisée sur les solutions à 

apporter pour doper la reprise économique [200].  

(108) Pour une fois, l’improvisation paraît encore plus hasardeuse en Amérique 

qu’elle ne l’est en Europe [200].  

(109) Au passage, les locaux sont restés inoccupés toute la dernière décennie 

[200]. 

За нашими спостереженнями, інші типові характеристики 

атрибутивних дієслів також виявляються дієвими для досліджуваних дієслів: 

вони не є референційними, про що свідчить неможливість анафоричних 

посилань. Ті з них, що вживаються лише у формі зворотних дієслів не 

можуть переходити у пасивний стан (110):  
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(110) Ces derniers avaient fini par faire prévaloir leurs intérêts, et la Russie s’est 

montrée un partenaire dur en affaires lors de la négociation des prix, mais d’une 

grande fiabilité [200]. 

  Щодо взаємозамінності з іншими атрибутивними дієсловами, то, 

відзначимо, що дієслова групи «видимості» є цілковито взаємозамінними і 

можуть вживатися в синонімічних комбінаціях (110), (112):   

(111) La BMW du seigneur un titre qui pourrait sembler (paraître) provocateur 

[200].  

(112) Le couple franco-allemand peut paraître (sembler) méprisant [200].  

Подібного висновку можна дійти й стосовно групи «стан тривалості», 

лише з тим зауваженням, що вживати дієслово demeurer замість rester 

доречніше у вишуканому товаристві, оскільки воно належить до високого 

стилю мовлення (Французька Академія) (113):  

(112) Malgré les évolutions et les découvertes, il est demeuré l'un des spécialistes 

du domaine [200]. 

 Стосовно групи дієслів стану «усвідомлення», то, можна підтвердити 

їх взаємозамінність лише певною мірою, адже семантично їх наповнення все 

таки надає певні нюанси смислового навантаження, що й впливає на 

можливості їх вживання у подібних конструкціях. До прикладу, зважаючи на 

конотаційне значення займенникових дієслів s’avérer та se révéler «виявитися 

істинним, правдивим», слід пам’ятати, що таке вживання призводить часто–

густо до непорозумінь, плеоназмів і суперечностей. Ось чому важливо 

звернути увагу на їх вживання разом з такими прикметниками, як vrai 

(плеоназм), faux, erroné (протиріччя) або exact (повторення). В цьому випадку 

бажано замінити такі дієслова на їх синоніми (114), (115):  

(114) Le témoignage est apparu vrai (замість s’est avéré vrai: плеоназм) [24, 

с.139];  

(115) La liste de ses biens s’est révélée erronée (замість s’est avérée erronée: 

протиріччя) [24, с.139]. 
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 На основі попереднього аналізу дієслів групи стану відповідно до 

критеріїв визначення ступеня їх копулятивності, можна дійти висновку, що  

вони не є референтними, не можуть переходити у пасивний стан, їх 

прототипне атрибутивне вживання у всіх випадках вимагатиме наявності АД, 

узгодженого у роді і числі із підметом, передбачають можливість 

прономіналізації АД займенником le і є частково взаємозамінними у межах 

однієї групи. Атрибутивні дієслова стану усвідомлення можуть бути 

взаємозамінними лише до певної міри, адже їх семантичне наповнення все 

таки надає певні нюанси смислу, що впливає на можливості їх вживання у 

подібних конструкціях, уникаючи плеоназмів, непорозумінь і суперечностей. 

 Спираючись на вищесказане можемо ствердити слушність згаданих  

критеріїв визначення ступеня копулятивності низки дієслів, які можуть 

утворювати атрибутивні конструкції за участі АД підмета: їх застосування 

водночас надає можливість перевірки приналежності тих чи інших дієслів до 

категорії атрибутивих та підкреслює лише властиві їм особливості такою 

мірою, що не залишається жодних сумнів у підставах для їх віднесення до 

окремої категорії дієслів у граматичній системі французької мови.   

 

2.2. Структурно-семантичні передумови предикативного потенціалу 

атрибутивного додатка (не)прямого додатка 

2.2.1. Критерії визначення граматичної категорії АД (не)прямого додатка, 

його місце та роль у реченні   

Атрибутивний додаток (не)прямого додатка (далі АД додатка) є 

елементом синтактико-семантичної структури речення, який найчастіше 

вживається з перехідними дієсловами й утворює відносини предикативності 

між основою вираження та дієслівним присудком.У традиційній французькій 

граматиці функція АД додатка (attribut du complément d’objet або attribut de 

l’objet) загалом схожа до функції АД підмета (див. 2.1.).  
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З опертям на особливості структурних напрямів у сучасному 

мовознавстві, розглянемо детальніше кожен із критеріїв й звернемо увагу на 

особливості трактування категорії АД додатка у складі типового 

французького речення, яке містить атрибутивну конструкцію.   

За класичного підходу до аналізу граматичних явищ у мові, для 

виявлення особливостей та відмінностей між ними, загалом застосовуються 

методи їх ідентифікації та критерії для перевірки їх ролі у реченні. В межах 

цього підходу часто йдеться про застосування трьох із них, а саме про 

прономіналізацію (заміну на займенник), перестановку частин речення та 

перифраз.  

З огляду на те, що АД додатка можна легко сплутати з епітетом, 

оскільки він розташований безпосередньо після прямого додатка у реченні 

(особливо, коли йдеться про прикметник), буде слушним застосування цих 

критеріїв. Так, в процесі прономіналізації АД додатка, має місце така 

закономірність: якщо прикметник залишається у постпозиції до дієслова, 

йдеться про атрибутивний додаток, а не про епітет, як у реченні: Elle a les 

yeux bleus –––> Elle les a bleus, де прикметник bleus є АД додатка.  

Іншим критерієм є перестановка, зокрема прикметника: якщо його 

можна поставити перед іменником, то він виконує функцію епітета (116), 

якщо ж прикметник можна поставити перед усією іменниковою синтагмою, 

то йдеться про АД додатка (117). 

(116) Іl a rendu son discours ennuyeux –––> Іl a rendu son ennuyeux discours. 

(117) Іl a rendu ennuyeux son discours. 

 Щодо третього критерію – перифразу, то завдяки його застосуванню 

можна виявити семантично неподільні конструкції, наприклад, вживання 

базових атрибутивних дієслів, про що мовитиметься нижче (див. 2.1.4.)    

Зазначимо, що нерідко виявлення АД додатка викликає певні 

складнощі, зокрема йдеться про відмінності між АД підмета та АД додатка, 

що пов’язані з низкою чинників (зокрема семантичних), які важко 
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встановити під час застосування лише формальних методів перевірки. Це 

слушно доводить французький мовознавець М. Аріве [51], який вказує на 

таке: «Жоден формальний характер не дає змоги розрізнити функцію 

атрибутивного додатка підмета та атрибутивного додатка; це передусім 

пояснюється тим, що система відносних та особових займенників спроможна 

надати єдину форму як для підмета, так і для додатка» [51, с. 244].  

Представники англосаксонської лінгвістичної традиції Г. Боннард [60] 

та К. Тогебі [167] також дотримувалися цієї думки, пояснюючи характер цих 

складнощів відмінностями радше семантичного характеру, ніж 

особливостями синтаксичного вираження: «Єдиною відмінністю між 

атрибутивним додатком підмета та атрибутивним додатком прямого додатка 

є відмінність у змісті» [60, с. 156]; «Номінальна частина присудка може бути 

як додатком, так і атрибутивним додатком, обидві можливості є 

взаємовиключними і тому природним було би їх однаково характеризувати» 

[167, с. 104].  

Відповідно до структуралістського підходу, сукупність 

розпізнавальних ознак певного елемента у мові виявляється через перевірку 

його опозицій з іншими елементами в межах парадигматичного класу та в 

синтагматичній послідовності. Однак, трапляються базові відмінності між 

АД підмета та АД додатка, на які звертає увагу М. Гревіс [95]: 

 атрибутивна конструкція «атрибутивне дієслово + АД додатка» 

реферує до (не)прямого додатка у реченні; 

 дієслова, що вводять АД додатка в речення відрізняються від тих, що 

вживаються у межах конструкції «атрибутивне дієслово + АД 

підмета»; 

 іменник чи прикметник, вжиті у функції АД додатка, узгоджується в 

роді і числі з прямим додатком у реченні;   

 серед вжитих у цій функції синтагм, окрім прикметникових, мають 

місце також іменникові та прийменникові [95,  с. 462–466].  
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Згідно з вказаним підходом, дієслівна синтагма речень зразка (118) 

аналізується за тричленною схемою: GV →V + N + X, де GV – дієслівна 

синтагма,  V – дієслово, N – прямий додаток і X – АД додатка, що має 

подвійну властивість [95, с. 457].  

Звідси випливає можливість двозначного розуміння типового речення 

(118), оскільки можливе віднесення прикметника étrange як до категорії 

епітета (118'), так і до категорії АД додатка (118''). Розглянемо змодельовані 

нами приклади (118–118''):  

(118)  Il a trouvé cette attitude étrange. 

(118')  Il a trouvé cette étrange attitude – Il l’a trouvée. 

(118'') Il a trouvé étrange (cette attitude) – Il l’a trouvée étrange. 

З синтаксичного погляду, у таких конструкціях з АД додатк елемент X 

зберігає з додатком N те саме референтне відношення між АД підмета та 

підметом у відповідних реченнях із структурою: N – être – X. Таким чином, 

доречним буде застосування саме критерію перефразу, який дає змогу 

остаточно трактувати речення (118) як другий варіант (119), оскільки 

можливе еквівалентне вживання схожого за змістом дієслова trouver (trouver 

= découvrir): 

(119) Il l’a découvert étrange.  

М. Гревіс [95] також зазначає, що більша частина перехідних дієслів 

загалом може формувати АД додатка за допомогою пасивної форми (120–

122): 

(120) On considère l'avion comme perdu [95, с. 463]. 

(121) Il l’a traité de lâche [95, с. 463]. 

(122) On l’a choisi/désigné comme président de séance [95, с. 464]. 

 Щодо місця АД додатка у синтаксичній структурі речення, то він 

зазвичай вживається після прямого додатка у таких випадках: 

 якщо два елементи є приблизно однакової довжини (123–125): 

(123) Elle a les cheveux blonds [186]. 
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(124) Il a rendu sa femme malheureuse [186]. 

(125) J’ai gardé ma volonté intacte [203, с. 168]. 

 коли додаток виражений особовим або відносним займенником (126):  

(126) Je la crois malade. 

 коли додаток і АД додатка є складними синтагмами (127): 

(127) Le sentiment de l’absurde rend le meurtre au moins indifférent et, par 

conséquent, possible [183, с. 57]. 

 До того ж у граматиці Le Bon Usage [95] відзначено, що у межах 

структури: N – être – X трапляються випадки, коли елемент Х (АД додатка) 

може розташовуватися й перед елементом N, тобто додатком у реченні. Це 

можливо за таких умов: 

 коли АД додатка достатньо розгорнутий та коли він виражений 

додатковим підрядним реченням чи інфінітивною конструкцією (128):  

(128) Ces rencontres me faisaient trouver encore plus beau un monde qui fait 

encore croire sur toutes les routes campagnardes des fleurs à la fois singulières et 

communes [204, с. 479]. 

 за вживання прикметника для уникнення його сприйняття як епітета та 

для надання більшої чіткості реченню (129–131):   

(129)  J’étais disposé à juger cette sagesse incomplète [207, с. 523]. 

(130) Il appelle Julie sa tante [186]. 

(131) Je considère Pierre mon ami [186]. 

 стилістично, в неформальному стилі мовлення та в просторіччі (132), 

(133):  

(132) Elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde [184, с. 123]. 

(133) Méprisable,  elle me jugea définitivement [184, с. 205].  

Наступним формальним підходом до аналізу мовних одиниць є 

дистрибутивний аналіз, в якому поняття дистрибуції є фундаментальним. 

Провідним методом цього підходу є сегментація  для виділення його окремих 

складових частин. Класифікація мовних одиниць у дистрибутивному аналізі 
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здійснюється загалом через застосування двох основних критеріїв аналізу: 

субституції (1) та редукції (2), які дають змогу абстрагуватися від 

семантичного компонента. Застосування згаданих критеріїв у дослідженні 

особливостей атрибутивних конструкцій, з участю АД додатка виявляє так: 

(1) Субституція – метод, за допомогою якого відбувається 

перегрупування мовних одиниць у парадигми згідно з їх морфологічним 

класом, для виявлення можливості їх взаємозаміни. Застосування цього 

критерію в процесі аналізу речень, які містять АД додатка (134) та (135), 

виявило, що вони мають однакову структуру: SN1 + SV + SN2, де SN1– 

іменна синтагма підмета, SV – дієслівна синтагма, SN2 – іменна синтагма АД 

додатка.   

(134) Les etudiants trouvent cette règle importante [186].  

(135) L’enfant cache son jouet perdu [186].  

 Проте зовнішня подібність цих речень не дає змоги проаналізувати 

граматичну природу його складових частин та виявити фундаментальну 

різницю між реченнями (134) та (135). Так, під час застосування критерію 

перестановки, речення (134) містить практично еквівалентний субститут  у 

вигляді (134'), водночас у реченні (135) такий метод призведе до втрати 

граматичної форми і, як наслідок, змісту (135').  

(134') Les étudiants trouvent important cette règle. 

(135') *L’enfant cache perdu son jouet.  

 Отже, можемо дійти висновку, що загалом формальний критерій 

субституції не здатен виявити двозначності у трактуванні речень з АД 

додатка (134). Таке тлумачення свідчить по наявність прямого зв’язку із 

семантичним навантаженням дієслова у складі дієслівної синтагми SV, яке 

своєю чергою  впливає на розуміння значення прикметникової синтагми 

елемента SN2 у складі конструкції SN1 + SV + SN.  

(2) Редукція – метод синтаксичної трансформації, який виявляє 

синтагматичні зв’язки між граматичними одиницями. Під час  застосування 
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цього критерію перевірки вдаються до відкидання певної синтагми у такий 

спосіб, щоб речення не втратило своєї граматичної форми. Проаналізуємо 

речення з АД додатка (136) та (137), відкинемо прикметникову синтагму.   

(136) L’enfant a les yeux bleus.–––>  (136') L’enfant a les yeux.  

(137) Ses camarades l’estiment sage.–––> (137') Ses camarades l’'stiment.  

 Речення (136') має вигляд незавершеного, й загалом можна піддати 

сумніву його змістове навантаження. Натомість, у реченні  (137') видається, 

що смисл дієслова змінився, оскільки семантичне наповнення дієслова 

відрізняється, залежно від того, чи речення містить додаток, чи атрибутивний 

додаток: у реченні (137) дієслово estimer вжите у значенні «вважати», а в 

реченні (137') у значенні «поважати». Отже, від атрибутивної форми у 

реченні (137) ми перейшли до неатрибутивної у реченні (137'), оскільки 

прикметникову синтагму було відкинуто.  

 Необхідно зазначити, що дані приклади ілюструють також наявність 

двох підкласів АД додатка: з базовоми дієсловами (136) та з 

факультативними дієсловами (137). Цей розподіл насамперед виявляє 

беззаперечну залежність тлумачення атрибутивних речень від семантизму 

того чи іншого атрибутивного дієслова.  

 Загалом відзначимо, що вказаний метод дає змогу виявити синтаксичні 

особливості, а також спільні та відмінні ознаки граматичних одиниць; однак 

за глибшого аналізу, все ж вирішальним виявляється семантичний 

компонент.  

 Завершуючи огляд критеріїв для аналізу АД додатка в граматиках 

стуктуралістського та дистрибутивного напрямів у працях мовознавців, 

зазначимо, що такі типи граматичного аналізу зводяться до суто 

формального підходу й визначають функцію додатків дієслова згідно з 

принципами зв’язку між центром дієслівної групи й елементами, що входять 

до його оточення. Проте, на нашу думку, для того, щоб взяти до уваги 

водночас два плани вираження – синтаксичний та семантичний, слід 
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вочевидь перейти до застосування об’єктивних та широкопланових  методів, 

які розглядаються у межах генеративно-трансформаційного підходу та 

аналізу АД у контексті вторинної предикації.  

В процесі аналізу методів для визначення особливостей 

функціонування АД у французькій мові будемо виходити з того, що 

структуралістський підхід звертався насамперед до форми висловлення, тоді 

як за генеративно-трансформаційного підходу, увага дослідників 

зосереджується на обґрунтуванні змісту для вибору форми.  

У розділі І нашого дослідження подано ширший аналіз згаданого 

підходу, зокрема представили дослідження дієслівної синтагми в реченнях, 

які містять АД, які запропоновані Ж. Дюбуа та Ф. Дюбуа-Шарль’є [82] (див. 

1.2.5.). Однак, аналіз стосувався радше конструкцій з АД підмета, а щодо 

особливостей побудови та функціонування дієслівної синтагми в реченнях з 

АД додатка, то було б слушно надати їх представлення власне у цій главі. 

Так, окрім її розчленування та структурного аналізу її компонентів (див. 

схема 1), дослідники Ж. Дюбуа та Ф. Дюбуа-Шарль’є [82, с. 75] окремо 

проаналізували саме дієслівний компонент, виділяючи, зокрема, такі його 

категоріальні риси: [+tr] (перехідне дієслово) або [-tr] (неперехідне дієслово) 

[+attr] (атрибутивне дієслово) або [-attr] (неатрибутивне дієслово). 

Для наочності проаналізуємо подане вище речення (134), яке містить 

АД додатка. В ньому виявляємо те, що дієслово trouver характеризується 

водночас двома рисами: [+tr] та [+attr]. Подібними до нього властивостями 

наділені також інші дієслова, наприклад: croire, juger, penser, considérer, 

estimer, vouloir, donner, prêter, manger, pardonner, boire, puiser, однак інші 

дієслова не поєднуються з АД додатка. Відповідно до запропонованої схеми, 

питання виділення категоріальних рис дієслів можна піддати сумніву, 

оскільки згідно з поданими характеристиками важко окреслити вичерпний 

перелік дієслів, які можуть вводити АД додатка у речення. Насамперед це 
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пояснюється тим, що їм притаманні різні дистрибуційні та трансформаційні 

властивості (див. 2.1.4.).  

Застосування двох наступних критеріїв – супресії (усунення) та 

дислокації (розчленування), доводить наявність тісного зв’язку між 

прикметниковою синтагмою і дієсловом. Виходячи з такого структурного 

представлення: SN1 + SN2 + (V + SA), проставлення дужок вважається 

позначенням обов’язкового елемента атрибутивної конструкції. Застосування 

критерію супресії (усунення) передбачає відкидання одного з елементів 

речення без порушення граматичної форми. Цей критерій дає змогу 

перевірити, чи здійснює той чи інший елемент головну або факультативну 

функціональну роль у реченні. Перевіримо речення (138) і (139) і застосуємо 

вказаний критерій: 

(138) Cette maladie l’a rendu nerveuse [186]. 

(138') Cette maladie l’a rendu.  

(139) Ce chemin, je l’estime impraticable [186].  

(139') Ce chemin, je l’estime.  

Відразу стає помітним, що відкидання прикметникових синтагм 

nerveux та impraticable спричиняє суттєві зміни на смисловому рівні речення. 

Своєю чергою можемо зробити висновок, що передусім це пояснюється тим, 

що саме вживання дієслів rendre та estimer не передбачає супресії  додатків, 

які вживаються поряд із ними, тому застосування цієї трансформації 

призводить до порушення граматичної форми речення.  

