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АНОТАЦІЯ 

 

Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія у французькій художній прозі 

ХХ – початку ХХІ століть. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Міністерство освіти і науки 

України; Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Харків, 2020; Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. 

 

У дисертації запропоновано комплексний системно-функціональний 

аналіз явища синтаксичної синонімії (далі – СС) у французькій художній прозі 

ХХ – початку ХХІ століть в аспектах семіозису, феноменології, синтаксичної 

стилістики, теорії ментального кінетизму (руху) в континуумі мова → 

мовлення. В основі дослідження СС лежить провідна менталістська концепція 

Ґ. Ґійома, одним із базових положень якої є постулат про інтеграцію мови 

і мовлення в мовно-мовленнєву діяльність. Така інтеграція являє собою 

результат взаємодії компонентів триному процесу каузації (породження) 

дискурсивних одиниць у просторі оперативного часу руху думки: розумові 

операції → мова → мовлення, якому передує передлінгвістичний етап, де 

елементи, що перебувають у турбулентному стані у свідомості людини, 

впорядковуються завдяки психомеханізмам (когнітивним поліопераціям), які 

сприяють виділенню думки з її когнітивного простору та забезпечують 

формування простих (слів) і складних (синтагм та пропозицій) мовних знаків, 

або систематизованих потенційних моделей, що актуалізуються у вигляді 

слова чи висловлення.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українській 

романістиці моно- та поліпредикативні висловлення (далі – МПВ та ППВ) 
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із СС визначено як феноменологічно реконструйовані трансформи первинної 

структури-людичні та нелюдичні мовленнєві інновації – результат 

індивідуальної креативної діяльності мовця, який актуалізує редуковані, 

розширені або кількісно рівнокомпонентні (термін наш. – А. Л.) граматизовані 

(усталені в мові і мовленні) та типові (усталені в мовленні й неусталені в мові) 

і нетипові (неусталені в мові та мовленні) аграматизовані синонімічні 

конструкції; виявлено референціальні відношення між складниками 

синонімічних конструкцій у кореляції з мовним та мовленнєвим режимами 

інциденції; синонімічні структури розглянуто як котекстуально-контекстуальні 

полісемічні одиниці; подано повну типологію МПВ і ППВ із СС на рівні 

синтагми та висловлення з різними головними лексемами; розрізнено моно- та 

полісинонімічні моно- і політрансформаційні висловлення; зворотно 

реконструйовано мікрополя віртуальних (мовних) синонімічних рядів у межах 

функціонально-семантичного макрополя (далі – ФСМ) СС та визначено 

ступінь ко(н)текстуальної пертинентності первинної структури та вторинних 

трансформів шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту як 

однієї зі стратегій однобічної (адресат → мова) та подвійної двобічної 

(адресант ↔ адресат → мова) мовних ігор адресата. 

Концепцію дослідження становить конструктивістська епістемологія, 

в основі якої лежить феноменологія як метод пізнання буття та його структур 

і категорій, спрямований на онтологію. У феноменологічному описі мови 

привілейована роль належить феномену свідомості, яка корелює з уявленням 

предмета спостереження. Між мовою – фундаментом лінгвістичної онтології – 

і мовленням наявний непомітний онтологічний перехід, оскільки мова 

об’єктивно присутня в мовленні. Моно- та поліпредикативні структури із СС 

формуються в мові в результаті поетапних когнітивних поліоперацій: 

феноменологічні деструкція та реконструювання буття і його структур та 

категорій (несвідома діяльність психомеханізмів (первинна свідомість)) → 

глибинні сублінгвістичні схеми, або мінімальні одиниці ментальної інформації 
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(підсвідомий шар вторинної свідомості (усвідомлена діяльність 

психомеханізмів)) → первинні (стрижневі) синтагми і пропозиції (структури 

з максимально заповненими синтаксичними позиціями та з певним 

семантичним значенням) (поверхневий шар вторинної свідомості) → 

феноменологічно реконструйовані вторинні редуковані, розширені та 

кількісно рівнокомпонентні однобазові (з одним трансформаційним 

термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома і більше трансформаційними 

термінальними ланцюжками) синонімічні трансформи (поверхневий шар 

вторинної свідомості) з відмінним сигніфікативним і зі схожим денотативним 

значеннями, серед яких комунікант обирає преференціальну для певного 

ко(н)тексту конструкцію, що характеризується асиметрією сигніфікативного та 

денотативного значень та при актуалізації якої спостерігається збереження 

(експлікація та фокалізація ідентичних з первинною структурою референтів 

(семантичне ядро = синтаксичне ядро)) або порушення (імплікація певних 

складників стрижневої структури та актуалізація та / або фокалізація нових 

референтів (семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро)) мовного режиму інциденції. 

Отже, між СС і перифразою, яка включає різні види мовленнєвих 

інновацій-результату трансформаційних процесів, виявлено родо-видові 

відношення. Трансформація первинних структур відбувається в межах ФСМ 

СС, що формується з віртуальних мікрополів стрижневої структури та 

синонімічного ряду синтаксично й семантично нюансованих структур 

(структури, що наближається до первинної, приблизної, близької, подібної 

структур, актуалізація яких залишається можливою, та ко(н)текстуально 

адекватної структури), виявлених шляхом зворотної реконструкції 

(від фізичного (мовлення) до афізичного (мови)) через спостереження 

мовленнєвих інновацій інтерпретатором повідомлення.  

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях із формування та 

функціонування в мовленні синонімічних простих та складних мовних знаків 

у дисертації виділено: абсолютну лексичну синонімію (далі – ЛС) і часткові 
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ЛС, лексико-синтаксичну синонімію (далі – ЛСС), СС та десинонімічну ЛС 

(позначення одного референта мовно-мовленнєвими знаками з асиметрією 

сигніфікативного та денотативного значень як у мові, так і в мовленні). 

Доведено, що абсолютної СС не існує, оскільки при СС актуалізується 

сукупність віртуальних референтів з імплікацією певних елементів 

і експлікацією та / або фокалізацією нових референтів зі збереженням 

семантичного континууму між первинною і ко(н)текстуально пертинентною 

структурами.  

Аналіз МПВ та ППВ із СС дозволив установити векторно-ієрархічні 

взаємозв’язки між полісемією і синонімією: а) дворівнева ієрархія: лексична 

полісемія → ЛСС (реалізація одного значення полісемічного простого знака 

у формально схожій синонімічній конструкції) → узагальнена 

котекстуально-контекстуальна полісемія; б) однорівнева ієрархія: СС → 

узагальнена котекстуально-контекстуальна полісемія (актуалізація 

синонімічних структур у різних ко(н)текстах).  

У дисертації подано структурно-семантичні типології функціонально 

транспонованих (зі зміною обсягу, рівною кількістю лексичних елементів або 

з конверсією) та нетранспонованих граматизованих та типових і нетипових 

аграматизованих МПВ та ППВ із моносинонімією та монотрансформаційних 

та політрансформаційних (із функціонуванням одного або кількох ФСМ 

у синтагмі та кількох ФСМ у висловленні) МПВ та ППВ із полісинонімією із 

розширенням, компресією та кількісною рівнокомпонентністю синтагм 

і пропозицій-перифраз із номінальною, вербальною, ад’єктивною, 

адвербіальною, прономінальною, нумеральною, дієприкметниковою та 

дієприслівниковою головними лексемами, що реалізуються згідно 

з комунікативною інтенцією та ігровими стратегіями автора, які полягають 

у використанні: а) синонімічних розширених або кількісно рівнокомпонентних 

граматизованих конструкцій; б) граматизованих та аграматизованих структур 

із «недостатністю вираження»; в) типових і нетипових аграматизованих 
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висловлень; із метою полегшити або ускладнити адресату інтерпретацію 

повідомлення. Залучення процедури кількісних підрахунків дозволило виявити 

тенденції актуалізації досліджуваних типів МПВ та ППВ у 74 французьких 

художніх творах. Виявлено, що найбільшого поширення набули компресовані, 

ускладнені або неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами МПВ, компресовані ППВ із безсполучниковим 

підрядним висловленням або матричним висловленням 

з інфінітивом-присудком сполучникові ППВ і підрядні висловлення, що 

свідчить про співіснування двох протилежних феноменів у сучасній 

французькій художній прозі: економії та надлишковості мовленнєвих засобів 

вираження авторської думки.  

У процесі дослідження МПВ та ППВ із СС доведено, що перехід від 

усвідомленого етапу операцій феноменологічного реконструювання буття та 

його категорій і структур до фінального етапу – актуалізації системних 

(мовних) синтагм і пропозицій – становить трансформацію колективного 

знання в індивідуальне, що детермінує ідіостиль автора. У дисертації 

виокремлено: 1) дифузний ідіостиль, при якому колективний когнітивний 

простір домінує над індивідуальним та який полягає в реалізації притаманних 

певній епосі синонімічних структур; 2) персональний ідіостиль, при якому 

індивідуальний когнітивний простір превалює над колективним та який 

виявляється у продукуванні: а) граматизованих синонімічних висловлень, 

властивих іншій епосі; б) типових аграматизованих синонімічних структур, 

притаманних іншій епосі або нехарактерних для описаної епохи; в) нетипових 

аграматизованих синонімічних конструкцій; на тлі лінгвотипологічних 

тенденцій певного етапу розвитку мови, вибір яких можливий завдяки інтуїції 

суб’єкта мовлення, що визначено як узагальнювальне поняття, яке включає 

сукупність механізмів передлінгвістичної, лінгвістичної і дискурсивної 

інтуїцій, що діють на рівні різних складників триному породження 

мовно-мовленнєвого акту. Інтуїцію мовця досліджено за допомогою методу 
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інтроспекції, що виявляється в усвідомленні діяльності психомеханізмів 

із формування сублінгвістичних схем та мовних знаків і в безпосередньому 

баченні людиною у своїй свідомості певних характеристик таких знаків. 

Інтроспекція становить продовження процесу спостереження мовцем 

об’єктивної реальності, який починається на передлінгвістичному етапі 

каузації мовно-мовленнєвого акту, що свідчить про наявність континууму між 

спостереженням та інтроспекцією, яка покриває інтуїтивні операції 

формування та актуалізації мовних знаків. 

У ході аналізу актуалізованих синонімічних конструкцій адресат вступає 

в однобічну та двобічну подвійну мовні ігри. У процесі однобічної мовної гри 

адресат грає з віртуальним партнером – мовою. Його стратегія полягає 

в процедурі зворотної реконструкції системних трансформаційних процесів та 

обґрунтуванні адекватності первинної та вторинних синонімічних мовних 

структур шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту, тобто 

їхньої підстановки в аналізований ко(н)текст. При двобічній мовній грі 

адресат, з одного боку, намагається розпізнати ігрові стратегії автора 

з актуалізації певних граматизованих та аграматизованих людичних 

мовленнєвих інновацій, а з іншого, – визначає ступінь ко(н)текстуальної 

пертинентності кожного члена віртуального синонімічного ряду. Доведено, що 

така гра може виявитися як вдалою, так і невдалою, залежно від успішного 

проведення або провалу «альтернативного» лінгвістичного експерименту. 

Дослідження процесів побудови, трансформації та актуалізації простих 

і складних мовних знаків адресантом здійснюється в континуумі 

спостереження мовленнєвих інновацій → інтроспекція адресата із залученням 

дискурсивної та лінгвістичної інтуїцій. Дискурсивна інтуїція вступає в дію 

в процесі почуттєвого сприйняття мовленнєвих інновацій та містить у собі 

внутрішню впевненість реципієнта інформації в істинності результату 

експерименту. Лінгвістична інтуїція, яка полягає в осяганні природи 

аналізованого об’єкта або ситуації на основі знання універсальних законів 
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мови, що дозволяє адекватно інтерпретувати подану інформацію та розпізнати 

комунікативний намір автора, корелює з інтроспективним аналізом адресата. 

Основні положення і висновки дисертації є значним внеском у сучасне 

романське мовознавство, зокрема: когнітивну та психолінгвістику, теорію 

семіозису і ментального кінетизму (процедури феноменологічної перебудови 

всесвіту та зворотної реконструкції етапів трансформації первинних структур), 

синтаксичну стилістику (ідіостильові особливості реалізації синонімічних 

структур, типи і стратегії авторської мовної гри), інтегративну прагматику 

(аналіз семантико-синтаксичних і прагматичних особливостей МПВ та ППВ 

із СС). Результати дослідження можуть стати підґрунтям для подальших 

наукових розвідок на матеріалі дискурсивних фрагментів із синонімічними 

конструкціями різних стилів і жанрів (публіцистичного, медійного, інтернет-

дискурсу тощо) сучасної французької мови. 

Ключові слова: «альтернативний» лінгвістичний експеримент, зворотна 

реконструкція, ідіостиль автора, ко(н)текстуальна пертинентність, мовленнєва 

інновація, мовна гра, моно- та поліпредикативне моно- та полісинонімічне 

висловлення, первинна структура, преференціальна опція, синтаксична 

синонімія. 
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ABSTRACT 

 

Lepetiukha A. V. Syntactic synonymy in French fiction of the XXth – the 

beginning of the XXIst centuries. – Qualification thesis. Manuscript. 

Doctor of Philology thesis (specialty 10.02.05 – Romance languages). – 

Ministry of Education and Science of Ukraine; H. S. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University, Kharkiv, 2020; Taras Shevchenko Kyiv National 

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

 

The thesis presents an integrated systemic-functional analysis of the 

phenomenon of syntactic synonymy (SS) in French fiction of the XXth – the 

beginning of the XXIst centuries in view of semiosis, phenomenology, syntactic 

stylistics, theory of mental kineticism (movement) within the language → discourse 

continuum. The research of SS basis on G. Guillaume’s leading mentalist concept 

that postulates integration of language and discourse into a language-discourse act. 

This integration is a result of the interaction of components of trine of causation of 

discursive units within the space of the operating time of a thought movement: 

mental operations → language → discourse. This process is preceded by 

a prior-linguistic stage when the elements that are in a turbulent state in a person’s 

consciousness are organized through psychomechanisms (cognitive polyoperations), 

which facilitate a thought separation out of its cognitive space and make it possible 

to form simple (words) and complex (syntagmata and propositions) language signs 

or systemic potential models that are actualized as a word or an utterance.  

The scientific novelty of the research is that for the first time in Ukrainian 

Romance studies that mono- and polypredicative utterances (MPUs and PPUs) with 

SS are defined as phenomenologically reconstructed transforms of primary 

structure – ludic and non-ludic discourse innovations – a result of a speaker’s 

individual creative activity that are actualized in the form of reduced, extended or 

quantitatively equacomponential (the author’s term) grammaticalized (conventional 
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in language and in discourse) and typical (conventional in discourse but 

non-conventional in language) and atypical (non-conventional in language and in 

discourse) agrammaticalized synonymic constructions; the work reveals referential 

relations between the components of synonymic constructions in correlation with 

language and discourse modes of incidence; synonymic structures are analyzed as 

cotextual-contextual polysemic units; the thesis presents a complete typology of 

MPUs and PPUs at the syntagmatic and utterance levels with various head lexemes; 

mono- and polysynonymic mono- and polytransformational utterances with SS are 

identified; the microfields of virtual (linguistic) synonymic chains within the 

functional-semantic macrofield (FSM) of SS are inversely reconstructed and the 

degree of co(n)textual pertinence of the primary structure and secondary transforms 

by means of an «alternative» linguistic experiment as one of the strategies of 

unilateral (addressee → language) and double bilateral (addressor ↔ addressee → 

language) addressee’s language games are determined. 

The concept of the research is the constructivist epistemology, which bases on 

phenomenology as the method of cognition of being, its structures and categories 

aimed at ontology. Phenomenological description of language grants a privileged 

role to the phenomenon of consciousness that correlates with the perception of the 

object of observation. There exists a blurred ontological transition between 

language – the basis of linguistic ontology – and discourse because language is 

objectively present in discourse. Mono- and polypredicative structures with SS are 

formed in discourse as the result of cognitive polyoperations: phenomenological 

destruction and reconstruction of being and its structures (inconscious activity of 

psychomechanisms (primary consciousness)) → deep sublinguistic schemes, or 

minimal units of mental information (subconscious level of secondary consciousness 

(conscious activity of psychomechanisms)) → primary (pivotal) syntagmata and 

propositions (structures with maximum filling of syntactic positions and with 

a certain semantic meaning) (surface level of secondary consciousness) → 

phenomenologically reconstructed secondary reduced, extended and quantitatively 



11 

 

equacomponential one-basis (with one transformational terminal chain) and two-

basis (with two or more transformational terminal chains) synonymic transforms 

(surface level of secondary consciousness) with a different significative and 

a similar denotative meanings, among which a communicant chooses co(n)textually 

preferable construction characterized by the asymmetry of significative and 

denotative meanings, actualization of which allows spotting preservation 

(explication and focalization of referents identical to the primary structure (semantic 

nucleus = syntactic nucleus)) or change (implication of some components of the 

pivotal structure and actualization and / or focalization of new referents (semantic 

nucleus ≠ syntactic nucleus)) of the linguistic mode of the incidence. 

Thus, hyperonymic-hyponymical relations are established between SS and 

periphrasis that includes different types of discourse innovations resulting from 

transformational processes. Transformation of primary structures occurs within the 

FSF of SS that is formed of virtual microfields of the pivotal structure and the 

synonymic chain of syntactically and semantically nuanced structures 

(approximating, approaching, close, similar and co(n)textually adequate structures), 

singled out by means of inverse reconstruction (from physical (discourse) to 

aphysical (language)) through an interpreter’s observation of discourse innovations.  

Basing on the conducted research on the formation and functioning of 

synonymic simple and complex linguistic signs in discourse, the analysis defines: 

absolute lexical synonymy (LS) and partial LS, lexical-syntactic synonymy (LSS), 

SS and desynonymic LS (denoting of one referent by language-discourse signs with 

the asymmetry of significative and denotative meanings both in language and in 

discourse). It is proved that there is no absolute SS as far as it presupposes the 

actualization of a number of virtual referents with the implication of certain elements 

and explication and / or focalization of new referents with the preservation of the 

semantic continuum between the primary and co(n)textually pertinent structures.  

The analysis of MPUs and PPUs with SS allowes identifying vector-

hierarchical relationships between polysemy and synonymy: а) two-level hierarchy: 
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lexical polysemy → LSS (realization of one meaning of a polysemic simple sign in 

a formally similar synonymic construction) → generalized contextual-contextual 

polysemy; b) one-level hierarchy: SS → generalized cotextual-contextual polysemy 

(actualization of synonymic structures in different co(n)texts).  

The thesis presents structural-semantic typologies of functionally transposed 

(with changes in volume, equal number of lexical elements or with conversion) and 

non-transposed grammaticalized and typical and atypical agrammaticalized MPUs 

and PPUs with monosynonymy and monotransformational and polytransformational 

(with the functioning of one or several FSPs in syntagma and of several FSPs in an 

utterance) MPUs and PPUs with polysynonymy with extension, compression and 

qualitative equacomponence of syntagmata and propositions-periphrases with 

nominal, verbal, adjectival, adverbial, pronominal, numeral, participial, gerundial 

head lexemes, which finds its realization in accord with an author’s communicative 

intention and game strategie. These strategies are revealed through the use of: 

а) synonymic extended or quantitatively equacomponential grammaticalized 

constructions; b) grammaticalized and agrammaticalized structures with the 

insufficiency of expression; c) typical and atypical agrammaticalized utterances; 

aimed at making an addressee’s interpretation of the utterance more difficult or easy. 

Application of the quantitative method allowed revealing the tendencies of 

actualizing the analyzed MPUs and PPUs in 74 French fiction texts. It was found out 

that the most spread constructions are compressed MPUs complicated or 

non-complicated by participial / subject participial constructions, compressed PPUs 

with an asyndetic subordinate utterance or a matrix utterance with the predicate-

infinitive, verbal MPUs with pronominal extension, extended syndetic PPUs and 

subordinate utterances, which proves coexistence of opposite phenomena in modern 

French fiction: economy and redundancy of discourse means of expression of an 

author’s thought.  

The process of investigating MPUs and PPUs with SS showed that transition 

from the conscious stage of operations of phenomenological reconstruction of the 



13 

 

existence and its categories and structures to the final stage – actualization of 

systemic (language) syntagmata and propositions – is a transformation of the 

collective knowledge into individual, which determines an author’s style. The thesis 

singles out: 1) diffuse idiostyle, when the collective cognitive space dominates the 

individual one, and which is revealed through the realization of synonymic 

structures characteristic to a certain epoch; 2) personal idiostyle, when the individual 

cognitive space prevails the collective one, and which is revealed through the 

production of: а) grammaticalized synonymic utterances characteristic to another 

epoch; b) typical agrammaticalized synonymic structures characteristic to another 

epoch or non-characteristic to the described epoch; c) non-typical agrammaticalized 

synonymic structures; on the background of lingual-typological tendencies of 

a certain stage of a language development, the choice of which is possible due to the 

speaker’s discourse intuition, which is defined as a generalized notion that includes 

a set of mechanisms of prior-linguistic, linguistic and discursive intuitions that act 

on the level of various components of the trine of a language-discourse act 

causation. A speaker’s intuition is analysed with the help of the method of 

introspection that manifests itself in the perception of psychomechanisms activity of 

forming sublinguistic schemes and language signs and in a person’s instant 

perception of certain characteristics of these signs. Introspection constitutes the 

continuation of a speaker’s observation of the objective reality that begins at the 

prior-linguistic stage of causation of a language-discourse act, which proves the 

existence of the continuum between the observation and introspection that covers 

intuitive operations of forming and actualizing language signs. 

In the course of analysis of actualized synonymic constructions, an addressee 

participates in unilateral and bilateral dual language games. During unilateral 

language game an addressee plays with a virtual partner – language. The strategy is 

inverse reconstruction of systemic transformational processes and prove of the 

adequacy of the primary and secondary synonymic language structures by means of 

«alternative» linguistic experiment – their substitution in the analysed co(n)text. 
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During bilateral dual language game, an addressee, on the one hand, tries to decipher 

an author’s game strategies of actualizing certain grammaticalized and 

agrammaticalized ludic discourse innovations, on the other, – he determines the 

degree of the co(n)textual pertinence of every member of the virtual synonymic 

chain. It was proved that such game may be both effective and failed depending on 

the successful conduct or failure of an «alternative» linguistic experiment. 

The research of the processes of forming, transforming and actualizing 

language signs by an addressor is performed in the continuum observation of 

discourse innovations → addressee’s introspection using discursive and linguistic 

intuitions. Discursive intuition takes effect in the process of sensory perception of 

discourse innovations and contains the recipient’s inner confidence in the truth of the 

result of the experiment. Linguistic intuition, which is the perception of the nature of 

the analysed object or situation based on knowledge of linguistic universal laws, 

which allow adequate interpretation of the information and deciphering of the author’s 

communicative intention, correlates with an addressee’s introspective analysis. 

The main principles and conclusions of the thesis are a significant contribution 

to modern Romance linguistics, in particular, in cognitive and psycholinguistics, 

theory of semiosis and mental kineticism (procedure of phenomenological 

restructuring of the universe and inverse reconstruction of the stages of 

transformation of primary structures), syntactic stylistics (idiostylistic specificities of 

synonymic structures realization, types and strategies of an author’s language game), 

integrative pragmatics (analysis of semantic-syntactic and pragmatic features of 

MPUs and PPUs with SS). The results of the study can serve the basis for further 

scientific investigations of discursive passages with synonymic constructions of 

different styles and genres (publisist, media, I-net discourse, etc.) of modern French. 

Key words: «alternative» linguistic experiment, author’s idiostyle, co(n)textual 

pertinence, discourse innovation, inverse reconstruction, linguistic game, mono- and 

polypredicative mono- and polysynonymic utterance, preferential option, primary 

structure, syntactic synonymy. 



15 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

Монографія: 

1. Лепетюха А. В. Моно- та поліпредикативні висловлення із 

синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ – 

початку ХХІ століть) : монографія. Харків : Видавництво Іванченка, 2020. 

344 с. 

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science: 

2. Лепетюха А. В. Функционально-семантическое поле синтаксической 

синонимии (на материале современного французского языка). Вестник 

Томского государственного университета. Серия : Филология. 2017. № 48. 

С. 48–56 (Scopus та Web of Science). 

3. Lepetiukha А. Jeu linguistique lecteur → auteur comme instrument 

d’interprétation des structures synonymiques dans la prose française contemporaine. 

Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice. Émetteurs et récepteurs. 2017. 

Vol. 1. n° 22. P. 45–55 (Scopus). 

4. Лепетюха А. В. Cинонімічні синтагми та висловлення як 

феноменологічно реконструйовані мовленнєві інновації (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози). Psycholinguistics. Психолінгвістика. 

Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Філологія. 2019. Вип. 25 (2). 

С. 181–196 (Web of Science). 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

5. Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація 

(на матеріалі сучасної французької художньої прози). Вісник Харківського 



16 

 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. 