Тут важливе також й те, що дієслово rendre у реченні (138) є 

каузативним, однак  після трансформації у речення (138'), воно перестає ним 

бути. Що ж стосується дієслова estimer, то тут спостерігаємо певний 

семантичний зсув, оскільки від значення близького до дієслова juger 

(вважати, оцінювати) у реченні (139) воно переходить до значення дієслова 

aimer (подобатися, поважати) у (139'). Таким чином, ці приклади 
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засвідчують, наскільки важливим є взаємозв’язок між додатком та дієсловом, 

навіть до зміни значення останнього.  

Згідно з теорією валентності, яку ми визначили як одну з вихідних у 

нашому дослідженні, синтаксична структура речення визначається 

здебільшого граматичною властивістю слів, які входять до його складу, 

зокрема, йдеться про синтаксичні й семантичні валентності слів. Останні 

формують ті мовні одиниці, які можуть вступати зі словами у відносини 

безпосередньої залежності. Так, у прикладах (138) та (139) дієслова 

поєднують у межах їхньої ієрархічної залежності, сукупності валентностей  

синтагми підмета, синтагми додатка та синтагми АД додатка. Як наслідок, на 

думку Л. Теньєра [43, с. 252], застосування супресії впливає на глобальний 

смисл речення, оскільки це стосується всього актантного вузла.   

Своєю чергою застосування критерію дислокації у реченнях, які 

містять АД додатка, призводить до функціональної зміни, наслідки якої 

подібні до результатів застосування першого трансформаційного критерію –

супресії.  

(138'') Cette maladie l’a rendu, nerveuse. 

(139'') Je l’estime, impraticable, ce chemin.  

Застосування згаданого критерію для поданих вище прикладів (138) та 

(139) дає підставу констатувати, що як наслідок отримано граматично   

невірні конструкції (138'') та (139''). Звідси випливає, що у реченнях, які 

містять атрибутивне дієслово та АД додатка, не можна відокремити 

прикметникову синтагму, оскільки це призводить до суттєвого порушення 

змісту речення на актантному рівні.  

Таким чином, доходимо висновку, що атрибутивні конструкції містять 

складові елементи, які не можуть бути ні усунені, ні дислоковані, що 

остаточно підтверджує наявність специфічної функціональної ролі кожного з 

них. Зокрема йдеться про елементи, які є складовими частинами конструкції: 
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SN1 – SV (V – SN2 – X), де SN1 – іменна синтагма підмета, SV  – дієслівна 

синтагма, яка містить V – дієслово, SN2 – додаток, X – АД додатка.   

  

2.2.2. Особливості граматичної природи атрибутивного додатка (не)прямого 

додатка 

У дослідженні граматичної природи АД додатка передусім слід 

відзначити, що він позначає відносини кореферентності з додатком у реченні. 

На думку таких авторів, як М. Гревіс [95] та М. Ріжель [151], в сучасному 

французькому реченні АД додатка зазвичай виражений іменником (власним 

або загальним), прикметником (у тому числі дієприкметником минулого 

часу), займенником, прийменниковою синтагмою, прислівником, рідше – 

підрядним реченням та інфінітивом (140–149). Для унаочнення представимо 

кожен з варіантів прикладами:  

1) АД додатка, виражений власним або загальним іменником:   

(140) Tout le monde l’appelait la petite princesse [186]. 

2) АД додатка, виражений прикметником: 

(141) On l’a nommé président général [186]. 

(142) Les élèves estiment les manuels très utiles [186]. 

3) АД додатка, виражений дієприкметником минулого часу: 

(143) Je trouve cette fille abattue par tant de travail [186]. 

4) АД додатка, виражений займенником:  

(144) Je la considère comme celle qui est la plus appliquée parme nous [186]. 

(145) Le président l’a nommé premier-ministre [186]. 

5) АД додатка, виражений прийменниковою синтагмою: 

(146) Nous considérons comme un aveu, ton silence [186]. 

6) АД додатка, виражений прислівником: 

(147) Le voulez–vous ainsі?[186].  

7) АД додатка, виражений підрядним реченням: 

(148) Nous le voyons qui rigole [186]. 
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8) АД додатка, виражений інфінітивом або інфінітивним зворотом: 

(149) Vous appelez cela faire confiance! [186].  

Ще одним варіантом граматичної конструкції з АД додатка є його 

поєднання з дієсловом avoir (150) та в сталих дієслівних зворотах, таких як: 

avoir beau, avoir court, avoir facile/difficile de/à faire, avoir bon/ 

meilleur/mauvais (de) faire (151–154), які радше належать до оказіоналізмів та 

регіоналізмів [95, с. 461]:  

(150) J’ai ma voiture qui ne marche plus [186]. 

(151) M. Mitterrand et Smidth ont beau avoir peu d’atomes crochus, ils ont bien 

compris la nécessité de se donner la main [200]. 

(152) Il a plus court  d’agir ainsi [186]. 

(153) Il a eu facile de me reprendre ces bibelots [186]. 

(154) De ce temps-là, on a meilleur de rester à l’abri sous une remise que de 

séchiner en plein soleil [186]. 

Під час аналізу особливостей граматичної природи АД додатка 

насамперед слід звернути увагу на те, що є певні розбіжності у думках 

лінгвістів щодо питання можливостей його заміщення у реченні. Загалом 

ідеться про прикметникове вживання  займенника tel та відносного 

займенника que, які цікаві для аналізу оскільки власне у цих конструкціях 

з’являються тісні предикативні зв’язки, зокрема, проявляється вторинна 

предикація. Розпочнемо з твердження М. Гревіса, який зазначає: 

«Займенники бувають АД додатка рідше, ніж АД підмета» (155) [95, с. 460]. 

(155) Tu m’accuses d’être brutal et tu fais tout ce que tu peux pour me le rendre 

encore davantage [190].  

Проте дослідник побіжно вказує: «Заміщення може відбуватися за 

допомогою інших засобів, до прикладу займенниками tel і quе, та завдяки 

вживанню питальних займенників qui, comment» [95, с. 461].  

Розглянемо детальніше займенник tel в його прикметниковому 

вживанні поряд із відносним займенником que в атрибутивних конструкціях, 
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звертаючись до праць М. Ріжеля [155] та К. Бланш-Бенвеніст [57]. М. Ріжель,  

аналізуючи особливості конструкції tel…que, вказує на те, що «АД додатка, 

який «позбавляється» прямого зв’язку з атрибутивним дієсловом, утворює 

конструкцію tel que + SN, аналіз якої становить певні складнощі» [155, с. 88 ]. 

Загалом, він звертається до латинського звороту talis... qualis та наголошує на 

тому, що саме прикметник tel покликаний позначати поняття «стану», 

враховуючи попереднє існування ко-референтного підмета. Очевидно, у 

прикладах, поданих дослідником (156–158), йдеться про виявлення 

предикативних зв’язків, оскільки цю конструкцію можливо розділити на 

складові: quel = qu’il est = en l’état  (який = який він є = в якому стані):    

(156) Ces vieilles rues, je les ai retrouvées telles quelles (= inchangées: незмінні) 

[155, с. 88].    

(157) Cette histoire, je vous la raconte telle quelle (= sans rien y changer  не 

змінюючи нічого)  [155, с. 89]. 

(158) II m’emprunta un livre non coupé qu'il me rendit tel quel (= sans l'avoir 

coupé: не розрізаючи) [155, с. 89]. 

Зазначимо, що конструкція tel..quel є літературним, проте досить 

архаїчним зворотом, в якому сама граматична природа першого елемента tel 

є неоднозначною. Загалом іменникова синтагма вводиться безпосередньо 

займенником tel і є результатом процесу еліпсиса. Під час аналізу речення 

(159), (159') та (159''), яке містить АД підмета, виражений іменником, 

спостерігаємо, що цей процес може бути поступовим: від вихідної фрази, 

через проміжну і до максимального еліпсиса. У дослідженні природи 

елемента tel цікаво було б проаналізувати процес узгодження, яке, дає змогу 

надати іменниковій синтагмі ознак роду та числа в межах атрибутивної 

конструкції, як за участі підмета, так і додатка.  

(159) Sa voix claque, tel(le) que claque un fouet [182, с. 92]. 

(159') Sa voix claque, tel(le) qu’un fouet. 

(159'') Sa voix claque, tel(le) un fouet. 
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   Так, у вихідному реченні (159) елемент tel(le) як прикметник за своєю 

граматичною природою, повинен  бути узгодженим з іменниковою групою sa 

voix жіночого роду: tel –––> telle. Водночас, він є антецедентом (основою) 

відносного займенника que, який своєю чергою вводить іменну синтагму 

чоловічого роду un fouet. Якщо застосувати прийом перестановки: Tel que 

claque un fouet, sa voix claque, то стає зрозумілим, що домінантний вплив на 

елемент tel чинить жіноча синтагма, а  отже, узгодження буде доречним. У 

проміжному реченні (159') ситуація дещо інша, оскільки дієслово claquer 

опускається і займенник que  втрачає функцію АД, зливаючись з іменною 

синтагмою, перебирає функції порівняльного ступеня прикметника. В цьому 

випадку tel(le),є єдиним змінним елементом у реченні і є підстави для його 

узгодження з іменною синтагмою підмета. Це узгодження в ситуації 

структурної реорганізації слугує ознакою того, що на будь-якому її етапі 

елемент tel(le) є атрибутивним додатком.  

Отже, можемо зробити висновок, що тенденція узгоджувати tel з 

членом речення, до якого він належить (займенник que або іменникова 

синтагма), явно доводить те, що саме він є прикметниковою проформою 

атрибутивного додатка у реченні.  

Стосовно особливостей узгодження конструкцій з АД додатка, то 

наведемо твердження М. Гревіса [95] та лексикографа Ж. Жіроде [93], які 

вважають «бажаним» узгодження атрибутивного додатка з іменником, що 

йому передує. Очевидно, що таке узгодження морфологічного плану 

підкреслює наявність референтного зв’язку між конституентами. Отже, воно 

відображає характеристику референта іменної синтагми додатка у реченні. 

Можливість його прономіналізаії за допомогою, зокрема займенників tel та 

que, як прототипів самого АД додатка, дає змогу однозначно відрізнити його 

від епітета.  

К. Бланш-Бенвеніст [57], на працю якої ми посилаємося на початку цієї 

глави, проаналізувала речення, що містять зворот tel ... quel, та дійшла 
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висновку, що в усіх реченнях, які його містять можлива підстановка 

відповідної еквівалентної парадигми займенників прямого додатка le / la / l’ / 

les (160), (161): 

 (160) Je prie le bon Dieu de le bénir, et de le rendre tel qu’il doit être pour faire 

votre bonheur et pour assurer le sien [57, с. 54].  

(161) Je l’ai retrouvé tel qu’il était il y a dix ans [57, с. 55]. 

Ми погоджуємось з цим і зазначимо, що дослідження питання 

заміщення АД додатка в реченні дало  змогу виявити однозначну кореляцію 

між явищем прономіналізації та виявленням особливостей його граматичної 

природи, відзначаючи в такий спосіб наявність предикативних зв’язків. 

Важливим виявилося також те, що згадана риса є однією з вирішальних для 

встановлення відмінностей між АД додатка та епітетом і дає підстави 

виправдати його статус як одного, з ключових елементів синтаксичної 

структури.  

 

2.2.3. Типологія конструкцій з участю АД (не)прямого додатка  

Традиційне визначення АД (не)прямого додатка вказує на те, що він 

позначає відносини, які виражають ствердження щодо певної якості чи 

властивості додатка у реченні. М. Гревіс [95] зазначає, що «зазвичай, АД 

додатка будується безпосередньо без прийменників» та наводить низку 

прикладів безпосереднього поєднання дієслова та АД додатка, в межах 

атрибутивної конструкції. Зокрема, він звертає увагу на такі типові 

конструкції, як: penser malade, avoir nom, trouver agréable, mettre enceinte, 

rendre mort. Для деяких з них подається також й історія походження, як, 

наприклад, останнього виразу rendre mort, вживання якого сягає ще часів 

написання «Пісні про Роланда» (733р.) і до XVII ст., попри критику 

граматистів (162): 

(162) Pourquoy cette narration? – C’est pour vous rendre instruit de ma 

précaution [95, с. 465]. 
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(163) De votre esprit la naїve princesse / Me rends surpris [95, с. 465]. 

 Щодо конструкцій з іншими дієсловами, то М. Гревіс додає таке: «В 

низці творів письменників можна пбачити конструкції з АД прямого додатка, 

але вони мають здебільшого оказіональний характер» [95, с. 464].  Зокрема 

йдеться про такі, як craindre blessé, représener coquette, se feindre absent тощо.  

Другий тип конструкцій з АД додатка, про які згадується у граматиці 

Le Bon usage, це ті, які формуються за допомогою прийменників: 

• à,  в конструкціях за моделлю prendre à partie, prendre à témoin; 

• de, в поєднанні з дієсловами traiter і qualifier; 

• en з дієсловами changer, ériger, transformer, tourner, poser; 

• pour поряд із дієсловами accepter, avoir, choisir, désigner, donner, laisser, 

prendre, reconnaître;  

• comme, стосовно якого М. Гревіс коментував щодо можливості його 

частого поєднання з багатьма дієсловами, особливо в письмовому регістрі 

мовлення [95, с. 467]. 

Різноманіття форм, якими представлені конструкції за участі АД 

(не)прямого додатка та, особливо, їх продуктивний потенціал, на жаль, не 

достатньо розглянуто в повному обсязі. Саме тому в межах нашої роботи 

вважаємо за доцільне поглибити вивчення питання типології конструкцій з 

АД (не)прямого додатка, беручи до уваги особливості селективного відбору 

класу іменної синтагми АД додатка (SN2). Як вихідні тези для аналізу ми 

обрали загальну класифікацію атрибутивних речень Ф. Хіггінса і дві теорії – 

врахування статусу референта та актуального членування речення 

представників бельгійської школи. Доцільно також вивчити їх з погляду 

теорії предикації в контексті нашого дослідження  атрибутивних 

конструкцій.  

Передусім розглянемо особливості типології атрибутивних речень та 

врахуємо аналіз статусу референта. У підрозділі 2.1.4 ми вже зверталися до 

класифікації Ф. Хіггінса [109], який виділив чотири основні типи 
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атрибутивних речень: предикативні, оцінкові, ідентифікуючі та визначення. 

Нагадаємо, що, на думку дослідника, виходячи з типу номінальної синтагми 

SN2 у конструкції SN1 + SV + SN2, де SN1 – іменна синтагма підмета, SV – 

дієслівна синтагма та SN2 – іменна синтагма АД додатка, можна виділити 

речення, в яких інформативна структура не є маркованою (через відсутність 

детермінанта); такі типи реченнь належать до суто предикативного типу; ті, у 

яких унаслідок уживання АД вноситься нова інформація (неозначена іменна 

синтагма) – речення ідентифікуючого типу; речення, в яких вживається 

означена іменна синтагма, віднесені до специфікуючого типу; визначеннями 

автор класифікації називає ті речення, які містять підмет, зазвичай 

виражений вказівним займенникам ce (див. 2.1.4.).  

В подальших лінгвістичних дослідженнях типологію Ф. Хіггінса було 

неодноразово переосмислено, зокрема лінгвістами бельгійської школи          

Е. Тоббак [166] та М. ван Петенгем [174], за поєднання двох теорій – 

врахування статусу референта та актуального членування речення.  

Зазначимо, що стосовно теорій актуального членування речення також 

наявні різні погляди поряд з класичним тема-рематичним поділом. Так, у 

працях різних авторів трапляються такі терміни: топік і фокус (М. Холідей) 

[99]; вихідна точка і ядро (В. Матезиус) [41]; основа і предикативна частина 

(І.П. Распопов) [40]; топік і коментар (Ш. Лі та С. Томсон [126], Е. Тоббак 

[166]). 

 Якщо порівняти класичні терміни теми і реми з поняттями топік і 

коментар, які пропонують вказані дослідники, то, додамо, що їх передусім 

розрізняє взаємодія між різними рівнями аналізу та дискурсивна площина, на 

яку вони орієнтовані. Представниця сучасної бельгійської школи Е. Тоббак 

[166] здійснює спробу переглянути підхід до традиційного тема-рематичного 

підходу, з погляду аналізу речень, які містять АД (не)прямого додатка. 

Мовознавиця пропонує нові терміни: un topique prototypique continu – 

прототипний неперервний топік та un topique nouveau (ou discontinu) – новий 
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топік (або переривчастий) топік та твердить, що: «Для конструкцій з АД 

додатка характерним є те, що підмет являє собою або прототипний 

неперервний топік або новий топік, виходячи з існування певних 

кореляційних зв’язків між когнітивним статусом референта, його 

синтаксичною формою та потенційною можливістю референта 

функціонувати в обох формах» [166, с. 54].  

Таким чином, висунута гіпотеза про те, що предикативні відносини, які 

виникають в атрибутивних реченнях з АД непрямого додатка, особливо з 

прийменником comme, належать до маркованих атрибутивних конструкцій 

(аналоги оцінкових, ідентифікуючих, специфікуючих речень та визначень, 

згідно з типологією Ф. Хіггінса). Натомість, предикативні відносини в 

реченнях, без непрямого додатка, слід віднести до атрибутивних 

немаркованих конструкцій (аналоги речень предикативного типу, за Ф. 

Хіггінсом [109]). 

Загалом неозначені іменні синтагми (SN indéfinis) часто вказують на те, 

що референт не є означеним, через це рідко їхнє вживання може сприяти 

«топікалізації» повідомлення. Ненаголошені займенники, зі свого боку, 

позначають активні референти, тобто ті, які є центром повідомлення, власне, 

звідси й випливає властивість позначення «топікалізованих» виражень в 

чистому вигляді. Згідно з твердженням дослідника Т. Жівона, важливою є 

також відстань між займенником та попередньою згадкою референта у 

висловленні: зазвичай ідеться про попереднє речення [94, с. 21]. В 

проміжному положенні між двома крайніми вираженнями референта – 

неозначеною номінальною синтагмою та ненаголошеними займенниками, 

перебувають означені іменні синтагми. За своєю природою, позначення 

ідентифікуючих референтних зв’язків можуть, або ні, займати позицію топіка 

у реченні.  
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Запропонована таблиця представляє частоту вживання особових 

займенників, означених та неозначених іменних синтагм, а також власних 

іменників для двох типів АД додатка (Табл. 5): 

 

 

Граматичний клас 

номінальної синтагми 

SN2 

 

АД прямого додатка 

 

АД непрямого додатка 

 

Кількість 

прикладів 

(390)  

Відсоткове 

відношення 

(100,0% ) 

Кількість 

прикладів 

(900) 

Відсоткове 

відношення 

(100%) 

Особовий займенник 190 48,6% 264 27,7% 

Власна назва 32 8,2% 149 15,6% 

 

Означена іменна 

синтагма 

164 41,9% 512 53,7% 

 

Неозначена іменна 

синтагма 

5 1,3% 29 3,0% 

 

Табл. 5. Співвідношення між граматичним класом іменної синтагми і типом 

АД додатка   

З даних таблиці випливає, що частота вживання особових займенників  

пропорційно більша для АД прямого додатка (48,6%) ніж для АД непрямого 

додатка (27,7%). Елемент SN2 нерідко інтерпретується як необмежений топік 

з огляду на предикативні відносини, які не є маркованими і таким чином, 

протиставляються до тих, які є маркованими (наприклад, прийменником 

comme). Отже, отримані дані є першим аргументом на захист гіпотези, згідно 

з якою АД прямого додатка наближається до атрибутивних немаркованих 

конструкцій, тобто тих, які є властивими для речень суто предикативного 

типу. Натомість, АД непрямого додатка можна віднести до класу 

атрибутивних маркованих конструкцій. 
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 У розгляді вказаної гіпотези, можемо дійти висновку, що, при 

інтерпретації типів атрибутивних речень, які містять АД додатка, логічним 

виявляється те, що у реченнях з АД прямого додатка елемент SN2 слід 

вважати темою (топіком), тоді, як у реченнях з АД непрямого додатка 

елемент SN2 не буде прототипним і вважатиметься фокусом предикативних 

відносин. Звідси випливає також те, що відносини між граматичною формою 

та інформаційним статусом дають змогу висловити думку про суттєві 

відмінності, з погляду предикативного потенціалу, двох типів АД додатка – 

прямого та непрямого. Не менш важливий висновок щодо прямого зв’язку 

між типом атрибутивних речень і появою предикативних відносин. Зокрема, 

в процесі застосування інверсії двох членів речення, пов’язаних 

предикативним зв’язком, стає зрозумілим, що лише речення, в яких 

вторинний предикат надає «коментар» у речення щодо референта SN2, який, 

у цьому випадку починає відігравати роль «топіка».  

Далі, в нашому дослідженні детальніше спинимося на розгляді питання 

передумов виникнення предикативних відносин у реченнях з АД (не)прямого 

додатка, виходячи з їх типу, інформаційної структури та статусу референта 

SN2 (див. 3.1.2.).   

 

2.2.4. Статус та перелік категорій дієслів при формуванні конструкцій з АД 

(не)прямого додатка 

 Після визначення граматичної природи АД (не)прямого додатка, його 

ролі та місця, зупинимося на ґрунтовному аналізі дієслівної синтагми SV  у 

складі конструкції: SN1 – SV (V – SN2 – X), де SN1 – іменна синтагма підмета, 

SV  – дієслівна синтагма, яка містить V – дієслово, SN2 – додаток, X – АД 

додатка.    

Питання статусу та перелік категорії дієслів, які можуть утворювати 

атрибутивні конструкції, зокрема з АД (не)прямого додатка, залишається 

предметом аналізу низки сучасних дослідників, зокрема П. Лоуверса та         
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Е. Тоббак [166], К. Мюллера [138], М. Ріжеля [156], Л. Меліса [119],                 

М. ван Петенгем [169] та інших. Так, в процесі аналізу та спроби окреслити 

визначені межі парадигми дієслів, які можуть входити до складу дієслівної 

синтагми SV в атрибутивній конструкції, багато авторів констатують, що для 

цього слід враховувати ряд різних факторів, зокрема семантичного, 

предикативного та комунікативного характеру.  

У нашому дослідженні ставимо за мету спростувати або підтвердити ці  

припущення та зробити спробу окреслити парадигму дієслів, які можуть 

вживатися з АД додатка. Також здійснимо аналіз підстав для їх розподілу 

(«опорні та «оказіональні» дієслова, згідно з термінами, запропонованими   

М. Ріжелем у Grammaire méthodique du français [157]), подамо власні терміни 

для їх позначення та зробимо спробу розробити їх власний перелік.   

Насамперед вважаємо за порібне розпочати з нагадування про 

граматичне явище, безпосередньо пов’язане з правилами морфологічної 

трансформації, яке дає змогу надати іменній синтагмі ознак роду та числа як 

в цілому, так і в межах атрибутивної конструкції зокрема. Йдеться про явище 

узгодження всередині конструкції SN1 + SV + SN2, згідно з правилами, вони 

своєю чергою представляють правила узгодження, зв’язування та злиття, які 

полегшують виявлення відношення між атрибутивною синтагмою і 

синтагмою підмета. Загалом у французькій граматичній традиції прийнято 

вважати, що в реченні, яке містить АД, атрибутивна синтагма повинна бути 

того ж роду і числа, що й синтагма підмета [95, с. 471].    

Отже, відповідно до класичної граматики, АД (не)прямого додатка має 

бути узгоджений в роді та числі із синтагмою додатка в реченні. Це 

морфологічне узгодження відображає референційний зв’язок, що поєднує два 

конституанти, оскільки АД виражає характеристику референта іменної 

синтагми додатка SN2. Стосовно інформаційної структури речення, то 

очевидно, що АД привносить інформацію про прямий чи непрямий додаток.   
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Під час наступного огляду особливостей дієслівної синтагми SV у 

конструкції з АД (не)прямого додатка, важливо зазначити, що класичні 

граматики наголошують, що лише обмежена кількість дієслів дає змогу 

вводити АД додатка в речення. Зазвичай атрибутивні дієслова згруповані в 

чотири підгрупи: 

1) дієслова, які виражають судження та оцінку (juger, trouver, estimer, 

considérer comme, regarder comme, tenir pour, traiter en);  

2) дієслова, які вказують на зміну стану (laisser, rendre, faire); 

3) дієслова для позначення оцінки, надання переваги та вибору (préférer, 

choisir, aimer); 

4) дієслова, які характеризують дію призначення або надання статусу 

(élire, nommer, désigner).  

У нашому досліджені дотримуємося думки  тих мовознавців, які 

стверджують, що при формуванні дієслівної синтагми SV в конструкції з АД 

(не)прямого додатка насамперед слід брати до уваги дистрибуційне оточення 

та ступінь однорідності дієслів. Однак лінгвіст М. Ріжель застерігає, що при 

визначенні парадигми останніх з’являються «певні двозначності їх 

трактування, як з погляду підрядності, так і обставинності» [156, с. 23].  

Розпочнемо нашу розвідку стосовно визначення категорій 

атрибутивних дієслів, які формують конструкції з АД (не)прямого додатка  

аналізом результатів дослідження цього питання сучасними мовознавцями. 

Під час їх огляду, першим елементом виявляється здатність до поділу 

згаданих дієслів щонайменше на два підкласи. Насамперед це пояснюється 

відмінностями у їхній синтаксичній інтерпретації та, загалом, як про це 

слушно говорить дослідниця К. Бланш-Бенвеніст, тим, що атрибутивні 

дієслова з АД (не)прямого додатка «відображають застосування когнітивної 

діяльності для вираження точки зору, думки, погляду, почуття» [58, с. 224]. 

Наведемо головні з наявних класифікацій з поділом на два підкласи згаданих 

дієслів: 
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- «двоядерні» (dicéphale) та «відгалуження» (greffon) (Ж. Дамуретт та Е. 

Пішон) [72, с. 1917];  

- «дієслова-оператори» та «слабкі дієслова» (К. Олсон)  [143, с. 120];  

- дієслова «типу-І та «типу-ІІ» або «модалізуючі» та «слабкі» (К. Бланш-

Бенвеніст) [57, с. 51–68];  

- дієслова, які вводять конструкції «з подвійною комплементацією» та 

дієслова, які вводять «амальгамні» конструкції (М. Ріжель) [154; 156];  

-  «опорні» атрибутивні дієслова та «оказіональні» атрибутивні дієслова 

(Grammaire méthodique du français) [157]. 

Підкреслимо, що в процесі аналізу атрибутивних конструкцій згадані 

автори неодноразово висловлюють думку про необхідність або передбачити 

ще й інші підкласи в межах обох базових категорій, або додати до наявних 

додаткові типи, оскільки така потреба є очевидною. На наш погляд, при 

спробі класифікації атрибутивних дієслів, передусім, слушним виявляється 

застосування теорії прономінального підходу дослідниці К. Бланш-Бенвеніст 

[58], за яким усі члени речення, які групуються навколо дієслова, містять 

потенціал лексикалізації займенника. Наголосимо, що авторка вперше 

запропонувала критерій перевірки в межах застосування прийомів 

трансформаційного аналізу,  можливості (або неприйнятності) підстановки в 

конструкції SN1 – SV (V – SN2 – X) елемента X – АД додатка. Для такої заміни 

було здійснено по-перше, перетворення елемента SN2 з іменної форми на 

займенникову, по-друге, заміну елемента Х на неозначений займенник 

чоловічого роду (множини) tel(s) або жіночого роду (множини) telle(s), по-

третє, вживання відносного займенника que, яке вводить підрядне речення з  

атрибутивною конструкцією (164).  

(164) Je vous la rends telle que vous me l’avez donnée [58, с. 51]. 

З погляду валентності дієслова, синтагма telle que vous me l’avez donnée, 

за паралельного зіставлення із валентністю синтагми головного речення Je 

vous la rends, виявила еквівалентне значення до прикметникової синтагми із 
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значенням intacte (незмінний). Отже, мовознавиця запропонувала 

застосувати цей критерій для кожного із дієслів для того, щоб з’ясувати 

загалом їх поєднуваність (або ні) із компонентами у складі атрибутивної 

конструкції з АД (не)прямого додатка, а також щоб виявити їхній статус 

(«опорне» чи «оказіональне»). Результатом такого аналізу став перелік 

атрибутивних дієслів у алфавітному порядку (Табл.6), який, однак, вона сама 

визнала невичерпним [58, с. 52]. 

 

Алфавітний 

порядок 

A–Z 

 

Перелік атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка 

 

A аcheter, accepter, admettre, adorer, aimer, ambitionner, 

amener, analyser, appeler, apporter, avouer 

B boire 

C сhercher, choisir, commander, confier, connaître, considérer, 

construire, craindre, cuire 

D dépeindre, détester, deviner, donner 

E écrire, édifie, élever, employer, envisager, estimer 

expérimenter 

F façonner, faire, fabriquer, falloir, figurer, fonder, former 

G garantir, garder 

H haïr, honorer 

I identifier, imprimer, incorporer, inventer, isoler 

J jouer, juger 

L laisser, libeller 

M manger, maintenir, montrer 

N nommer, noter 

O orthographier 
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P peindre, permettre, prévoir, prendre, présenter, préparer, 

produire, prononcer, publier 

Q quitter 

R ramasser, rappeler, recevoir, rendre, redouter, renvoyer, 

rêver 

S sentir, servir, sortir, soupçonner, suggérer, supporter, 

supposer 

T tenir, tenter, tracer, traduire, transcrire, transformer, tricoter, 

trouver 

U utiliser 

V vendre, voir, vouloir 

Табл.6. Перелік атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка (за              

К. Бланш-Бенвеніст) 

У нашому дослідженні додатково проаналізувано близько 850 фразових 

одиниць з корпусу Trésor de la langue française informatisé і FrameNet (192) 

для перевірки застосування даного критерію.  Необхідно зазначити, що за 

час, який минув від укладання К. Бланш-Бенвеніст [58] згаданого переліку, у 

мову увійшли до вжитку інші дієслова, валентність яких передбачає 

атрибутивне вживання. Зокрема, ми виявили низку нових атрибутивних 

утворень,наприклад з дієсловами accueillir, adopter, conserver (165–167) та 

інших.  

(165) Les parents l’ont accueilli malade [186]. 

(166) Elle l’a adopté mineur [186]. 

(167) Nous les conservons congelés [186]. 

Виходячи з базових засад предикативного підходу, вважаємо за 

доцільне доповнити критерій, запропонований раніше К. Блаш-Бенвеніст, 

додаючи до неозначеного займенника tel(s)/ telle(s) атрибутивне дієслово être 

у формі герундія étant. Згідно з теорією валентності, це насамперед випливає 

з того, що актантом усіх атрибутивних  дієслів є семантичний присудок, 
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виражений саме дієсловом être, який, під час доповнення головним 

дієсловом, перетворюється на вектор своєї власної предикації (див. 3.1.3.). 

Таким чином, ми можемо представити атрибутивну конструкцію за участю 

АД додатка у такий спосіб: SN1 + le (SN2) + V + étant tel(s)/ telle(s).  

Через неможливість у межах лише одного дослідження провести аналіз 

усіх французьких дієслів, які потенційно можуть утворювати атрибутивні 

конструкції з АД додатка, ми спинилися на загальному доповненні 

алфавітного переліку, поданого вище (Табл. 7).  

 

Алфавітний 

порядок 

A–Z 

 

Перелік атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка 

 

A abaisser, abandonner, accaparer, accoler, accoupler 

accueillir, adopter, apprécier, apporter 

B bombarder 

C céder, certifier, changer, commercialiser, confirmer, 

conserver, сonsommer, сoudre, сoucher, сroire 

D décorer, découvrir, décrire, dessiner, dresser 

E écrire, effacer, emporter, emprunter, entretenir, espérer 

F farcir, fendre, fixer 

G geler, garnir, glacer, grouper, guider 

I imaginer, immatriculer, importer installer 

L livrer 

M mousser 

N noter 

P payer, polir, porter, préférer, prendre, présenter, prétendre 

R réclamer 

T transformer 
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Табл. 7. Доповнення до переліку базових атрибутивних дієслів з АД 

(не)прямого додатка 

Подаємо також таблицю з переліком атрибутивних дієслів з АД 

додатка на  літеру А та приклади їх вживання у реченнях, в яких додаток 

виражений займенником, а АД додатка прикметниковою синтагмою                

(Табл. 8):  

 

Атрибутивне 

дієслово з АД 

(не)прямого 

додатка 

 

Приклади вживання  

(на літеру A) 

 

abandonner 

abbatre 

accommoder 

accepter 

acclimatiser 

accorder 

accrocher 

acueillir 

acheminer 

acheter 

acquérir 

acquitter 

adapter 

admettre 

administrer 

admirer 

Il les a abandonnés dépouillés de tout.  

Il l’abat raide.  

Il les accommode vertes (les bananes). 

On les accepte manuscrites, les demandes. 

On les a acclimatées jeunes. 

Elle les accorde généreuses (ses faveurs). 

Je l’accroche chiffonnée.  

On les accueille jeunes. 

On les achemine fraîches (les troupes).  

Je les achète neuves.  

Je l’acquiers neuve.  

Je l’ai acquittée pleine et entière, ma dette.  

On les adapte encore non publiées (les pièces de théâtre).  

Je l’admets sincère (la contradiction).  

Il l’administre brutale (la correction).  

On les admire jeunes. 
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adopter 

adorer 

adresser 

afficher 

affirmer 

affronter 

agglomerer 

agrafer 

agrandir 

aider 

aiguiser 

ajuster 

aligner 

alimenter 

allonger 

amarrer 

amasser 

aménager 

amidonner 

amonceller 

amputer 

annoncer 

apercevoir 

appeler 

applaudir 

appliquer 

apporter 

apposer 

On les adopte jeunes.  

On les adore un peu garces.  

Je te l’adresse éplorée (pour que tu la consoles).     

Il les affiche irrévérencieuses (ses opinions).  

Je l’affirme pleine et entière (mon indépendance). 

Je les affronte affaiblis.  

On les agglomère serrés. 

Elle l’agrafe trop serrée, sa robe.  

Agrandis-la moi gigantesque (la photo). 

Il les aide pauvres. 

Il l’aiguise bien tranchant. 

Il l’a ajustée trop serrée, sa cravate. 

Je les aligne bien serrés (mes thuyas). 

On les alimente malades. 

Je l’allonge bien étirée (la pâte). 

On les amarre serrées. 

On l’amasse bien tassé (le sable). 

On l’a aménagée plus moderne. 

On l’a amidonné bien dur (le col). 

On les amoncelle bien tassées. 

On l’ampute très courte (la jambe). 

Il les annonce toutes fraîches, les nouvelles. 

Je l’aperçois très émue.  

On l’a appelé jeune à ce poste.  

On les applaudit jeunes. 

On l’applique bien lissé, le vernis 

On les apporte arrosées (les fleurs). 

Apposez-la bien visible (votre signature). 
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apprécier 

arranger 

articuler 

assister 

assurer 

assumer 

attacher 

attirer 

augurer 

autoriser 

avaler 

Je l’apprécie pleine et entière (ma tranquillité). 

Il les arrange bien serrés. 

Articulez-les bien ajustées (les pièces). 

On les assiste âgés ou malades. 

Cette place, je vous l’assure intéressante. 

Il l’assume pleine et entière, sa responsabilité. 

On l’attache serré.  

Il les attire à lui jeunes.  

Je l’augure bien désagréable (la cérémonie).  

On les a autorisées peintes en noir (les poubelles). 

Il l’avale toute crue. 

Табл. 8. Перелік атрибутивних дієслів з АД додатка на  літеру А  

Додамо, що аналіз кожного з вищеподаних дієслів за допомогою 

методу підстановки сприяє підтвердженню тези М. Ріжеля [155] про 

слушність їх розподілу на «опорні» та «оказіональні» (надалі пропонуємо 

терміни – «базові» та «факультативні»), оскільки саме у випадку 

перефразування та вживання про-форм із дієсловом être, виявляються 

особливості факультативного вживання дієслів, наприклад, у реченнях (168–

170).    

(168) Il les a abandonnés fragiles (=étant tels) [155, с. 94].  

(169) Nous les consommons frais (=étant tels) [155, с. 95]. 

(170) Les parents t'accueillent malade (=étant tel) [155, с. 95]. 

Натомість, стосовно тих дієслів, з якими цей прийом не прийнятний, 

можна висловити припущення, що вони, власне, і є базовими дієсловами, як у 

реченнях (171–173). 

(171) Je déclare la séance ouverte. –––> *Je déclare la séance. 

(172) Je te pensais plus perspicace. –––> *Je te pensais. 

(173) Ses parents la croyaient malade. –––> *Ses parents la croyaient.  
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 Насамперед це пояснюється тим, що усунення елемента X (АД 

додатка) з конструкції SN1 – SV (V – SN2 – X) викликає ефект перерваності та 

невизначеності висловлення, оскільки, якщо взяти до уваги актантний вузол, 

то ці додатки є важливими для загального змісту речення. Можемо 

припустити, що відкидання АД додатка на семантичному рівні еквівалентне 

усуненню з речення атрибутивної предикації загалом. Якщо дієслово є 

базовим атрибутивним дієсловом, то така дія викликає формування 

асемантичних структур, оскільки предикація є основним елементом 

семантичної конфігурації, простої чи ускладненої, залежно від типу цих 

структур.  

 

Висновки до розділу ІІ 

 

1. З погляду синтаксичної структури речень, які містять атрибутивні 

конструкції, потреба враховувати особливості трикомпонентної 

структури у випадку вживання АД підмета та чотирикомпонентної у 

реченнях з АД (не)прямого додатка (Схема 3–5). Аналіз компонентів 

синтаксичної структури типів АД дав можливість виявити їх суттєву 

відмінність між собою та виправдати необхідність їх відокремленого 

аналізу. 

2. Завдяки застосуванню дистрибутивного та трансформаційного методів 

аналізу встановлено, що атрибутивні конструкції містять складові 

елементи, які не можуть бути ні усунені, ні дислоковані. Це остаточно 

підтверджує наявність специфічної функціональної ролі кожного з них. 

Зокрема, порівняно з трикомпонентною структурою АД підмета, АД 

(не)прямого додатка виявляє прямий зв’язок із семантичним 

навантаженням дієслова у складі дієслівної синтагми SV, яке своєю 

чергою  впливає на розуміння значення прикметникової синтагми 

елемента SN2 у складі конструкції SN1 + SV + SN.  
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3. У процесі визначення критеріїв перевірки приналежності тих чи інших 

дієслів (чи групи дієслів) до категорії атрибутивних з’ясовано, що їх 

застосування підкреслює наявність притаманних лише їм 

особливостей, оскільки згадані дієслова та атрибутивний додаток 

утворюють окрему семантико-синтаксичну пару. 

4. Аналіз та спроба окреслити межі парадигми дієслів, які можуть 

входити до складу дієслівної синтагми SV в атрибутивній конструкції, 

виявили важливість урахування їх статусу, ролі та місця, а також низки 

інших факторів семантичного, предикативного та комунікативного 

характеру. В цьому контексті, під час вивчення питання 

функціонування ключового елемента атрибутивної конструкції – 

атрибутивного дієслова необхідно наголосити на важливості 

семантичної та формальній єдності її складових елементів. 