Методика викладання іноземних мов». 2016. Вип. 84. С. 51–56.  

6. Лепетюха А. В. Сполучникові поліпредикативні висловлення 

з компресією та кількісною рівнокомпонентністю як мовленнєві інновації із 

синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ 

століття). Філологічні науки : зб. наук. праць. 2017. Вип. 26. С. 62–68.  

7. Лепетюха А. В. Монопредикативні висловлення, ускладнені 

синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Мова : 

класичне – модерне – постмодерне. 2018. Вип. 4. С. 129–141. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, які входять 

до міжнародних наукометричних баз даних: 

8. Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія і полісемія (на матеріалі 

сучасної французької художньої прози). Лінгвістичні дослідження : збірник 

наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 2016. Вип. 44. С. 56–60.  

9. Лепетюха А. В. Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із 

синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої 

прози). Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 

Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 2 (12). С. 227–231. 

10. Лепетюха А. В. Компресовані адвербіальні монопредикативні 

висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

2017. Вип. 45. С. 77–82. 

11. Лепетюха А. В. Континуум перифразування – синтаксична синонімія 

у дихотомії мова – мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої 



17 

 

прози). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія 

«Філологія». 2017. Т. 20. Вип. 1. С. 134–141. 

12. Лепетюха А. В. Референціальні відношення при синтаксичній 

синонімії (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : 

Філологічні науки. 2017. Вип. 43. С. 107–111. 

13. Лепетюха А. В. Розширені синонімічні сполучникові поліпредикативні 

структури та підрядні висловлення (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Вісник Запорізького національного університету : Збірник 

наукових праць. Філологічні науки. 2017. № 2. С. 101–111.  

14. Лепетюха А. В. Синонімічні монопредикативні висловлення 

з контамінацією (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Вісник 

Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. 2017. Кн. 2. № 1. С. 90–

97.  

15. Лепетюха А. В. Каузативні висловлення з синтаксичною синонімією 

(на матеріалі французької художньої прози ХХ-го – ХХІ-го століть). Наукові 

праці : наук. журн. Серія «Філологія. Мовознавство». 2017. Т. 299. Вип. 287. 

С. 59–63.  

16. Лепетюха А. В. Монопредикативні вербальні синонімічні структури 

з ініціальним, медіальним та фінальним еліпсисом (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози). Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. 2018. 

Вип. 281. С. 85–93.  

17. Лепетюха А. В. Моносинонімічні підрядні висловлення 

безсполучникових умовних поліпредикативних структур (на матеріалі 

сучасної французької художньої прози). Записки з романо-германської 

філології. 2019. Вип. 1 (42). С. 56–69. 

18. Лепетюха А. В. Типи та стратегії авторської мовної гри у процесі 

каузації конструкцій із синтаксичною синонімією (на матеріалі французької 



18 

 

художньої прози ХХ-го століття). Науковий вісник Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Серія : «Філологічні науки 

(мовознавство)». 2019. № 11. С. 77–82. 

19. Лепетюха А. В. Поліпредикативні полісинонімічні висловлення 

(на матеріалі французької художньої прози ХХ – поч. ХХІ ст.). Вісник 

Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2019. Вип. 2 

(18). С. 221–231. 

 

Статті в іноземних наукових фахових виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

20. Лепетюха А. В. Компрессированные монопредикативные 

высказывания с адъективной, причастной и деепричастной ключевыми 

лексемами (на материале современной французской художественной прозы). 

Science and Education a New Dimension. Philology. 2018. VI (42). n° 149. С. 44–

47.  

21. Лепетюха А. В. Компрессированные номинальные 

монопредикативные структуры с синтаксической синонимией на уровне 

синтагмы и высказывания (на материале современной французской 

художественной прозы). Рolilog. Studia Neofilolоgiczne. 2018. n° 8. S. 203–216. 

 

Наукові праці апробаційного характеру: 

22. Лепетюха А. В. Семіологічний та феноменологічний аспекти 

синтаксичної синонімії. Наука, освіта, суспільство : актуальні питання 

і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–

28 груд. 2016 р.). Київ, 2016. Ч. 1. С. 120–122. 

23. Лепетюха А. В. Відношення сигніфікативного і денотативного значень 

при синтаксичній синонімії у мові і мовленні. Каразінські читання : Людина. 

Мова. Комунікація : тези доп. XVI наук. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 

3 лют. 2017 р.). Харків, 2017. С. 67–69. 



19 

 

24. Лепетюха А. В. Синонімічні монопредикативні висловлення 

з інфінітивом у позиції підмета та присудка (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Пріоритети сучасної філології : теорія і практика : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 10–11 лют. 2017 р.). 

Херсон, 2017. С. 69–72. 

25. Лепетюха А. В. Кількісна рівнокомпонентність при синтаксичній 

синонімії у континуумі мова / мовлення (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Zbiόr artykułόw naukowych. Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej "Filologia, socjologia і kulturoznawstwo. Priorytetowe 

obszary badawcze : od teorii do praktyki" (Lublin, 28.02.2017). Warszawa, 2017. 

S. 37–39.  

26. Лепетюха А. В. Інверсивні та ад’єктивно- й адвербіально-інфінітивні 

звужені синонімічні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози). Структурно-семантичні 

і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : 

матеріали VI Всеукр. наук. конф. романістів (м. Чернівці, 5–6 жовт. 2017 р.). 

Чернівці, 2017. С. 26–27.  

27. Лепетюха А. В. Синонімічні компресовані монопредикативні 

висловлення з прономінальною та нумеральною головними лексемами 

(на матеріалі сучасної французької художньої прози). Актуальные проблемы 

современной науки : сборник тезисов научных трудов XХV Междунар. 

науч.-практ. конф. (Москва – Астана – Харьков – Вена, 28 дек. 2017 г.). 

Международный научный центр, 2017. С. 39–42.  

28. Лепетюха А. В. Синонімічні підрядні висловлення з номінальною, 

ад’єктивною та адвербіальною головними лексемами (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози). Каразінські читання : Людина. Мова. 

Комунікація : тези доп. ХVII наук. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 2 лют. 

2018 р.). Харків, 2018. С. 90–92.  



20 

 

29. Лепетюха А. В. Розширені монопредикативні висловлення 

з дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами (на 

матеріалі сучасної французької художньої прози). Філологія : сучасний погляд 

на вивчення актуальних проблем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 16–17 лют. 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 47–50. 

30. Лепетюха А. В. Поліпредикативні висловлення з контамінованими 

конструкціями с’est + інфінітив (на матеріалі сучасної французької художньої 

прози). Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23–24 берез. 2018 р.). Одеса, 

2018. С. 86–88. 

31. Лепетюха А. В. Контаминированные полипредикативные 

высказывания с перцептивным и контролирующим финитными предикатами 

(на материале современной французской художественной прозы). Actual 

problems of the theory and practice of philological researches : materials of the VIII 

international scientific conference on March 25–26, 2018. Prague, 2018. Р. 5–9.  

32. Лепетюха А. В. Розширені синонімічні ад’єктивно- та адвербіально-

вербальні монопредикативні висловлення (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Художні феномени в історії світової літератури : перехід 

мови в письменництво («Постколоніальні стратегії») : тези доп. IV Міжнар. 

наук. конф. (м. Харків, 6–7 квіт. 2018 р.). Харків, 2018. С. 72–75. 

33. Lepetiukha А. Reconstruction inverse des chaînes synonymiques 

systémiques. Другий міжнародний франкомовний колоквіум в Україні «МОВИ, 

НАУКИ ТА ПРАКТИКИ» : тези доп. (м. Дніпро, 3–4 жовт. 2018 р.). Дніпро, 

2018. С. 126–128.  

34. Лепетюха А. В. Роль інтуїції та інтроспекції адресата у процесі 

інтерпретації синонімічних мовленнєвих інновацій. International scientific and 

practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : 

сonference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare, 2018. Р. 104–107. 



21 

 

35. Лепетюха А. В. Четверта парадигма дослідження явища синтаксичної 

синонімії. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХVIII 

наук. конф. з міжнар. участю (м. Харків, 1 лют. 2019 р.). Харків, 2019. С. 89–

91. 

36. Лепетюха А. В. Адресат як інтерпретатор синонімічних мовленнєвих 

інновацій у процесі мовної гри. International scientific and practical conference 

«Issues of modern philology in the context of the interaction of languages and 

cultures» : conference proceedings (Venice, December 27–28, 2019). Venice, 2019. 

P. 117–121. 

37. Лепетюха А. В. Формування та реалізація особливостей ідіостилю 

автора. Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація : тези доп. ХIX наук. 

конф. з міжнар. участю (м. Харків, 7 лют. 2020 р.). Харків, 2020. С. 77–79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………..……………...26 

ВСТУП………………………………………………………………………..28 

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІЇ ……….…….44 

1.1 Трактування явища синтаксичної синонімії у вітчизняній і зарубіжній 

лінгвістиці……………………………………………………………………….....50 

1.2 Синтаксичні синоніми як феноменологічно реконструйовані складні 

мовно-мовленнєві знаки………….……………………………………………..62 

1.3 Референціальні відношення при синтаксичній синонімії…………...70 

1.4 Лексична, лексико-синтаксична та синтаксична синонімія……….…..75 

1.5 Взаємозв’язки синтаксичної синонімії та полісемії……………….…...85 

1.6 Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація………………….…..90 

   1.6.1 Континуум перифразування → синтаксична синонімія…………...96 

     1.6.2 Семантико-синтаксична валентність складників синонімічних 

конструкцій………………………………………………………………………...106 

      1.6.3 Функціонально-семантичне макрополе синтаксичної синонімії ...111 

   1.7 Явища звуження, розширення та кількісної рівнокомпонентності при 

синтаксичній синонімії…………………………………………………………….123 

   1.8 Типологія висловлень із синтаксичною синонімією……………...…..134 

Висновки до розділу 1………………………………………………………..144 

РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ 

СИНОНІМІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ 

століть………………………………………………………………………………152 

  2.1 Феноменологічний та семіологічний методи вивчення синтаксичної 

синонімії в аспекті теорії ментального кінетизму………………………………..158 

  2.2 Синтаксична стилістика та синтаксична синонімія…………………...173 

     2.2.1 Синонімічні мовленнєві інновації як одна з ознак ідіостилю 

автора……………………………………………………………………………….176 



23 

 

    2.2.2 Авторська інтроспекція та інтуїція…………………………...….….183 

    2.2.3 Амбігуентність мови та типи авторської мовної гри…………....…188 

2.3 Адресат-інтерпретатор авторських ігрових стратегій у межах польової 

структури мовної гри……………………………………………………………....199 

   2.3.1 Інтуїція та інтроспекція реципієнта інформації……………………..203 

   2.3.2 Лінгвістичний експеримент як одна зі стратегій мовної гри 

адресата…………………………………………………………………………….208 

Висновки до розділу 2…………………………………………………….….216 

РОЗДІЛ 3 СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В МОНОПРЕДИКАТИВНИХ 

ВИСЛОВЛЕННЯХ……………………………………………………………….223 

   3.1 Монопредикативні висловлення із синтаксичною синонімією, 

ускладнені дієприслівниковим та суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами…………………………………………………………………………225 

       3.1.1 Монопредикативні висловлення, ускладнені дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами, зі звуженням стрижневої 

структури…………………………………………………………………………229 

       3.1.2 Монопредикативні висловлення, ускладнені  

дієприслівниковим / суб’єкним дієприкметниковим зворотами, з розширенням 

стрижневої структури……………………………………………………………240 

    3.2 Неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами вербальні монопредикативні висловлення із синтаксичною 

синонімією зі звуженням стрижневої структури……………………………....243 

       3.2.1 Синонімічні монопердикативні конструкції з інфінітивом-

підметом та присудком…………………………………………….………….…244 

       3.2.2 Синонімічні структури з ініціальним, медіальним та фінальним 

еліпсисом із вербальною головною лексемою…………………………………250 

       3.2.3 Монопредикативні висловлення з контамінацією………...…...258 

       3.2.4 Інверсивні та ад’єктивно- й адвербіально-інфінітивні синонімічні 

монопредикативні висловлення…………………………………………………267 



24 

 

         3.3 Неускладнені дієприслівниковим та суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами монопредикативні висловлення з вербальною головною лексемою 

з розширенням стрижневої структури …………………………………………270 

         3.4 Неускладнені дієприслівниковим та суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами кількісно рівнокомпонентні монопредикативні висловлення 

з вербальною головною лексемою ……………………………………………..293 

         3.5 Неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами номінальні, прономінальні та нумеральні монопредикативні 

висловлення зі звуженням та розширенням стрижневої 

структури………………………………………………………………….……...297 

          3.6 Неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами монопредикативні висловлення з ад’єктивною, дієприкметниковою, 

дієприслівниковою та адвербіальною головними лексемами зі звуженням 

і розширенням первинної структури……………………………………….…...315 

   3.7 Ускладнені та неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами монопредикативні конструкції 

із синтагматичною полісинонімією та полісинонімією на рівні 

висловлення………………………………………………………………………329 

Висновки до розділу 3.……………………………………………….......344  

РОЗДІЛ 4 СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ 

ВИСЛОВЛЕННЯХ……………………………………………………………..353 

   4.1 Контаміновані моносинонімічні поліпредикативні висловлення та 

частини поліпредикативних висловлень………………………………….…..355 

   4.2 Моносинонімічні підрядні частини умовних і темпоральних 

безсполучникових поліпредикативних висловлень………………………….373 

   4.3 Поліпредикативні конструкції з моносинонімічними 

безсполучниковими підрядним або матричним висловленнями 

з інфінітивом-присудком…………………........................................................388 

 



25 

 

   4.4 Моносинонімічні безсполучникові підрядні висловлення 

поліпредикативних структур із дієприкметниковою, дієприслівниковою, 

номінальною, ад’єктивною та адвербіальною головними лексемами……...402 

    4.5 Моносинонімічні поліпредикативні сполучникові структури та 

підрядні висловлення…………………………………………………………..417 

       4.5.1 Поліпредикативні сполучникові структури та підрядні 

висловлення з компресією та кількісною рівнокомпонентністю…………...420 

      4.5.2 Розширені поліпредикативні сполучникові структури та 

підрядні висловлення………………………………..………………….……...425 

   4.6 Поліпредикативні полісинонімічні висловлення………….……...437 

Висновки до розділу 4…………………………………………….…........453 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………….………462 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...475 

СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...525 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ…………………..527 

ДОДАТКИ…………………………..…………………………………………..532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ІС – імплікувальна структура 

ЛС – лексична синонімія 

ЛСС – лексико-синтаксична синонімія 

СС – синтаксична синонімія 

МПВ – монопредикативне висловлення 

НІС – неімплікувальна структура 

ППВ – поліпредикативне висловлення 

ФСМ – функціонально-семантичне макрополе 

Adj – прикметник 

Adv – прислівник 

АІ – неозначений прикметник 

АР – присвійний прикметник 

С – додаток 

COD – прямий додаток 

СОІ – непрямий додаток 

Con – сполучник 

Ср – предикативний додаток 

D – стимулятор (déclencheur) ідентифікації референта 

Н – істота 

ID – дискурсивна інциденція 

IL – мовна інциденція 

Inf p – інфінітив / інфінітивний зворот минулого часу 

Inf pr – інфінітив / інфінітивний зворот теперішнього часу 

Gp – герундій минулого часу 

Gpr – герундій теперішнього часу 

NН – неістота 

O – мікрополя складників синонімічного ряду 



27 

 

P – вербальний присудок, предикат, вербальна синтагма 

PN – заперечний присудок, предикат, вербальна синтагма 

Рр – дієприкметник / дієприкметниковий зворот минулого часу 

Ррr – дієприкметник / дієприкметниковий зворот теперішнього часу 

S – номінальний підмет, субстантив, номінальна синтагма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ВСТУП 

 

У сучасних мовознавчих студіях феномен синтаксичної синонімії 

досліджено однобічно, оскільки основна увага приділена семантичним і / або 

структурним характеристикам моно- та поліпредикативних висловлень із 

синтаксичною синонімією. Представники класичної граматики середини 

минулого століття визначають синтаксичні синоніми як «конструкції, що 

функціонують паралельно», або «еквіваленти» [162; 528]. Автор 

трансформаційно-породжувальної теорії Н. Хомський уважає синонімічними 

велику кількість синтаксично близьких конструкцій, кожний елемент яких 

безпосередньо пов’язаний з абстрактним представленням, що лежить у його 

основі, має таку саму внутрішню структуру і перебуває з ним 

у трансформаційних відношеннях [389].  

У французькій лінгвістиці також небагато досліджень, присвячених 

синтаксичній синонімії, в яких би комплексно аналізувалося це явище, тому 

що вчені розглядають синтаксичні синоніми як структурні аналоги певних 

конструкцій [405], результат синтаксичних трансформацій з неактуалізацією 

деяких складників висловлення [432], ототожнюють їх з перифразою [403; 

461; 564], висувають гіпотезу синонімії-стимулу [517].  

У вітчизняному та східноєвропейському мовознавстві синтаксичні 

синоніми тлумачать як семантично тотожні (або близькі) та формально 

відмінні синтаксичні конструкції [77; 136; 144; 145; 246; 305] або як структури 

зі стилістичними відтінками [254; 275].  

У наукових розвідках кінця ХХ – початку ХХІ століть простежується 

тенденція до вивчення синтаксичної синонімії в дихотомії мова – мовлення 

[132, 167], дослідження когнітивної ситуації, що відображається у висловленні, 

фрагмента дійсності та її семантико-синтаксичної моделі [93; 147; 165; 230]. 

Водночас деякі лінгвісти постулюють принцип синтаксичної несинонімії 

[392; 426]. 
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Отже, розбіжність у трактуванні явища синтаксичної синонімії або 

заперечення цього феномена окремими лінгвістами зумовили інтегральний 

аналіз висловлень із синтаксичною синонімією, що розглянуто в дисертаційній 

роботі як різноструктурні семантично нюансовані феноменологічно 

реконструйовані віртуальні (мовні) моно- та полісинонімічні синтагми 

і пропозиції-трансформи первинних структур, що реалізуються у вигляді 

мовленнєвих інновацій-результату креативно-творчої діяльності мовця 

з урахуванням комплексу когнітивних складників континууму мова → 

мовлення на осі оперативного часу (темпорального простору, в якому діє 

механізм актуалізації мови в мовленні, що охоплює внутрішні та зовнішні 

когнітивні поліоперації від початкової до фінальної фази побудови 

висловлень) кінетизму (руху) думки. 

Актуальність теми дисертації визначено необхідністю комплексного 

системно-функціонального (структурний, семантичний, прагматичний, 

стилістичний і когнітивний аналізи) дослідження явища синтаксичної моно- та 

полісинонімії на рівні синтагми і висловлення в моно- та поліпредикативних 

конструкціях з урахуванням теорії ментального кінетизму.  

Робоча гіпотеза наукової праці ґрунтується на припущенні про 

можливість зворотної реконструкції (мовлення → мова) системних (мовних) 

трансформаційних процесів, у результаті яких формуються мікрополя 

первинних синтагм і пропозицій та вторинних синонімічних конструкцій 

у межах функціонально-семантичного макрополя синтаксичної синонімії, 

вихідною точкою якої є спостереження синонімічних мовленнєвих інновацій 

інтерпретатором повідомлення.  

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми «Єдність системного та 

функціонального вивчення романських мов в аспекті інтегративної прагматики 

(синтаксис, семантика, прагматика)» (державний реєстраційний номер 

0120U101303, дата реєстрації 27 лютого 2020 року), що розробляється 
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на кафедрі романської філології Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди. Тему дисертації затверджено вченою 

радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди, протокол № 7 від 25 жовтня 2018 р., 

уточнено вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди, протокол № 7 від 

28 жовтня 2019 р. 

Метою дисертації є виявлення та інтегральне системно-функціональне 

дослідження моно- та полісинонімії на рівні синтагми і моно- та 

поліпредикативних висловлень у французькій художній прозі ХХ – початку 

ХХІ століть в аспектах семіозису, синтаксичної стилістики та теорії 

ментального кінетизму. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

– представити синтез наукових праць із синтаксичної синонімії 

і сформулювати теоретичні положення щодо витлумачення цього явища 

з позицій феноменології, синтаксису, семантики, прагматики, синтаксичної 

стилістики та теорії ментального кінетизму в континуумі мова → мовлення; 

– уточнити науковий зміст терміна «синтаксична синонімія» порівняно 

з лексичною та лексико-синтаксичною синонімією; 

– розробити методологічну базу для виявлення та комплексного 

дослідження моно- і поліпредикативних висловлень із різними головними 

лексемами з синтаксичною моно- і полісинонімією на рівні синтагми та 

висловлення у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть; 

– визначити особливості референціальних відношень у висловленнях із 

синтаксичною синонімією зі збереженням або порушенням мовного режиму 

інциденції; 

– установити взаємозв’язки синтаксичної синонімії і полісемії; 

– розкрити механізми системної феноменологічної побудови 

і трансформації синтаксичних синонімів та зворотно реконструювати 

мікрополя віртуальних синонімічних рядів у межах 

функціонально-семантичного макрополя синтаксичної синонімії; 
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– з’ясувати семантико-синтаксичні та прагматичні особливості 

висловлень із синтаксичною синонімією як мовленнєвих 

інновацій-преференціальних опцій із різноманітними емерджентними 

(незапрограмованими) ко(н)текстуальними значеннями, що становлять 

результат авторської креативно-творчої діяльності; 

– виявити нелюдичні та граматизовані й типові й нетипові аграматизовані 

синонімічні структури-елементи різних видів авторської мовної гри та 

визначити їхню роль у прагматичному плануванні розповіді; 

– схарактеризувати явища звуження, розширення та кількісної 

рівнокомпонентності при синтаксичній синонімії; 

– побудувати типології моно- та полісинонімічних 

моно- і поліпредикативних висловлень із різними головними лексемами 

в сучасній французькій художній прозі; 

– визначити шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту як 

однієї зі стратегій мовної гри адресата ступінь ко(н)текстуальної пертинентності 

компресованих, розширених і кількісно рівнокомпонентних монопредикативних 

та сполучникових і безсполучникових поліпредикативних моно- та 

полісинонімічних висловлень з імпліцитною, експліцитною та 

експліцитно-імпліцитною предикацією. 

Об’єктом дослідження є моно- та поліпредикативні конструкції 

із синтаксичною моно- і полісинонімією на рівні синтагми або висловлення 

у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть. 

Предмет дослідження – синтагматична синтаксична моно- та 

полісинонімія й синтаксична моно- або полісинонімія на рівні висловлення 

в монопредикативних та сполучникових і безсполучникових 

поліпредикативних структурах сучасної французької художньої прози. 

Джерельною базою дисертації стали прозові твори французьких 

письменників ХХ – початку ХХІ століть: Ж.-Ж. Aрно «Le Commander enterre 

la hache», Р. Баржавеля «Le voyageur imprudent», Е. Бaзена «L’église verte», 
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С. Бекетта «Сompagnie», «Images pour finir encore et autres foirades», 

Ф. Бегбедера «L’amour dure trois ans», П. Бенуа «Les compagnons d’Ulysse», 

Ж. Бернаноса «Monsieur Ouine», Буало-Нарсежака «Schuss», А. Будара «Mourir 

d’enfance», П. Булля «L’énergie du désespoir», А. Бретона «Nadja», Ф. Варгаса 

«Pars vite et reviens tard», Б. Вербера «Troisième Humanité», «Les Micro-Humains. 

Troisième humanité», Б. Віана «L’Écume des jours», Ж. де Вільє «L’homme 

de Kabul», П. В’ялара «Le voilier des îles», А. Вюрмсера «Le kaléidoscope : 

soixante-dix nouvelles brèves et sept longues», А. Гавальди «Je voudrais que 

quelqu’un m’attende quelque part», М. Газьє «Le merle bleu», К. Галле 

«Les Déferlantes», Л. Гарделя «Fort Saganne», К. Гарньє «Elsa de Berlin», 

Ж. Гріна «Moїra», М. Дрюона «La chute des corps», А. Дюгель «Le chien qui rit», 

Ж. Дюамеля «Le Désert de Bièvres», М. Еме «Uranus», К. Жака «La justice du 

vizir», С. Жапрізо «La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil», М. Женевуа 

«La motte rouge», А. Жіда «Les Nourritures terrestres», Ж. Жіоно «Le serpent 

d’étoiles», Ж. Жіроду «Amphitryon 38», Ж.-П. Імброхоріса «Marion du Faoüet», 

А. Камю «La рeste», М. Кардіналь «La souricière», Ж. Кар’єра «L’épervier de 

Maheux», Р. Кено «Les derniers jours», Б. Кехрер «Poudre d’Afrique», Б. Клавеля 

«Celui qui voulait voir la mer», Ж. Кокто «Les Enfants Terrіbles», Ж. Коншона 

«Judith Therpauve ou les chiеns qu’on écrase», Л. Коссе «Les Chambres du Sud», 

Ф. Купрі «Mille pattes sаns tête», Ж.-Л. Кюртиса «L’étage noble», Ж. Лафітта 

«Ceux qui vivent», М. Леві «Les enfants de la liberté», К. Лєур’є «La loi du 

monde», Ж. Літтелла «Les Bienveillantes», Ж. Льору «Un Homme Dans La Nuit», 

О. Мірбо «Le journal d’une femme de chambre», Ф. Моріака « Le Mystère 

Frontenac», А. Mоруа «Climats», Ж. Нолі «La mariée de l’ombre», Д. Пеннака 

«La fée carabine», Ж. Перека «La vie mode d’emploi», Ж. Перре «Roucou», 

М.-Ф. Пізьє «Je n’ai aimé que vous», Ж. Ренара «Poil de carotte : comédie en un 

acte; La bigote : comédie en deux actes», Ф. Саган «Aimez-vous Brahms ?», 

Сан-Антоніо «Bouge ton pied que je voie la mer», Е. Сендер «Le sang des 

dauphins noirs», К. Сімона «Le sacre du printemps», Б. Сімоне «Les Enfants 
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du volcan», А. Труайя «Le Moscovitе», М. Турньє «Le Coq de bruyère», Л. Фор 

«Le malheur fou», Ж. Фрестьє «La Maison d’Albertine», Р. Фрізон-Роша 

«La dernière migration», Ж.-Е. Шабріє «L’amour est toujours bleu», М. Шапсаль 

«Suzanne et la province», К. Шоне «L’ascenseur». 

Матеріал дослідження становлять 7800 моно- та поліпредикативних 

висловлень із синтаксичною синонімією, відібраних шляхом наскрізної 

вибірки з указаних художніх творів, із яких 6500 – репрезентують тенденції 

французької мовотворчості ХХ століття; 1300 – французьку літературу 

початку ХХІ століття, розкриваючи модерністські мовотворчі практики. 

Методи дослідження. Комплексна методика дослідження ґрунтується на 

використанні використанні загальнонаукових (спостереження, опис, 

систематизація, узагальнення) методів, що дозволили ідентифікувати та 

проаналізувати структурні, семантичні, прагматичні й стилістичні особливості 

моно- та полісинонімічних висловлень та побудувати типології таких 

структур, а також спеціальних методів, зокрема: методу феноменологічного 

конструювання, застосованого для виділення етапів системних поліоперацій 

формування аналізованих побудов (структури та категорії буття → 

сублінгвістична схема → первинна структура → вторинні структури); 

трансформаційного методу, що дав змогу виявити структурно-семантичні 

особливості первинних та вторинних синонімічних конструкцій у мові та 

мовленні; методу зворотної реконструкції (мовлення → мова), що дозволив 

шляхом безпосереднього спостереження видимих фактів мовлення побудувати 

синонімічні ряди віртуальних трансформів та виявити первинну синтагму / 

пропозицію кожного функціонально-семантичного макрополя. Семіологічний 

аналіз залучено для визначення структурних, семантичних, прагматичних 

та когнітивних характеристик висловлень із синтаксичною синонімією 

в сучасній французькій художній прозі, які відображають 

індивідуально-авторське сприйняття реального світу; інтерпретаційний та 

лінгвостилістичний аналізи дозволили розкрити особливості ідіостилю 
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письменників та виділити різні типи авторської мовної гри; за допомогою 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту як однієї зі стратегій мовної 

гри адресата визначені ступені ко(н)текстуальної пертинентності кожного 

члена синонімічного ряду; процедура кількісних підрахунків забезпечила 

виявлення симптоматичних порівняльних даних поширення різних типів 

моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною 

моно- і полісинонімією у творах 72 французьких письменників ХХ – початку 

ХХІ століть. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

в українській романістиці моно- та поліпредикативні висловлення із 

синтаксичною синонімією визначено з позицій конструктивістської 

епістемології як феноменологічно реконструйовані трансформи первинної 

структури-людичні та нелюдичні мовленнєві інновації-результат 

індивідуально-авторської діяльності мовця з актуалізації редукованих, 

розширених або кількісно рівнокомпонентних граматизованих (усталених 

в мові і мовленні) та типових (усталених в мовленні й неусталених в мові) 

і нетипових (неусталених в мові та мовленні) аграматизованих синонімічних 

конструкцій. Уперше виявлено референціальні відношення між складниками 

синонімічних побудов з урахуванням мовного та мовленнєвого режимів 

інциденції; синонімічні структури розглянуто як котекстуально-

контекстуальні полісемічні одиниці. Побудовано повну типологію моно- та 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією на рівні синтагми 

та висловлення; виявлено структурні та семантичні підтипи аналізованих 

конструкцій з різними головними лексемами. Уперше розрізнено моно- та 

полісинонімічні моно- і політрансформаційні висловлення із синтаксичною 

синонімією; зворотно реконструйовано мікрополя віртуальних синонімічних 

рядів у межах функціонально-семантичного макрополя синтаксичної синонімії 

та вмотивовано ко(н)текстуальну пертинентність актуалізованої структури за 

допомогою «альтернативного» лінгвістичного експерименту як однієї 



35 

 

зі стратегій однобічної (адресат → мова) та подвійної двобічної (адресант ↔ 

адресат → мова) мовних ігор адресата. 

Наукову новизну результатів дослідження віддзеркалено в основних 

положеннях, винесених на захист: 

1. Синтаксичні синоніми становлять складні мовно-мовленнєві знаки, що 

формуються в просторі оперативного часу кінетизму думки, згідно з триномом 

каузації (породження) мовно-мовленнєвого акту Ґ. Ґійома: розумові 

операції → мова → мовлення в результаті поетапних когнітивних поліоперацій 

(діяльності психомеханізмів): феноменологічні деструкція та реконструювання 

буття і його структур та категорій (несвідома діяльність психомеханізмів 

(первинна свідомість)) → глибинні сублінгвістичні схеми, або мінімальні 

одиниці ментальної інформації (підсвідомий шар вторинної свідомості 

(усвідомлена діяльність психомеханізмів)) → первинні (стрижневі) синтагми 

і пропозиції (поверхневий шар вторинної свідомості) → феноменологічно 

реконструйовані вторинні редуковані, розширені та кількісно 

рівнокомпонентні різноструктурні семантично нюансовані однобазові (з одним 

термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома і більше термінальними 

ланцюжками) синонімічні трансформи (поверхневий шар вторинної 

свідомості) з відмінним сигніфікативним і зі схожим денотативним 

значеннями, серед яких комунікант обирає ко(н)текстуально преференціальну 

конструкцію з асиметрією сигніфікативного та денотативного значень. 

2. Синтаксична синонімія формується в межах 

функціонально-семантичного макрополя, що містить мікрополе стрижневої 

структури та мікрополя синонімічного ряду вторинних структур-трансформів, 

серед яких виокремлено приблизну структуру, структуру, що наближається, 

близьку, подібну й ко(н)текстуально адекватну структури. Остання 

реалізується в певному ко(н)тексті у вигляді людичної або нелюдичної 

звуженої, розширеної чи кількісно рівнокомпонентної функціональної 

домінанти-граматизованої (нормативної) або аграматизованої (ненормативної) 
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конструкції з різноманітними емерджентними ко(н)текстуальними 

значеннями. Усі інші члени синонімічного ряду становлять потенційні 

домінанти, що актуалізуються в різних ко(н)текстах. 

3. При синтаксичній синонімії відбувається різна номінація 

синонімічними побудовами складників стрижневої структури. Референціальні 

відношення в моно- та поліпредикативних висловленнях із синтаксичною 

синонімією корелюють із режимом інциденції: у процесі актуалізації певних 

елементів віртуального «комплексу референтів» спостерігається збереження 

(експлікація та фокалізація ідентичних з первинною структурою референтів: 

семантичне ядро = синтаксичне ядро) або порушення (імплікація певних 

складників стрижневої структури й актуалізація та / або фокалізація нових 

референтів: семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро) мовного режиму інциденції. 

4. У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту при першому 

формальному перехваті думкою своєї власної діяльності (зупинці) на осі 

оперативного часу формуються прості мовні знаки (слова), синонімічні 

відношення між якими реалізуються у вигляді лексичної синонімії; при 

другому перехваті створюється синтаксична синонімія рівня синтагми. 

Синтаксична синонімія на рівні висловлення з’являється під час третього 

(фразового) перехвату. Лексико-синтаксична синонімія виникає за умови 

переходу лексичної синонімії в синонімію синтагми / висловлення. Абсолютна 

синонімія виявляється тільки на рівні лексичних одиниць та характеризується 

симетрією сигніфікативного і денотативного значень мовно-мовленнєвого 

знака. Часткова синонімія спостерігається на рівні лексичної, 

лексико-синтаксичної і синтаксичної синонімій. У синтагмах та висловленнях 

існування абсолютної синонімії не можливе, оскільки при синтаксичній 

синонімії актуалізується сукупність віртуальних референтів з імплікацією та / 

або фокалізацією певних елементів зі збереженням семантичного континууму 

між стрижневою і преференціальною структурами.  
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5. Узагальнена котекстуально-контекстуальна полісемія і синонімія 

перебувають в ієрархічних відношеннях. При лексико-синтаксичній синонімії 

створюється дворівнева ієрархія полісемій: полісемічний простий 

мовно-мовленнєвий знак виступає в одному значенні у схожій за 

структурними ознаками синонімічній конструкції; зі свого боку, 

лексико-синтаксична синонімія входить до узагальненої 

котекстуально-контекстуальної полісемії. При синтаксичній синонімії 

полісемічні відношення виявляються на рівні узагальненої 

котекстуально-контекстуальної полісемії, тобто під час актуалізації 

синонімічних синтагм і висловлень у різних комунікативних ситуаціях.  

6. Між синтаксичною синонімією і перифразою, яка включає різні види 

мовленнєвих інновацій-системних трансформів, установлюються родо-видові 

відношення. У процесі трансформації первинної структури формуються: 

1) функціонально транспоновані моно- та поліпредикативні конструкції із 

синтаксичною синонімією (зі зміною обсягу, рівною кількістю лексичних 

елементів або з конверсією) із номінальною, прономінальною, нумеральною, 

вербальною, ад’єктивною, адвербіальною, дієприкметниковою та 

дієприслівниковою головними лексемами, яким відповідають різні моделі 

синонімічних дериваційних дерев; 2) нетранспоновані розширені, 

компресовані та кількісно рівнокомпонентні моно- і поліпредикативні 

синонімічні структури з одинарною, подвійною, потрійною тощо 

синонімізаціями на рівні синтагми або пропозиції в межах одного або кількох 

функціонально-семантичних макрополів, актуалізація яких зумовлена 

особливостями ідіостилю автора та стратегіями авторської мовної гри, 

які полягають: а) у використанні синонімічних розширених або кількісно 

рівнокомпонентних граматизованих конструкцій; б) у реалізації 

граматизованих та аграматизованих структур із «недостатністю вираження»; 

в) в актуалізації типових і нетипових аграматизованих висловлень; з метою 

полегшення або ускладнення інтерпретації комунікативної інтенції адресата. 



38 

 

7. Процедури вибору та актуалізації суб’єктом мовлення людичних або 

нелюдичних синтаксичних структур видаються можливими завдяки 

сукупності механізмів передлінгвістичної, лінгвістичної і дискурсивної 

інтуїцій, що діють на рівні різних компонентів триному каузації 

мовно-мовленнєвого акту та дослідження функціонування яких здійснюється 

шляхом методу інтроспекції, що виявляється в усвідомленні діяльності 

психомеханізмів із формування сублінгвістичних схем та простих і складних 

мовних знаків, безпосередньому баченні людиною у своїй свідомості певних 

характеристик таких знаків та виборі й актуалізації ко(н)текстуально 

пертинентних побудов. Інтроспекція становить продовження процесу 

спостереження предметів та явищ об’єктивної реальності, який починається на 

етапі, що передує каузації мовно-мовленнєвого акту (довпорядкована 

ситуація), тобто між спостереженням і інтроспекцією, яка покриває інтуїтивні 

операції формування та реалізації мовних знаків, наявний певний континуум. 

8. Реципієнт інформації інтерпретує синтаксичні одиниці шляхом одно- та 

двобічної подвійної мовних ігор, основними стратегіями яких є зворотна 

реконструкція системних трансформаційних процесів та «альтернативний» 

лінгвістичний експеримент. Дослідження операцій побудови, трансформації та 

актуалізації простих і складних мовних знаків здійснюється в континуумі 

спостереження мовленнєвих інновацій → інтроспекція адресата, яка полягає 

в оцінці правильності, ко(н)текстуальної доречності різноманітних 

конструкцій, їхньому зіставленні зі структурами, наявними в поверхневому 

шарі вторинної свідомості адресата із залученням дискурсивної та 

лінгвістичної інтуїцій. Інтуїція-судження, або дискурсивна інтуїція, яка 

вступає в дію в процесі спостереження актуалізованих структур, містить 

упевненість адресата в істинності лінгвістичного експерименту, що ним 

проводиться. Інтерпретативна (лінгвістична) інтуїція, що полягає в осягненні 

природи аналізованого об’єкта або ситуації на основі знання універсальних 

законів мови, корелює з інтроспективним аналізом адресата. 
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9. Зворотну реконструкцію синонімічних конструкцій можна здійснити до 

первинної синтагматичної, моно- або поліпредикативної структури, 

що формується в поверхневому шарі вторинної свідомості (усвідомлена 

діяльність психомеханізмів). Передлінгвістичні операції, що діють на рівні 

первинної свідомості (неусвідомлена активність психомеханізмів), та процес 

побудови сублінгвістичних схем, що належать підсвідомому шару вторинної 

свідомості, не доступні для аналізу реципієнта. 

10. Однобічна мовна гра адресата полягає в інтерпретації повідомлення за 

допомогою зворотної реконструкції трансформаційних процесів + визначенні 

ступеня ко(н)текстуальної пертинентності нелюдичної актуалізованої 

структури шляхом підстановки всіх членів синонімічного ряду в певний 

ко(н)текст, тобто «альтернативного» лінгвістичного експерименту; двобічна 

подвійна мовна гра – в інтерпретації повідомлення + намаганні розпізнати 

авторську комунікативну інтенцію з актуалізації людичних структур + 

визначенні ступеня пертинентності первинної, вторинних і людичної 

ко(н)текстуально адекватної синонімічних структур. Однобічна мовна гра, що 

передбачає наявність одного (віртуального) партнера – мови, завжди вдала; 

натомість двобічна подвійна (з двома партнерами – адресантом та мовою) 

мовна гра може виявитися як вдалою, так і невдалою, залежно від успіху або 

провалу (при «недостатності вираження» або актуалізації певних нетипових 

аграматизованих конструкцій) лінгвістичного експерименту. 

Теоретичне значення праці. Основні положення і висновки дисертації 

є значним внеском у сучасне романське мовознавство, зокрема: когнітивну та 

психолінгвістику, теорію семіозису і ментального кінетизму (процедури 

феноменологічної перебудови всесвіту та зворотної реконструкції етапів 

системної трансформації первинних структур, відправною точкою яких 

є перцептивне сприйняття предметів і явищ об’єктивної реальності), 

синтаксичну стилістику (ідіостильові особливості реалізації граматизованих та 

аграматизованих редукованих, розширених і кількісно рівнокомпонентних 
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синонімічних структур, типи і стратегії авторської мовної гри), інтегративну 

прагматику (аналіз семантико-синтаксичних і прагматичних особливостей 

моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією). 

Результати дослідження можуть стати підґрунтям для подальших наукових 

розвідок на матеріалі дискурсивних фрагментів із синонімічними 

мовленнєвими інноваціями різних стилів і жанрів (публіцистичного, 

медійного, інтернет-дискурсу тощо) сучасної французької мови.  

Практичне значення дисертації. Основні здобутки роботи можуть бути 

використані в теоретичних курсах із граматики французької мови (розділи 

«Синтаксис», «Прагматичні аспекти висловлення»), загального мовознавства 

(розділ «Мова й мовлення»), стилістики французької мови (розділи 

«Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», «Синтаксис художнього 

тексту», «Аналіз художнього мовлення»), а також у спецкурсах із 

лінгвопрагматики, дискурсології і романістики. Теоретичні постулати наукової 

розвідки, методи й методики роботи з мовленнєвим матеріалом можливо 

використовувати в науковій діяльності як учених-теоретиків, так 

і викладачів-практиків філологічних спеціальностей, а також при написанні 

курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача. Усі висунуті в роботі наукові ідеї та 

викладені результати дослідження отримані одноосібно; публікації з теми 

дисертації підготовлені й надруковані без співавторства.  

Апробацію результатів дослідження здійснено на науково-методичних 

семінарах та на об’єднаних засіданнях кафедр світової літератури і романської 

філології Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди; основні положення, проблематику дисертації оприлюднено 

на тринадцятьох всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: 

«Наука, освіта, суспільство: актуальні питання і перспективи розвитку» (Київ, 

2016); «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2017, 2018, 

2019, 2020); «Пріоритети сучасної філології: теорія і практика» (Ужгород, 
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2017); «Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного 

романського мовознавства» (Чернівці, 2017); «Актуальные проблемы 

современной науки» (Москва – Астана – Харьков – Вена, 2017); «Філологія: 

сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (Запоріжжя, 2018);  

«Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови 

в письменництво («Постколоніальні стратегії»)» (Харків, 2018); «Актуальні 

проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 2018); 

«МОВИ, НАУКИ ТА ПРАКТИКИ» (Дніпро, 2018);  «Проблеми зіставної 

семантики» (Київ, 2019); на п’ятьох закордонних конференціях: «Filologia, 

socjologia і kulturoznawstwo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do 

praktyki» (Люблін, Польська Республіка, 2017); «Actual problems of science and 

education» (Будапешт, Республіка Угорщина, 2018); «Actual problems of the 

theory and practice of philological researches» (Прага, Чеська Республіка, 2018); 

«Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» (Бая Маре, 

Республіка Румунія, 2018); «Питання сучасної філології в контексті взаємодії 

мов і культур» (Венеція, Італія, 2020). 

Публікації. Основні положення, теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи висвітлено в тридцяти cеми публікаціях: одна 

монографія, шістнадцять статей у фахових наукових виданнях України, серед 

яких одна у виданні, що індексується у Web of Science, чотири –

 у періодичних наукових виданнях інших держав, дві з них – у зарубіжних 

виданнях, проіндексованих у Scopus та Web of Science, а також тези доповідей 

на міжнародних, всеукраїнських та закордонних конференціях. Загальний 

обсяг публікацій – 36,95 друк. арк. 

Кандидатську дисертацію на тему «Тема-рематична ізотопія 

в монологічних і діалогічних надфразових єдностях (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози)» за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови» 

захищено у 2010 р. у Київському національному лінгвістичному університеті. 

Матеріали дисертації в тексті докторської дисертації не використано. 
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Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до них та загальних висновків, додатків, списку 

використаних джерел (549 позицій, з яких 185 – іноземними мовами), 

довідкової літератури (27 позицій), джерел ілюстративного матеріалу 

(74 найменування). Загальний обсяг дисертації становить 549 сторінок, 

основний текст – 454 сторінки. 

У вступі обґрунтовано вибір теми та актуальність проблеми, 

сформульовано мету, гіпотезу та основні положення, що винесені на захист, 

визначено завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову 

новизну та теоретичне й практичне значення одержаних результатів, зазначено 

форми їхньої апробації та схарактеризовано структуру роботи. 

У першому розділі – «Основи теорії синтаксичної синонімії» – 

розглянуто підходи до вивчення синтаксичної синонімії у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві, з’ясовано статус цього мовно-мовленнєвого 

феномена, виявлено корелятивні зв’язки між референцією й режимами 

інциденції при синтаксичній синонімії, а також між синтаксичною синонімією 

і перифразою та полісемією, умотивовано різницю між лексико-синтаксичною 

і синтаксичною синонімією, виокремлено складники функціонально-

семантичного макрополя синтаксичної синонімії, проаналізовано явища 

звуження, розширення та кількісної рівнокомпонентності при формуванні 

синонімічних конструкцій, побудовано типологію моно- та поліпредикативних 

моно- і полісинонімічних висловлень із різними головними лексемами. 

У другому розділі – «Методологічні засади вивчення синтаксичної 

синонімії у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть» – 

напрацьовано загальну стратегію й методологічні основи проведення наукової 

розвідки; викладено комплексну системно-функціональну методику аналізу 

моно- та поліпредикативних конструкцій із моно- і полісинонімізацією на рівні 

синтагми та висловлення в аспектах феноменології, семіозису, синтаксичної 

стилістики, теорії ментального кінетизму в континуумі мова → мовлення. 
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У третьому розділі – «Синтаксична синонімія в монопредикативних 

висловленнях» – вивчено структурні, семантико-прагматичні і стилістичні 

особливості та побудовано типології граматизованих та типових і нетипових 

аграматизованих функціонально транспонованих і нетранспонованих 

ускладнених і неускладнених дієприкметниковим або дієприслівниковим 

зворотами монопредикативних моно- та полісинонімічних конструкцій 

французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть як феноменологічно 

реконструйованих звужених, розширених та кількісно рівнокомпонентних 

трансформів первинних синтагм та пропозицій із номінальною, 

прономінальною, нумеральною, вербальною, ад’єктивною, адвербіальною, 

дієприкметниковою та дієприслівниковою головними лексемами. 

У четвертому розділі – «Синтаксична синонімія в поліпредикативних 

висловленнях» – проаналізовано структурні, семантичні, прагматичні та 

стилістичні характеристики й подано типології мовленнєвих інновацій-

моносинонімічних звужених, розширених та кількісно рівнокомпонентних 

сполучникових і безсполучникових поліпредикативних конструкцій, 

підрядних та матричних висловлень із різними головними лексемами; 

виявлено і досліджено структурно-семантичні типи полісинонімічних 

поліпредикативних висловлень, що найчастіше трапляються у сучасній 

французькій художній літературі. 

У загальних висновках викладено основні результати проведеного 

комплексного системно-функціонального дослідження моно- та 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною моно- і полісинонімією 

художньої прози ХХ – початку ХХІ століть й окреслено перспективи 

подальшої наукової роботи в обраній галузі. 

У додатках подано глосарій термінів дисертації, дві узагальнювальні 

таблиці «Ідіостильові особливості актуалізації МПВ із синтаксичною 

синонімією» та «Ідіостильові особливості актуалізації ППВ із синтаксичною 

синонімією», а також список публікацій авторки за темою дисертації. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИНТАКСИЧНОЇ СИНОНІМІЇ 

 

Явище синонімії на синтаксичному рівні мови найменш досліджене 

у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці. Поняття синонім запозичене 

з грецького sunônumos, сформованого з sun, що означає разом і вказує на ідею 

спільності [574, с. 1663], і onoma, тобто ім’я. Аристотель так визначав 

синонімію: «Синонімами є родові об’єкти (і в цій якості вони можуть 

позначатися родовим ім’ям)» [369, c. 245]. Ідея роду відсилає до поняття 

гіперонімії. Справді, на думку Аристотеля, два терміни є синонімами, коли 

вони можуть групуватися навколо позначення іншим, більш загальним 

терміном, який виконує функцію родової лексеми. Таким чином, синоніми 

в аристотелівському розумінні становлять когіпоніми, оскільки основна увага 

приділяється не стільки розбіжностям, притаманним кожному індивідууму або 

об’єкту, скільки схожості, що їх пов’язує. 

У ХVI столітті термін синонімія застосовується до слова, «що має 

смислову аналогію, але різні значення з іншою лексемою» [574, с. 2067]. 

В епоху класицизму й особливо починаючи з XVIII століття, поняття синонімії 

еволюціонує: синоніми тлумачаться як «слова з однаковим смислом, але які 

можуть розрізнятися в іншому аспекті» [там само]. A. Фюретьєр використовує 

ідею «слова з однаковим смислом» в універсальному словнику, де вчений 

визначає синонімію як семантичну еквівалентність. Серед критеріїв 

розрізнення синонімів дослідник виділяє контекстуальні нюанси вживання 

лексичних одиниць [568, с. 627].  

Вивчаючи етимологію поняття синонімії, можна зробити висновок, що 

воно тісно пов’язане з ідеєю аналогії, яка поступово зникає з визначення 

синонімії, але зберігається в епілінгвістичному знанні суб’єктів мовлення.  
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У зарубіжних трактуваннях явища синонімії ХХ століття рекурентним 

є постулат про зв’язок двох позначувальних, що мають одне позначуване. 