5. Загалом,  нам вдалося окреслити парадигму дієслів, які можуть 

вживатися з АД підмета та додатка й спростувати припущення щодо 

підстав віднесення тих чи інших дієслів до складу атрибутивних. А 

також запропонувати доповнити критерій перевірки можливості (або 

неприйнятності) підстановки в конструкції SN1 – SV (V – SN2 – X, 

раніше К. Блаш-Бенвеніст, додаванням до неозначеного займенника 

tel(s)/ telle(s) атрибутивного дієслова être у формі герундія étant. Таким 

чином, ми представили атрибутивну конструкцію за участю АД 

додатка у такий спосіб: SN1 + le (SN2) + V + étant tel(s)/ telle(s).  

6. Застосування згаданого критерію дало змогу підтвердити наявність 

дихотомії – базове/факультативне атрибутивне дієслово. Синтаксичні 

властивості обох типів атрибутивних дієслів пояснюються насамперед 

двома різними типами семантичних відносин (базових та 

факультативних), які встановлюються між складовими елементами 

всередині атрибутивної конструкції.  
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Отже, зважаючи на фактори обмеження семантизму та синтаксичної 

компресії, ми дослідили проблему вибору відповідних атрибутивних дієслів 

та підбір оптимальних критеріїв для їх визначення й класифікації. Вивчення 

особливостей процесу формування нових атрибутивних комплексів 

унаслідок оновлення їх складу з урахуванням дії вторинної предикації 

становить наступний етап нашого аналізу.  
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РОЗДІЛ ІІI. АТРИБУТИВНО-ПРЕДИКАТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ: 

ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОДУКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 

3. 1. Інтерпретація атрибутивних конструкцій в контексті вторинної 

предикації 

3.1.1. Передумови виникнення предикативних зв’язків в атрибутивних 

контрукціях  

Попри досить часте вживання, немає єдиного погляду на природу та 

властивості вторинних предикатів, як і детального опису атрибутивних 

конструкцій, що функціонують в мові, в контексті вторинної предикації. 

Проблема вторинної предикації, яка є важливою для європейського 

мовознавства, недостатньо досліджена, мало теоретичних роздумів й про 

атрибутивні конструкції, їх статус та лінгвопрагматику.  

Відтак, розуміння граматичних явищ відповідно до теорії предикації є 

предметом аналізу таких сучасних вчених, як К. Олсон [143],                         

К. Бланш-Бенвеніст [57], М. Ріжель [157], К. Мюллер [137] та інших. Метою 

цього розділу є вивчення семантико-синтаксичної структури  атрибутивних 

конструкцій в контексті вторинної предикації. Для її досягнення слід 

виконати такі завдання: визначити передумови виникнення предикативних 

зв’язків в атрибутивних  конструкціях,  проаналізувати інформаційну 

структуру та статус референта в реченнях, які містять АД підмета та додатка, 

дослідити види інтерпретації атрибутивних конструкцій та дійти певних 

висновків щодо взаємодоповнювального впливу категорій предикативності 

та атрибутивності в мові.    

 Як обгрунтування підстав для дослідження вторинної предикації 

наведемо влучне зауваження французького  граматиста М. Вільме [178] щодо 

досліджень вторинної предикації в сучасній світовій мовознавчій думці: 

«Вирішальне питання у філософії англосаксонської лінгвістичної школи, 

добре представлена проблема синтаксису данської мови й досить виразне 
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явище в процесі аналізу простих речень (clausulae) в американській 

лінгвістиці; поняття предикації як логіко-лінгвістичної категорії було 

недооцінене в французькій граматиці...» [178, c. 59]. Факт недостатнього 

аналізу в сучасній французькій мові функціонування мовних конструкцій, в 

контексті вторинної предикації визнають не лише серед вітчизняні, а й самі 

французькі дослідники.    

Насамперед порівняємо погляди представників усталеної школи 

радянського мовознавства та сучасних вітчизняних мовознавців на прикладі 

підходу П. О. Леканта [32] та сучасного українського мовознавця і 

дослідника синтаксичної структури речення М. В. Мірченка [34]. Зокрема,   

П. О. Лекант [32] вважав, що під терміном «предикативність» слід розуміти 

передусім «синтаксичну категорію, яка виражає відношення 

повідомлюваного до дійсності, що формує речення як комунікативну 

синтаксичну одиницю». Саме поняття «предикативність» дослідник не 

відмежовує від категорії предикації, а тлумачить як «приписування ознаки 

предмета висловлення за допомогою двох компонентів речення, що 

сполучаються між собою» [32, с. 11]. Отже, йдеться про те, що в структурі 

речення оформлюються основна предикація, яка володіє власною модально-

часовою характеристикою, однак, у предикативній основі речення міститься 

й додаткова предикація.  

Воночас, сучасний український дослідник М. В. Мірченко [34, c. 194] 

пропонує розрізняти два різновиди реченнєвої категорії предикативності:  

1) предикативність як комплексну категорію, яка виражає відношення 

повідомлюваного в реченні до дійсності, формує речення як 

комунікативну синтаксичну одиницю і складається з трьох 

підкатегорій (часу, модальності й персональності);  

2) предикативність (тобто предикативний зв’язок) як формально-

синтаксичну категорію, що стосується тільки двоскладного простого 

речення з виділеними в ньому двома головними членами речення – 
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підметом та присудком і вказує на синтаксичний взаємозв’язок між 

ними.  

Спираючись на подані вище визначення та характеристики 

підтримуємо думку М. В. Мірченка [34], що саме предикація реалізує в 

реченні структурно-семантичний мінімум і саме вона є його центром, а інші 

компоненти речення поширюють, доповнюють чи уточнюють висловлення. 

Однак у реченнях, крім первинної, існує ще й вторинна предикація, яка 

виражається у приписуванні предметові чи об’єктові певної ознаки. 

Предикація  не має самостійного модально-часового значення й ускладнює 

речення. Відтак, компоненти із вторинною предикацією завжди семантично й 

граматично залежать від структур із первинною предикацією та формуються 

на їх тлі.  

 Загалом щодо аналізу механізму вторинної предикації у французькій 

мові зазначимо, що вона виявляється на різних рівнях речення, часто навіть 

без участі дієслова. Так, її прояви спостерігаємо в таких типових 

конструкціях (174–176):  

(174) Il avait rencontré M. Le Grand, directeur de l’école locale [186]. 

  У реченні (174) прикладка directeur de l’école locale позначає 

характеристику, що «прикладається» до синтагми M. Le Grand, не 

порушуючи її змістового навантаження. 

(175) Énervée, elle est partie en pleurant [186]. 

У прикладі (175) прикметник énervée є відокремленим епітетом.  

(176) Pierre boit son café chaud [186]. 

У реченні (176), конструкція boit son café chaud є атрибутивною з АД 

прямого додатка. 

 У нашому дослідженні, виходячи з загальної мети дисертаційної 

роботи, спинимемося лише на аналізі конструкцій останнього типу – 

атрибутивних конструкцій. Оскільки наше завдання – визначення передумов 

виникнення предикативих зв’язків, зокрема із вторинною предикацією саме в 
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атрибутивних конструкціях, то важливо також віднайти підтвердження того, 

що йдеться саме про атрибутивну, а не дієслівну предикацію.  

Для повноти аналізу ми спиралися на праці представників європейської 

мовознавчої школи: К. Гім’є [105], К. Мюллера [138], М. Ріжеля [157],           

А. Нільмана [140]. Ці дослідники  намагалися проаналізувати питання 

інтерференції явищ предикативості та атрибутивності. Розглянемо погляди 

кожного з них, здійснимо їх порівняльний аналіз та зробимо спробу поєднати 

їх з нашим поглядом на питання взаємовпливу категорій атрибутивності та 

предикативності.  

Передусім нагадаємо, що, зокрема, у підрозділі 2.2. дисертаційної 

роботи ми визначили наявність предикації між елементами SN2 (додаток) та 

X (АД додатка) в межах атрибутивної конструкції з АД (не)прямого додатка: 

SN1 – V – SN2 – X. Однак, як зазначає М. Ріжель [157], власне поєднання двох 

існуючих предикативних зв’язків, а саме між підметом (SN1) і дієслівною 

синтагмою SV (V – SN2 – X) та її елементами SN2 та Х дає нам підстави 

твердити про виявлення вторинної предикації в реченнях з такою 

структурою.    

К. Мюллер запропонував поділити останній тип речень на три 

синтактико-семантичні підгрупи: конструкції з «дієсловами-операторами», 

речення, в яких виражається саме атрибутивна предикація та на «серединні» 

між вербальною комплементацією та вторинною предикацією [138, с. 21]. 

Щодо першої підгрупи, яка містить конструкції з «дієсловами-операторами», 

то автор уточняє, що в їхній валентності вже існує позиція вживання АД 

(не)прямого додатка, яка дає змогу встановлювати відносини вторинної 

предикації із додатком. До того ж дослідник зауважує, що вони не можуть 

вживатися з тим самим значенням без додатка, що своєю чергою зумовлює їх 

розподіл ще на два типи: дієслівні предикати, які мають «нульову» позицію 

вживання та дієслова, які у своєму лексичному семантизмі поєднують як 

прямий додаток, так і АД (не)прямого додатка за допомогою вторинної 
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предикації та ті дієслова, статус яких можна назвати «серединним» між 

дієслівною комплементацією та вторинною предикацією.  

Насамперед розглянемо перший тип – дієслівні предикати, які мають 

так звану нульову позицію вживання, тобто втрачають власне семантичне 

наповнення як, до прикладу, дієслова être чи croire (177) у таких прикладах: 

(177) On le croyait plus résistant = On croyait (lui être plus résistant) [186].  

Додамо, що якщо в такій позиції вжитий додаток, виражений 

іменником, то лексичне значення дієслова втрачається (178): 

(178) Je croyais la route praticable = La route est praticable ≠ * Je croyais la 

route [186]. 

 Отже, стосовно першого типу конструкцій, то, незважаючи на 

очевидну, на перший погляд, їхню прозорість, мовознавцям є що додати, 

розглядаючи їх з різних поглядів. Наведемо три з них, відповідно до 

трансформаційного (М. Розенберг [159], М. Гросс [98], Ж. Фоконь’є [85]) 

аргументативного (К. Гім’є [105]) та синтагматичного (К. Блаш-Бенвеніст 

[58], А. Нільман [138]) підходів.  Представимо їх схематично в такий спосіб: 

(179) SN1 – V – (SN2 – X) → Jean croyait (sa mère malade). 

(180) SN1 – V – (SN2) – (X) → Jean croyait (sa mère) (malade).  

(181) SN1 – (V – X) – SN2 → Jean (croyait malade) sa mère.  

 Зазначимо, що у реченні (179) елемент (SN2 – X) розглядається як 

цілісний додаток дієслова, а у реченні (180) елементи (SN2) і (X) становлять 

два окремі додатки дієслова, які своєю чергою також можуть аналізуватися 

по-різному: 

1) за засадами класичного трансформаційного аналізу, трансформація 

полягає у конструюванні таких етапів: усунення дієслова-зв’язки être, 

ліквідація відносного займенника que і перестановка підмета додаткового 

підрядного речення у позицію додатка дієслова:  Je croyais (que Marie était 

honnête) => Je croyais (Marie) ( honnête). 
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2) за більш сучасними тенденціями у мовознавстві, що відмежовуються 

від підходів трансформації з прийомами спрощення, скорочення чи 

перетворення, атрибутивні конструкції із дієсловами на зразок croire 

характеризуються, за словами дослідника К. Гім’є «розбіжністю між 

кількістю додатків підкатегорій дієслова і кількістю аргументів у 

аргументативній  структурі» [105, с. 96]. З таким підходом згідні дослідники, 

які вважають елементи SN2 і X двома окремими конституантами дієслівної 

синтагми, що потребує поглибленого семантичного аналізу пари (SN2–X).  

3) дискусії мовознавців часто стосуються запитання: чи дві одиниці 

конструкції SN2 і X функціонують кожна як синтаксичний додаток дієслова, 

чи, навпаки, вони їх можна вважати двома складовими частинами одного 

спільного додатка, пов’язаного з підметом, який є предикативним ядром 

цілого речення. На думку мовознавців К. Блаш-Бенвеніст [58]та А. Нільман 

[140] дієслово втрачає свою головну роль у реченнях із такою структурою. 

Графічно це можна зобразити наступним чином: (V – X) → (V <=> X). Таким 

чином, на їхню думку, дієслово переходить або в статус модального дієслова, 

або ж стає одним із рівноправних частин, таких як елемент X, у межах 

атрибутивної конструкції, не втрачаючи, однак, своєї аргументативної 

структури. В обох випадках елемент SN2 трактується як додаток при 

вторинному предикаті.  

За поділом К. Мюллера [138, с. 21], до другого («серединного») типу 

належать дієслова, які поєднують у своєму лексичному семантизмі прямий та 

атрибутивний додатки за допомогою вторинної предикації. На відміну від 

дієслів першої підгрупи із «нульовою» позицією, у згаданих конструкціях 

можна здійснювати низку трансформацій, однак вони не змінюють 

загального змісту речення (182): 

(182) Tu me rends malade = Tu me fais (devenir) malade = *Tu rends que je suis 

malade. 
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 Уточнимо, що перша заміна була здійснена за допомогою каузативного 

звороту  faire faire qch., а друга завдяки перетворенню на підрядне додаткове 

речення. Спостерігаємо, що у другому випадку немає еквівалентного 

значення, оскільки лексичне наповнення дієслова у своєму семантизмі не 

передбачає зв’язків вторинної предикації.  

До цієї категорії без сумніву можна віднести конструкції із дієсловом 

avoir, оскільки, як це випливає з речення (182), у подібних реченнях їх 

трактування з погляду первинної предикації дає можливість виявити такі 

експліцитні відносини, як присвійність (183), (184). 

(183) Marie a les yeux bleus ≠ Marie a des yeux (pas nécessairement bleus) [138, 

с. 21]. 

(184) Luc a sa femme malade = La femme de Luc est malade [138, с. 21]. 

На думку К. Мюллера [138], для третьої категорії атрибутивних 

конструкцій очевидний взаємовплив категорій двох типів предикації – 

дієслівної, яка стосується додатку, з одного боку, та атрибутивної, з другого. 

Це твердження дослідник доводив на прикладах (185) – (185'''), наводячи 

взірці того, що речення (185) можна розуміти як з його першим можливим 

значенням (185'), так і з варіантами (185'') або (185'''). 

(185) Luc a bu son thé tiède [138, с. 22]. 

(185') Luc a bu son thé [138, с. 24]. 

(185'') Son thé était tiède quand Luc l’a bu [138, с. 25]. 

(185''') Luc a bu son thé quand il était tiède [138, с. 25]. 

 Однак інший дослідник, М. Ріжель [149] стверджує, що обидва типи 

предикації не випливають один з одного, оскільки речення зразка (186) якщо 

й передбачає трактування (186'), то в жодному випадку не може  тлумачитися 

як (186*): 

(186) Les aubergines, elles les aime farcies [157, с.194]. 

(186') Elle aime les aubergines quand elles sont farcies [157, с.194]. 

(186*) Les aubergines sont farcies quand elle les aime [157, с.194]. 
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 На нашу думку, саме цим М. Ріжель довів, що, в цьому випадку 

йдеться саме про атрибутивну предикацію, а не дієслівну.  

Третя категорія дієслівних конструкцій об’єднує всі інші типи, 

особливо ті, про семантико-синтаксичний статус яких немає одностайного 

погляду дослідників, а лише певні припущення чи вагання стосовно їх 

статусу, який ми назвали «серединним» між дієслівною комплементацією та 

вторинною предикацією.  

 Таким чином, на думку сучасного мовознавця К. Мюллера [138, c. 28], 

коли йдеться про атрибутивні речення, в яких дієслово і додаток зберігають 

своє значення, яке вони мали б і без АД (не)прямого додатка, вираженого 

прикметником, то можна говорити про дві такі інтерпретації: вербальну, в 

основі якої є лежать предикативні відносини між дієсловом та додатком, і 

другу, яка випливає з наявності так званих дієслів-операторів, завдяки яким і 

встановлюються відносини вторинної предикації, зокрема з додатком у 

реченні.  

Перевіримо це на прикладах: дієслово écrire передбачає наявність 

додатка і може через гіперонімічний зв’язкок поєднуватися із дієсловом faire, 

яке своєю чергою наділене іншими можливостями щодо вибору додатка у 

такий спосіб, щоб позиція у ролі АД була прийнятною (187). 

(187) Il les écrit (=fait) courts, ses livres.  

 На відміну від дієслова lire, яке належить до того ж лексико-

семантичного поля, але не допускає подібного вживання у складі 

атрибутивної конструкції (187*). 

(187*) Il les lit courts.  

Отже, підсумовуючи розгляд першого питання в низці завдань, які 

стоять перед нами в цьому розділі, а саме дослідження передумов 

виникнення в атрибутивних контрукціях предикативних зв’язків, можна 

зробити такі узагальнення:  
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1) предикація реалізує в реченні структурно-семантичний мінімум і є 

його центром, а дієслівні предикати, які включають у свою валентність 

позицію для вживання АД, вираженого прикметником встановлюють 

відносини вторинної предикації із додатком; 

2) дієслово втрачає свою головну роль у реченнях, що містять 

атрибутивні конструкції, нерідко змінюючи свій статус, оскільки воно, як і 

АД стає носієм вторинної предикації;   

3) для одного й того ж дієслова існує низка різноманітних позицій, в 

яких виникає або ні зв'язок вторинної предикації між додатком та дієслівною 

формою;  

4) очевидним є взаємовплив категорій двох типів предикації – 

дієслівної, яка стосується додатка, з одного боку, та атрибутивної, з другого. 

Це може спричинятися як екстенцією валентності того чи іншого дієслова, 

так і «обставинними» синтаксичними зв’язками;  

5) чітке розмежування усіх атрибутивних конструкцій в контексті 

вторинної предикації, так само як і їх вичерпна класифікація, виявляється 

достатньо ускладненим завданням через те, що різні дієслова можуть по-

різному впливати на встановлення відносин вторинної предикації в 

атрибутивних реченнях. 

 

3.1.2. Інформаційна структура та статус референта SN2 як чинники 

виникнення предикативних відносин 

  Другим важливим завданням серед тих, які ми визначили на  початку 

цього розділу, був аналіз інформаційної структури та статусу референта SN2 

в реченнях, які містять АД підмета та додатка. Так, у висновках до підрозділу 

2.2.3, в межах  встановлення типології атрибутивних конструкцій з АД 

(не)прямого додатка, з опертям на класифікацію речень Ф. Хіггінса [109], 

теорії актуального членування речення та врахування статусу референта, ми 
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визначили, що існує прямий зв'язок між типом атрибутивних речень та 

появою в них предикативних відносин. 

У контексті вивчення питання інформаційної структури атрибутивних 

речень та аналізу статусу референта, вважаємо за доцільне повторно 

звернутися до класифікацій типів речень Ф. Хіггінса [109, с. 123], а також  до 

класифікації сучасного американського дослідника К. Ламбрехта [118, с. 49–

66].  

Раніше, під час розгляду питання особливостей вживання 

прономінальних підметів в атрибутивних реченнях, ми згадували про 

потребу виділення їх основних типів: ідентифікуючого, специфікуючого, 

предикативого типу та визначень. Також у пірозділі 2.1.4. вже було 

наголошено на важливості різниці між ними в процесі їх синтаксичного та 

семантичного аналізу.  