Наприклад, Ф. де Соссюр у «Курсі лекцій із загальної лінгвістики» зазначає, 

що «в одній мові всі слова, які виражають однакові ідеї, обмежують одне 

одного» [521, с. 118]. Графічно лексеми зі схожою семантикою можливо 

зобразити так [370, с. 51]: 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Сферичні фігури слів-синонімів 

 

Ті частини циркулярних поверхонь, які не перетинаються, демонструють 

притаманне кожній лексемі семантичне навантаження, що відрізняє цю 

лексему від її синонімічних представлень. Існує необмежена кількість таких 

сферичних фігур синонімічних одиниць, оскільки всі синонімічні компоненти 

одного функціонально-семантичного макрополя (далі – ФСМ) 

характеризуються різним ступенем еквівалентності. 

Спираючись на здобутки попередніх досліджень, Е. Косеріу виділяє три 

типи синонімічних відношень [395, с. 262–264]:  

a) відношення між лінгвістичним знаком і об’єктом;  

б) відношення лінгвістичного знака з іншими лінгвістичними знаками;  

в) відношення між лінгвістичним знаком і ко(н)текстом. 

Перший тип відношень був відомий ще Аристотелю. На сьогодні 

семантичні теорії, які постулюють, що смисл – це розумове уявлення 

феноменів зовнішнього світу, зокрема референціальна або верикондиціональна 

теорії, ґрунтуються на цьому типі синонімічних відношень. Е. Косеріу 
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розглядає відношення між знаком і об’єктом на рівні номінації. Наявність 

зв’язків певного лінгвістичного знака з іншими лінгвістичними знаками 

є необхідною і логічною умовою будь-яких синонімічних відношень. Учений 

включає цю концепцію до поняття позначення, тобто структурного 

відношення між позначувальними різних мовно-мовленнєвих знаків. Третій 

тип відношень відіграє головну роль в аналізі будь-яких понять, що залежать 

від синонімічного контексту. Він є предметом вивчення прагматики 

[445, с. 292] та стилістики [410, c. 45–170].  

Французький лінгвіст Ж.-Л. Манген приписує синонімії алгебричні 

властивості, намагаючись представити математичну модель цього поняття, 

згідно з якою дослідник виділяє такі особливості синонімічних відношень: 

а) рефлексивність: «ми можемо стверджувати, що відношення синонімії 

є рефлексивним, оскільки будь-яка мовна одиниця може заміщуватися самою 

собою» [467, с. 2]; б) симетрія: «якщо A має синонімом B, тоді B повинно мати 

синонімом A»; в) транзитивність: «якщо A становить синонім B, а B – синонім 

C, тоді A є синонімом C» [там само]. 

Такий підхід до дослідження синонімічних зв’язків, що передбачає 

відношення еквівалентності, дуже обмежений, тому що ко(н)текстуальне 

транзитивне вживання синонімів практично не можливе.  

Б. Гарсіа-Ернандес визначає синонімію як «відношення між змістом і його 

можливими вираженнями» [420, с. 385]. Мовознавець розглядає синоніми як 

кореференціальні лексичні одиниці, що різними способами позначають один 

референт [там само, с. 382]. 

Однак, деякі французькі та італійські науковці вважають синонімію 

семантичним зв’язком, тобто зв’язком між позначувальними, «висуваючи на 

перший план смисловий аспект синонімії за рахунок референціального» [там 

само, с. 383]. Ш. Баллі визначає синонімію, виходячи зі смислової спільності: 

«… усі мовленнєві факти, що зводяться до одного логічного поняття, можуть 

бути зіставленими один з одним і в такий спосіб є синонімами» [19, с. 170]. 
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Рівнозначність у контексті розглядається Ш. Баллі як одна з умов 

синонімічності. На думку А. Бенака, «синоніми – це слова, які мають 

аналогічний смисл з нюансами в значеннях, притаманних кожному з них» 

[561, с. 7]. С. Атон підкреслює, що «синонімія в певному значенні становить 

полісемію первинного смислу, того, що не є прямо вербалізованим» 

[439, с. 54]. Ф. Растьє зазначає, що «здебільшого синонімію визначають як 

еквівалентність, навіть ідентичність смислів слів, які належать до одного 

морфологічного класу. Але, якщо брати до уваги смисл морфем (семем), 

доцільно визначати синонімію незалежно від морфологічних класів» 

[509, с. 132]. С. Сігада розглядає явище синонімії як значну семантичну 

схожість між двома моновербальними або полівербальними лексичними 

знаками, що реалізується через два різні позначувальні [391, с. 24–25].  

У сучасній східноєвропейській літературі синоніми тлумачаться як 

«слова, що належать до однієї частини мови та характеризуються повним або 

частковим збігом лексичних значень» [85, c. 70] або як «слова, близькі чи 

тотожні за значенням, які по-різному називають те саме поняття» [262, с. 51]. 

О. В. Гладкова, беручи до уваги знакову природу слова, зазначає, що глибинну 

основу синонімії становить позначення того самого денотата кількома різними 

словами [80]. А. В. Бондарко вказує, що «мовець може виразити той самий 

смисловий зміст (у всякому разі зміст, що має інваріантну смислову основу) 

різними засобами, які відрізняються один від одного з погляду інтерпретації 

смислового інваріанта» [39, с. 24]. 

Отже, вчені трактують синонімію як збіг в основному значенні (при 

збереженні смислових нюансів і стилістичного забарвлення) морфем, слів, 

синтаксичних конструкцій, фразеологічних одиниць. У лексиці, морфеміці та 

синтаксисі такі значення є різноманітними, і кожний з цих рівнів має своє 

визначення синонімії [556, с. 348]. У французькій мові багаторівневість 

поняття синонімії виявляється в наявності таких типів синонімів: 

а) морфологічні (лексичні) абсолютні та часткові (докладніше ‒ в п. 1.4) – 
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варіанти форм слів для позначення того самого поняття (fatigué, exténué, 

harassé, éreinté тощо); б) синтаксичні та лексико-синтаксичні часткові 

(докладніше ‒ в п. 1.4) – різні синтаксичні та лексико-синтаксичні конструкції, 

вживані для вираження тієї самої думки (il s’est senti rougir – il a senti qu’il 

rougissait, il est à noter – il faut (on doit) noter тощо); в) словотвірні часткові – 

префіксально-суфіксальні утворення з різними семантико-стилістичними 

відтінками (maigre – maigrelet, pâle – palôt тощо); г) фразеологічні часткові – 

варіанти фразеологічних одиниць для позначення того самого поняття або 

явища (dormir comme une marmotte – dormir à poings fermés, en avoir par-dessus 

la tête / les yeux / le cul – en avoir ras-le-bol тощо); ґ) фонетичні абсолютні – 

різні форми того самого слова як результат наявності чи відсутності вставних 

звуків (cañon – canyon, schah – shah тощо). 

Серед синонімів різних рівнів Є. І. Шендельс розрізняє міжаспектні 

та внутрішньоаспектні синоніми. Міжаспектні синоніми дослідниця тлумачить 

як усі можливі в мові засоби передачі певного значення незалежно від того, 

чи є вони граматичними, чи ні. Вихідною позицією при цьому є факт 

дійсності, утілений у змісті думки. Внутрішньоаспектні синоніми становлять 

лише однорідні величини, що поділяються на системні та контекстуальні. 

Системними є однорідні граматичні форми (структури), що збігаються 

у своєму основному граматичному значенні і розрізняються додатковими 

граматичними значеннями та обсягом значень. Граматичні форми (структури), 

що уподібнюються під впливом контексту за одним зі своїх граматичних 

значень, утворюють контекстуальні синоніми [344, с. 12].  

Р. Г. Піотровський виділяє мовні та мовленнєві синоніми. Мовленнєві 

синоніми, тобто слова, вислови та граматичні форми «лише в певному 

контексті й особливому метафоричному вживанні становлять еквіваленти 

мовних синонімів» [254, c. 79]. В. Д. Бондалєтов також розрізняє синонімію 

мови і синонімію мовлення, зазначаючи, що «загальне розуміння синонімії 

для всіх рівнів мови, а також для всіх випадків її функціонування в мовленні 
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є набагато ширшим, ніж уявлення, яке склалося на основі спостережень над 

тождесловами (поняття В. Д. Бондалєтова). По суті, при такому підході 

синонімія розглядається як усі співвідносні у функціональному плані мовні 

явища» [35, с. 27]. Л. В. Лагунова включає до мовленнєвої синонімії і мовний 

синонімічний потенціал, і ту інформацію, яку визначає конкретна 

комунікативна ситуація. Вчена виділяє синоніми в мовленні з урахуванням 

схожості не тільки значень, але й експресивно-стилістичного забарвлення, 

а також структури висловлення, що дозволяє їм створювати особливі 

семантичні ряди [161, с. 66]. А. П. Чуланова вбачає сутність синонімії 

в «можливості усталеної семантичної нейтралізації синонімів у певних 

контекстах» [336, с. 6]. 

Деякі східноєвропейські та інші зарубіжні дослідники взагалі заперечують 

наявність синонімії як мовного явища. В. А. Звєгінцев уважає, що «синонімії, 

як вона традиційно тлумачиться, у мові взагалі немає. Це одна із фікцій, що 

рудиментарно зберігається в науці про мову. Існують розташовані на 

синхронічній площині і тому не співвіднесені з предметно-поняттєвою 

ознакою тотожні для деяких слів словосполучення, у яких слова виступають як 

члени мінімальної дистрибуційної моделі (що можна розгорнути), але не 

ізольовано» [111, с. 137–138]. «Згідно із синхронічним розумінням значення 

слова як потенційної сполучуваності слова синонімію треба визначати 

аналогічними синхронічними засобами, тобто через тотожність сполучуваності 

в різних слів на певному етапі розвитку мови» [там само, с. 132]. Французький 

лінгвіст М.-Л. Онест зазначає, що «з когнітивного погляду система 

представлень ніколи не містить концептуальних дублетів, які відразу 

б змішалися. Якщо вважати, що лексика кожної мови виражає концептуальну 

систему спільноти носіїв мови, жодне слово не позначає те саме поняття згідно 

із соссюрівською ідеєю відмінного значення знака. Таким чином, синонімія 

ніколи не з’являється в мові» [444, c. 167]. Однак, дослідниця припускає певне 

стилістичне та аргументативне функціонування синонімії в сполученні слів 



50 

 

з об’єктами дійсності [там само]. П. Кадіо вказує, що «не існує синонімії 

в прямому значенні слова, оскільки те, що ми називаємо референцією, 

становить не ізольовані індивідууми, а ситуації, події чи навіть враження» 

[387, с. 23]. 

Отже, багато лінгвістів розглядають синонімію як відношення 

семантичної еквівалентності або схожості між лінгвістичними одиницями. 

Деякі мовознавці розрізняють мовну (потенційну) і мовленнєву (вживану 

в певному ко(н)тексті) синонімію або постулюють відсутність синонімії 

в потенції (мові). Така розбіжність у поглядах дозволяє зробити висновок, що 

в наукових дослідженнях немає чіткої інтерпретації цього багатовимірного 

феномена, тому що складно ідентифікувати синонімічні зв’язки в певних 

ко(н)текстах. Нестабільність явища синонімії полягає в неповній ідентичності 

позначувальних (на відміну від омонімії). З цієї причини синонімічна 

субституція сприяє модифікації смислу ко(н)тексту. 

 

1.1 Трактування явища синтаксичної синонімії у вітчизняній 

і зарубіжній лінгвістиці 

 

Для ідентифікації статусу явища синтаксичної синонімії (далі – СС) 

важливо розглянути та проаналізувати трактування поняття синтаксису 

у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. У словнику С. І. Ожегова 

синтаксис визначено як «науку про закони поєднання слів та будови речень», 

або «систему мовних категорій, які стосуються поєднання слів і побудови 

речень» [555, c. 624]. О. С. Ахманова розуміє синтаксис як розділ 

мовознавства, предметом якого є речення, що виступає основною одиницею 

мовлення, і словосполучення – складний неграничний компонент речення 

[550, с. 409]. І. С. Шевченко визначає синтаксис як формальну систему, що 

включає аксіому системи, сукупність лексичних і нелексичних категорій 

та правила синтаксичних утворень [565, с. 183]. В англійському 
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та американському мовознавстві також наголошується на структурному 

аспекті синтаксису: «синтаксис – це засіб аранжування слів для формування 

речень або висловлень» [576, с. 1004], «синтаксис – це впорядкування слів 

у реченні, що виражає їхні конструктивні взаємозв’язки» [570, c. 1685]. 

В. В. Бабайцева розглядає синтаксис як розділ граматики, що висвітлює 

синтаксичну будову мови, побудову та значення (семантику) синтаксичних 

одиниць [15, с. 5]. У деяких зарубіжних дослідженнях у синтаксисі виділено 

семантичний аспект функціонування мовних знаків: «синтаксис – граматичне 

впорядкування слів, що виявляє їхню сполучуваність та відношення між 

ними» [573, с. 1892]. Ларусс тлумачить синтасис як «частину граматики, що 

вивчає функції та розташування слів у фразі» [572, с. 679].  

Словник «Робер Мікро» подає таке комплексне трактування синтаксису: 

а) вивчення відношень між елементарними формами дискурсу; б) вивчення 

правил упорядкування слів та побудови речень у мові; с) дескриптивне 

вивчення відношень між лінгвістичними одиницями (у мовленні) та їхнього 

функціонування [575, с. 1239]. У сучасному вітчизняному мовознавстві 

синтаксис також розглядається як комплексна система, що поєднує структурні, 

семантичні та прагматичні характеристики мовленнєвих реалізацій. 

«Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає особливості будови, семантики 

і функціонування синтаксичних одиниць» [342].  

Отже, синтаксис немовби «покриває» структурний, семантичний 

і прагматичний аспекти аналізу мовно-мовленнєвих знаків. Таке його 

визначення дозволяє провести інтегральний аналіз СС в аспекті семіозису 

(у статичній та динамічній взаємодії синтаксису, семантики та прагматики) 

у континуумі мова / мовлення. 

У багатьох наукових розвідках феномен СС розглянуто однобічно, 

оскільки основна увага приділяється семантичним та / або структурним 

характеристикам синонімічних конструкцій. 
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У зарубіжній лінгвістиці СС досліджено в працях Г. Суїта, Н. Хомського, 

Дж. Дж. Катца, Н. Рімера, Ж. Дюбуа, М. Гросса та ін. Представники класичної 

граматики визначали синтаксичні синоніми як «конструкції, що функціонують 

паралельно», або «еквіваленти» [528, с. 121]. СС вивчали на базі поняття 

взаємної імплікації смислу. Якщо одне висловлення семантично імплікує 

(пряма імплікація) інше висловлення S2, а останнє семантично імплікує 

(зворотна імплікація) S1, тоді S1 є семантично еквівалентним S2 (S1 = S2) 

[465, с. 381]. 

У трансформаційно-породжувальній теорії Н. Хомського розрізнено 

глибинну структуру, що визначає семантичну інтерпретацію висловлення, 

і поверхневу структуру, на рівні якої відбувається його фонетична 

та прагматична інтерпретація. Н. Хомський розглядав як синонімічні велику 

кількість синтаксичних структур, пов’язаних з однією загальною системою 

граматичних відношень. Кожний елемент таких синтаксично близьких 

структур безпосередньо належить до абстрактного представлення, яке лежить 

в його основі, має таку саму внутрішню структуру і перебуває з ним 

у трансформаційних відношеннях [389, c. 16] у формальному 

і функціональному планах. Дж. Дж. Катц, один із прибічників 

«інтерпретативної семантики», уважав, що недостатньо розглядати тільки 

значення лексичної одиниці, оскільки речення також можна розкласти на 

компоненти з певними значеннями [449, c. 172].  

Таким чином, у зарубіжній лінгвістиці граматична теорія, що 

започаткувала дослідження синтаксичних синонімів, виникла завдяки 

вивченню функціональних еквівалентів.  

У сучасних західноєвропейських наукових студіях деякі мовознавці 

постулюють принцип синтаксичної несинонімії. Наприклад, А. Голдберг 

зазначає, що «у випадку, коли дві конструкції розрізняються в синтаксичному 

плані, вони не збігаються також у семантичному / прагматичному планах» 
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[426, с. 95]. На думку Е. В. Кларка, «будь-яка відмінність у формі знака 

передбачає відмінність у значенні» [392, с. 2].  

Водночас лінгвісти стверджують наявність опцій синтаксичних 

конструкцій у разі, коли та сама лексична одиниця «виявляє» дві 

синтагматичні можливості в різних формах, наприклад: опція діатези 

(перехідність – неперехідність), узгодження в числі (однина – множина), 

комплементарність (додатковість) (вибір прийменника) [515, c. 11] тощо.  

У французькому мовознавстві недостатньо досліджень, присвячених 

проблемі синтаксичної синонімії, що обумовлює актуальність цієї наукової 

розвідки. Відомі роботи М. Гросса, Ж. Дюбуа, Ж.-Ж. Россі, Г. Дуалан, 

Б. Курбона та ін., в яких немає комплексного аналізу СС, оскільки вчені 

трактують це явище однобічно, виділяючи одну з його характеристик. 

Ж. Дюбуа вивчає синтагматичну синонімію, зазначаючи, що «кожний клас 

субститутів представляє структурну аналогію із синтагмою, яку він заміщує» 

[405, с. 98]. Мовознавець вказує, що «синтаксична синонімія передбачає 

постійний рух дієслів між різними класами, підкласами та типами 

конструкцій» [407, с. 65]. Частина вчених стверджує, що між синонімією та 

перифразою наявний континуум, підкреслюючи, що при синонімічних 

відношеннях на рівні синтагм і висловлень спостерігається перехід у площину 

перифрази [403, с. 18; 461, c. 54]. Канадський лінгвіст І. А. Мельчук також 

зауважує, що «лінгвістична компетенція мовця полягає насамперед у його 

здатності продукувати всі тексти, які можуть виразити початковий смисл (= усі 

можливі перифрази), та обирати один або кілька текстів найбільш адаптованих 

до ситуації або певного контексту» [474, с. 41]. На погляд М. Гросса, кожне 

значення слова повинно описуватися засобами елементарного висловлення 

і відображатися в інших формах за допомогою формальних (синтаксичних) 

трансформацій [432, c. 40]. У такому разі при синтаксичній трансформації 

спостерігається «неактуалізація складників висловлення, тобто кожний 

елемент не актуалізується індивідуально» [там само, с. 41].  
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Новий підхід до вивчення СС виявлено в концепції синонімії-стимулу 

Ж.-Ж. Россі. Дослідник пропонує вважати два висловлення синонімічними 

«з того моменту, коли вони викликають у мовця однакову поведінку та можуть 

розглядатися як такі, що породжують однакові стимули» [517, с. 108]. 

Б. Курбон трактує СС як багатовимірне явище, оскільки впорядкованість 

лексем у синтагми «залежить від сукупності параметрів, таких, як: лексико-

референціальна адекватність, синтагматична схожість та відповідні смислові 

реалізації» [396, с. 340]. Учений зазначає, що в сучасних дослідженнях СС 

розглядається як дві частини айсберга: верхівка (partie émergée) презентує 

семантичне значення, що є головним стосовно синтагматичних структур 

(невидимої частини айсберга (partie immergée)), які його «матеріалізують» та 

форма вираження яких варіюється згідно з нормативними звичками кожного 

комуніканта [там само, с. 336]. Тут дискусійним для мовознавців залишається 

питання, яка частина більш важлива для адекватної інтерпретації 

синтагматичних синонімічних відношень. Уважаємо такі дискусії 

недоречними, тому що функціонування в мовленні і ко(н)текстуальна 

інтерпретація синтаксичних синонімів зумовлені взаємодією когнітивного, 

структурного, семантичного, прагматичного та стилістичного аспектів, що 

характеризують аналізовані одиниці. 

У східноєвропейській лінгвістиці вперше звернув увагу на СС 

О. М. Пєшковський, який включав до неї різні випадки зближення за 

значенням всіляких граматичних форм (часів, способів), різноманітні схеми 

побудови речення, прийменники і сполучники, а також можливість заміни 

іменника займенником [251, с. 382]. У такому визначенні СС вихідною 

є семантична тотожність синтаксичних конструкцій. 

Пізніші дослідження також акцентують на смисловій ідентичності 

синтаксичних побудов як основному критерії синонімічності. Г. І. Ріхтер 

визначає синтаксичні синоніми «як факти смислових рівнянь між цілими 

реченнями, що відрізняються одне від одного не тільки синтаксичною 
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структурою, але й стилістичними відтінками» [275, с. 25]. У дослідженні СС 

Р. Г. Піотровського теж цікавить стилістичний аспект, зокрема стилістичний 

вибір тієї чи іншої конструкції, оскільки, на його думку, «синтаксичні категорії 

здебільшого виявляються у формі кількох стилістичних синонімів, кожний 

з яких має свої додаткові стилістичні відтінки» [254, с. 93]. З цього погляду 

вчений аналізує висловлення з прямим й інверсивним порядком слів, 

словосполучення і висловлення з різним можливим розташуванням 

компонентів [там само]. 

В. І. Кононенко розглядає синтаксичні синоніми як «різні синтаксичні 

конструкції, що поєднуються схожістю основного лексичного змісту 

і граматичного значення, тотожністю граматичної позиції і розрізняються 

у структурному відношенні» [144, с. 19], та зазначає, що «смислова 

однорідність синтаксичних конструкцій не виключає, а передбачає наявність 

у кожній із них певних відтінків значення» [145, с. 5]. М. Ф. Палевська вбачає 

в синтаксичних синонімах «різні за структурою синтаксичні конструкції, що 

виражають той самий зміст і виконують однакову граматичну функцію, але 

розрізняються відтінками значень» [245, с. 100]. А. А. Кока відносить до 

синтаксичних синонімів «такі конструкції (відмінкові й прийменникові), які за 

своїм значенням можуть збігатися або відрізнятися одна від одної певними 

відтінками значення, але граматично вони завжди повинні мати яскраво 

виражені відмінності» [142, с. 3].  

О. Н. Гвоздєв також тлумачить синтаксичні синоніми як «паралельні 

звороти мовлення, що відрізняються тонкими відтінками в значеннях, тому 

в багатьох випадках можуть заміщувати один одного» [77, с. 175]. 

В. П. Сухотін визначає синтаксичні синоніми як «поєднання тих самих слів 

(словосполучень), а також речень, їхніх частин і більш складних синтаксичних 

утворень певної мови в певну епоху її розвитку, відмінних за структурою, що 

виражають однорідні відношення і зв’язки явищ реальної дійсності» 

[305, с. 14]. Він підкреслює, що «однією з найважливіших об’єктивних ознак 
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синонімічності тих чи інших синтаксичних утворень є взаємозаміна без 

порушення основного значення зіставлених сполучень. Взаємозамінність 

синтаксичних конструкцій – суттєвий показник синонімічності, хоча 

можливості таких взаємозамін обмежені» [там само, с. 15].  

Аналогічної думки дотримуються І. М. Жилін, Є. М. Галкіна-Федорук, 

В. Н. Ярцева та ін. 

І. М. Жилін розглядає синтаксичні синоніми як моделі таких 

синтаксичних конструкцій (висловлень, зворотів, словосполучень тощо), які, 

маючи тотожні або близькі смислові значення, виражають схожі синтаксичні 

відношення та здатні до взаємозаміни в певних контекстуальних умовах 

[107, с. 7]. Є. М. Галкіна-Федорук та В. Н. Ярцева виділяють синтаксичні 

синоніми на основі схожості граматичного значення, яке формують слова, 

лексично близькі за значенням, що виконують однакову функцію, але мають 

різну структурну організацію та можуть замінювати один одного [72, с. 8; 

364, с. 6]. Натомість А. Ф. Одобеску вказує, що «визнати синтаксичними 

синонімами тільки структури, що взаємозамінюються, означає не враховувати 

їхні диференційні ознаки, які не дозволяють їм нашаровуватися одна на одну, 

що спричинило б їхнє повне злиття» [240, с. 4].  

Ю. Н. Власова досліджує формальні й функціональні ознаки СС, 

спираючись на принципи розмежування синонімії, дублетності, антонімії 

й омонімії на синтаксичному рівні [61, с. 4]. «Донедавна синтаксичні синоніми 

вивчалися лише в плані виявлення їхніх семантико-синтаксичних 

характеристик, тобто нас рівні мови. Однак, розгляд синонімічних конструкцій 

лише з погляду їхніх системних зв’язків недостатній, оскільки конструкції, які 

вважаються синонімічними в мові, не завжди є такими в мовленні. І навпаки, 

у мовленнєвому ланцюжку можуть виникати синонімічні відношення між 

конструкціями, несинонімічними на рівні мови» [62, с. 3]. С. Н. Цейтлін 

визначає синтаксичну синонімію як абстрактне явище та виділяє два різновиди 

СС: модельну синонімію, коли йдеться про синонімію синтаксичних моделей, 
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конструктивних типів речень, та конкретну синонімію, тобто конкретні 

речення [333, с. 78]. 

У славістиці кінця ХХ – початку ХХІ століть також бракує єдиного 

системного підходу до визначення критеріїв синонімічності синтаксичних 

одиниць. Чимало вчених традиційно визначають СС, виходячи з тотожності 

смислових значень та розбіжності у формальній організації синонімів. 

Наприклад, О. В. Кличко розглядає синтаксичні синоніми як різноструктурні 

конструкції (словосполучення та речення), що мають спільне граматичне 

значення, але відрізняються смисловими відтінками, стилістичними 

особливостями. Різноструктурними вважаються такі синтаксичні конструкції, 

які, позначаючи близькі смислові відношення, розрізняються засобами та 

показниками зв’язку між словами (форми слів, прийменники, сполучники) 

[136, с. 199]. О. М. Гомас підкреслює, що синтаксичними синонімами слід 

вважати лише конструкції, які презентують повний граматичний паралелізм. 

Різноструктурність мовних форм, переважно словосполучень, на думку вченої, 

обов’язкова ознака синтаксичної синонімії [82, с. 6]. Н. Л. Щербіна розуміє 

синтаксичні синоніми як різні за структурою, але однорідні взаємозамінні 

конструкції, що характеризуються близьким граматичним значенням, 

синтагматичними та парадигматичними ознаками і смисловою подібністю 

[357, с. 3]. Г. О. Золотова виділяє дві або кілька моделей, організованих 

однойменними компонентами з відмінностями в оформленні, що можуть 

виражати те саме типове значення речення, тобто узагальнений смисловий 

результат предикативного сполучення суб’єктного та предикатного 

компонентів [119, с.104]. 

Натомість А. П. Чуланова, яка вживає замість терміна «синонімія» термін 

«альтернатива», називаючи моделі синтаксичних конструкцій зі схожим 

змістом альтернативними, сумнівається в здатності до взаємозаміни таких 

синтаксичних конструкцій [337, с. 28]. 
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Деякі сучасні лінгвісти досліджують синтаксичні синоніми в дихотомії 

мова – мовлення. П. О. Лекант уважає, що «питання про тотожність і окремість 

повинно розв’язуватися з урахуванням багатоаспектності речення як одиниці 

мови і мовлення» [167, с. 3]. Учений пропонує розрізняти тип речення 

(абстрактну граматичну форму) і конкретне речення (з певним лексичним 

складом й індивідуальним змістом). Відношення речення до опозиції 

мова / мовлення виявляється й у СС. Доцільно виділяти синтаксичну 

синонімію мовну і мовленнєву [там само, с. 6]. Л. О. Качанова зазначає, що 

конкретні синтаксичні синоніми втілюють у собі синонімію синтаксичних 

моделей і становлять одночасно модельні синтаксичні синоніми [132]. 

Розглядаючи СС у взаємодії мови і мовлення, у центрі уваги мовознавців 

перебуває когнітивна ситуація, що відображається у висловленні, фрагмент 

дійсності та її семантико-синтаксична модель. А. М. Мухін розрізняє смисл 

і розумовий зміст висловлення, яке позначає матеріальну дійсність 

[230, с. 281]. О. Д. Пономарів визначає синтаксичні синоніми як різні 

синтаксичні конструкції, вживані для вираження тої самої думки [262, с. 52]. 

Н. О. Гурдаєва та О. А. Карліна зазначають, що смислові відтінки 

синтаксичних синонімів, пов’язані з різними засобами осмислення об’єктивної 

ситуації, обумовлюють і пояснюють їхнє співіснування в мові [93, с. 64].  

В. Ю. Копров уважає синтаксичними синонімами конструкції 

з тотожними компонентами в ситуативно-структурному аспекті за наявності 

розбіжностей у складі компонентів релятивно-структурного аспекту, які 

реалізуються ними. Відповідно до сказаного конструкції із СС повинні 

спочатку досліджуватися у структурно-ситуативному аспекті з метою 

встановлення спільності між ними. Потім у рамках релятивно-структурного 

аспекту виявляються притаманні їм граматичні значення. Таке розуміння 

синтаксичної синонімії узгоджується із закономірностями когнітивної 

діяльності людини, оскільки між об’єктами, що спостерігаються, виявляються 

схожі риси [147, с. 59]. 
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А. Н. Устюжников підкреслює, що в більшості лінгвістичних досліджень 

розмежовують граматику і семантику в СС. Однак при вивченні цих процесів 

важливо розглядати дві ознаки синонімії в єдності глибинного і поверхневого 

смислів висловлення, у нерозривності мовних і психічних виявів вираження 

думки [311, c. 11–12]. Учений наголошує на тому, що «своєрідність 

відображення реальної дійсності у свідомості й у мові, які характеризуються, 

з одного боку, абстрактністю у свідомості та, з іншого боку, конкретністю 

вияву в мові, дозволяє виділити в смисловій структурі висловлення два рівні: 

1) денотативно-рефлексивний, що становить розумовий зміст висловлення, 

тобто відображення певної ознаки, зорієнтоване на матеріальну ситуацію 

в цілому; 2) конкретний сигніфікативний смисл висловлення, тобто 

відображення певної ознаки ситуації в суб’єктно-предикатній структурі 

висловлення. Існує не тільки глибинний семантичний рівень, що 

безпосередньо пов’язаний із відображуваною дійсністю та становить 

розумовий зміст висловлення, тобто ситуацію, але й конкретно-мовний 

рівень – смисл висловлення, який має конкретно-мовну організацію 

в суб’єктно-предикатній структурі висловлення. У формальній структурі 

висловлення містяться два рівні абстракції: рівень розумового змісту 

(глибинна структура смислу) і рівень денотативно-сигніфікативного смислу 

(поверхнева структура смислу) [там само, c. 29]. 

Ю. І. Леденьов, автор теорії ізофункціональності та ярусного синтаксису, 

припускає, що багатовимірна когнітивна ситуація проходить крізь усі етапи 

синтаксичного опрацювання й реалізується в лінійній синтаксичній 

послідовності. Таким чином, синтаксичні зв’язки являють собою проєкцію 

зв’язків і відношень усередині вихідної когнітивної структури. Погоджуючись 

із тим, що синтаксична структура прагне до своєї реалізації відповідно до 

значущості когнітивної моделі і тим самим може визначати результуючу 

формальну модель, доцільно визнати наявність ізофункціональних 

конструкцій на різних синтаксичних ярусах, схожа семантика яких 
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реалізується за законами синтаксичної комбінаторики згідно з потребами 

комунікативної ситуації [165, с. 37]. 

Усі проаналізовані дослідження із СС ґрунтуються на досягненнях 

представників лінгвістичних шкіл структуралізму та функціоналізму. Основа 

структуралістської теорії – вивчення реалізованих висловлень. Вона 

є «водночас теорією тексту як замкненого закінченого об’єкта і методом 

формального аналізу форми вираження, або позначувального, та семантичної 

структури (змісту, або позначуваного) висловлення» [406, c. 6]. 

Для структуралістів відношення між позначувальним і позначуваним довільне. 

Ф. де Соссюр, вивчаючи лінгвістичні явища в континуумі мова → мовлення, 

розглядає мову як «систему, у якій кожний з елементів визначається через 

відношення еквівалентності або протилежності з іншими елементами. 

Сукупність таких відношень формує структуру». Мовлення, за швейцарським 

структуралістом, – «використання мовцем знаків та правил, з яких складається 

мова: остання є предметом спостереження лінгвіста» [521, с. 23–24].  

Протиставлення «мова – мовлення» реформулюється генеративістом 

Н. Хомським у термінах компетенція / перформація. Компетенція – це система 

правил, яка, пов’язуючи акустичні повідомлення з їхньою семантичною 

інтерпретацією, дозволяє ідеальному суб’єктові мовлення продукувати та 

інтерпретувати нескінченну кількість фраз. Перформація становить спосіб 

використання правил, тобто застосування компетенції [390, с.15]. 

Для Е. Бенвеніста в центрі вивчення смислу висловлення перебуває «проблема 

передачі значень у мові, що підводить до теорії знака й аналізу позначення 

(signifiance)» [23, с. 313]. Учений виділяє дві ознаки, що відрізняють мову від 

інших явищ, які можуть бути віднесені до галузі семасіології: «Мова поєднує 

два різні засоби позначення, один з яких ми називаємо семіотичним, а другий – 

семантичним» [там само, с. 87]. Семіотичний план характерний для мовного 

знака як цілісної одиниці, семантичний – належить мовленню [там само, с. 88]. 
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Отже, структуралізм ґрунтується або на твердженні про відсутність у мові 

власних точно визначених функцій або на теорії про повну незалежність 

форми від функції.  

На відміну від структуралізму, принцип функціоналізму, спираючись на 

метафору «мови-інструменту», виходить із розуміння мови як системи знаків, 

що використовується для досягнення певних цілей, виконання певних функцій. 

Функціональний підхід ґрунтується на гіпотезі Р. О. Якобсона щодо наявності 

комунікативної моделі, яка будується з урахуванням таких складників процесу 

комунікації: адресант, адресат, контекст, канал трансмісії, лінгвістичний код та 

реалізоване повідомлення [360, с. 354]. А. Мартіне, один із засновників 

функціоналізму, уважає, що пертинентність, протиставлення та вибір 

становлять включені одне до одного корелятивні поняття: будь-яка мовна 

одиниця передбачає вибір між протиставлюваними елементами, і саме в цьому 

виявляється її пертинентність із комунікативного погляду [471, с. 20]. У своїх 

пізніших дослідженнях Е. Бенвеніст розробляє «формальний апарат 

висловлення», тобто вводить до лінгвістики екстралінгвістичні параметри: 

роль суб’єкта мовлення, його ставлення до висловлення та його стосунки зі 

співрозмовником через висловлення [378, c. 79]. 

Ґ. Ґійом, який позиціонує себе як структураліст, не входить до жодної 

з течій європейського або американського структуралізму, оскільки вивчає 

психічний бік мовного знака, ментальний простір, представлений у мові, 

розумові операції, тобто структурування та впорядкування ментального 

простору через позначення. Учений надає знаку онтологічного статусу 

і вважає, що саме мова дозволяє нашому мисленню редукувати навколишній 

світ, що виражено у відношенні універсум / людина, до відношення інтеграл / 

диференціал у фундаментальній структурі мови. Випереджувальна роль мови 

стосовно мовлення, що розглядається в теорії Ґ. Ґійома як частина 

безперервної каузації [79, с. 65–67], своєрідної рекурентності, полягає в тому, 

що при переході мови в мовлення (у процесі актуалізації) системне значення 
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мови і її форма різною мірою мотивують денотативне значення 

актуалізованого знака та його структуру. Цей факт зумовлено тим, 

що семантичну структуру знака можливо презентувати як двошарове 

утворення, що складається із сигніфікативного та денотативного значень 

(у термінах Ґ. Ґійома – signifié de puissance та signifié d’effet [434, с. 246]), між 

якими утворюються різні відношення в актуалізованих мовних знаках залежно 

від комунікативного наміру суб’єкта мовлення. 

Класична діада мова / мовлення (дискурс) на сучасному, 

антропологічному, етапі розвитку науки про мову постає як мовне 

усвідомлення і комунікативна поведінка [128, с. 360], тобто «функціонування 

мови в реальному часі – це і є дискурс» [134, с. 308]. За такого сприйняття 

дискурсу змінюється епістемологічний вектор інтерпретації синонімічних 

відношень на рівні синтагм і висловлень, які виникають при взаємодії 

компонентів єдності мова / мовлення. 

У пропонованому дослідженні проведено комплексний аналіз СС 

в континуумі мова – мовлення з позицій взаємовідношень синтаксису, 

семантики, прагматики і стилістики, що ґрунтується на провідній теорії 

ментального кінетизму Ґ. Ґійома та його однодумців і послідовників Ф. Брюно, 

М. Валетта, Р. Валена, Л. М. Мінкіна та ін., та об’єднує досягнення 

представників усіх лінгвістичних напрямів. 

 

1.2 Синтаксичні синоніми як феноменологічно реконструйовані 

складні мовно-мовленнєві знаки 

 

При дослідженні синтаксичних синонімів як складних мовно-

мовленнєвих знаків треба враховувати той факт, що динаміка відношень 

мова / мовлення реалізується в мовно-мовленнєвих актах, які породжуються 

в темпоральній площині (оперативному часі [537, c. 39]), починаючи 

з виникнення комунікативної інтенції мовця і закінчуючи продукуванням 
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висловлення. Оперативний час у менталістській концепції Ґ. Ґійома становить 

референт ментального кінетизму, матеріальний субстрат 

розумово-мовленнєвої діяльності комуніканта, у межах якого діють когнітивні 

поліоперації (психомеханізми) формування та актуалізації мовних знаків, та 

входить до праксеогенічного часу (часу говоріння) як мікрочас (невимірний 

час) і макрочас (вимірний час) [539, с. 11].  

Когнітивний механізм актуалізації мови в мовленні діє у внутрішньому 

оперативному (мікрочасі) та зовнішньому оперативному (макрочасі) часах 

[225, с. 63], тобто розчленовується на послідовні етапи, більш-менш віддалені 

від початкової точки формування уявлення про рух часу в лінгвістичній 

свідомості суб’єкта мовлення. Простір оперативного часу каузації 

мовно-мовленнєвого акту аналітично представимо так [293, с. 41]: 

 

      час                                час, що                           час дійсний 

потенційний                   народжується 

       

              внутрішній  оперативний час      зовнішній оперативний час 

 

Рис. 1.2 Простір оперативного часу 

 

Внутрішній оперативний час мислиться як загальний темпоральний 

субстрат виникнення висловлення, який охоплює внутрішні когнітивні 

операції (психомеханізми) породження мовно-мовленнєвого акту; зовнішній – 

як час, використаний мовцем для продукування висловлення [539, c. 2].  

Актуалізація мови в мовленні відповідає поступовому процесуальному 

руху думки, що супроводжується зупинками (перехватами думкою своєї 

власної діяльності). Перехвати забезпечуються психомеханізмами, які 

використовує мислення для побудови мовної системи в знаках. Отже, у мові 
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наявні елементи-прості та складні мовні знаки, що формуються на 

темпорально та просторово віддалених один від одного відрізках шляху думки. 

Процес каузації дискурсивних одиниць Ґ. Ґійом схематично представив 

у просторі оперативного часу у вигляді триному [434, с. 27], до якого доцільно 

додати преконструктивний етап, довпорядковану ситуацію, що обумовлює 

формування та функціонування в мовленні мовних знаків: 

 

довпорядкована ситуація розумові операції        мова                мовлення 

(турбулентна                         (мета                    (процес              (побудована 

думка)                                   конструювання) конструювання) конструкція)  

(pensée turbulente)                            (думка, що думає) (pensée pensante) 

                     

Рис. 1.3 Процес актуалізації мови в мовленні 

 

Довпорядкована ситуація становить хаос, або «передпорядок», «ще не 

побудований порядок, не знайдену гармонію» [269, с. 210], «турбулентну 

думку» [536, с. 150]. Елементи, що перебувають у турбулентному стані 

у свідомості людини, упорядковуються завдяки психомеханізмам [433, с. 18]. 

Такі операції сприяють фрагментації безпорядку в окремі поняття, 

оптимізуючи їхнє вираження [224, с. 102], тобто виділенню думки з її 

когнітивного простору («турбулентна думка» → «думка, що думає» 

[536, с. 150]) та забезпеченню формування простих (слів) і складних (синтагм 

та пропозицій) мовних знаків – потенційних моделей, систематизовано 

представлених у мові, які реалізуються в мовленні у вигляді слова, синтагми 

або висловлення. Отже, з одного боку, «несистемна матерія являє собою 

безпорядок; з іншого боку, форма – це порядок, що захоплює безпорядок», 

тобто відбувається «конвертація кінетизму в статизм захвату» [562, с. 293]. 

У процесі каузації дискурсу прості і складні мовні знаки, що 

розглядаються лінгвістами в мисленні людини (мовна система) і з погляду 
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інтенції комуніканта в мовленні, актуалізуються як мовно-мовленнєві знаки 

з урахуванням їхньої граматичної та семантичної доречності у структурі 

висловлення [115, с. 35] та / або дистантному ко(н)тексті (пре- та посттекстах). 

Складники триному (розумові операції, мова, мовлення) являють собою 

реальні сутності: по-перше, мова, що існує «всередині нас» у вигляді потенції, 

яка перебуває за межами нашого сприйняття й апріорно осягається розумом; 

по-друге, мовно-мовленнєві акти, що сприймаються органами чуття [222, c. 7]. 

Предмет мовлення становить обмірковане (le pensé exprimé), а предмет мови – 

мислиме (le pensable) (потенційний інтеграл). Мовлення є формою, прийнятою 

обміркованою стороною для вираження (l’expression); мова – це форма, яка 

систематизує мислиме та приймається мислимою стороною для представлення 

(la représentation). Побудова обміркованого на основі мислимого є операцією, 

яку передбачає і включає в себе мовлення. Актуалізація мовних одиниць 

у мовленнєві, тобто перехід від мислимого в представленні (мова) до 

вираження обміркованого (мовлення), або від усієї потенції, даної людському 

мисленню, до реалізованої частини, що продукується в конкретний момент 

необхідності та підкорюється цій моментності, становить ментальне 

перетворення інтеграла (цілого) у диференціал (частину) [79, с. 94–95]. 

Головні компоненти «апріорного пізнання» створюють феноменологію 

[327, с. 24], або онтологію свідомості. 

Феноменологічне пізнання спрямоване на суще, «але так, щоб при цьому 

суще могло бути виділене і тематизоване» [там само, с. 26]. Доступ до сущого 

«у спрямуванні на буття і його структури» М. Хайдеггер визначає як 

редуктивне та деструктивне феноменологічне конструювання [там само, с. 27]. 

Отже, синтаксичні синоніми як реконструйовані (редуковані, розширені 

та кількісно рівнокомпонентні) мовно-мовленнєві знаки, що відображають 

у мові структури та категорії буття, доцільно вивчати з позицій феноменології. 

Оскільки породження мовно-мовленнєвого акту відбувається в просторі 

внутрішнього та зовнішнього оперативного часу, це дає змогу аналітично 
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представити в динаміці когнітивних операцій взаємодію складників 

семантичної структури знака: сигніфікативного (семасіологічного) 

і денотативного (смислового) значень [220, с. 8]), тобто «подвійне позначення» 

знака [24, с. 87] та результат цієї взаємодії в прагматиці мовлення. 

Cемасіологічне і смислове значення загального змісту знака вступають 

у відношення взаємної додаткової відповідності, що є фундаментальною 

якістю його організації [218, с. 17]. Відповідність містить у собі відношення 

симетрії / асиметрії плану змісту і плану вираження знака. Зміст знака в мові 

та мовленні неоднозначний: у мові – симетрія сигніфікативного 

і денотативного значень (позначувального і позначуваного), у мовленні – 

симетрія / асиметрія сигніфікативного і денотативного значень. Симетрія / 

асиметрія позначувального та позначуваного в мовленні обумовлюється 

обсягами семасіологічного і смислового значень у змісті мовного знака. 

При переході мови до мовлення відбувається скорочення обсягу знака (знак 

у системі мови має повний обсяг, який включає його можливі мовленнєві 

реалізації), що спричиняє появу в мовленні одного позначуваного, якого 

потребує конкретна комунікативна ситуація. Мовленнєві стратегії інформанта, 

його комунікативна інтенція, загальний ко(н)текст регулюють 

взаємовідношення між сигніфікативним і денотативним значеннями знака, що 

сприяє актуалізації граматизованих та нерегулярних синтаксичних утворень, 

тобто типових (усталених у мовленні і неусталених у мові) та нетипових 

(неусталених у мовленні та мові), побудованих «за індивідуальним проєктом» 

[212, с. 78], «аграматизованих» [238, с. 50] конструкцій. 

Неоднозначність змісту знака зумовлена тим, що мова як знакова система 

характеризується подвійним модусом існування [219, с. 3]. Мовні знаки 

подвійно співвідносяться з предметним рядом: у ролі номінативних знаків 

та в ролі або складі предикативних знаків-висловлень, або як частина 

трансфрастичних утворень – у мові та в актуалізованому мовленні: 
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мова + мовлення 

                         простий знак                     складний знак  

                             (слово)          (синтагма, моно-, поліпредикативні 

                                                   пропозиції / висловлення,  

                                                   трансфрастичні конструкції) 

 

Рис. 1.4 Віртуальна й актуальна співвіднесеність простого і складного 

знаків 

 

У процесі взаємодії синтаксису, семантики і прагматики на рівні мови 

простий знак (слово) становить елемент пропозиції, актуалізований 

у висловленні; на рівні мовлення простий знак є інтерпретантом 

мікроелемента події, ситуації, а складний знак-висловлення (або складники 

висловлення – синтагми) – інтерпретантом макроелемента ситуації, події. 

Простий знак втрачає свою «системну» індивідуальність і структурно та 

семантично пристосовується до комунікативних функцій складного знака. 

При вивченні синтаксичних синонімів-складних мовно-мовленнєвих 

знаків в аспектах семіозису та феноменології з урахуванням комплексу 

когнітивних складників континууму мова → мовлення згідно з принципом 

ізофункціональності виділяємо ізофункціональні модельні синонімічні 

структури (пропозиції) та мовленнєві синтаксичні синоніми, реалізовані 

в конкретному ко(н)тексті відповідно до комунікативного наміру мовця. 

Н. Діттмар зазначає, що «різні синонімічні вислови […] можуть розглядатися 

як інстанції, або реалізації пропозиції» [402, с. 95]. 

Моно- та поліпредикативні висловлення (далі – МПВ та ППВ) із СС як 

складні мовно-мовленнєві знаки характеризуються асиметрією 

сигніфікативного і денотативного значень у мовленні, оскільки в мові 

синтаксичні синоніми мають різне семасіологічне значення. Схематично 

відношення мовного і мовленнєвого змістів знаків із СС представимо так: 
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мова 

семасіологічне значення знака 1 ≠ значення знака 2 ≠ значення знака n 

 

мовлення 

сигніфікативне значення ≠ денотативне значення 

 

Рис. 1.5 Відношення змістів знаків у мові і мовленні при СС 

 

На осі оперативного часу в процесі каузації мовно-мовленнєвого акту 

в системі формуються синонімічні синтагми / пропозиції. На етапі раннього 

усвідомлення мовцем буття і його структур та категорій (діалектичного руху 

думки на відкривання (від більшого до меншого, або від загального до 

окремого U1 → S1 [79, с. 164])) відбувається їхнє феноменологічне 

конструювання, тобто деструкція та реконструкція. У результаті утворюється 

первинна синтагма або пропозиція, тобто стрижнева структура 

(деномінативний центр, або денотативне ядро) із максимально заповненими 

синтаксичними позиціями та з певним семантичним значенням, що 

характеризується «семантико-морфо-синтаксичною рівновагою» [404, с. 50]. 

В основі її побудови лежать сублінгвістичні схеми, або «когнітивні кореляти 

ситуації» [97, с. 69], які перебувають у глибині мовної системи [562, с. 371] та 

становлять ментальні сутності, що можуть бути визначені як мінімальні 

одиниці ментальної інформації [425, с. 48], у вигляді типових моделей, 

за зразком яких відтворюються численні мовні знаки. На етапі пізнішого 

усвідомлення (діалектичного руху думки на закривання (від меншого до 

більшого, або від окремого до загального S1 → U2 [79, с. 164] )) у мові 

формуються феноменологічно реконструйовані вторинні знаки-синоніми 

(синтагми або пропозиції з «порушенням семантико-морфо-синтаксичної 

рівноваги») з іншим семасіологічним (сигніфікативним) значенням, але зі 

схожою семантикою (денотативним значенням), серед яких мовець обирає 
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преференціальну для певного ко(н)тексту синонімічну конструкцію. Між 

системними синонімічними знаками виникає асиметрія семасіологічних 

значень, що реалізується в мовленні синонімічною синтагмою або 

висловленням з асиметрією сигніфікативного та денотативного значень: 

(1) Avant de se rendre compte de ce qui lui arrivait, il se trouva devant 

le directeur (B.Vian, ÉJ, 210).  

У наведеному ППВ ініціальна інфінітивна синтагма avant de se rendre 

compte являє собою синонімічну конструкцію-трансформ, схожу за смисловим 

значенням зі стрижневою суб’юнктивною побудовою avant qu’il se fût rendu 

compte, яку вона актуалізує. Ці синонімічні структури становлять різні за 

семасіологічним значенням складні знаки, оскільки первинна синтагма містить 

дієслово у складному минулому часі суб’юнктива та прономінальний анафор 

il (він), тобто характеризується експліцитною референтною орієнтацію. 

Референтна спрямованість вторинної синтагми залишається імпліцитною 

(зворотний займенник se може маркувати референти il, elle, ils, elles).  

(2) Nous fumes guettés, à la sortie, par un journaliste (Boileau-Narcejac, S, 

69). 