Для доведення цього твердження звернемося до розгляду типології 

речень сучасного представника американської мовознавчої школи                 

К. Ламбрехта, заснованої на теорії маркованих інформаційних структур 

[118]. Ця типологія спирається на поняття інформаційної структури 

висловлення, необхідною умовою для вираження якої, вважається 

відмінність між висловленням (assertion), яке містить певне речення, та 

пресупозицією (présupposition). Іншими словами, для того, щоб речення було 

носієм певної інформаційної структури, воно має містити невідомий 

співрозмовнику елемент. Цей елемент К. Ламбрехт називає фокусом 

висловлення і, залежно від синтаксичного навантаження, розрізняє три їх 

типи: предикативний, аргументативний та фрастичний. На думку                  

дослідника, відповідно до різних типів фокусів, можна виділити й різні типи 

речень, прагматична організація (інформаційна структура) та комунікативні 

цілі яких суттєво відрізняються [118, с. 56]. До прикладу, речення з 

предикативним фокусом, або їх ще називають речення типу «топік»–

«коментар», характеризуються тим, що присудок (предикат) у них є фокусом 
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висловлення. З огляду а їх комунікативну функцію, вони покликані вносити 

певний  «коментар» до «топіка» в реченні.  

У пірозділі 2.2.3. нашого дослідження, розглядаючи питання типології 

конструкцій з АД (не)прямого додатка, ми уже посилалися на теорію 

актуального членування речення та наводили терміни, які скеровані на 

переосмислення та доповнення класичного тема-рематичного підходу. 

Зокрема, йшлося про терміни «топік» та «коментар», які, на нашу думку, 

більш вдало відображають взаємодію між різними рівнями аналізу та 

дискурсивна площинами, що надає підстави для виходу за класичні межі.   

Продовжимо аналіз типології речень К. Ламбрехта [118] та наведемо 

його погляди на розподіл речень на два типи – марковані та немарковані. Так, 

на його думку, речення взірця «топік» – «коментар» із канонічним порядком 

слів SV(O) (дієслово–додаток) є немаркованою прагматичною структурою. 

Речення з аргументативним фокусом позначені мовознавцем як речення 

ідентифікуючого типу. Їх комунікативна функція полягає в наданні 

референта, що ідентифікує аргумент, якого не вистачає у реченні, яке 

позначає відкриту пресупозицію. На відміну від речень попереднього типу, у 

яких присудок є частиною пресупозиції, речення з аргументативним фокусом 

часто становлять синтаксичну структуру, в якій останній збігається з 

синтаксичною функцією підмета. Саме в таких реченнях допускається 

відхилення від прямого порядку слів та можуть з’являтися марковані 

синтаксичні структури. У такий спосіб К. Ламрехт [118, с. 61] обґрунтовує, 

що порядок слів у реченні є одним із головних параметрів для розрізнення 

різних типів речень, зокрема атрибутивних. Ми погоджуємося з автром і 

використовуємо його погляди під час визначення із загального переліку тих 

атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка, які дають змогу виконати 

інверсію елементів всередині атрибутивної конструкції. 

В дисертації, порівняння типологій двох згаданих аворів та наш аналіз 

фактичного матеріалу для пошуку типових конструкцій з АД (не)прямого 



158 

 

додатка дав змогу встановити певні розходження. Зокрема, Ф. Хіггінс [109 с. 

127] стверджує, що «інверсія членів речення, пов’язаних предикативним 

зв’язком, не є прийнятною у атрибутивниих реченнях ідентифікуючого, 

визначаючого та предикативного типу». Він додає, що саме у реченннях 

специфікаційного типу, які містять марковану інформаційну струткутру та 

виявляють аргументативний фокус, ця ознака виявляється головною. Однак, 

порівнюючи ці ознаки з типологією К. Ламрехта [109, с. 64], виявляємо, що 

вони відповідають опису речень ідентифікуючого типу. Зазначимо, що в 

дисертаційній роботі, ми дотримуємося типології першого автора, оскільки 

вона нам видається ширшою та обґрунтованішою, з огляду на вибір 

відповідної термінології.   

Для повноти аналізу наведемо також погляд дослідниці                        

М. ван Петенгем, яка частково полемізує з К. Ламбрехтом та подає таке 

уточнення: «Речення специфікуючого типу у французькій мові, загалом 

представляють інверсію підмета та присудка» [173, с. 128]. Вона також 

визначає найсприятливіші умови для появи атрибутивної синтагми, а саме 

твердить про  антепозицію до підмета (188). 

(188) La seule matière possible pour l’exécution du monument est le ciment [168, 

с. 86]. 

Отже, ми отримуємо підтвердження, що в реченнях специфікаційного 

типу, власне підмет надає нову інформацію у речення і є фокусом 

висловлення. Тому в нашому дослідженні ставимо за мету визначити, чи 

прийняття інверсії елементів SN2 (додатка) та X (АД додатка) у реченнях 

специфікуючого типу є єдиною підставою для виникнення у них вторинної 

предикації.  

Слід зазначити, що серед корпусу проаналізованих прикладів, узятих з 

електронних баз текстів Le Monde та TLFi, ми визначили, що із загального 

переліку атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка, порівняно невелика 

їх кількість передбачає інверсію даних елементів (Табл. 9): 
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Атрибутивне 

дієслово з АД 

(не)прямого 

додатка 

 

 

Активна 

форма 

 

Прямий 

порядок  

елементів 

SN2 – X 

 

 

Інверсія 

елементів 

X – N2 

Відсоткове 

співвідношення 

прямого 

порядку 

елементів та 

інверсії 

retrouver 4 0 2 100% 

rendre 90 22 46 67,7% 

estimer 50 17 23 57,5% 

juger 97 45 39 46,4% 

croire 35 9 5 35,7% 

garder 45 27 14 34,1% 

sacrer 5 2 1 33,3% 

considérer 15 9 4 30,8% 

savoir 20 8 3 27,3% 

trouver 1  

(в значенні 

«вважати») 

 

37 

 

15 

 

4 

 

 

21,1% 

trouver 2  

(в значенні 

«знайти») 

 

1 

 

0 

 

0 

 

– 

penser 7 4 1 20,0% 

concevoir 3 3 0 0,0% 

connaître 15 6 0 0,0% 

découvrir 13 2 0 0,0% 

dépeindre 3 1 0 0,0% 

désigner 6 1 0 0,0% 

deviner 4 1 0 0,0% 
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dire 2 1 0 0,0% 

donner 2 1 0 0,0% 

imaginer 21 5 0 0,0% 

nommer1  

(в значенні 

«називати») 

 

8 

 

5 

 

0 

 

0,0% 

proclamer 16 10 0 0,0% 

reconnaître 5 1 0 0,0% 

représenter 1 1 0 0,0% 

supposer 2 1 0 0,0% 

voir 8 4 0 0,0% 

décrire 2 0 0 – 

élire 1 0 0    – 

montrer 1 0 0    – 

nommer2  

(в значенні 

«призначати») 

 

1 

 

0 

 

0 

    

– 

présumer 1 0 0    – 

prétendre 2 0 0    – 

sentir 3 0 0    – 

vouloir 7 0 0    – 

Табл. 9. Співвідношення атрибутивних дієслів, які дозволяють інверсію 

додатка і атрибутивного додатка  

Як випливає з таблиці, в колонці, де позначено відсоткове 

співвідношення дієслів, які припускають прямий порядок елементів SN2 

(додатка) та X (АД додатка) в атрибутивній конструкції, так і інверсію її 

складових, лише 11 дієслів з 35 проаналізованих мають позитивні показники. 

Виділимо серед них два підкласи: дієслова, які виражають судження й оцінку 
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(considérer, estimer, juger, croire, penser, trouver), та каузативні дієслова 

(rendre, garder).  

Додамо, що сучасний представник бельгійської мовознавчої школи     

М. П’єрард  [145, с. 499] вважає, що останньому типу дієслів притаманні 

риси «фактитивних операторів», які можна порівняти з модальним дієсловом 

faire. Він пропонує авторський термін «дієслова-вектори», оскільки 

скидається на те, що вони самі спершу «обирають додаток, для того, щоб 

пізніше під дією складеного присудка V (дієслово) + АД додатка, він набував 

певної характеристки й надалі залишався маркованим нею». Дослідник 

запропонував довести навність фактитивної складової в аргументативній 

структурі атрибутивних дієслів у таких прикладах (188–190). 

(188) Le professeur a rendu Jean nerveux = Le professeur a fait que Jean est 

devenu nerveux [145, с. 502]. 

(189) Le médicament a gardé Marie éveillée/en vie = Le médicament a fait que 

Marie reste éveillée/en vie [145, с. 502]. 

(190) Ils laissent les enfants tranquilles = Ils font que les enfants puissent être 

tranquilles [145, с. 503].  

Однак автор не пояснює того, як дієслово може одночасно здійснювати 

вплив на елементи SN2 та X і формувати складений присудок з АД додатка.  

Натомість, ми висуваємо припущення, що в згаданому типі дієслів 

притаманні риси «допоміжних» дієслів. Толерування інверсії елементів SN2 

та X в атрибутивних конструкціях пояснює втрату рис повнозначних дієслів 

та відповідне набуття рис допоміжних дієслів. Так, якщо припустити, що дані 

атрибутивні дієслова дійсно можна трактувати як допоміжні, то в 

атрибутивному реченні із структурою  SN1 – V – SN2 – X,  власне елемент Х, 

тобто АД (не)прямого додатка і є його предикативним центром, оскільки 

дієслово, яке мало б виконувати таку функцію, стало допоміжним і його 

центр змістився. Якщо названа гіпотеза виявляється дійсною, то роль 

елемента SN2 в цій структурі теж має бути переглянута, оскільки, з огляду на 
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інформативну структуру речення, його референт разом із дієсловом, яке 

стало допоміжним і елементом Х, представляють частину предикативного 

фокуса речення і, отже, його можна визначити як «складний вторинний 

предикат». Однак, як і було показано вище, в Таблиці 9, це стосується 

невеликої кількості дієслів, що, в свою чергу, пов’язано з їх валентними 

обмеженнями.          

 

3.1.3. Інтерпретація атрибутивних конструкцій та валентні обмеження 

конструкції SN1 – V – SN2 – X  

 З зроблених нами висновків випливає потреба розгляду питання 

інтерпретації атрибутивних конструкцій та валентних обмежень дієслів, які 

вводять АД як підмета, так і АД (не)прямого додатка. Ми зосередимо увагу 

на інтерференції двох простих речень, які містять атрибутивний додаток, 

виходячи з предикативної складової й визначимо типи інтерпретацій 

атрибутивних конструкцій та їх валентні обмеження.  

  Аналіз категорії валентності в контексті функціонування атрибутивних 

конструкцій доцільний передусім через унеможливлення вживання тих чи 

інших дієслів поряд з АД. Це пояснються як складністю семантико-

предикативних відносин в атрибутивних конструкціях, так і виникненням в 

них вторинних предикативних зв’язків. У працях сучасних мовознавців 

йдеться також про різні інтерпретації конструкцій, які містять АД. Для          

К. Бланш-Бенвеніст [57] та М. Ріжеля [153] найвагомішою є роль 

прикметника, який подібний до незалежного «відгалуження» валентної 

структури (191–194) (з франц. greffon, термін, запропонований Ж. Дамуретом 

і Е. Пішоном) [72, с. 1917]. 

(191) Jean est rentré ivre [153, с.  195]; 

(192) Jean a planté ses thuyas trop serrés [153, с. 190]. 

(193) Jean a planté ses thuyas trop jeunes [153, с. 190].  

(194) Je veux la robe rouge / je la veux rouge [57, с. 54].   
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Однак через певні розбіжності у поглядах лінгвістів та відсутність 

системного підходу до дослідження речень з АД, постає потреба ширшого 

дослідження даного питання, оскільки, очевидно, саме валентними 

обмеженнями можна пояснити вибір елементів V та X в атрибутивній 

конструкції SN1 – V – SN2 – X.  

В процесі здійснення нашого аналізу розглянемо насамперед 

особливості інтерпритації атрибутивних конструкцій на прикладі дієслова 

trouver (195) і (196) та порівняємо їх:  

(195) Je l’ai trouvé intelligent. 

(196) Je l’ai trouvé acсoudé au bar, en train de boire. 

 Так, у реченні (195) дієслово trouver вжите у своєму прямому 

оцінювальному значенні. З погляду його валентності, в цьому випадку 

актантом дієслова є семантичний присудок être, доповнений головним 

дієсловом, у такий спосіб, що останній перетворюється на вектор власної 

предикації та ще двох актантів дієслова être: Je l’ai trouvé intelligent = Il est   

intelligent. Результатом цього стає «подвійний» додаток, який створю 

враження актантного збільшення, в той час як на два члени речення, про які 

йдеться, діє вторинна предикація. Однак речення (196) не передбачає 

подібної інтерпретації, оскільки дієслово вжите у його прямому значенні і 

його атрибутивне розширення близьке до локатива (місцевого відмінка):  je 

l’ai trouvé dans sa chambre. У цьому прикладі спостерігаємо також, що 

присудок пов’язаний часовими обмеженнями з головним дієсловом, що 

доводить спонтанна перифраза  (196'): 

(196') Quand je l’ai trouvé, il était aсcoudé au bar, en train de boire.  

 Розглянемо випадок, який можна трактувати трьома можливими 

варіантами: перший – інтерпретація епітета (194), другий – валентна 

інтерпретація (194') і третій, завдяки вживанню обмежувального звороту 

ne…que, що дозволяє говорити про інтерпретацію прикметника (194").   

(194) Je veux la robe rouge.  
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(194') Je veux que la robe soit rouge = je ne veux pas forcément la robe. 

(194") Je veux la robe si elle est rouge/quand elle sera rouge = je veux la robe; je 

ne la veux que rouge. 

 Насправді одна з головних відмінностей між даними конструкціями, 

тобто між (191–193), (195) та (196), полягає у можливості інтерпретувати 

речення (191–193), усуваючи прикметник з тим самим значенням, оскільки 

воно прямо пов’язане з дієсловом, водночас як вибір дієслова може 

докорінно змінити суть речення (195). Натомість в конструкціях (194), (194'), 

(194") йдеться про дещо іншу інтерпретацію. Висунемо припущення, яке нам 

слід підтердити або спростувати, що формування атрибутивної групи  (SN2 – 

X), пов’язаної з дієсловом V, може відбуватися за двома моделями: або вона є 

частиною структурної валентності, що передбачає таку можливість, або ж, не 

керуючись валентністю, згадана єдність формується комунікативною 

динамікою та обставинами.  

 За предикативною ієрархією, запропонованою З. Гаррісом [107, с. 113], 

саме ядро дієслівної синтагми, яке аргументується у реченні, й визначає 

домінантну предикацію. Розглянемо речення, в яких обставина, не будучи 

підсиленою, не відрізняється  від додатка, передбаченого валентною 

структурою. Так, у реченні (197) обставина часу vers 8 heures може бути  

визначена як домінантний елемент висловлення, що аргументується 

вербально, тому неформально його можна замінити на (197'): 

(197) Pierre est sorti de la maison vers 8 heures. 

(197') Que Pierre soit sorti de la maison a eu lieu vers 8 heures.  

Проте ми маємо всі підстави вважати, що позначення місця de la maison 

не є обставинним, оскільки вже самим значенням дієслова sortir воно 

передбачене вживанням прийменника de. В межах нашого дослідження слід 

з’ясувати чи можна провести формальну аналогію між аналогічними 

атрибутивними конструкціями з обставинною інтерпретацією.  
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На думку мовознавців Ж. Дамурет, Е. Пішон [72] та  М. Ріжель [153] 

така інтерпретація є імпліцитно можливою. Водночас К. Бланш-Бенвеніст 

[57], принаймні для частини конструкцій, наведених вище, а саме речень 

типу (192–194), посідає переконливу позицію, яку вона намагається 

обґрунтувати з використанням прикметникової проформи tel.  

Вважаємо, що це питання немає однозначної відповіді, адже  

дослідження названих конструкцій виявляють певні  обмеження, оскільки 

слід враховувати вирішальну роль атрибутивного дієслова, яке керує 

передусім і вибором відповідного прикметника з його так званим  переліком 

неможливостей, що випливають із його валентності. Саме таку думку 

підтверджують й автори Граматики сучасної французької мови Larousse [69, 

с. 57].  

 Зауважимо, що обмеження як синтаксичного, так і семантичного 

характеру часто приписують лише ролі дієслова й залишають осторонь 

інтерпретацію прикметника у ролі епітета. Більше того, однією з характерних 

рис цих конструкцій є перехідний або випадковий аспект позначеної 

властивості, і якщо цей елемент значення зникає, то надати реченню 

потрібної інтерпретації важко або неможливо. Проаналізуємо приклад (198), 

наведений К. Бланш-Бенвеніст: 

(198) Il aide les gens compétents / *Il les aide compétents [57, с. 54].  

 Видається, що цей приклад акумулює перепони для атрибутивної 

інтерпретації, оскільки група «іменник + прикметник» часто трактується як 

аналогічна до групи «іменник + епітет», і це підсилюється ще й судженням, 

що прикметник позначає швидше постійну характеристику іменника. Якщо 

усунути ці завади, можна одержати речення з тим же дієсловом, яке 

отримало атрибутивну інтерпретацію (199), однак без зівставлення це важко 

було б зробити (200).  

(199) Il aide les gens pauvres pour mieux les pressurer riches.  

(200) Il aide les gens pauvres. 
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 На наш погляд, конструкції такого типу все ж містять більше рис 

обставинності, хоча всі обмеження не повністю усунені і можуть з’явитись у 

різній формі, залежно від конструкцій.  

На користь вищезгаданого проаналізуємо природу декілька прихованих 

«дієслів-операторів» М. Ріжеля. Дослідимо речення (192–193):   

(192) Jean a planté ses thuyas trop serrés [153, с. 190].  

(193)  Jean a planté ses thuyas trop jeunes [153, с. 190]. 

 Між цими реченнями є важлива відмінність, оскільки у (192) дієслово 

planter передбачає дію, що позначає характеристику, а в (193) йдеться, 

найвірогідніше, про наслідок дії. Отже, у випадку (193) перед нами типова 

обставинна конструкція, де одночасно відбувається зв’язок між двома 

предикаціями. У випадку (192) відношення є причинно-наслідковим, тобто як 

результат дії дієслова planter щодо набутого стану serré des thuyas. У такий 

спосіб М. Ріжель [153, с. 191] висуває гіпотезу, чи в даному випадку не 

йдеться про те, що під значенням дієслова planter приховується інше 

«дієслово-оператор» із двома додатками, як, до прикладу дієслово disposer 

quelque chose d’une certaine façon. В цьому випадку у реченні (192) головною 

є валентність дієслова, а у реченні (193) очевидне його предикативне 

тлумачення.  

Залишається виявити ще багато аспектів в процесі системного 

виділення переліку так званих дієслів-операторів, які можуть вживатися в 

межех атрибутивного розширення речень у французькій мові. Однак після 

здійсненого аналізу, можна відзначити, що багато дієслів передбачають таке 

вживання, оскільки їх валентність містить значення, виражене АД додатка. У 

реченнях з інтерпретацією суміжності інтеграція атрибутивної предикації 

через специфічну синтаксичну структуру підрядності в межах предикативної 

ієрархії відрізняється від речень з обставинною інтерпретацією. Щодо 

підрядних конструкцій, то їхні особливості часто перегукуються з тими 

самими, що й у реченнях з інтерпретацією суміжності. Водночас, ці висновки 
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щодо особливостей  інтерпретації атрибутивних конструкцій дають підстави 

ще раз підтвердити важливість відокремлення в процесі їх аналізу 

синтаксичної та семантичної детермінації.  