В актуалізованій преференціальній опції-синонімічному пасивізованому 

МПВ з експліцитною референтною спрямованістю (nous) та у стрижневій 

пропозиції un journaliste nous guetta à la sortie спостерігається відмінність 

у сигніфікативному значенні та експлікація різних референтів-актантів 

(особовий займенник nous та номінальний компонент un journaliste), що 

виявляється в ко(н)текстуальній асиметрії сигніфікату і денотата. 

Таким чином, невідповідність денотативного та сигніфікативного значень 

МПВ і ППВ із СС у мовленні свідчить про інтенціонально-ко(н)текстуальну 

природу мовно-мовленнєвого феномена СС. Кожне висловлення із СС має 

певний семантичний потенціал, який реалізується різними дискурсивними 

засобами, залежно від стратегій комуніканта та ко(н)текстуального оточення. 

При цьому типи референціальних відношень при СС (експлікація та імплікація 
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референтів) визначаються смислом мовно-мовленнєвих знаків, що є одночасно 

конвенціональним і ко(н)текстуальним, оскільки він становить результат 

взаємодії між постійним семантичним внеском лінгвістичної одиниці, тобто її 

семантичним ядром, формою і ко(н)текстом, в якому вона продукується 

[541, с. 2]. В інтерфрастичному (дистантному) ко(н)тексті таке смислове ядро 

взаємодіє з іншими дискурсивними одиницями.  

 

1.3 Референціальні відношення при синтаксичній синонімії 

 

Референцію, зумовлену семантикою знака, сучасні лінгвісти визначають 

як властивість простого або складного «лінгвістичного знака відсилати до 

реальності» [564, с. 488], тобто до певного референта, або «віднесеність 

актуалізованих імен, іменних висловів чи їхніх еквівалентів до об’єктів 

дійсності (референтів або денотатів)» [207, с. 121].  

Інтенціонально-ко(н)текстуальний аспект поняття референції полягає 

в тому, що остання описується інтенціональним і інтеракціональним актом 

представлення фізичних і концептуальних об’єктів реальності в дискурсі як 

«сукупність феноменів, пов’язаних із референціацією» [571, с. 251]. 

Референціальний акт містить два типи референції: «семантичну», тобто 

конвенціональну, притаманну лінгвістичним одиницям поза ко(н)текстом, 

і «референцію мовця» [388, с. 40], або різноманітні ко(н)текстуальні засоби, 

які використовує суб’єкт мовлення, щоб передати семантичну референцію. 

Ко(н)текстуальний смисл мовно-мовленнєвих знаків реципієнт інформації 

розпізнає завдяки процесу інтерпретації, тобто «визначення функції, яку 

виконує певне висловлення в певній комунікативній ситуації: у процесі 

інтерпретації детермінуються референціальні значення різних складників 

висловлення» [543, с. 736]. Отже, саме в інтерпретації виявлено зв’язок смислу 

з референцією. Інтерпретація референтів базується на гештальті референта 

(сукупності структурованих та інтеракціональних ознак перцептивної, 
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функціональної, моторної та інтенціональної природи) [544, с. 41], а також на 

екстралінгвістичних параметрах (історичних і соціокультурних знаннях 

суб’єктів мовлення). 

Теорія номінації тісно пов’язана з референцією, особливо з процесом 

референціації. Смисл лінгвістичного знака становить «сукупність умов 

референціальної застосовності» [451, с. 34], отже, він забезпечує умови для 

номінації. Функціональна спільність номінації і референції полягає в їхній 

одночасності при продукуванні висловлення. В акті номінації позначаються як 

пропозитивна структура, так і аксіологічні складники висловлення, завдяки 

чому «ми дізнаємося про думку мовців та про їхнє ставлення до 

позначуваного» [152, с. 339]. Номінативна функція пропозиції полягає в тому, 

що вона слугує засобом позначення ментальних сутностей – узагальнених 

представлень ситуацій, подій, відрізків дійсності, які охоплюють предмети, 

їхні ознаки та вияви, відношення між ними – пропозитивними моделями мови 

[71, с. 542–543]. Референцію визначають як співвіднесеність мовних одиниць 

із позамовними об’єктами та ситуаціями [244, с. 224], тобто відношення, у які 

вступають такі одиниці в контексті мовно-мовленнєвого акту. Оскільки 

референціальний акт являє собою комунікативний, інтерактивний процес, він 

організує інтенціональну спрямованість того, що номінується [219, с. 6]. 

Згідно з триномом каузації мовно-мовленнєвого акту (1, рис. 1.3), 

евристично можливо представити, що процес номінації у висловленнях із СС 

починається на етапі мови вибором відповідної пропозитивної моделі 

і закінчується на мовленнєвому етапі, при лексичному і граматичному 

наповненні пропозитивної схеми. Отже, референція та номінація реалізуються 

в межах єдиного розумово-мовленнєвого процесу, коли об’єктивовані 

пропозитивні моделі cуб’єктивуються в мовленні різними дискурсивними 

одиницями. При цьому номінація визначається як гіпонім (позначення 

розумово-мовленнєвого процесу) [235, с. 95] відносно референції 

(розумово-мовленнєвий процес).  
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Синонімічні відношення ономасіологічні, тому що будуються на 

загальному смисловому ядрі можливих позначень одного референта. При СС 

установлюються відношення різної номінації компонентів стрижневої 

структури, тобто відношення спільної референції. При цьому 

в преференціальній опції актуалізуються та / або фокалізуються нові 

ко(н)текстуальні елементи або імплікуються певні референти віртуального 

«комплексу референтів» зі збереженням семантичного континууму. 

Референція дискурсивних одиниць, зокрема синтаксичних синонімів, 

тісно пов’язана з режимом інциденції складників МПВ та ППВ. Інциденцію 

(співвіднесеність, відношення, зв’язок тощо) лінгвісти тлумачать як 

семантичний, глибинний, об’єктивно наявний механізм розумово-мовленнєвої 

діяльності, іманентно притаманний психічній сутності людини, що визначає 

відношення універсум – людина і містить у собі весь зміст мови 

[122, с. 114-115], тобто слугує змістовою характеристикою слова [293, с. 9], що 

передбачає його обов’язкову або факультативну сполучуваність. 

Іменник є інцидентним самому собі, оскільки при його оформленні 

в лінгвістичній свідомості мовця виникає співвідношення поняття про об’єкт 

дійсності (внесок, сигніфікат) і образ цього об’єкта (опора, денотат). Таке 

співвідношення становить режим внутрішньої інциденції, яка характеризує 

не тільки іменник (за термінологією Ж. Муаньє, «опору каузації» [481, с. 216]) 

і його функціональні еквіваленти (підрядні субстантивні та субстантивовані 

елементи («опору дійсності» [там само]), але також дієслово з його 

функціональними аналогами. Мовні одиниці з внутрішньою інциденцією 

«містять у собі передбачення інциденції, що не виходить за межі 

позначувального» [79, с. 120], і є семантично самодостатніми.  

Іншим частинам мовлення властива зовнішня інциденція щодо значення, 

вираженого словом. Вони не інцидентні самим собі, оскільки мають внесок 

опори (сигніфікат), але не мають опори (денотата) усередині свого знака, 

з якою можна співвіднести цей внесок. Отже, вони інцидентні тій опорі, 
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до якої належать в умовах короткочасності мовлення. Прикметнику (і його 

функціональним аналогам) притаманна зовнішня інциденція першого ступеня, 

а прислівнику (та його функціональним еквівалентам) – другого ступеня, тому 

що «він знаходить опору опосередковано» [там само, с. 121]. 

Таким чином, у кожній номінативній лексемі режим інциденції 

здійснюється у два етапи, двома послідовними, пов’язаними між собою 

розумовими операціями: 1) внесок значення (apport de signification); 

2) перенесення цього значення (transport) на опору (support): а) опора входить 

до складу цього значення (внутрішня інциденція); б) опора не входить до 

складу цього значення (зовнішня інциденція) [там само, с. 123]. 

У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту в режимі інциденції 

реалізуються два типи функцій: буттєві (загальні постійні засоби існування, 

чітко схарактеризовані в мові: субстантив, прикметник, дієслово, прислівник 

тощо) та праксичні (координативні) (вони визначають моментальну 

синтаксичну поведінку мовлення) [540, с. 57, с. 60]. 

Частини мовлення, які не називають і не характеризують понять, але 

виражають можливі відношення, що встановлюються між ними [273, с. 63], 

є трансінцидентними, тобто виконують транспредикативні функції, зв’язуючи 

поняттєві частини мовлення. З погляду референції лексеми 

з транспредикативними функціями та деякі темпоральні прислівники слугують 

стимуляторами (déclencheurs [388, c. 127]) ідентифікації референта-мішені 

(лексеми з внутрішньою або зовнішньою інциденцією). 

Різний режим інциденції дозволяє представити етапи формування 

висловлення в процесі каузації мовно-мовленнєвого акту так: 

слово → синтагма (номінальна / вербальна) → пропозиція (мова) / 

висловлення (мовлення). Інтеграція простих мовних знаків у складні 

здійснюється за програмою конструктивних можливостей пропозиції 

в просторі оперативного часу з певною цільовою установкою суб’єкта 

мовлення [536, c. 2] у кожному конкретному ко(н)тексті.  
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У механізмі інциденції МПВ та ППВ внеском значення виступає 

вербальна синтагма, «визначаючи смислові залежності» [221, с. 6] субстантива 

або його еквівалентів у ролі підмета, а опорою, своєрідним «вмістилищем» 

цього значення – номінальна синтагма або її аналог як «організувальний 

центр» [149, с. 51] висловлення.  

Інцидентна співвіднесеність складників синтагм і висловлень має 

характер системних операцій, які повторюються щоразу під час породження 

мовно-мовленнєвого акту. У процесі актуалізації компонентів системного 

«комплексу референтів» при СС у МПВ та ППВ зберігається (актуалізація 

аналогічних референтів, тобто відповідність семантичного ядра висловлення 

синтаксичному) або «порушується» (екстеріоризація та / або фокалізація нових 

ко(н)текстуальних референтів) (невідповідність семантичного ядра 

висловлення синтаксичному) мовний режим інциденції, наприклад: 

(3) Je croyais avoir deviné son rôle (R. Barjavel, VI, 120). 

У цьому ППВ з ініціальною синонімічною частиною первинна (мовна) 

пропозиція має такий вигляд: je croyais que j’avais deviné... з таким мовним 

режимом інциденції: IL: P1 + S + P2 (Inf) (фокалізований референт), де IL – 

мовна (системна) інциденція; S – підмет (субстантив, прономінальний, 

нумеральний компонент або номінальна / прономінальна / нумеральна 

синтагма); P – присудок (предикат або вербальна синтагма), Inf – інфінітив. 

У мовленнєвому режимі інциденції спостерігається імплікація займенника 

(vous) зі збереженням мовного режиму інциденції (семантичне 

ядро = синтаксичне ядро), тобто фокалізацією інфінітива: ID: Р1 + P2 (Inf) 

(фокалізований референт), де ID – дискурсивна інциденція. 

(4) Le chemin allait s’élargissant (M. Genevoix, MR, 19). 

У поданому прикладі СС реалізується на рівні МПВ. Стрижнева 

структура le chemin s’élargissait має такий мовний режим інциденції: ІL: S + P 

(фокалізований референт). 
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У мовленні інформант, залежно від прагматичного планування 

комунікації, обирає преференціальну структуру з новим фокалізованим 

референтом (десемантизованим предикатом aller), при цьому змінюючи 

мовний режим інциденції (семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро): ID: S + P 

(фокалізований референт) + G, де G – герундій (дієприслівник). 

(5) Avant même de savoir quand il partait, où il allait, j’avais eu le coup 

de battant pour lui (P. Vialar, VI, 28). 

У ППВ (5) з ініціальною синонімізацією стрижневої синтагми avant même 

que je susse з мовним режимом інциденції ІL: D + S + P, де D – стимулятор 

(déclencheur) ідентифікації референта-мішені, фокалізується предикативний 

компонент (savoir). У мовленнєвій реалізації мовної структури спостерігається 

імплікація прономінального референта je зі збереженням мовного режиму 

інциденції (експлікацією та фокалізацією мовленнєвих референтів, ідентичних 

мовним референтам): ID: D + P (фокалізований референт). 

Таким чином, референціальні відношення при СС ко(н)текстуально 

пов’язані з механізмом мовно-мовленнєвої інциденції елементів МПВ та ППВ, 

оскільки, згідно з комунікативною інтенцією та прагматичним плануванням 

розповіді, суб’єкт мовлення актуалізує синонімічну преференціальну опцію 

з екстеріоризацією та / або фокалізацією певного референта, порушуючи або 

зберігаючи мовний режим інциденції.  

Отже, інцидентно-референціальні зв’язки при формуванні та актуалізації 

мовно-мовленнєвих знаків – важливий чинник побудови справжньої 

феноменології дискурсу.  

 

1.4 Лексична, лексико-синтаксична та синтаксична синонімія 

 

При аналізі структурно-функціональних особливостей кожного типу 

синонімічних відношень треба враховувати, що лексичні синоніми 

характеризуються однойменністю, або однооформленістю, що передбачає 
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структурно-смислову спільність, схожість категоріальної семантики 

компонентів (наприклад, для субстантивів – конкретність / абстрактність, 

істота / неістота, особистість / неособистість, для предикатів – значення дії, 

стану тощо). Вони реалізуються в мовленні як результат номінації того самого 

поняття різними лексичними одиницями, тобто синонімічної іррадіації 

[5, с. 225], у вигляді етимологічних історичних дублетів, які зберігають 

смисловий нюанс, що дозволяє розглядати їх як синоніми, «запозичень з інших 

мов та сфер спілкування» [54, с. 157] (професіоналізмів, арготизмів, 

діалектизмів тощо).  

Натомість синтаксичні синоніми різнооформлені [118, c. 69], що 

виражається в морфологічній і синтаксичній відмінності синонімічних 

компонентів. Важливе значення для виявлення джерел СС має розвиток 

синтаксичної побудови мови, у результаті якої відбуваються зміна 

і трансформація багатьох дискурсивних одиниць, розширення і звуження сфер 

вживаності тих чи інших синтаксичних структур, виникнення синтаксичних 

неологізмів та аграматизованих конструкцій. Отже, формування СС 

обумовлюється складністю смислової структури синтаксичних одиниць, 

наявністю в мові різних лексичних засобів розширення і конденсації 

синтаксичних структур, лексичною синонімією номінативних елементів 

синтагм і висловлень, а також компонентів, що виконують транспредикативну 

функцію, тобто сполучників, прийменників та деяких прислівників. 

Якщо лексичні синоніми внутрішньоаспектні (за термінологією 

Є. І. Шендельс [344, с. 12]) одиниці, то синтаксичні синоніми становлять 

міжаспектні мовно-мовленнєві знаки, оскільки для позначення того самого 

денотата мовець використовує різноструктурні синтагми та висловлення 

з різним лексичним наповненням. 

Сполучною ланкою між лексемою і реальною дійсністю є поняття, 

що номінується; синтаксична конструкція пов’язана із фактом реальної 

дійсності, «семантичною ситуацією», яка становить стандартні асоціації 
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понять, що передують мовленнєвому вираженню, і які, з одного боку, 

відображають позамовленнєвий стан справ, а з іншого, – «об’єктивуються 

в ядерних синтаксичних структурах» [2, с. 32]. При лексичній синонімії (далі – 

ЛС) одне поняття може виражатися різними лексемами; семантична ситуація 

маркується неоднаковим набором граматичних засобів, саме тому 

висловлення, що відрізняються за структурою, можуть характеризуватися 

схожою семантикою, тобто «узагальненим смисловим результатом 

предикативного сполучення компонентів» [117, с. 18]. 

Однак, незважаючи на структурно-функціональні відмінності лексичної 

і синтаксичної синонімій, чимало лінгвістів указують на тісний зв’язок між 

ними в процесі формування синтаксичних структур. В. А. Звєгінцев уважає, 

що синонімію «не можна мислити як зіставлення двох ізольованих слів. Так 

звані синоніми як такі становлять лише члени типових словосполучень […] 

Це мінімальні дистрибуційні моделі, що дозволяють виявити наявність (або 

відсутність) тотожності сполучуваності» [112, с. 137]. М. К. Мілих пропонує 

широке розуміння синонімії, об’єднуючи лексичні і синтаксичні конструкції 

на основі схожості їхніх значень. На думку вченого, синонімія дієслівних 

словосполучень передбачає розподіл на синтаксичні і лексико-граматичні 

паралелі, в яких відмінність в синтаксичній структурі становить головну умову 

виникнення синонімічних відношень [215, c. 30]. Є. М. Курилович зазначає, 

що слова мають первинну синтаксичну функцію залежно від їхнього 

лексичного значення [158, с. 35]. В. В. Бабайцева зауважує, що лексичне 

значення слова може визначати як його синтаксичну функцію, так і ступінь 

можливості трансформації в іншу частину мови [16, с. 109]. 

На погляд Г. О. Золотової, «немає потреби в жорсткій вимозі лексичної 

тотожності для встановлення синонімічності синтаксичних конструкцій. 

Спрощуючи роботу, ця вимога водночас нереалістична: у природній мові 

синтаксична синонімія взаємодіє із синонімією лексичною» [119, с. 188–189]. 

С. Н. Цейтлін підкреслює, що «рівнозначність речень може як ґрунтуватися 
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на синонімії синтаксичних моделей і тотожності лексичних морфем, так 

і забезпечуватися суто лексичними засобами за тотожності синтаксичних 

моделей і передаватися лексико-синтаксичними засобами: речення, у яких 

використовуються синонімічні лексичні морфеми, будуються 

за синтаксичними моделями» [333, с. 83].  

В. Г. Гак відзначає широкі можливості лексико-синтаксичної синонімії 

(далі – ЛСС): «Лексико-синтаксична синонімія – ширше поняття, ніж власне 

синтаксична синонімія. Вона ґрунтується не на ідентичності синтаксичних 

відношень і лексем, а на ідентичності типових ситуацій. 

При лексико-синтаксичній синонімії припускається заміна не тільки 

службових слів, що виконують функцію з’єднання (прийменники, 

сполучники), але й слів знаменних, які репрезентують певні смислові 

відношення. Лексико-синтаксична синонімія ґрунтується на тому, що численні 

відношення можуть виражатися лексично, повнозначними словами, що 

дозволяє глибше реорганізувати синтаксичну побудову речення» [69, c. 62]. 

О. М. Гомас, навпаки, відносить до лексико-синтаксичних синонімів 

конструкції, які відрізняються лише сполучником, прийменником, часткою або 

модальним словом при збереженні того самого синтаксичного зв’язку – 

керування [82, c. 6]. 

Цікавим є погляд на відношення ЛС і СС А. Ж. Греймаса, який уважає, 

що, з одного боку, лексеми створюють загальну парадигматичну рамку 

класифікації позначувального універсуму, а з іншого, – формують 

синтагматичну ізотопію маніфестації значення [429, с. 85]. Ізотопію вчений 

тлумачить як дворівневе поняття: на первинному рівні – виникнення 

впорядкованості семічних одиниць (слів) в одному чи багатьох висловленнях, 

на вторинному – семічна ізотопія сприяє формуванню когерентного 

дискурсивного відрізка. Отже, ізотопія становить певний семантичний простір, 

або семантичну «експансію» [там само, с. 171], що складається з різнорівневих 

ізотопічних одиниць. Синтагма як носій щонайменше двох семічних одиниць 
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являє собою мінімальну семантичну експансію та може бути визначена як 

мінімальний ізотопічний ко(н)текст. 

Очевидно, що в процесі каузації мовно-мовленнєвого акту спостерігається 

континуум між ЛС та СС. З погляду епістемології (зміни картини світу та її 

окремих ділянок), психомеханізми функціонують як неусвідомлена ментальна 

активність та як усвідомлені постійно детерміновані операції. За цієї умови 

психомеханіка – це теорія «телеологічних механізмів», у якій поєднані 

психомеханізми й інтенція суб’єкта, який розмірковує або говорить (пише) 

[536, с. 120].  

Таким чином, психомеханіка з’єднує вже на початковій фазі формування 

мовно-мовленнєвого акту (операція відкриття) мову, мислення людини 

і мовленнєву діяльність. На фінальній фазі цього процесу (операція закриття) 

під час третього (фразового) формального [79, с. 91–92] перехвату думкою 

своєї власної діяльності синтагми сполучаються в пропозицію, 

що актуалізується в мовленні у вигляді висловлення. Зі свого боку, синтагми 

формуються при другому формальному перехваті, інтегруючи прості мовні 

знаки (слова), які створюються при першому формальному перехваті.  

Отже, схему розумово-мовленнєвої діяльності інформанта можна 

представити так: 

 

      слово                                 синтагма                                пропозиція  

перший перехват                другий перехват                  третій перехват 

кінетизму думки                 кінетизму думки                 кінетизму думки 

(з’єднання та аглютинація  (з’єднання слів)               (з’єднання синтагм)                                                                                                    

словотвірних елементів) 

 

Рис. 1.6 Розумово-мовленнєва діяльність мовця 
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Синонімічні відношення, які виникають при першому перехваті (зупинці) 

руху думки, виявляються в мовленні як ЛС. СС рівня синтагми створюється 

при другому, а СС МПВ і ППВ – при третьому перехватах на осі оперативного 

часу кінетизму думки згідно з певною інтенцією мовця. ЛСС формується 

тільки за умови переходу ЛС в синонімію синтагми або пропозиції в результаті 

феноменологічної реконструкції структур і категорій буття в мові. 

Континуум ЛС → СС виявляється також у наявності часткової 

(приблизної, квазі-, пара- тощо) ЛС. Ж. Дюбуа в лінгвістичному словнику 

виділяє два типи синонімії: повну та неповну, – спираючись на критерій 

денотації / конотації. На думку вченого, синонімія є повною, коли синоніми 

накладаються один на одного в денотативному та конотативному планах. 

Неповна синонімія обмежується денотацією [566, с. 348]. С. Плю і Б. Вікторрі 

говорять про власне синонімію та часткову синонімію. При власне синонімії 

дві лексичні одиниці вступають у синонімічні відношення, якщо будь-яке 

вживання однієї лексеми може заміщуватися вживанням другої в усіх 

контекстуальних оточеннях, не модифікуючи значно смисл висловлення. 

Відповідно при частковій синонімії дві лексичні одиниці синонімічні, якщо 

будь-яке вживання однієї з них може бути заміщеним вживанням другої 

в певній кількості контекстуальних оточень без значної зміни смислу 

висловлення, яке її містить [502, c. 162]. Згідно з Ф. Ньовьо, часткова синонімія 

потребує контексту, оскільки саме він детермінує взаємозамінність двох 

лексем. Дві лексичні одиниці є взаємозамінними, якщо вони семантично не 

змінюють висловлення [571, c. 281]. Ж. Таддеі Елмі виокремлює два типи 

синонімії: повну (справжню, абсолютну) синонімію і синонімію в широкому 

значенні слова (часткову, відносну, квазісинонімію). Якщо дві лексеми 

є взаємозамінними в будь-якому контексті, йдеться про повну синонімію, якщо 

ж дві лексичні одиниці можуть взаємозамінюватися лише в певних 

контекстах – часткову синонімію [529, с. 848]. Е. Літтре виділяє синоніми 

(слова, що мають приблизно однаковий смисл) та напівсиноніми (слова, 
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що є синонімами в одній частині їхнього вживання) [569, с. 2117]. Для авторів 

«Методичної граматики французької мови» абсолютна синонімія можлива 

тільки в денотативному плані [514, c. 527]. А. Круз визначає абсолютні 

синоніми як «еквіномінальні» слова в усіх контекстах: X і Y становлять 

абсолютні синоніми, якщо в усіх контекстах, де Х доречний, Y також є таким; 

в усіх контекстах, де спостерігається невелика девіація Х, Y також девіантний; 

у контекстах, де вживання Х визначається як анормальне, вживання Y також 

анормальне [397, с. 157]. C. Статі вважає, що «синонімія обов’язково 

є частковою, якщо слова належать до різних частин мовлення» [526, с. 163]. 

М. Пеше виділяє локальну, або контекстно обумовлену, синонімію (часткову) 

та неконтекстну синонімію (повну). Неконтекстна синонімія – «межа, до якої 

прагне контекстно обумовлена синонімія в міру її верифікації все більш 

численними умовами породження, що відсилає нас до проблеми непорожніх 

семантичних перетинів» [249, с. 328].  

У сучасній західноєвропейській лінгвістиці наявна тенденція трактування 

лексичної синонімії, зорієнтована на констатацію відсутності ізоморфізму між 

лексичними позначувальними, тобто існування поліморфізму, 

або парасинонімії [461, c. 178; 486, c. 131]. «Ніяке слово у французькій мові не 

є чітким синонімом іншого: кожне приховує в собі притаманний йому нюанс, 

що відрізняє його й обґрунтовує його наявність» [563, с. 7]. «Важливо 

зазначити, що абсолютна лексична синонімія є найрідшою. Лексична 

синонімія становить насамперед приблизну синонімію» [503, с. 150]. «Не існує 

два абсолютні синоніми. Обидва позначувальні завжди виявляють різні 

нюанси, якими б незначними вони не були. Цей найнезначніший нюанс 

дозволяє заміщувати в мовленні один із синонімічних термінів іншим. Іноді 

такий нюанс більш маркований. У такому разі йдеться про подібні або 

паралельні синоніми. Такий підхід уводить до концепції синонімії елемент 

семантичної гнучкості, який завжди треба враховувати» [391, с. 24].  
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У cхідноєвропейському мовознавстві також виділяються два типи ЛС: 

повна та часткова (парціальна). Повна синонімія характеризується 

еквівалентною дистрибуцією і нульовою опозицією, часткова – контрастивною 

дистрибуцією і еквіполентною (рівнозначною) опозицією лексичних одиниць 

[22, с. 357]. К. П. Смоліна визначає повну синонімію як синонімію з повним 

семантичним накладенням, а часткову – з неповним семантичним накладенням 

[296, с. 10]. На думку В. М. Лейчика, повні синоніми цілком тотожні за своїм 

семантичним складом [166, с. 104]. Н. О. Школьна підкреслює, що парціальні 

синоніми частково збігаються за своїми значеннями і позначають щось 

однопланове й однотипне або його частини [349]. С. В. Семчинський та 

О. Д. Пономарів серед синонімів виокремлюють абсолютні (лексичні дублети) 

та відносні синоніми [262, с. 55; 288, с. 58]. Останні відрізняються один від 

одного певними відтінками значення або ж експресивно-емоційним 

забарвленням. Л. М. Мінкін розглядає повну синонімію як референціальну, 

уважаючи, що різні лексеми можуть вказувати на одного референта, але 

вживатися в різних дискурсивних ситуаціях; часткова (або контекстуальна) 

синонімія виявляється в частині комплексу спільного вживання, оскільки 

лексеми з аналогічним смислом мають різну формальну структуру [480, с. 9].  

Крім постійних, усталених у лексичній системі синонімів, чимало 

лінгвістів виділяють так звані контекстуальні лексичні синоніми, тобто 

лексеми, які лише в одному якомусь контексті тимчасово виступають 

синонімами [28, с. 137; 29, с. 187; 63, с. 241; 259, с. 125; 262, c. 54], тому що 

«контекст здатний виявити схожість віддалених слів, зробивши їх синонімами 

для певного випадку, для певної ситуації» [35, с. 27]. 

Однак, деякі східноєвропейські мовознавці заперечують повну синонімію 

на всіх рівнях мови. «У мові немає якоїсь справжньої синонімії, до розуміння 

якої тією чи іншою мірою наближаються вчені. У ній наявні різні типи 

семантичних зближень, відображені в різноманітних визначеннях синонімів» 

[352, с. 129]; «абсолютних синонімів практично не існує, оскільки навіть у тих 
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випадках, коли збігаються й об’єкти, і поняття, найчастіше виявляються 

розходження в сполучуваності, у похідних, або у вторинних, синонімах» 

[303, с. 49].  

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях та на аналізі корпусу прикладів 

із французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть (див. приклади 6 – 

10) у дисертації виділяємо: а) абсолютну ЛС; б) ко(н)текстуальну синонімію: 

часткові ЛС, ЛСС, СС та десинонімічну (псевдосинонімічну) ЛС: 

 

абсолютна лексична синонімія                      ко(н)текстуальна 

симетрія сигніфікативного                                  синонімія 

і денотативного значень            

                               часткова 

     лексична  лексико-синтаксична синтаксична            десинонімія 

                                                                                                лексична 

                                                                        асиметрія сигніфікативного 

                                                                         і денотативного значень 

 

Рис. 1.7 Типи різнорівневої абсолютної та часткової синонімії 

 

Абсолютна синонімія наявна тільки на рівні лексичних одиниць 

і характеризується симетрією сигніфікативного та денотативного значень 

мовно-мовленнєвого знака. Часткова синонімія, притаманна дискурсивним 

одиницям із неповним семантичним накладенням, тобто мовно-мовленнєвим 

знакам зі смисловими нюансами, виявляється на рівні ЛС, ЛСС і СС. 

Абсолютна синонімія неможлива в синонімічних синтагмах і висловленнях, 

оскільки, на відміну від ЛС, при СС актуалізується сукупність віртуальних 

референтів з імплікацією певних елементів і фокалізацією нових референтів зі 

збереженням семантичного континууму між стрижневою та преференціальною 

структурами. «Дві фрази не вступають у синонімічні відношення, якщо 
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розуміти під синонімією "абсолютну синонімію". Ідеться про один із випадків 

часткової синонімії […]» [524, с. 156]. Десинонімія (термін запозичений 

у Ж. Клебера [452, с. 10]) як один із виявів ко(н)текстуальної синонімії, що 

позначає одного референта мовно-мовленнєвими знаками з асиметрією 

сигніфікативного та денотативного значень і в мові, і в мовленні, також 

притаманна тільки ЛС, оскільки вона реалізується на рівні 

внутрішньоаспектних дискурсивних одиниць. Наведемо приклади: 

(6) Elle récupère ses valises sur le tapis automatique, rejoint ensuite le loueur 

de voitures qui lui désigne une automobile diesel de marque indienne, Tata, tout en 

plastique. Certains qualifient ces voitures de jetables parce qu’elles sont vendues au 

prix des vélos et que leur durée de vie est limitée (B. Werber, TH, 121). 

У поданому дискурсивному фрагменті лексеми voiture і automobile 

становлять абсолютні синоніми, тому що функціонують в одному 

ко(н)текстуальному оточенні, позначаючи той самий референт (машина). 

Отже, ці лексеми мають ідентичне семасіологічне значення та однакове 

семантичне навантаження в мові і в мовленні, тобто характеризуються 

мовно-мовленнєвою симетрією сигніфікативного та денотативного значень. 

(7) Il y a une bagnole dans notre sillage, dit Kovask (G.-J. Arnaud, CEH, 72). 

У цьому висловленні лексема bagnole є частковим ко(н)текстуальним 

синонімом до слова voiture, оскільки вони використовуються комунікантом 

для позначення одного референта в певному ко(н)тексті (у претексті 

пояснюється, що йдеться про якусь машину, без експлікації семантичних 

відтінків котекстуальних лексем: Quelques rares voitures circulaient). Однак, 

їхнє сигніфікативне значення не відповідає денотативному: термін bagnole 

(шкапа, стара машина), що виступає «кваліфікативним іменником» 

[388, c. 147–148], тобто виражає ставлення мовця до певного референта, має 

семантичні відмінності з лексемою voiture на рівні позначуваного (денотата). 

(8) Le Religieux s’agеnouilla devant l’autel, tapa trois fois sa tête par terre et le 

Bedon se dirigea vers Colin et Chloé pour les mener à leur place (B. Vian, ÉJ, 110). 
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У цитованому прикладі спостерігається лексична десинонімія: le bedon 

(пузце, пузан) є сатиричним синонімічним варіантом лексеми le bédeau 

(церковний сторож). Ці слова, що позначають одного референта та виступають 

лексичними синонімами тільки в певному ко(н)тексті, характеризуються 

мовно-мовленнєвою асиметрією сигніфікативного і денотативного значень. 

(9) Après le départ des enquêteurs, Léopold alla prendre l’air d’Andromaque, 

mais la colère qui s’amassait en lui l’empêchait de prendre plaisir à la leçon 

(M. Aymé, U, 61). 

Ініціальна синонімічна синтагма ППВ (9) аprès le départ des enquêteurs 

становить конструкцію з асиметрією сигніфікативного та денотативного 

значень, оскільки в мовленні відбувається субстантивація (le départ) фатичного 

предиката (partir) первинної пропозиції après que les enquêteurs furent partis.  

(10) J’ai à vous faire part d’une nouvelle pénible (J. Littell, B, 54). 

У поданому МПВ наявна ко(н)текстуальна синонімія у вигляді ЛСС, тому 

що конструкція предикат avoir + D (прийменник à) + Inf функціонує 

в мовленні як частковий синонім до дієслова devoir стрижневої пропозиції 

je dois vous faire part d’une nouvelle pénible. 

Отже, при ЛСС та СС відбувається актуалізація однієї з віртуальних 

лексичних або синтаксичних «продуктивних конфігурацій» [396, с. 341], які 

слугують своєрідним «цоколем для маніфестації семантичних феноменів» [там 

само, с. 334] та для субституції однієї лексеми або висловлення іншою (іншим) 

у певній комунікативній ситуації. Цей факт дозволяє виявити та проаналізувати 

семантико-синтаксичні та прагматичні зв’язки між полісемією і СС. 

 

1.5 Взаємозв’язки синтаксичної синонімії і полісемії 

 

У сучасній східноєвропейській мовознавчій літературі побутує думка, що 

взаємозв’язки між синонімією і полісемією виявляються в протиставленні, 

тобто в синонімічних відношеннях багатозначних лексем в одному із значень. 
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Так, Д. Н. Шмельов уважає, що синонімічні зв’язки притаманні здебільшого 

багатозначним словам, оскільки «вживання слова в кожному новому значенні 

пов’язане з набагато різноманітнішою і різнобічною видозміною його 

парадигматичних відношень з іншими словами, зокрема, та можливості 

синонімічних відповідностей тут більші» [351, с. 127]. М. І. Фоміна зазначає, 

що лексична синонімія тісно пов’язана з полісемією, тому що семантичне 

ототожнення або зближення не завжди відбувається в усьому смисловому 

обсязі слова [320, с. 79]. 

Полісемія, яка має одне позначувальне для багатьох позначуваних, –

поняття, інверсивне до синонімії – формуванню в мові багатьох 

позначувальних для одного позначуваного. Вона виступає основним фактором 

створення синонімії, тобто в системі (мові) між цими явищами наявні 

причинно-наслідкові зв’язки. На думку Л. І. Скоробогатової, «взаємозв’язок 

і взаємообумовленість синонімії і полісемії доцільно розглядати в межах 

певних лексико-семантичних груп слів» [292, с. 20], оскільки лексеми в таких 

групах розвивають значення за певними семантичними моделями, що 

спричиняє специфічну побудову синонімічних рядів для слів окремої 

лексико-семантичної групи. «Моделювання відношень значень дозволяє 

розкрити певну кореляцію між типами лексичних поєднань і характером 

регулярності полісемії» [346, с. 103]. 

Зважаючи на те, що кожна дискурсивна одиниця є мовно-мовленнєвим 

знаком, який функціонує в певній комунікативній ситуації, взаємозв’язки між 

полісемією і синонімією на рівні окремих лексем та на рівні синтаксичних 

структур зумовлені ко(н)текстом. Досліджуючи дискурсивний феномен 

полісемії, треба враховувати той факт, що «будь-яка лінгвістична форма єдина 

і специфічна в кожному висловленні, і більшість форм виражають множинні 

смисли» [543, с. 736]. Ж. Пейтар зазначає, що «при вживанні шляхом 

субституції різних слів в ідентичному контексті можна судити про рівень 

їхньої синонімічності; порівнюючи різні контексти, до яких може входити 
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те саме слово, імовірно оцінити різноманітні смисли, які воно набуває» 

[500, с. 209].  

Французькі вчені Б. Вікторі і С. Фукс, визначаючи детермінантну роль 

ко(н)тексту в організації синонімічних і полісемічних відношень, розглядають 

лексему як полісемічну, якщо вона не припускає однакові перифрази в різних 

ко(н)текстах. Їхнє визначення полісемії cтосується не тільки окремих лексем, 

але й синтаксичних конструкцій. Дослідники розуміють перифразування як 

заміну однієї лінгвістичної одиниці іншою (її синонімічні представлення). 

Таким чином, кожний синонім відсилає до якогось одного значення 

лінгвістичної одиниці в межах перифразування [544, с. 16]. 

У зарубіжних лінгвістичних дослідженнях синтаксичні феномени часто 

вважаються засобом обґрунтування аналізу лексичної полісемії. Представники 

генеративної граматики підкреслюють, що «синтаксичні властивості 

висловлення залежать від значень їхніх лексичних ядерних елементів» 

[464, с. 124]. Така залежність використовується як евристична в семантичній 

моделізації, особливо, коли йдеться про полісемію. Мовна одиниця 

полісемічна, якщо кожному з її смислів відповідає різна синтаксична опція: 

діатеза (перехідність / неперехідність), комплементарність (вибір 

прийменника), узгодження в числі (однина / множина), нетотожна синтаксична 

конструкція (наприклад, дієслово в активній чи пасивній формі, номіналізація 

лексичного елемента, дієслово в минулому часі або в інфінітиві минулого часу 

тощо). Отже, одна лінгвістична форма має стільки смислів, скільки існує 

синтаксичних можливостей її використання. Інакше кажучи, конкретний смисл 

лінгвістичної одиниці ідентифікується завдяки її синтаксичній сполучуваності 

в певному ко(н)тексті.  

Наприкінці ХХ століття з’явився новий погляд на зв’язок полісемії і ЛС 

та СС, враховуючи той факт, що кожний ко(н)текст ніколи не схожий 

на якийсь інший. «Оскільки дві ідентичні комунікативні ситуації не можливі, 

немає двох висловлень з ідентичним смислом» [510, с. 110]. Цю думку 
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відстоював Л. Госселен, який увів терміни «контекстуальна полісемія» та 

«узагальнена контекстуальна полісемія», що позначають комбінаторний 

феномен. «Контекстуальна полісемія» – це наявність у будь-якого маркера 

(лексичної, граматичної морфем або синтаксичної структури) семантичних 

відмінностей, що залежать від лінгвістичних контекстів (котекстів), у яких 

вони вживаються. Зважаючи на те, що такі контексти складаються з маркерів, 

які становлять полісемічні одиниці, можна говорити про «узагальнену 

контекстуальну полісемію», що позначає той факт, за якого значення маркера 

варіюється не тільки залежно від форми, але й від значень інших маркерів, що 

його оточують (які змінюються аналогічно). Отже, ідеться про глобальну 

інтеракцію полісемічних маркерів у конкретному висловленні та в дискурсі 

в цілому [427, с. 58].  

Ураховуючи котекстуально-контекстуальну природу синонімії, доцільно 

запропонувати в нашому дисертаційному дослідженні термін узагальнена 

котекстуально-контекстуальна полісемія для позначення глобального 

феномена полісемії на рівні котексту та контексту, яка охоплює всі типи 

дискурсивних одиниць. Між полісемією, ЛСС і СС виявлено такі 

взаємозв’язки в дискурсивних формаціях:  

 

лексична полісемія                              синтаксична синонімія            

 

лексико-синтаксична синонімія 

 

узагальнена котекстуально-контекстуальна полісемія 

 

Рис. 1.8 Полісемічні відношення при ЛСС та СС 

 

При ЛСС полісемічний простий мовно-мовленнєвий знак виступає 

в одному значенні в близькій за структурними ознаками синонімічній 
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конструкції; відповідно інше значення полісемічного знака виявляється 

в іншій синтаксичній опції. Зі свого боку, ЛСС входить до узагальненої 

котекстуально-контекстуальної полісемії. Таким чином, при ЛСС 

спостерігається дворівнева ієрархія полісемій. При СС полісемічні відношення 

виявляються на рівні узагальненої котектуально-контекстуальної полісемії, 

тобто вживання синонімічних синтагм і пропозицій у різних комунікативних 

ситуаціях.  

Отже, синонімічно-полісемічні відношення характеризуються 

векторністю та ієрархічністю, на що вказує Ж. Петі: «Синонімічні відношення 

векторні (що зближує їх із полісемією), тобто орієнтовані та ієрархічні» 

[499, с. 99], наприклад: (11) Cela leur évite de réfléchir et de chercher 

à progresser et à ne plus travailler (B. Kehrer, PA, 189).  

У прикладі ППВ (11) спостерігається ЛСС, оскільки полісемічні 

предикати éviter та chercher у сполученні з прийменниками à та de 

актуалізують у ко(н)тексті одну з віртуальних (системних) сем (позбавляти 

когось чогось та намагатися зробити щось), тобто виступають синонімами 

до дієслів dispenser та essayer у синтаксичній опції комплементарності. Подана 

конструкція із ЛСС входить до узагальненої котекстуально-контекстуальної 

полісемії, тому що вживання досліджуваних побудов залежить від широкого 

ко(н)тексту (різний декор, різні комуніканти, темпоральна та просторова 

площини, лексичні елементи тощо). 

Пор.: у прикладі (12) M. René s’agaçait toujours à chercher livres et revues 

qu’il ne rangeait jamais à leur place (M. Gazier, MB, 16) предикат chercher 

уживається в несинонімічній синтагмі у своєму первинному значенні: шукати 

щось. 

(13) J’ai toujours mis un point d’honneur à attendre d’avoir faim pour manger 

(F. Beigbeder, ADTA, 64). 

У цьому МПВ із СС преференціальна опція з предикатом в інфінітиві 

теперішнього часу attendre d’avoir faim, яка є синонімом стрижневої структури 
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attendre que j’eusse faim, ієрархічно входить до узагальненої 

котекстуально-контекстуальної полісемії залежно від ко(н)тексту та інтенції 

комуніканта, тобто «змінна якість прагматичної транспозиції» синонімічних 

висловлень «зумовлює їхню ілокутивну полісемію, що не збігається з їхньою 

номінативно-семантичною полісемією» [219, с. 7]. 

Отже, будь-яка синонімічна структура набуває різних 

семантико-прагматичних значень у глобальному ко(н)тексті, тобто всі моно- та 

поліпредикативні висловлення із ЛСС та СС становлять 

котекстуально-контекстуальні полісемічні одиниці. 

Взаємозв’язки глобальної полісемії і СС реалізуються в літературних 

творах завдяки відносній лінгвокреативній свободі письменників, оскільки 

синонімічні структури актуалізуються як людичні та нелюдичні граматизовані 

і типові та нетипові аграматизовані мовленнєві інновації, що визначають 

авторський ідіостиль.  

 

1.6 Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація 

 

Вивчення процедури породження синонімічних одиниць-мовленнєвих 

інновацій у цьому дослідженні базується на протиставленні понять 

«творчість / креативність». Творчість як процес створення та реалізації мовцем 

мовленнєвих інновацій для передачі необхідного смислу під час каузації 

мовно-мовленнєвого акту покривається терміном креативність, тобто здатність 

створювати в певній комунікативній ситуації. Лінгвокреативність мовця як 

центральна метамовна одиниця лінгвістичного опису виявляється: 1) на рівні 

онтології; 2) на рівні епістемології; 3) у феноменологічному конструюванні 

самих мовно-мовленнєвих одиниць.  

Модифікації епістемологічного мислення визначають спрямування 

творчості в мовній системі та в конкретних мовно-мовленнєвих актах. «Значну 

частину мовних уживань можна розглядати як творчу діяльність, оскільки 
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зазвичай ми діємо в не до кінця прорахованих умовах, в унікальних 

контекстах, які змінюються. Справді, вибір мовця із низки альтернативних 

засобів при всій удаваній легкості має евристичний, інтуїтивний, тобто, 

певною мірою, творчий характер» [124, с. 161]. Здатність до творчих 

модифікацій від початку закладена в будь-якому акті вербальної комунікації. 

«Мова більше не розглядається як сукупність усталених матриць, що мовець 

засвоює та повторює, задовольняючись зміною лексики. Вона є динамічною 

комбінаторикою фундаментальних правил, у якій мовець реалізує свою 

свободу» [376, c. 115]. Отже, механізм побудови мовленнєвих інновацій 

залежить від суб’єктивного бачення світу продуцентом, який створює свій 

ідіолект. «Новотворення […] первісно належить лише сфері мовлення, воно 

випадкова творчість окремої особи» [521, с. 227]. 

Креативно-творча діяльність суб’єкта мовлення очевидніше виявляється 

у двох сферах: у сфері номінації, тобто в пошуках слова як називання, та 

у сфері комунікації, тобто в процесах реалізації одиниць ментальної 

інформації. Свідомість комуніканта відбирає з концептуальної картини світу ті 

асоціації, яких немає зовні, та репрезентує їх за допомогою інтеріоризованих 

засобів, які обслуговують феномен креативно-творчої діяльності. Остання 

характеризується неоднорідністю, оскільки вона включає як когнітивні, так 

і поведінкові параметри, де наявна необхідність знання індивідуальних 

особливостей співрозмовника для досягнення своєї мети. Отже, мовець 

орієнтується певною мірою на певного адресата як при відборі мовного 

матеріалу, так і при побудові та оформленні висловлень. На довербальному 

етапі каузації мовно-мовленнєвого акту виникає «інтенціональне» мовця 

(те, що він хоче сказати, зміст його думки), яке актуалізується в мовленні 

у формі позначувального [377, с. 97]. 

У мові спостерігається іманентний універсум значень (світ елементів 

значень), у мовленні – світ їхніх маніфестацій (світ угрупувань елементів, що 

маніфестуються позначувальними). Універсум значень знака часто перебуває 
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в розриві зі світом маніфестацій цих значень [9, с. 145]. У такому разі йдеться 

не тільки про види слів, що вживаються в дискурсивних формаціях, але також 

(насамперед) про види конструкцій, у яких вони сполучаються. Такі 

конструкції однозначні тільки в мові, тому що слова «змінюють смисл» при 

переході від однієї дискурсивної формації до іншої залежно від комунікативної 

інтенції суб’єкта мовлення. У процесі реалізації та комутації різних 

мовно-мовленнєвих знаків мовець використовує так звані «суб’єктивеми» 

[450, с. 174], тобто дискурсивні маркери суб’єктивності інтонаційного, 

лексичного, синтаксичного та іншого характеру, що становлять моно- або 

багатокомпонентні мовленнєві інновації. 

При переході від рівня фонеми до рівня висловлення ми звільняємося від 

«пут» мовної системи та досягаємо такої свободи, коли мовець говорить 

«те, що ніколи не буде почуто двічі» [361, с. 104]. Антиномія (логічна 

ситуація, при якій два поняття або два судження, що заперечують одне одного, 

є водночас взаємопов’язаними та випливають одне з одного) 

«творчість / система», без сумніву, виявляє ознаки взаємозалежності: наявність 

одного елемента передбачає наявність іншого; отже, творчість, насправді, 

припускає існування певної системи, яку вона порушує, а всіляка система 

виникає лише як результат попередньої творчості. «Система – це необхідне 

доповнення творчості в рамках мовно-мовленнєвої діяльності, отже, 

протиставлення мова / мовлення за аналогією повторюється у сфері мовлення 

як протиставлення "система / творчість"» [9, с. 144], або «креативність / 

творчість», оскільки в когнітивному плані антиномія «креативність / 

творчість» відповідає різним режимам ментальної активності людини: 

креативність мовця виявляється в підсвідомій ментальній активності, 

результатом якої є мовні знаки, що характеризують класифікацію об’єктивних 

властивостей реальності або ж являють собою принцип бачення членування 

реальності суб’єктом. Матеріалізація мовлення «провокується» 

процесуальною когнітивною діяльністю суб’єкта та становить «народження 
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і конструювання нового на основі синтезу старого» [154, с. 34]. 

Когнітивно-процесуальний режим мовлення активний, відповідний творчій 

діяльності [222, с. 8–9]. У теорії лінгвістичної ментальності в такому разі 

йдеться про заздалегідь запланований «кінцевий продукт», тобто 

мовно-мовленнєвий акт. Мовленнєві інновації (суб’єктивеми) реалізуються на 

кінцевому етапі оперативного часу продукування мовно-мовленнєвого акту. 

При актуалізації простих і складних мовних знаків виникають 

емерджентні, або незапрограмовані, ко(н)текстуальні значення [225, с. 63], які 

супроводжують кінетичну переривчастість, тобто характеризуються 

спонтанністю, а отже, «не піддаються редукціоністському аналізу» [214, с. 7].  

Емерджентний підхід до вивчення формування складних 

мовно-мовленнєвих знаків забезпечує розуміння механізмів, що використовує 

суб’єкт мовлення, який вкладає певні смисли в значення мовних одиниць. 

Т. В. Жеребило трактує емерджентність як «прирощення смислу в процесі 

функціонування мовних, зокрема лексичних одиниць» [553, с. 84] 

у дискурсивних формаціях. Н. Н. Альбеков зазначає, що «якщо розглядати 

емерджентність на рівні мовної системи в цілому, то емерджентні якості 

з’являються як результат синергування мовних ресурсів на основі інваріантних 

моделей мовної системи в процесі конструювання сутнісного цілого» [3, с. 5]. 