Додатково, в межах розгляду питання валентних обмежень 

атрибутивних дієслів, доречно використати висновки нашої роботи (див. 2.1. 

та 2.2.) щодо бінарної природи атрибутивних конструкцій. Зокрема, йдеться 

про розподіл атрибутивних дієслів на опорні та факультативні, а також про 

природу речень, з погляду на їх продуктивний потенціал (див. 2.1.5., 2.2.3., 

2.2.4.).  

Так, два типи дієслів між собою відрізняються не лише синтакичними 

властивостями, але й природою семантичних відносин, які вони здатні 

встановлювати між підметом та його АД. Ця розбіжність пояснює також різні 

типи інтерпретації атрибутивних конструкцій, зокрема обставинні, 

підрядності, суміжності та ті, що формуються з АД (не)прямого додатка.  

Однак, з семантичного погляду, власне завдяки атрибутивному 

дієслову виражається атрибутивна предикація. Саме семантична 

інтерпретація атрибутивних речень дає підстави остаточно виявити простий 

розмежувальний критерій, який виправдовує  слушність розподілу дієслів, 

які вводять АД  у речення, на базові та факультативні.  

Згідно з поглядами сучасних лінгвістів А. Роб ван дер Сандт [158, с. 

190–192] та О. Дюкро [84, с. 30–43]. конструкції з базовими дієсловами 

відповідають трьом критеріям, які допомагають чітко розмежувати 

особливості такого складного явища семантичного характеру, як проформа 

пресупозиції. Наведемо наступні уточнення стосовно останньої: 

1) пресупозиція є частиною семантичного вираження певної конструкції, 

яка не залежить від перетворень його форми на питальну, заперечну чи 

наказову;    

2) заперечення пресупозиції має бути експліцитно вираженим, тобто 

випливати із супроводжуючого коментаря до такої конструкції;  
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3) статус пресупозиції, який випливає із виконання перших двох умов, 

пов’язаний з його особливим місцем у специфічній конфігурацієї 

відповідних конструкцій.   

Під час застосування цього підходу до аналізу атрибутивних дієслів ми 

виявили, що базові дієслова не поєднуються з конструкціями типу SN – V. 

Однак, у конструкції типу SN – V – Adj з такими дієсловами, як être, 

виражатимуть атрибутивну предикацію в чистому вигляді.  Ці відносини 

внутрішнього характеру спостерігаємо також і при семантичному вираженні 

інших базових атрибутивних дієслів. Такі дієслова, як sembler, paraître і avoir 

l’air володіють певною рисою модального характеру, яка вказує на той чи 

інший ступінь відповідності дійсності.  

Згадану семантичну конфігурацію можна чітко простежити на 

безособових конструкціях та перевірити їх чинність на звичайних 

атрибутивних реченнях із застосованням прийомів трансформаційного 

аналізу. Йдеться про два такі перетворення:  

- усунення підмета (201); 

- усунення базового дієслова être (202).  

(201) * semble que Pierre est / soit furieux.  

(202) Pierre semble être furieux –––> Pierre semble furieux. 

Інші базові атрибутивні дієслова, як дієслова стану rester/demeurer та 

devenir/se faire беззаперечно вказують на існування предикативних відносин, 

зокрема на перехід до стану, який позначений атрибутивною предикацією. 

Так, два перших дієслова передбачають, що предикативні відносини в 

конструкції типу SN – V – Adj є попередньо визначеними на момент їх 

характеристики. Розглянемо приклад речення (203), в якому вживання 

дієслова rester передбачає, що Pierre вже був у стані calme.  

(203) Pierre reste (ou ne reste pas) calme. 

Щодо двох інших дієслів, то вони навпаки вказують на те, що 

атрибутивної предикації не було перед дією, яку вони виражають. У реченні 
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(204) ми розуміємо, що Pierre став susceptible, тоді, коли до цього він ним не 

був: 

(204) Pierre devient (ou ne devient pas) susceptible. 

Зазначимо, що синтаксичні властивості, які характеризують базові та 

факультативні атрибутивні дієслова, випливають з двох специфічних типів 

відносин між підметом та АД, вираженого прикметником. Зокрема, усунення 

останнього із речення одразу призводить до зникнення  атрибутивної 

предикації. Якщо дієслово належить до базових атрибутивних дієслів, така 

дія призводить до виникнення асемантичних структур, оскільки атрибутивна 

предикація є головним елементом  простої або ускладненої семантичної 

конфігурації, яка властива цим конструкціям. Якщо ж дієслово належить до 

атрибутивних факультативних дієслів, то усунення АД, вираженого 

прикметником з речення призводить до того, що в такій конструкції він 

втрачає роль пресупозиції.  

Наш висновок стосується одинаково як конструкцій за участю АД 

підмета, так і АД додатка, виявляє аналогічні семантичні та синтаксичні 

властивості до тих, які ми визначили вище. Зокрема, під час аналізу 

конструкцій з АД додатка ми з’ясували, що достатньо велика кількість 

дієслів, порівняно з АД підмета приймає усунення АД, вираженого 

прикметником, й це не спричиняє зміни значення цього дієслова або 

порушення предикативних відносин в частині V – SN2 атрибутивної 

конструкції (205).  

(205) Sa voiture, il l'a achetée neuve. –––> Sa voiture, il l'a achetée.  

Ця властивість характеризує АД додатка, до прикладу, з такими 

дієсловами, як aimer, brûler, boire, choisir, clouer, commander, construire, 

conserver, couper, cueillir, découvrir тощо (206–210). 

(206) Le steak, je l’aime (bien cuit).  

(207) On l’a brûlée (vivante).  

(208) Jean a bu son café (chaud).  
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(209) Sa voiture, il l’a choisie (dorée).  

(210) On l’a construit (immance) dans la rue.   

Отже, отримуємо підтвердження того, що ці дієслова  можуть 

вживатися як з АД, так і без нього та формують групу факультативних 

атрибутивних дієслів. Атрибутивні речення типу SN – V – SN2 –Adj, в яких 

вони вживаються, містять елемент семантичної пресупозуції  SN –V – SN2, 

оскільки їх перевірка заперечною, питальною та наказовою формою виявляє, 

що вони насправді вказують на дане твердження. Перевіримо це на реченні 

(207) з його такими формулюваннями (211–213):  

(211) On ne l’a pas brûlée vivante. 

(212) Est-ce qu’on l’a brûlée vivante?  

(213) On l’a brûlée.  

А також розглянемо варіанти (214–216) та виявимо, що всі вони  

вказують на один зміст, виражений висловленням (217).  

(214) Bois-le chaud.  

(215) Ne le bois pas chaud. 

(216) Tu vas le boire. 

Отже, семантизм атрибутивного дієслова V через існування певних 

валентних обмежень є ключовим у виборі елемента SN2, водночас 

атрибутивна предикація є результатом згаданого селективного відбору щодо 

пресупозиції загалом елементів SN – V – SN2. Однак для низки атрибутивних 

дієслів, які виражають судження та оцінку, як croire, juger, penser, savoir 

тощо неможливе усунення АД додатка, вираженого прикметником. 

Застосування методу перефразування та перетворення речення на підрядне з 

конструкцією SN2 – être – Adj доводить вагому роль АД додатка, вираженого 

прикметником (217–217'), (218–218'):  

(217) Je te pensais plus efficace.  

(217') Je pensais que tu étais plus efficace.  

(217*) Je te pensais. 
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(218) Ses parents la croyaient prudente. 

(218') Ses parents croyaient qu’elle était prudente. 

(218*) Ses parents la croyaient. 

Із змодельованих речень (217*) та (218*) видно, що усунення АД, 

вираженого прикметником порушує прийменниковий характер додатка 

дієслова V та призводить до аграматикалізації речення. 

Отже, порушення структури пресупозиції в конструкції SN – V – SN2  

спричинене семантичною та синтаксичною несуміжністю із вказаним 

дієсловом та його валентними обмеженнями. Натомість, синтаксичні 

властивості, які характеризують базові та факультативні атрибутивні 

дієслова, випливають з двох специфічних типів відносин між підметом 

(додатком) та АД. У такий спосіб виявляється семантична залежність 

атрибутивного дієслова від встановлення відносин  вторинної предикації у 

реченні, яке містить АД підмета або (не)прямого додатка.   

 

3.2. Зміщення валентної структури та «копуляризація» дієслів як  

основні чинники виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків 

  

3.2.1. Валентне зміщення дієслів в атрибутивних конструкціях (на прикладі 

займенникових дієслів)  

Загалом валентні обмеження пояснюються як складністю семантико-

предикативних відносин в атрибутивних конструкціях, так і виникненням у 

них вторинних предикативних зв’язків. У працях сучасних мовознавців, 

зокрема представників бельгійської мовознавчої школи П. Лоуверса та         

Е. Тоббак [123, с. 99], йдеться про те, що явище «копуляризації» дієслів 

передусім є результатом процесу зміщення валентності. Дослідники дійшли 

висновку, що будь-яке дієслово, під час дії одного з трьох механізмів, які 

вони наводять, може увійти до складу атрибутивної конструкції. Розглянемо 

їх детальніше:  
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1. Перший полягає у такій редистрибуції предикативності, яка 

призводить до нової семантико-структурної конструкції в іменній частині 

складеного присудка. Автори, зокрема, проаналізували цей механізм на 

прикладі дієслова arriver, вони порівнювали його вживання в основному  

значенні «прибувати» (219), в значенні копулятивного дієслова типу 

«входження в стан» (220) та як варіант ужитку даного дієслова (220), однак з 

відтінком значення «успішного проходження випробування» (221):  

(219) L’athlète est arrivé troisième  [123, с. 99]. 

(220) L’athlète est arrivé tout souriant  [123, с. 100]. 

(221) Ce musicien est arrivé troisième au concours R. Elisabeth [123, с. 100].  

З поданих прикладів стає зрозумілим, що процес переходу дієслова до 

категорії атрибутивних дієслів залежить від продовження праворуч 

(наявності/відсутності АД) та зміщення його валентності.  

2. Другий механізм базується на метафоризації ідеї руху в просторі до 

руху в часі, пов’язаному із певною подією. Особливо це стосується таких 

дієслів руху, як  passer / partir / tomber / sortir. Серед прикладів, поданих 

вище, зокрема у реченні (221), йдеться про те, що підмет-референт досягає 

певного стану внаслідок випробування, тобто події, яка насправді відбулася в 

часі. В цьому випадку, основне значення дієслова arriver «прибувати» в 

просторі змінюється і воно змінює своє семантичне навантаження, оскільки 

входить до складу атрибутивної конструкції.  

3. Третій механізм пов’язаний з метонімією. Так, до прикладу, при 

порівнянні словосполучень vivre heureux та vivre vieux, або  vivre âgé та vivre 

cinquantenaire, дослідники виявили перехід від супровідного стану до 

результуючого. Атрибутивне вживання дієслів  partir gagnant / batu, naître 

musicien / malin  демонструє механізм метонімізації, який, проте, у цьому 

випадку має проспективну орієнтацію. Тут, дієслово partir отримує певну 

епістемічну модальність із забарвленням суб’єктивної оцінки [123, с. 99–

103].  
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Додамо, що якщо розглянути детальніше речення типу (222), то стає 

очевидним, що концептуалізатор виражений поєднанням «референт + всі 

глядачі», відіграє вирішальну роль в представленні стану речей:  

 (222) С’est sur que Shumaher partira gagnant dans ce rally [200].  

В дисертаційній роботі ми обрали займенникові атрибутивні дієслова 

для аналізу процесу зміщення валентності, оскільки утворення ними 

атрибутивних конструкцій є результатом двох процесів: зміни валентності та 

автономізації. Згадані вище дослідники П. Лоуверс та Е. Тоббак [123, с. 92] 

неформально розподілили всі атрибутивні дієслова на дві основні групи: 

незайменникові (être, devenir, faire, tomber, passer тощо) та займенникові 

(s’avérer, se révéler, se montrer тощо), а також обґрунтували підстави для 

поділу усіх атрибутивних дієслів на опорні та оказіональні.  

Вище ми вже розглянули питання утворення парадигми атрибутивних 

дієслів (див. 2.1.5. та 2.2.4.) і дійшли висновку, що саме застосування  теорії 

валентності та дієслівної семантики надає змогу виявити прямий зв’язок між 

змістовим наповненням атрибутивного дієслова, яке вводить АД у речення та 

семантико-прагматичними особливостями вторинної предикації, яка його 

супроводжує.  

Займенникові атрибутивні дієслова ми залишили осторонь в 

попередніх частинах нашого дослідження, однак під час аналізу ролі 

валентного зміщення та процесу встановлення вторинних предикативних 

зв’язків у реченнях, які містять АД, зосередимо нашу увагу на цій підгрупі 

атрибутивних дієслів. Це пояснюється недостатнім ступенем їх дослідження 

та тим, що їх класифікація насправді заслуговує на окремі праці для 

виявлення морфо-синтаксичних та семантичних особливостей. За вихідну 

класифікацію ми обрали проведену раніше розвідку займенникових дієслів 

мовознавцями П. Лоуверсом та Е. Тоббак [123], яку ми доопрацювали, 

базуючись на нашому корпусі прикладів та згрупували в таблицю (Табл. 10).   



174 

 

 

   Група     доказово-результуючих               

             та група дієслів епістемічної 

 

дієслів (дієслова типу se révéler) 

модальності (дієслова типу 

s’annoncer) 

Займенникове дієслово Приклад (контекст) вживання 

S’afficher (comme) 

 

Dans la presse moderne, les hommes 

s’affichent enthousiastes compagnons 

de route du féminisme. 

S’affirmer (comme) 

 

Le besoin d’un service de relations 

publiques s’affirme comme l’une des 

urgences de notre temps. 

S’annoncer, s’annoncer comme 

 

Les élus allemands, finlandais et 

néerlandais s’annoncent les plus 

hostiles. 

 

S’avérer (comme)  

 

 

Les obstétriciens s’avèrent réticents à 

admettre les sages-femmes dans les 

salles d’accouchement. 

 

Se confirmer (comme) 

 

En peu de temps, les uns se sont 

confirmés comme les derniers tenants 

poussiéreux d’une activité critique 

appliquant aveuglément la politique des 

auteurs. 

Se déployer comme Il y a d’une part que ce livre se déploie 

comme le point de vue d’un historien 

qui établit une recension 

encyclopédique des opinions établis. 
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Se dévoiler comme À ce niveau la colonisation se dévoile 

comme un processus de désintégration 

et de réintégration de l’espace africain. 

Se donner comme/pour 

 

В значенні «vouloir passer pour»: Un 

homme se présenta chez lui, qui refusa 

de se nommer, mais qui se donna 

comme chevalier de Malte. 

Se faire 

 

 

 

 

а) в значенні «apparaît comme, se 

présente comme»: Le boîtier se fait 

discret; 

б) в значенні «se montrer»: Plus il se 

ferait humble et plus il serait grand. 

Se feindre Elle se feint blessée. 

Se manifester comme Le tout se manifeste comme plus grand 

que la simple somme des éléments dont 

il est formé. 

Se montrer (comme) 

 

 

La Russie s'est montrée un partenaire 

dur en affaires lors de la négociation 

des prix. 

S’offrir comme Le duc de Béthune Charost qui s’offrait 

comme roi. 
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Se porter, se porter comme/pour 

 

 

 

 

 

 

В значенні «Se présenter, se faire 

connaître en tant que, se déclarer 

comme»: se porter malade, volontaire, 

candidat, acquéreur; se porter comme 

le défenseur, le représentant de 

qqn/qqch, se porter comme médiateur, 

se porter pour arbitre. 

Se poser comme L’interdiction de la circulation 

automobile qui se pratique déjà dans 

certaines villes de province se pose 

alors comme une évidence. 

Se présenter (comme) 

 

La papauté se présente immuable depuis 

dix-sept siècles. 

Se révéler (comme) Les accusations vont se révéler fausses. 

Se trouver La réglementation se trouve inexistante. 

 

                           

                                      Група  дієслів  

 

деонтичної модальності 

Se devoir  Un ensemble qui se doit harmonieux. 

S’imposer comme La voie du Rhin s’imposait comme la 

plus économique. 

Se proposer comme Elle se propose comme une théorie 

fondamentale du champ de gravitation. 

Se revendiquer comme Le candidat Bayrou, qui se revendique 

comme ambitieux et médiatique. 

Se vouloir Il se voulait le vivant exemple. 
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                                      Група дієслів                                      

                                       (дієслова типу                     

                                         та  дієслова  

аспектної  модальності  

devenir)  

(результуючого) стану 

S’établir comme Jamais l’arbre, dans le monde du songe, 

ne s’établit comme un être achevé. 

Se (re)faire  Іl se fait lе porte-parole des sans abris. 

S’improviser  On s’improvise explorateurs. 

S’installer (comme) ll s’installa comme avocat à Aubusson. 

Se (re)mettre  Deux ans plus tard, il se remit flic. 

Se recomposer Elles cessent même un bref instant de 

s’affairer ou de se diviser et se 

recomposent femme pour se mesurer à 

lui. 

Se rendre L’état français se rendait acquéreur, 

pour la somme de 25 millions, d’Havas-

information. 

Se retrouver (comme) Le père se retrouve comme jumeau de 

son enfant. 

Табл. 10. Класифікація базових атрибутивних займенникових дієслів 

Як випливає з таблиці (Табл.10), виправдане згрупування атрибутивних 

займенникових дієслів у три головні підгрупи: доказово-результуючі та 

дієслова епістемічної модальності; дієслова деонтичної модальності та 

дієслова аспектної модальності. Однак питання якісного наповнення 

згаданих пігруп відповідними займенниковими дієсловами потребує 

подальших досліджень, враховуючи наявність продуктивного потенціалу та 

постійного формування нових атрибутивних комплексів за їх участю.    

Стосовно факультативних займенникових дієслів, то ми приєднуємося 

до поглядів сучасного американського дослідника Л. Брандта [64], який 
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запропонував виділити більшою чи меншою мірою три однорідні підгрупи 

серед неперехідних займенникових дієслів:   

1. Дієслова першої підгрупи виражають базовий стан щодо 

концептуалізації, відносно «уявного або фіктивного руху», до прикладу: se 

dresser, s’élever, s’aligner, se tacher (comme), se découper, s’étendre, s’ouvrir і 

se dessiner comme.  

Своєю чергою можемо зазначити, що велика кількість цих дієслів 

формує конструкцію з периферичним атрибутивним додатком, який, однак, 

має потенціал стати базовим (223):  

(223)  La maison du parti nazi, qui se dresse colossale sur la place des musées. 

[195]. 

Під час аналізу вживання займенникового дієслова se dresser складно 

віднайти його первинний семантизм («вставати», «підійматись»), оскільки в 

цьому випадку йдеться швидше про опис стану «elle est colossale», що 

свідчить про слушність припущення мовознавців щодо наявності рис 

«фіктивного/віртуального переходу».  

2. Другою підгрупою факультативних займенникових атрибутивних 

дієслів, на думку Л. Брандта [64], є неперехідні дієслова, які 

характеризуються наявністю аспектного складового елемента. Йдеться про 

дієслова типу se constituer (comme), s’instituer (comme), se fixer comme і se 

développer comme, які виражають результуючий стан певного процесу 

формування, який певною мірою відходить на задній план (224).  

(224) La paléographie grecque s’est constituée comme science en occident [186]. 

Частково вони доповнюють уже згадану в переліку базових 

займенникових атрибутивних дієслів групу дієслів аспектної модальності і 

дієслів стану та результуючого стану, однак у них процес зміни є ще більш 

експліцитним. А такі дієслова, як:  se métamorphoser, se transformer en, se 

changer en, se muer en, на нашу думку, заслуговують окремого детальнішого 
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дослідження щодо визначення їх потенціалу утворювати конструкції 

атрибутивного вживання. 

3. Третя підгрупа займенникових дієслів виражає характеристику 

постійного стану із семантичним значенням, еквівалентним до  дієслова 

rester (225): 

(225)  La masse moléculaire se maintient constante pendant un certain temps 

[186]. 

Підсумовуючи два різні спроби класифікувати займенникові 

атрибутивні дієслова – як базові, так і факультативні – можемо отримати 

підтвердження гіпотези стосовно їх виключної ролі у виникненні нових 

атрибутивних комплексів. Однак для встановлення їх вичерпного переліку 

слід визначити такі критерії, які б могли дозволити їх більш вичерпну 

класифікацію.  

Для повноти аналізу процесу валентного зміщення (на прикладі 

займенникових дієслів), проведемо аналіз досліджень сучасного мовознавця 

Л. Меліса [131] та проаналізуємо їх слушність на конкретному мовному 

матеріалі. На думку лінгвіста, займенникова конструкція спершу має 

«інтранзитивно перейти до нейтрального вживання (тобто ні активного, ні 

пасивного)» [131, с. 58] і лише після цього займенникове дієслово може 

увійти до складу атрибутивної конструкції. Перевіримо це твердження на 

конкретних прикладах вживання займенникових дієслів як атрибутивних та 

простежимо цей перехід:  

1) прехідне дієслово в займенниковій конструкції (226):  

(226) Les secrets ne se révèlent qu’en toute confiance [186]. 

2) займенникова конструкція в нейтральному вживанні (інтранзитивне 

злиття актантів під час проникненн інших змістових нюансів порівняно з 

перехідною конструкцією, яка не допускає можливості переформулювання) 

(227):  
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(227) L’espoir du cyclisme belge s’est révélé dans l’ascension du col du Tourmalet 

[200]. 

3) неперехідне дієслово (займенникове) + переферичний АД, де у 

реченні (228) факультативне вживання займенникового атрибутивного 

дієслова se réveler еквівалентне типовому атрибутивному дієслову apparaître: 

(228) La vierge s’est révélée voilée [205, с. 122]. 

4) перехідне дієслово (займенникове) + базовий АД (229): 

(229) Elle s’est révélée capable d’un tel exploit [197]. 

 Можемо зробити припущення, що навність таких варіантів вживання 

займенникових дієслів прямо пов’язана з розвитком та зміщенням їх 

валентності. Так загалом вони можуть співіснувати з різними значеннями 

(основним та атрибутивним) в синхронії, однак не постійно, як це й доводять 

лінгвісти на прикладі дієслова s’avérer. У сучасній французькій мові, спершу 

це дієслово почали використовувати для введення АД підмета в речення, 

відтак, а згодом, на частоту вживання у мові, його було офіційно 

затверджено у 1986 році Французькою Академією як нормативне дієслово-

зв’язка (230).  

(230) Les obstétriciens s’avèrent réticents à admettre les sages-femmes dans les 

salles d’accouchement [197]. 

Проте слід зазначити, що таке вживання нерідко призводить до 

непорозумінь, плеоназмів і суперечностей. Так, пам’ятаючи його конотаційне 

значення «виявитися істинним, правдивим» не можливо не звернути увагу на 

вживання у названій конструкції таких прикметників, як vrai (плеоназм), 

faux, erroné (протиріччя) або exact (повторення) [24, с. 140]. Отже, слід 

уникати таких невдалих поєднань з цим дієсловом й надавати перевагу його 

синонімам (231), (232): 

(231) Le témoignage est apparu vrai (замість s’est avéré vrai: плеоназм) [24, с. 

140].  



181 

 

(232) La liste de ses biens s’est révélée erronée (замість s’est avérée erronée: 

протиріччя) [24, с. 140]. 

Повертаючись до розгляду питання входження займенникових дієслів 

до складу атрибутивної конструкції, слід відзначити, що перехід від третього 

до четвертого етапу можна проілюструвати на будь-якому прикладі 

вживання у синхронії типових атрибутивних дієслів (див. 2.1.5., 2.2.4).  

Однак для того, щоб остаточно внести те чи інше займенникове дієслово до 

списку базових атрибутивних дієслів, слід переконатися, що зміщення 

валентності та семантичний перехід свідчать про наявність суттєвої  

лексичної автономії. Таким чином, до переліку займенникових атрибутивних 

дієслів можна віднести лише ті, які цілком незалежні відносно інших 

конструкцій з базовими дієсловами. 

Щодо механізму переходу займенникових дієслів до категорії 

атрибутивних, то співвідношення між займенниковим атрибутивним 

вживанням та іншими типами виявляє певну тенденцію до автономізації, яка 

загалом характерна для займенникових дієслів. Звідси випливає, що другим 

джерелом постійного оновлення складу переліку атрибутивних дієслів є саме 

займенникові дієслова, особливо в конструкціях з АД підмета (233–236).  

(233) Ce vendredi s’annonce comme la journée la plus chargée, avec 126 TGV au 

départ de la gare de Lyon et 228 de la gare Montparnasse [197]. 

(234) Le représentant de Virginie se positionne comme le champion des principes 

des Tea Parties [197]. 

(235) Mardi soir aux États-Unis, la Fed s'est montrée divisée sur les solutions à 

apporter pour doper la reprise économique [197]. 

(236) Les élus allemands, finlandais et néerlandais s’annoncent les plus hostiles 

[197]. 

У цій дисертаційній роботі, ми звернули увагу лише на деякі приклади 

валентного зміщення за участю займенникових дієслів. Оскільки наша праця 

є більш сконцентрована на дослідженні інших аспектів функціонування 
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атрибутивного додатка у мові, зокрема на його предикативному потенціалі, 

то ми не будемо спинятися на розгляді цього питання.  

Попередні результати дослідження атрибутивного потенціалу 

займенникових дієслів, засвідчують те, що їхня здатність до актантного 

закриття може вважатися певним «трампліном» для формування нових 

атрибутивних дієслів та атрибутивних комплексів загалом. Цей висновок, 

зокрема, відкриває можливість для інших, глибших досліджень, 

зосереджених на цій сфері функціонування мовних явищ.   

 

3.2.2. Валентна інтеграція нових дієслівних комплексів (на прикладі 

конструкції «займенникове атрибутивне дієслово + АД (не)прямого 

додатка»)  

Для поглиблення аналізу особливостей зміщення валентної структури 

та виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків уважаємо за доцільне 

проілюструвати процес валентної інтеграції дієслів на прикладі 

атрибутивного комплексу «займенникове атрибутивне дієслово + АД 

(не)прямого додатка».    

Насправді велика кількість займенникових атрибутивних дієслів бере 

участь у формуванні конструкцій з участю АД (не)прямого додатка. Це 

призводить до виникнення проблем під час спроби визначити чіткий перелік 

атрибутивних дієслів, оскільки перед дослідниками постає питання 

включення (або ні) займенникових атрибутивних дієслів до окремої 

специфікації у словниках валентності. Нагадаємо, що у Таблиці 10, ми 

звернулися до класифікації дослідників П. Лоуверса та Е. Тоббак [123] 

базових займенникових атрибутивних дієслів, зокрема у конструкціях з 

участю АД (не)прямого додатка (se faire, se vouloir тощо).  

Однак слід наголосити, що, окрім згаданих вище груп дієслів, 

беззаперечно в мові є й інші, у яких зв’язок із атрибутивною конструкцією 

встановлюється факультативно, завдяки  певним зміщенням їхньої 
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валентності. Ми проаналізували низку прикладів із підібраного мовного 

матеріалу, що дає підстави ствердити, що внаслідок зміщення валентності 

серед займенникових дієслів, за їх вживання в конструкціях з АД додатка, 

можна виділити щонайменше п’ять наступних підгруп дієслів:  

1. Дієслова «називання» (типу s’appeler), які досить часто вживаються 

у конструкціях з АД додатка зі значенням атрибутивного дієслова nommer, 

але, у займенниковій конструкції досить відчутне семантичне зміщення, 

спричинене процесом автономізації, яке призводить до прийняття значення 

s’appeler = avoir pour nom/statut. До цієї підгрупи відносимо такі дієслова: se 

nommer, se dénommer, se prénommer, s’intituler, se désigner comme, se définir 

comme, se déterminer comme (237–239): 

(237) L’ouverture signifie également que les fonctionnaires fédéraux ont la 

responsabilité de se nommer lorsqu’ils traitent avec le public [200]. 

(238) Les périodes de commentaires publics constituent l’un des moyens, pour les 

parties intéressées, de se désigner comme telles et de fournir un apport précieux 

[200]; 

(239) Des clients peuvent se déterminer comme destinataires des messages extraits 

ou peuvent déterminer un autre client comme destinataire [200]. 

Зазначимо також, що деякі з цих дієслів семантично близькі до дієслів 

«позначення, називання» (типу se présenter). 

2. Дієслова «перформативного вираження» (типу se déclarer), які, 

подібно до попередньої підгрупи, саме в атрибутивній конструкції 

починають виражати перформативну якість, пов’язану з висловленням, що 

поєднує мовця та співрозмовника. Відтак, дієслово відкривається до 

властивостей атрибутивного характеру, які не були притаманні конструкціям 

із звичним вживанням. Отже, можна твердити, що те чи інше дієслово 

набуває атрибутивно-предикативних рис інтроспективним (внутрішнім) 

шляхом, як до прикладу у реченнях взірця (240) і (241): 
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(240) S’ils avaient l’intention de la tuer, pourquoi se déclarer propriétaires de 

l'arme du crime  [186]?  

(241) Le mystique s’avoue incapable de décrire ce qu’il a ressenti [186]. 

Загалом до цієї підгрупи можна віднести такі дієслова, як: se dire, 

s’étiqueter, se prétendre, se proclamer, se réputer, se confesser comme, se 

reconnaître тощо. Спостерігаємо чимало прикладів їх атрибутивного 

вживання у таких поєднаннях: se déclarer amoureux; se reconnaître coupable; 

se proclamer empereur/terroriste/défenseur, se réputer sexiste тощо. 

3. Дієслова «когнітивного сприйняття» (типу se voir, se sentir) 

утворюють атрибутивні конструкції, оскільки нерідко займенникове 

вживання дієслів змінює  так їх зміст, що вони починають виражати не лише 

сприйняття, а й його когнітивний аспект. Зокрема, у реченнях типу (242) 

займенникове дієслово se voir уже не означає візуального сприйняття, а акт 

внутрішнього сприйняття, почуття або вираження думки.  

(242) Il se voyait étranger à lui-même [186]. 

Так само дієслова типу se découvrir  (наприклад enceinte) і  s’imaginer  

більше не означають лише візуальної констатації чи репрезентації, так само 

як дієслова se sentir та se vivre після зміни значення семантично 

наближаються до дієслів вираження думки (243) :  

(243) Il se sent grand = Іl croit qu’il est grand.  

Цікаво, що такі дієслова, як se connaître і se savoir, які початково не 

належать до підгрупи сприйняття, в атрибутивних конструкціях набувають 

семантичного значення «вираження почуття» (244), (245) :  

(244) [...] il l’avait saisie. Ce n’était que par le bras, mais ce fut assez pour qu’elle 

se connût prisonnière [197]. 

 (245) Il se savait incapable de quitter Angiolina [197]. 

4. Дієслова «вираження думки» (типу se considérer, se croire, s’estimer, 

se juger, se penser) та «суб’єктивного контролю» (типу se croire). За 

обмеження сфери вираження відповідності певного твердження стосовно 
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кореферентного підмета, який виражає судження про себе самого, таке 

ствердження сприймається з пом’якшеним смислом, щодо правдивого 

вираження. Таким чином, часто відбувається певне зміщення смислу до 

протилежного значення (246–248).  

(246) Іl se considère comme intelligent ≠ Іl est bête comme ses pieds [186].  

(247) C’est vraiment stupide de se croire un héros, de rechercher la renommée et 

la reconnaissance, en tuant des innocents [200]. 

(248) La Cour ne doit jamais s’estimer trop importante pour se conformer aux 

normes que nous avons appris à attendre d'autres fonctionnaires de haut niveau 

[200]. 

5. Займенникові дієслова з пасивною інтерпретацією, які виражають 

певне ставлення до підмета щодо його статусу (типу s’engager comme, se 

placer comme, s’embaucher comme), що видно на прикладі їх вживання у 

реченнях (249–251): 

(249)  Quand j’étais en Iran, j’ai vu un magazine appelant les jeunes à s’engager 

comme kamikazes ou partisans [183, с. 234]. 

(250) Nos frères qui, étant dotés de Dieu de capacités intuitives et expressives 

particulières, qu’ils frères ont cultivées à travers l’étude et l’expérience, se placent 

comme interprètes privilégiés du mystère de l’homme [197]. 

(251) À l’aube du prochain millénaire, l’économie du Québec se place comme 

l’une des plus grandes compétitrices à l’échelle internationale [200]. 

Однак попередній огляд прикладів зміни валентності займенникових 

дієслів у складі атрибутивних конструкцій з участю АД додатка в бік їх 

«копуляризації» виявив й певні складнощі. Слід зазначити, що внесення того 

чи іншого дієслова до складу атрибутивних залежить передусім від рівня 

деталізації під час визначенні ефектів семантичного плану. Врахування 

постійного зміщення валентності деяких дієслів надає підстави вважати 

слушним віднести їх до категорії факультативно-атрибутивних. Визначення 
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більш тонких смислових нюансів дозволить включити їх до відповідного 

переліку.  

Отже, застереження, згадані вище, мають бути систематизовані й 

спиратися на врахування таких особливостей дистрибуційних ознак, як 

вживання того чи іншого прикметника, при якому стає можливим віднайти 

для одного й того ж атрибутивного дієслова низку інтерпретацій, що у такий 

спосіб додатково ускладнює процес його внесення до переліку базових 

атрибутивних дієслів. Сказане можна проілюструвати на прикладі вживання 

дієслова sentir, порівнюючи його такі інтерпретації: із прикметником petit у 

значенні humble в реченні (252) та з прикметником capable у реченні (253): 

(252) On le sent petit (=humble).  

(253) Elle le sent capable. 

За допомогою методу прономіналізації, можемо визначити, в якому з 

цих двох речень дієслово sentir вжите як атрибутивне, а в якому як звичайне 

зворотне дієслово: з речення (252) отримуємо (252'), а для варіанта речення 

(253) – варіант (255'): 

(252') *On le sent petit. 

(253') On le sent capable. 

Порівняно з варіантом (252'), у реченні (253') дієслово sentir вжито 

більш граматично вірно, оскільки, в цьому випадку воно відіграє роль АД.  

Звідси випливає таке припущення: займенникові конструкції 

враховують внутрішньовиражені властивості, водночас як конструкції з АД –

зовнішньо виражені, екстеріоризовані властивості. Таким чином, актантна 

закритість, яка притаманна займенниковим конструкціям, сприяє 

виникненню нових атрибутивних комплексів з участю факультативних 

атрибутивних дієслів. Однак для встановлення їх чіткого переліку слід 

визначити такі критерії, які б могли дозволити їх більш вичерпну 

класифікацію. 
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Висновки до розділу ІІІ 

 

Розділ ІІІ дисертації містить аналіз передумов та основних чинників 

виникнення атрибутивно-предикативних зв’язків з метою виявлення 

продуктивного потенціалу атрибутивних конструкцій. В центрі уваги – 

валентні обмеження, зміщення валентної структури та процес 

«копуляризації» (від лат. сopula – зв’язка), тобто перетворення повнозначних 

дієслів на атрибутивні. Явище «копуляризації» дієслів, передусім, є 

результатом процесу зміщення валентності. При дії одного з трьох 

механізмів – редистрибуції предикативності, метафоризації та метонімізації 

будь-які дієслова потенційно можна віднести до категорії атрибутивних.  

Одним із першочергових завдань, поставлених на початку розділу ІІІ, 

було визначення передумов виникнення предикативних зв’язків в 

атрибутивних конструкціях і визначення ролі інформаційної структури та 

статусу референта SN2 з метою довести, що саме вони є чинниками  

виникнення предикативних відносин у складі атрибутивної конструкції. До 

прикладу, дієслово écrire передбачає наявність додатка і може через 

гіперонімічний зв’язкок поєднуватися із дієсловом faire, яке своєю чергою 

наділене іншими можливостями щодо вибору додатка у такий спосіб, щоб 

позиція у ролі АД була прийнятною: Il les écrit (=fait) courts, ses livres. На 

відміну від дієслова lire, яке належить до того ж лексико-семантичного поля, 

але не допускає подібного вживання у складі атрибутивної конструкції:*Il les 

lit courts.  

Серед корпусу проаналізованих прикладів, узятих з електронних баз 

текстів Le Monde та TLFi, ми визначили, що із загального переліку 

атрибутивних дієслів з АД (не)прямого додатка, порівняно невелика їх 

кількість передбачає інверсію даних елементів. відсоткове співвідношення 

дієслів, які припускають прямий порядок елементів SN2 (додатка) та X (АД 

додатка) в атрибутивній конструкції, так і інверсію її складових, лише 11 
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дієслів з 35 проаналізованих мають позитивні показники. Ми окремо 

виділили серед них два підкласи: дієслова, які виражають судження й оцінку 

(considérer, estimer, juger, croire, penser, trouver) та каузативні дієслова 

(rendre, garder). 

Відтак, здійснений аналіз складових елементів у їх складі дав змогу 

виявити таке: 

1. Толерування інверсії елементів SN2 та X пояснює втрату рис 

повнозначних дієслів та відповідне набуття рис допоміжних дієслів. Якщо 

припустити, що ці атрибутивні дієслова дійсно можна трактувати як 

допоміжні, то в атрибутивному реченні із структурою  SN1 – V – SN2 – X,  

власне елемент Х, тобто АД (не)прямого додатка і є його предикативним 

центром, оскільки дієслово, яке мало б виконувати таку функцію, стало 

допоміжним і його центр змістився. Таким чином, його референт разом із 

дієсловом, яке набуває рис допоміжного, й елементом Х представляють 

частину предикативного фокуса речення, що дає підстави надати їм статусу 

«складного вторинного предиката». 

2. Системне виділення переліку дієслів, які можуть вживатися в такій ролі 

в межах атрибутивного розширення речень ще потребує виявлення низки 

аспектів. Однак після здійсненого аналізу можна відзначити, що багато 

дієслів дозволяють вживання так званих дієслів-операторів, оскільки їх 

валентність містить значення, виражене АД. У реченнях з інтерпретацією 

суміжності інтеграція атрибутивної предикації через специфічну 

синтаксичну структуру підрядності в межах предикативної ієрархії 

відрізняється від речень з обставинною інтерпретацією. Щодо підрядних 

конструкцій, то їхні особливості часто перегукуються з тими ж, що й у 

реченнях з інтерпретацією суміжності. Водночас ці висновки щодо 

особливостей  інтерпретації атрибутивних конструкцій дають підстави ще 

раз підтвердити важливість відокремлення в процесі їх аналізу синтаксичної 

та семантичної детермінації.  
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3. З семантичного погляду, власне завдяки атрибутивному дієслову 

виражається атрибутивна предикація. Семантична інтерпретація 

атрибутивних речень дає змогу остаточно виявити простий розмежувальний 

критерій, який виправдовує  слушність розподілу дієслів, що вводять АД  у 

речення, на базові та факультативні. Так, у випадку перефразування та 

вживання про-форм із дієсловом être виявлено особливості факультативного 

вживання дієслів, наприклад, у реченнях: Il les a abandonnés fragiles (=étant 

tels); Nous les consommons frais (=étant tels); Les parents t'accueillent malade 

(=étant tel). Натомість, стосовно тих дієслів, з якими цей прийом не 

прийнятний припускаємо, що вони, власне, і є базовими дієсловами, як у 

реченнях: Je déclare la séance ouverte. –––> *Je déclare la séance; Je te pensais 

plus perspicace. –––> *Je te pensais; Ses parents la croyaient malade. –––> *Ses 

parents la croyaient. Насамперед це пояснюється тим, що усунення елемента 

X (АД додатка) з конструкції SN1 – SV (V – SN2 – X) викликає ефект 

перерваності та невизначеності висловлення, оскільки, якщо взяти до уваги 

актантний вузол, то ці додатки є важливими для загального змісту речення.  

4. Визначено, що синтаксичні властивості, які характеризують базові та 

факультативні атрибутивні дієслова випливають з двох специфічних типів 

відносин між підметом та АД, вираженого прикметником. В процесі аналізу 

виявлено, що відкидання АД додатка на семантичному рівні еквівалентне 

усуненню з речення атрибутивної предикації загалом. Якщо дієслово є 

базовим атрибутивним дієсловом, то така дія викликає формування 

асемантичних структур, оскільки предикація є основним елементом 

семантичної конфігурації, простої чи ускладненої, залежно від типу цих 

структур. Якщо ж дієслово належить до факультативних атрибутивних 

дієслів, то усунення АД, вираженого прикметником із речення, призводить 

до того, що останній втрачає роль пресупозиції в такій конструкції.  

5. Семантизм атрибутивного дієслова V через існування певних валентних 

обмежень є ключовим у виборі складового елемента атрибутивної 



190 

 

конструкції SN2, а атрибутивна предикація є результатом селективного 

відбору щодо пресупозиції загалом елементів SN – V – SN2. У такий спосіб 

виявляється семантична залежність атрибутивного дієслова від встановлення 

відносин  вторинної предикації у реченні, яке містить АД підмета або 

(не)прямого додатка.   

6. Дослідження механізму переходу займенникових дієслів до категорії 

атрибутивних виявило певну тенденцію до автономізації, яка загалом для них 

характерна, а їхня здатність до актантного закриття може вважатися певним 

«трампліном» для формування нових атрибутивних дієслів та атрибутивних 

комплексів загалом. В роботі проаналізовано низку прикладів із підібраного 

мовного матеріалу, що дало підстави ствердити, що внаслідок зміщення 

валентності серед займенникових дієслів, за їх вживання в конструкціях з АД 

додатка, можна виділити щонайменше п’ять наступних підгруп дієслів:  

1) дієслова «називання» (типу s’appeler), які досить часто вживаються у 

конструкціях з АД додатка зі значенням атрибутивного дієслова nommer, але, 

у займенниковій конструкції досить відчутне семантичне зміщення, 

спричинене процесом автономізації, яке призводить до прийняття значення 

s’appeler = avoir pour nom/statut. До цієї підгрупи відносимо такі дієслова: se 

nommer, se dénommer, se prénommer, s’intituler, se désigner comme, se définir 

comme, se déterminer comme;  

2) Дієслова «перформативного вираження» (типу se déclarer), які, 

подібно до попередньої підгрупи, саме в атрибутивній конструкції 

починають виражати перформативну якість, пов’язану з висловленням, що 

поєднує мовця та співрозмовника. Відтак, дієслово відкривається до 

властивостей атрибутивного характеру, які не були притаманні конструкціям 

із звичним вживанням. До цієї підгрупи можна віднести такі дієслова, як: se 

dire, s’étiqueter, se prétendre, se proclamer, se réputer, se confesser comme, se 

reconnaître тощо. Спостерігаємо чимало прикладів їх атрибутивного 



191 

 

вживання у таких поєднаннях: se déclarer amoureux; se reconnaître coupable; 

se proclamer empereur/terroriste/défenseur, se réputer sexiste тощо;  

3) Дієслова «когнітивного сприйняття» (типу se voir, se sentir) 

утворюють атрибутивні конструкції, оскільки нерідко займенникове 

вживання дієслів змінює  так їх зміст, що вони починають виражати не лише 

сприйняття, а й його когнітивний аспект. Наприклад, дієслова типу se 

découvrir  (наприклад enceinte) і  s’imaginer  більше не означають лише 

візуальної констатації чи репрезентації, так само як дієслова se sentir та se 

vivre після зміни значення семантично наближаються до дієслів вираження 

думки: Il se sent grand = Іl croit qu’il est grand; 

4) Дієслова «вираження думки» (типу se considérer, se croire, s’estimer, 

se juger, se penser) та «суб’єктивного контролю» (типу se croire). За 

обмеження сфери вираження відповідності певного твердження стосовно 

кореферентного підмета, який виражає судження про себе самого, таке 

ствердження сприймається з пом’якшеним смислом, щодо правдивого 

вираження. Таким чином, часто відбувається певне зміщення смислу до 

протилежного значення: C’est vraiment stupide de se croire un héros, de 

rechercher la renommée et la reconnaissance, en tuant des innocents; 

5) Займенникові дієслова з пасивною інтерпретацією, які виражають 

певне ставлення до підмета щодо його статусу (типу s’engager comme, se 

placer comme, s’embaucher comme): À l’aube du prochain millénaire, l’économie 

du Québec se place comme l’une des plus grandes compétitrices à l’échelle 

internationale. 

7. Однак, огляд зміни валентності займенникових дієслів у складі 

атрибутивних конструкцій з участю АД додатка в бік їх «копуляризації» дав 

підстави констатувати й виникнення певних утруднень. Зазначимо, що 

внесення того чи іншого дієслова до категорії атрибутивних насамперед 

залежить від рівня деталізації під час визначення ефектів семантичного 

плану.  
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8. У прагматичному плані це пояснюється тим, що у функціональному 

аспекті феномен вторинної предикації в атрибутивних конструкціях 

виражений при свідомому використанні їх мовцем для розв’язання 

комплексу завдань: уточнення інформації про предмет, активізації певних 

фонових знань, емоційно-експресивного забарвлення речення, актуалізації 

важливих характеристик дії чи стану. 

Таким чином, підсумовано, що в процесі виникнення атрибутивно-

предикативних зв’язків в атрибутивних конструкціях такі чинники як 

зміщення валентності та тенденція до актантної закритості, зокрема 

займенникових конструкцій, виявляються надзвичайно важливими. Щодо 

продуктивного потенціалу, то аналіз таких конструкцій має базуватися на 

поглибленому вивченні та систематизації  дистрибуційних ознак, а саме 

поєднання з прикметниковою синтагмою та іншими граматичними 

категоріями.  

На прагматичному рівні йдеться, зокрема, й про глибоке розуміння 

функціонування механізму формування мовцем судження, яке має надати 

якісну характеристику істоти чи предмета (підмета або (не)прямого додатка). 

З погляду їх властивостей, походження, приналежності тощо, з врахуванням 

часових та модальних обмежень.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Сучасний розвиток мовознавства, дослідження комунікативної та 

прагматичної природи висловлення відкривають нові площини для аналізу 

особливостей явищ мови, які донедавна вважалися лише синтаксичними.  

Відповідно до зміни теоретичних підходів у трактуванні граматичних явищ 

змінюється розуміння ролі й місця явища атрибутивності та предикативності. 

Незважаючи на досить часте вживання термінів «атрибутивний» та 

«предикативний», не має єдиного погляду на природу та властивості 

вторинних предикатів, так само як і детального опису атрибутивних 

конструкцій, що функціонують в контексті вторинної предикації. Одним з 

головних завдань дисертації було поглибити теоретичні роздуми про 

природу та роль атрибутивних конструкцій на синтактико-семантичному та  

прагматичному рівнях щодо визначення їх комунікативного та 

продуктивного потенціалу. 

В процесі вивчення теоретико-емпіричних засад, зважаючи на фактори 

обмеження семантизму та синтаксичної компресії, було констатовано 

наявність певних складнощів при визначенні статусу атрибутивних дієслів у 

складі іменного складеного присудка. Звідси випливало завдання 

дисертаційної роботи – встановити, до якої міри слід дотримуватися теорії 

базового дієслова, згідно з якою семантичний присудок, який реалізується як 

атрибутивний додаток, визначає категорію та семантику аргументів. Ішлося 

також й про проблему вибору відповідних атрибутивних дієслів, підбір 

оптимальних критеріїв для їх визначення, дослідження особливостей процесу 

формування нових атрибутивних комплексів внаслідок оновлення їх складу з 

урахуванням дії вторинної предикації.  

В роботі запропоновано вживати термін «атрибутивна конструкція», не 

обмежуючись граматичним терміном «атрибутивний додаток», оскільки 

функціонування атрибутивної конструкції в простому поширеному реченні 
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виявляється не лише у її взаємодії з граматичною основою речення, а й з 

предикативною групою загалом. Важливо, що ця взаємодія здійснюється на 

структурно-семантичному та смисловому рівнях. В більш широкому плані, 

слід говорити про поняття «атрибутивний комплекс», оскільки в роботі 

доведено, що атрибутивні конструкції входять до складу предикативної 

групи й беруть участь у реалізації предикативності в реченні.  

Застосування комплексу загальнонаукових та лінгвістичних методів 

дало змогу стверджувати, що атрибутивні конструкції містять складові 

елементи, які не можуть бути ні усунені, ні дислоковані. Це остаточно 

підтвердило наявність специфічної функціональної ролі кожного з них. 

Відтак, критерії як синтаксичного, так семантичного плану виявилися 

необхідними в специфічній конфігурації атрибутивного речення та надали 

підстави підтвердити важливість семантичної та формальній єдності його 

складових елементів. 

Одним із основних завдань дисертаційної роботи було укласти зведену 

класифікацію атрибутивних дієслів, залежно від їх статусу, ролі, місця та 

підходів до їх дослідження. В історії мовознавчих досліджень питання 

статусу дієслів, які можуть утворювати атрибутивні конструкції (входити до 

складу іменного складеного присудка) привертало увагу багатьох 

дослідників: М. Гревіс, М. Вільме, М. Ріжель, П. Лоуверс, Е. Тоббак та 

інших, однак воно залишилося недостатньо дослідженим.  

У дисертації виокремлено п’ять основних підходів до тлумачення 

функціонування атрибутивних дієслів у французькій мові та відповідні типи 

їх класифікацій. Зокрема, йшлося про погляди представників 

структуралістського підходу: Ж. Дюбуа, Ф. Дюбуа-Шарль’є, Ж. Франсуа,    

В. Бюсса, Ж. Дюбоста; аналіз атрибутивних дієслів як «гібридних» дієслів, 

який викладений у словнику Dicovalence, під впливом поглядів лінгвіста               

К. ван ден Енде з опорою на парадигми займенників; класифікацію 

атрибутивних дієслів представниці бельгійської мовознавчої школи             
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М. ван Петенгем на основі типології атрибутивних речень Ф. Хіггінса; 

погляди Н. Рюве, співавтора Grammaire des insultes et autres études з опертям 

на розподіл речень з участю АД на предикативні, специфікаційні, 

ідентифікуючі речення та визначення; міркування лінгвіста М. Ріжеля, автора 

Grammaire méthodique du français про природу атрибутивних дієслів; 

класифікацію дослідників П. Лоуверса та Е. Тоббак із виділенням основних 

підгруп атрибутивних дієслів: дієслова стану, дієслова зміни стану, дієслова 

стану-фази та дієслова модальності та підхід сучасних розробників таблиць 

дієслів Lexique-grammaire, які вважають атрибутивні дієслова ядром 

предикації. 

У дослідженні наголошено на тому, що серед згаданих підходів 

особливо заслуговують на увагу ті, автори яких дотримуються трактування 

атрибутивних дієслів як допоміжних з опертям на глибинне розуміння явища 

граматикалізації у мові. Остання спонукає до усвідомлення загального рівня 

неоднорідності класів дієслів, кожен з яких характеризується власним 

профілем як щодо його комбінаторних властивостей, так і через обмеження, 

які виникають в процесі селективного відбору поєднуваних з ним 

компонентів по обидва боки (як ліворуч, так і праворуч від АД). Спроба 

класифікувати атрибутивні дієслова з опертям виключно на їх синтаксичні 

властивості виявила потребу в обов’язковому врахуванні особливостей 

семантичних відносин (базових та факультативних), які встановлюються між 

складовими елементами всередині атрибутивної конструкції. Відтак, 

дослідження семантико-функціональних особливостей типів атрибутивних 

дієслів виявив існування двох різних типів семантичних відносин, які 

встановлюються між складовими елементами всередині атрибутивної 

конструкції та довів наявність дихотомії – базове/факультативне атрибутивне 

дієслово. 

Як свідчить опрацьований матеріал, одним з важливих аспектів в 

процесі аналізу атрибутивних конструкцій є визначення критеріїв перевірки 
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приналежності тих чи інших дієслів (чи групи дієслів) до категорії 

атрибутивних. Нашим завданням було здійснити перевірку чинності 

застосування критеріїв визначення ступеня «копулятивності» дієслів, які 

входять до цієї групи. Умовно ми назвали атрибутивні дієслова, які входять 

до цієї групи, дієсловами «стану» та дійшли висновку, що має сенс її 

подальший поділ на відповідні підгрупи:  дієслів «входження у стан», дієслів 

«стану тривалості», дієслів «стану видимості», дієслів «характеристики» та 

дієслів «стану усвідомлення». Наше дослідження виявило, що дієслова всіх 

підгруп не є референтними, не можуть переходити у пасивний стан, їх 

прототипне атрибутивне вживання у всіх випадках потребуватиме 

присутності АД, узгодженого у роді та числі із підметом, вони передбачають 

можливість прономіналізацію АД займенником le і є частково 

взаємозамінними у межах однієї підгрупи. Завдяки аналізу корпусу 

прикладів було з’ясовано, що  атрибутивні дієслова «стану усвідомлення» 

можуть бути взаємозамінними лише до певної міри й, при їх ужитку, слід 

зважати на семантичний компонент для унеможливлення появи плеоназмів, 

непорозумінь та протиріч.  

Після здійсненого аналізу дієслів, які можуть утворювати атрибутивну 

конструкцію, було констатовано, що існує дві можливості стосовно 

толерування (або ні) інверсії її складових елементів. Зокрема, йшлося про  

елементи SN2 ((не)прямий додаток) X (АД (не)прямого додатка), можливість 

перестановки яких дала змогу частково пояснити природу атрибутивних 

дієслів та втрату їх повнозначного статусу з переходом до статусу 

допоміжних дієслів. Якщо припустити, що їх можна дійсно трактувати як 

допоміжні, то в атрибутивному реченні із структурою  SN1 – V – SN2 – X,  

власне елемент Х, тобто АД (не)прямого додатка і є його предикативним 

центром, оскільки дієслово, яке мало б виконувати таку функцію, стало 

допоміжним і його центр змістився. Таким чином, його референт разом із 

дієсловом, яке набуває рис допоміжного й елементом Х, представляють 
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частину предикативного фокуса речення і, отже, його можна визначити як 

«складний вторинний предикат». 

Іншим важливим завданням, яке постало перед нами  у дисертаційному 

дослідженні, було визначення передумов виникнення предикативних зв’язків 

в атрибутивних конструкціях. Йшлося про розширення розуміння поняття 

вторинної предикації та доведення взаємодоповнюючого впливу категорій 

предикативності та атрибутивності у французькій мові. З цією метою, ми 

зосередили нашу увагу на реченнях з участю АД (не)прямого додатка та 

вивченні особливостей природи інформаційної структури та статусу 

референта SN2 у реченнях із структурою  SN1 – V – SN2 – X. Зокрема, при 

спробі усунути елемент Х із речення ми з’ясували, що це призводить до 

розірваності та невизначеності у висловленні, оскільки з огляду на актантний 

вузол у реченні вони виявилися важливими для його загального змісту. Це 

дало нам підстави ствердити, що відкидання одного зі складових елементів з 

речень, які містять АД на семантичному рівні, рівнозначне усуненню з 

речення атрибутивної предикації загалом, що й доводить факт її наявності у 

таких конструкціях. 

Своєю чергою згаданий висновок виявив потребу загального розгляду 

питання інтерпретації атрибутивних конструкцій та валентних обмежень 

дієслів, які вводять як АД підмета, так і АД (не)прямого додатка у речення. 

Відзначимо, що у реченнях з інтерпретацією суміжності інтеграція 

атрибутивної предикації через специфічну синтаксичну структуру 

підрядності в межах предикативної ієрархії відрізняється від речень з 

обставинною інтерпретацією. Щодо підрядних конструкцій, то їхні 

особливості часто перегукуються з характерними для речень з 

інтерпретацією суміжності. Підсумуємо, що врахування особливостей  

інтерпретації атрибутивних конструкцій, надають змогу підтвердити 

важливість відокремлення синтаксичної та семантичної детермінації 

складових елементів таких конструкцій.  



198 

 

У дисертації було наголошено на тому, що для того, щоб остаточно 

внести те чи інше займенникове дієслово до списку базових атрибутивних 

дієслів, слід підтвердити, що зміщення валентності та семантичний перехід 

свідчать про наявність суттєвої  лексичної автономії. Отже, до переліку 

займенникових атрибутивних дієслів належать лише ті, які є цілком 

незалежними від інших конструкцій з базовими дієсловами. 

До основних результатів дослідження можна віднести класифікацію 

займенникових атрибутивних дієслів та їх розподіл на підгрупи: базові та 

факультативні. Попередні результати досліджень атрибутивного їх 

потенціалу засвідчили, що здатність займенникових атрибутивних дієслів до 

актантного закриття може вважатися певним «трампліном» для формування 

нових атрибутивних дієслів та атрибутивних комплексів загалом.  

Отже, у дисертації визначено передумови виникнення предикативних 

зв’язків у атрибутивних  конструкціях, встановлено, що через наявність 

валентних обмежень є прямий зв’язок між змістовим наповненням 

атрибутивного дієслова та семантико-прагматичними особливостями 

вторинної предикації, яка його супроводжує, та на прикладі займенникових 

дієслів розкрито їх продуктивний потенціал. 

Здійснене дисертаційне дослідження продемонструвало актуальність 

заявленої проблематики, підтвердило висунуті гіпотези й показало 

значущість та перспективність вивчення атрибутивних конструкцій в 

контексті вторинної предикації.  
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Додаток 2 

Апробація результатів дисертації. 

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

апробовано на дев’яти міжнародних науковопрактичних конференціях:  

1. «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» присвячена пам’яті 

академіка АН ВШ України, заслуженого професора Львівського 

національного університету імені Івана Франка, д.філол.н., проф.                   

К. Я. Кусько (24-25 листопада 2011 р., м. Львів).   

2. «Класична філологія в контексті сучасності» (6-7 жовтня 2011 р., м. 

Чернівці). 

3. «Пріоритети германського та романського мовознавства» (3-5 червня 2011 

р., о. Світязь).  

4. «Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу 

національних культур» (24-25 квітня 2012 р., Дніпропетровськ). 

5. «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (18 жовтня 2012 

р., м. Острог).  

6. «Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного 

романського мовознавства», (17-18 вересня 2015 р., Одеса).  

7. «Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм» (10-11 березня 

2017 р., м. Львів).   

8. «Actual  problems оf science and education» (28 січня 2018 р., м. Будапешт). 

9. «Мови, Науки та Практики» (3-4 жовтня  2019 р., м. Одеса)  

та на звітній конференції факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка (7-5 лютого 2019 р., м. Львів).   

Загальну концепцію та результати дослідження обговорено на засіданні 

кафедри французької філології Львівського національного університету імені 

Івана Франка (протокол № 4 від 25.11.2019 р.).  

 

 