На думку Н. С. Олизько, емерджентність – це поява спонтанно виникаючих 

якостей, не характерних для окремо взятих ієрархічних рівнів (інтертексту, 

дискурсу або інтердискурсу), але притаманних системі як цілісному 

функціональному утворенню [242, с. 85]. М. С. Каган підкреслює, що цілісні, 

складні та надскладні системи доступні пізнанню саме у своїй цілісності, тому 

не передбачають звичного аналітичного розчленування й оперування кожною 

частиною окремо, через те що система становить щось більше ніж суму своїх 

складників [126, с. 50]. В. В. Бабайцева говорить про цілісність значення 

словосполучень, оскільки далеко не завжди граматичну семантику 

словосполучень можна «вивести» із суми категоріальних значень їхніх 
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компонентів, у словосполученнях елементи можуть змінювати свої значення 

під впливом відношень, які утворюються між ними [15, с. 184].  

Мовленнєві інновації із СС як складні мовно-мовленнєві знаки 

актуалізуються в дискурсі у вигляді домінантного елемента (вторинної 

преференціальної структури), під який підлаштовуються всі інші вторинні 

конструкції за принципом «золотого поділу», що являє собою «з’єднання 

повороту навколо певної осі з переносом уздовж цієї осі» [53, с. 97]. 

Співвідношення структурно та / або семантично (оскільки в полі 

емерджентних значень іноді наявні кількісно рівнокомпонентні структури) 

більшої і меншої частин синонімічних конструкцій із різними 

ко(н)текстуальними емерджентними значеннями при цьому є таким, що 

більша частина врівноважується меншою на новому витку дискурсивної 

формації або навпаки; при цьому менша (більша) частина передбачається 

більшою (меншою). Отже, емерджентні значення синтаксичних синонімів як 

мовленнєвих інновацій виникають у структурно-семантичному континуумі 

поля емерджентності, де виявляється варіативний потенціал системної 

стрижневої (первинної) структури, або деномінативного центру, згідно 

з інтенцією суб’єкта мовлення: 

 

 

 

         вторинні                  преференціальна             вторинні  

        синтагми /                  опція (синтагма /           синтагми / 

        висловлення                   висловлення)            висловлення    

        (більша / менша          (більша / менша     (більша / менша   

            частина)                         частина)                   частина) 

 

 

Рис. 1.9 Поле емерджентних значень мовленнєвих інновацій із СС 
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У межах поля емерджентності синонімічних конструкцій вторинна 

преференціальна структура із СС, що обирається мовцем для певного 

ко(н)тексту, займає центральну позицію, тоді як інші вторинні різноструктурні 

синтагми / пропозиції розташовані з обох боків та на різній відстані від 

ко(н)текстуально адекватної конструкції залежно від ступеня синтаксичної 

і семантичної близькості. Між цими синонімічними побудовами 

спостерігаються спіралеподібні синтаксичні та семантико-прагматичні 

взаємозв’язки, що виявляють ступінь взаємообумовлення та взаємовизначення 

таких конструкцій. Преференціальні синонімічні структури з різними 

синтаксичними опціями можуть змінюватися залежно від певного ко(н)тексту 

на фінальному етапі каузації мовленнєвих інновацій: (14) À l’arrivée du PLM, 

gare de Lyon, Lucien l’attendait sur le quai, en uniforme (L. Gardel, FS, 174). 

Ініціальна синонімічна синтагма з віддієслівним субстантивом à l’arrivée 

du PML є ко(н)текстуально пертинентною, тоді як семантично близькі 

різноструктурні вторинні трансформи стрижневих пропозицій (le PML étant 

arrivé, PML arrivé) актуалізуються мовцем в інших ко(н)текстах. 

Отже, під час креативно-творчої діяльності мовця в мовно-мовленнєвому 

акті, в якому транспонуються ментальні операції та мовна структура, 

відбуваються формування та реалізація мовленнєвих інновацій у вигляді 

суб’єктивем із певними незапрограмованими (емерджентними) 

ко(н)текстуальними значеннями, що схематично можна представити так: 

 

долінгвістичний             мовний                         мовно-мовленнєвий 

(ментальний)             (системний)          (процесуально-результативний) 

       етап                            етап                                       етап 

                                                 емерджентні значення мовленнєвих інновацій 

креативно-творча діяльність суб’єкта мовлення 

 

Рис. 1.10 Породження мовленнєвих інновацій з емерджентними значеннями 
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К. Мец зауважує, що «власне лінгвістичні закони зупиняються в інстанції, 

де компонування стає вільним» [478, с. 84]. Механізми феноменологічного 

конструювання висловлень, зокрема із СС, залишають від попереднього 

планування тільки окремі «віхи», за якими слухач повинен зворотно 

реконструювати побудовану автором стрижневу структуру, що видається 

можливим завдяки феномену «синтаксичної та семантичної передбачуваності 

фраз» [373, с. 29]. Унаслідок індивідуальної діяльності з реконструкції 

синонімічних структур, деякі суб’єктивеми із СС, набуваючи емерджентних 

ко(н)текстуальних значень, реалізуються, як уже зазначалося, у вигляді 

синтаксично та / або семантично аграматизованих висловлень, наприклад: 

(15) Passé les premiers contreforts, les tours semblent un sujet tabou 

(Ch. Léourier, LM, 111). 

У наведеному ППВ із СС зі зміною мовного режиму інциденції 

(фокалізацією постпозитивного номінального компонента) ініціальна синтагма 

становить типову аграматизовану мовленнєву інновацію, оскільки 

дієприслівник минулого часу не узгоджується в числі з інверсованим 

підметом. Граматизована неінверсивна побудова має такий вигляд: les premiers 

contreforts passés. Ця структура аналогічна до дієприслівникового звороту 

такого прикладу поліпредикативної суб’єктивеми із СС: (16) La promenade 

terminée, nous revînmes nous asseoir sous l’acacia (O. Mirbeau, JFC, 100). 

Отже, МПВ та ППВ із СС як мовленнєві інновації з певними 

емерджентними значеннями актуалізуються в мовленні під час 

креативно-творчої діяльності комуніканта в результаті трансформації, або 

перифразування, віртуальної стрижневої структури.  

 

1 . 6 . 1  К о н т и н у у м  п е р и ф р а з у в а н н я  →  с и н т а к с и ч н а  

с и н о н і м і я .  Важливим критерієм дослідження синонімічних перетворень 

одних моно- та поліпредикативних конструкцій в інші, семантично близькі, 

побудови є їхня здатність до перифразування, тобто до синонімічних замін 



97 

 

(реалізації різних синтаксичних опцій). Трансформаційність синтаксичних 

конструкцій становить головний показник їхньої синонімічності. 

Аналіз вітчизняної та зарубіжної лінгвістичної літератури показав, 

що ідея трансформаційних перетворень як засобу побудови синонімічних 

конструкцій зародилася в межах трансформаційної, або генеративної, 

граматики, засновниками якої були американські вчені Н. Хомський 

і З. Харріс. 

Згідно з Н. Хомським, у граматиці наявні трансформаційні операції, що 

застосовуються до висловлення як до єдиного цілого. У процесі трансформації 

можлива побудова, або генерування, нескінченної кількості граматично 

правильних, але не обов’язково синонімічних структур на основі ядерних 

(елементарних) простих, декларативних, номінальних фраз. У його концепції 

мова становить механізм, який містить трансформаційний субкомпонент 

(у нашому дослідженні – стрижнева структура – А. Л.), здатний породжувати 

складні поверхневі синтаксичні структури. Трансформації підлягає вся 

послідовність компонентів речення (у нашому дослідженні – пропозиції – 

А. Л.), яка перифразується шляхом видалення, додавання або зсуву деяких із 

них [332, с. 413]. На погляд З. Харріса, трансформація – це перетворення 

одного речення в інше, при якому похідне речення відповідає вихідному за 

набором лексем і еквівалентне йому за смислом [329, с. 528–529]. Чеський 

лінгвіст М. Кубік, розвиваючи ідею З. Харріса про смислову еквівалентність 

речень (пропозицій), які перебувають у трансформаційних відношеннях, 

вказує на появу смислового «зсуву» при трансформації: «кожна трансформація 

супроводжується більш-менш помітним зсувом у значенні. При кожній 

трансформації зберігається одне інваріантне значення, спільне з вихідною 

конструкцією (ядерним реченням), змінюються форми слів речення, що 

трансформується, і семантико-синтаксичні відношення між словами, але при 

цьому зберігаються лексичні корені слів і тим самим лексична база всієї 

конструкції» [153, с. 10]. На постійність «змістових зсувів» при зміні позиції 
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складників синтаксичної структури вказує також І. Б. Долініна [103, с. 91]. 

Отже, «конструктивність речення розуміється як здатність специфічної схеми 

розгортання думки актуалізувати синтагматичну функцію мовлення і зробити 

свій внесок у змістовий план усього речення» [326, с. 60].  

Генеративісти вважають, що за допомогою трансформаційного синтезу 

відбувається систематизація різноструктурних синтаксичних одиниць, які 

мають загальні характеристики, тоді як трансформаційний аналіз забезпечує 

класифікацію однотипних синтаксичних структур. Таким чином, 

у французькій мові можна виділити кілька елементарних (ядерних) 

«дистрибутивних формул» [101, с. 152]: 1) S + P non-cop.+ C non-subj. / subj.; 

2) S + P; 3) S + P cop.+ C subj.; 4) (II y a) + S; де S – підмет (номінальна / 

прономінальна синтагма); P cop. / non-cop. – присудок 

(копулятивний / некопулятивний предикат); C subj. / non-subj. – суб’єктний / 

несуб’єктний додаток. Наведені мовні дистрибутивні формули припускають 

певну кількість похідних структур, тобто трансформів, у мовленні.  

Ю. Д. Апресян визначає трансформацію як певну операцію, що 

переводить одну фразу до іншої за певними правилами. Оскільки кожна 

трансформація являє собою операцію, вона може бути описана в термінах тих 

елементарних змін у вихідній фразі, які необхідно провести з метою 

отримання певного трансформу з вихідної фрази [5, с. 187]. З. М. Волоцька, 

Т. Н. Молошна та Т. М. Ніколаєва розглядають трансформацію як 

«перетворення конструкцій з певною морфологічною структурою в інші 

конструкції, ідентичні тим, що перетворюються, за семантичними 

відношеннями» [65, с. 142].  

Важливим видається положення про те, що для кожної трансформації 

можливо встановити «зворотне» перетворення, тобто будь-яке висловлення, 

яким би складним воно не було, може зводитися до ядерної пропозиції за 

допомогою зворотних трансформацій [5, с. 187]. Категорія зворотності 

синтаксичних одиниць неоднозначно трактується в лінгвістиці. На думку 
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мовознавців, зворотність – це: а) можливість перекомпонування двох простих 

висловлень у межах складного, що вказує на сурядний зв’язок між ними; 

неможливість такого перекомпонування вказує на підрядний зв’язок 

[251, с. 381]; б) конвертування напряму відношень у висловленні [204, с. 102; 

317, с. 176]; в) здатність синтаксичних одиниць до внутрішньомодельних 

(переставляння частин висловлення, при цьому синтаксична модель 

висловлення зберігається) та міжмодельних (перетворення одного типу 

висловлення в інший, синонімічний йому тип) трансформацій [131, с. 5], 

оскільки «синтаксичні синоніми – це будь-які два речення, що припускають 

рівнозначні перетворення» [243, c. 42]. 

У лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ століть трансформація 

(перифразування) розглядається як системний (мовний) комбінаторний процес, 

який актуалізується в мовленні. К. Фукс визначає перифразування як тип 

свідомої діяльності суб’єкта мовлення з «перекодування» вихідного 

повідомлення в повідомлення формально ідентичне, з погляду суб’єкта, 

у певній мовленнєвій ситуації [413, с. 131]. У процесі трансформації 

інваріантні моделі реалізуються в утвореннях, конгруентних їм структурно 

і семантично, в яких, залежно від комунікативної ситуації, ті чи інші 

компоненти можуть розгортатися або згортатися, експлікуватися або 

імплікуватися. У результаті такої трансформації, яка здійснюється завдяки 

«перифрастичній креативності» [414, c. 47], у мові утворюється структура, 

пов’язана з інваріантом законами трансформації, яка становить 

ізофункціональну дискурсивну реалізацію синтаксичного інваріанта 

[164, с. 23]. Д. Лайонз говорить про наявність термінальних ланцюжків 

у процесі трансформації синтаксичних конструкцій [162, с. 280]. На погляд 

ученого, синтаксичні структури поділяються на висловлення з одним 

термінальним ланцюжком та побудови з комбінацією двох або більшої 

кількості трансформаційних термінальних ланцюжків (завдяки операціям 

послідовного зчеплення ланцюжків). Отже, висловлення першого типу 
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сингулярні, або однобазові, трансформи (наприклад, трансформація активного 

стану дієслова в пасивний); висловлення другого типу – двобазові трансформи. 

Комбіновані трансформації, згідно з Д. Лайонзом, реалізуються шляхом 

включення та поєднання. Структура, яка включається, становить трансформ 

термінальних ланцюжків, що функціонує як складник висловлення. Серед 

таких конструкцій учений виділяє різні номіналізації [там само, с. 281]. Під час 

трансформаційного поєднання кількох висловлень в одне обидві (або більше) 

з’єднані структури зберігають їхній статус висловлення всередині «більшого» 

висловлення (наприклад, висловлення, що поєднує два (або більше) сурядні 

несамостійні висловлення, пов’язані сполучником(-ами) сурядності).  

Аналіз прикладів із сучасної французької художньої прози дозволив 

виділити МПВ із СС – одно- та двобазові редуковані та кількісно 

рівнокомпонентні трансформи першого типу (з відношеннями включення) та 

еліптичні, кількісно рівнокомпонентні та розширені структури з однобазовою 

трансформацією та імплікацією або (ре)експлікацією складника(-ів) 

віртуального «корпусу референтів». Серед ППВ із СС виявлено одно- та 

двобазові трансформи з відношеннями включення (компресовані та кількісно 

рівнокомпонентні структури), поєднання (однобазові розширені трансформи), 

розширені конструкції-однобазові перифрази з реактуалізацією вже введеного 

референта і кількісно рівнокомпонентні ППВ. Виділені типи висловлень 

реалізуються як одна із синтаксичних опцій (преференціальна структура) 

стрижневої конструкції в результаті трансформації віртуальних синонімічних 

синтагм і пропозицій: 

(17) Malco crut avoir mal entendu (G. de Villiers, HC, 56)        Malco crut 

qu’il avait mal entendu (відношення включення в редукованому 

МПВ-однобазовому трансформі).  

(18) À peine entré, on découvrit le désastre (J. Cocteau, ET, 166)     À peine 

qu’entré, on découvrit le désastre         À peine qu’on fut entré on découvrit 
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le désastre  À peine fut-on entré qu’on découvrit le désastre (відношення 

включення у МПВ-двобазовому трансформі).  

(19) Pas de salé au petit déjeuner (M. Tournier, CB, 124)     Il n’y avait pas de 

salé au petit déjeuner (еліптична однобазова монопредикативна мовленнєва 

інновація з імплікацією екзистенційного звороту il y a).  

(20) Ça, je veux l’enlever (L. Cossé, СS, 249) Je veux enlever ça 

(розширене МПВ із реактуалізацією (le) вже введеного референта ça).  

(21) Suis-je le seul à avoir survécu ? (M. Levy, EL, 148)      Suis-je le seul qui 

a survécu ? (відношення включення в межах кількісно рівнокомпонентної 

монопредикативної структури-однобазового трансформу).  

(22) Avant d’entrer dans la maison, sur le petit palier devant la porte qui donne 

directement dans la cuisine, elle se retourna (B. Clavel, CQVVM, 12)  Avant 

qu’elle entrât dans la maison, sur le petit palier devant la porte qui donne 

directement dans la cuisine, elle se retourna (відношення включення в межах 

ППВ із компресією підрядного висловлення-однобазового трансформу).  

(23) Et une fois les enfants nés, ce devait être pire encore (J. Littell, B, 486)  Et 

une fois que les enfants nés ce devait être pire encore Et une fois que les 

enfants sont nés ce devait être pire encore (відношення включення у ППВ із 

підрядною частиною-двобазовим трансформом).  

(24) C’est alors que l’idée absurde vint à Julie de sauver son père (D. Pennac, 

FC, 285) Alors l’idée absurde vint à Julie de sauver son père (відношення 

поєднання в актуалізованій розширеній презентативом c’est...que 

поліпредикативній конструкції). 

(25) C’est bon qu’elle dit (P. Vialar, VÎ, 9) Elle dit que c’est bon (кількісно 

рівнокомпонентне інверсивне ППВ-однобазовий трансформ). 

Система засобів, які використовуються суб’єктом мовлення для 

перифразування, важко піддається класифікації, тому що на цей процес 

впливає велика кількість факторів: конкретна комунікативна ситуація, інтенція 

комуніканта, картина світу, виявлення схожості між явищами об’єктивної 
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реальності. Отже, реалізація мовленнєвих інновацій має суб’єктивний, творчий 

характер. Метою перифразування є уточнення смислу, непряме найменування 

об’єкта, вираження оцінного значення тощо [161, с. 80], залежно від стратегій 

мовця та прагматичного планування розповіді. 

Таким чином, доцільно розглядати перифразування як когнітивно-

комунікативний процес, що відповідає за створення нових зв’язків між 

предметами і явищами у свідомості мовця і забезпечує точність передачі 

думки співрозмовникові. Перифрази, які становлять результат процесу 

трансформації, оскільки «здатність до трансформування є засобом фіксації 

перифрастичного смислу» [272, с. 169], «сприяють виявленню значень, але не 

роздумам та опрацюванню заздалегідь відомої інформації» [433, с. 10].  

Представимо схематично формування СС та ЛСС у процесі трансформації 

(перифразування) вихідної (стрижневої) мовної структури: 

 

Мова            трансформація (перифразування)      Мовлення 

 

     Стрижнева                                                                    Трансформ 

     структура                                                                      (перифраза) 

 

                                                                   однобазова /                 однобазова 

                                                                   двобазова                  

                                                                                        

                                                                       СС                                 ЛСС 

 

Рис. 1.11 Формування трансформів із СС і ЛСС 

 

На осі оперативного часу руху думки в процесі трансформації системного 

денотативного ядра формуються два типи синонімічних структур: однобазові 

(з одним трансформаційним термінальним ланцюжком) і двобазові (з двома 
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та більше трансформаційними ланцюжками) трансформи. МПВ і ППВ із СС 

становлять синтаксичні конструкції з одно- та двобазовою трансформацією, 

тоді як висловлення із ЛСС є тільки однобазовими перифразами, оскільки 

в первинній структурі трансформуються одна або кілька окремих лексем, 

отже, преференціальна опція містить лексичний трансформ зі зміною режиму 

компліментарності. У прикладі (26) Je tiens à garder mon côté sauvage 

(Ch. Garnier, EB, 58) із ЛСС полісемічна лексема tenir, яка в сполученні 

з прийменником à позначає «я вважаю необхідним, важливим», є однобазовою 

перифразою (je crois nécessaire / important de → je tiens à). Синонімічна 

синтагма ППВ (27) Avant de m’endormir, j’accomplis enfin un geste 

révolutionnaire : je retire ma montre (F. Beigbeder, ADTA, 182) також становить 

cуб’єктивему з одним термінальним ланцюжком: avant que je m’endorme → 

avant de m’endormir. Водночас ініціальна синтагма із СС (28) À son retour 

à Kerhoёl, elle surprit tout le monde par sa bonne humeur (J.-P. Imbrohoris, 

MF, 175) – синонімічна структура-двобазовий трансформ. Процес 

перифразування стрижневої пропозиції можна представити приблизно так: 

quand / lorsque elle fût retournée... → étant retournée... → retournée... → à son 

retour... . 

Аналізуючи моно- та поліпредикативні мовленнєві інновації-синонімічні 

трансформи, важливо враховувати, що: 1) суб’єкт мовлення обирає 

ко(н)текстуально пертинентний трансформ (преференціальну структуру) 

з низки термінальних ланцюжків у певній комунікативній ситуації згідно зі 

своїм ідіостилем, креативними здібностями та прагматичним плануванням 

розповіді; 2) побудова термінальних ланцюжків у системі цілком умовна 

і становить варіативний складник процесу формування та реалізації 

мовленнєвих інновацій через те, що неможливо передбачити напрям руху 

думки суб’єкта мовлення та трансформаційні операції, що здійснюються 

в його свідомості. Отже, з одного боку, неможливо «визначити абсолютний 

"поріг порушення відповідності" для синонімічних слів та висловлень» 
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[422, c. 364]. З іншого боку, семантико-прагматичні та синтаксичні 

особливості результативної побудови дають змогу приблизно зворотно 

реконструювати етапи перифразування деномінативного центру. Оскільки 

мовна система є абстрактним поняттям, для того щоб представити її структуру, 

необхідно уявно її реконструювати. «Треба зазначити, що узагальнена 

синтаксична форма (пропозитивна модель) та її значення – абстракції – 

становлять результат узагальнення певної кількості речень, що 

спостерігаються у вживанні» [117, с. 25]. Отже, початком зворотної 

реконструкції від фізичного до афізичного (мовлення → мова) є почуттєве 

сприйняття видимих фактів – фактів мовлення «через їхнє узагальнення до 

розумових структур, що стоять за ними та являють собою реальність 

невидиму, […] реальність ментальну» [273, с. 15]. Таким чином, за вихідну, 

доступну для спостереження, приймається результативна частина формування 

і трансформування мовно-мовленнєвих знаків.  

Наприклад, неможливо точно визначити кількість термінальних 

ланцюжків у МПВ (29) Étant plus grands, ils avaient une plus large surface 

d’épiderme exposée au froid (B. Werber, TH, 35), оскільки ініціальна синтагма 

може становити трансформ віртуальної пропозиції з одним термінальним 

ланцюжком comme ils étaient plus grands або ils étaient plus grands, donc... → 

étant plus grands або з двома чи більше термінальними ланцюжками comme ils 

étaient plus grands або ils étaient plus grands, donc... → plus grands → étant plus 

grands, залежно від ко(н)текстуального оточення, комунікативної інтенції та 

креативних здібностей мовця. 

Як зазначалося вище, перифраза являє собою актуалізований результат 

мовної трансформації, зокрема синонімічної. Дві синтагми можуть вважатися 

синонімічними, якщо при заміщенні однієї синтагми іншою «отримуємо нове 

висловлення зі схожою семантикою, тобто приблизну перифразу» [504, c. 122]. 

Цей факт наштовхує деяких учених на думку, що будь-яка перифраза 

еквівалентна синонімії. Французький дослідник П. Шародо так визначає 
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перифразу (або реформулювання): «перифраза становить репризу певної 

даності з використанням певного лінгвістичного вислову, який відрізняється 

від іншого, що вживається для попередньої референціації» [564, с. 490]. 

С. Атон уважає, що перифрази можуть розглядатися як полілексичні синоніми 

[439, с. 127]. І. А. Мельчук ототожнює перифразу із синонімією висловлень 

[474, с. 41]. Однак, окремі лінгвісти заперечують зв’язок між перифразою 

і синонімією: «У випадку з перифразою йдеться, якщо не про синонімію, то 

принаймні про еквівалентність між некодифікованими одиницями 

із завданнями та стратегіями висловлювання» [422, c. 365]. За визначенням 

Ю. С. Степанова, перифрази – це різні речення, які описують ту саму 

ситуацію, але розрізняються засобами представлення цієї ситуації, тобто 

смислом [301, с. 129].  

На наш погляд, мовознавці неправомірно звужують поле функціонування 

перифрази, тому що перифразуванню піддаються не тільки синонімічні 

лексичні та синтаксичні одиниці, але й, за визначенням В. Г. Гака та 

Є. Б. Розенбліт, «суб’єктні розгорнуті дієслівні структури» [67, с. 17], в яких 

ім’я дії займає позицію не доповнення, а підмета, наприклад: Il travaille 

efficacement → Son travail est efficace. Такі висловлення не є синтаксичними 

синонімами, оскільки лексичні засоби, використані в процесі трансформації 

стрижневої конструкції, позначають різних референтів, отже, подані 

мовленнєві інновації відрізняються від денотативного ядра не тільки 

у структурному, але й у семантико-прагматичному планах; при СС, як уже 

зазначалося, відбувається експлікація або імплікація того самого референта 

(семантичного ядра) із фокалізацією різних складників «комплексу 

референтів» мовної стрижневої синтагми / пропозиції.  

На нашу думку, доцільно говорити про родо-видові відношення між СС 

і перифразою, оскільки остання є ширшим, узагальнювальним поняттям, що 

включає різні види мовленнєвих інновацій-результату системних процесів 

трансформації. 
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1 . 6 . 2  С е м а н т и к о - с и н т а к с и ч н а  в а л е н т н і с т ь  

с к л а д н и к і в  с и н о н і м і ч н и х  к о н с т р у к ц і й .  Здатність слова 

до синтаксичного та семантичного поширення на рівні синтагми 

й висловлення визначається його синтаксичною та семантичною 

валентностями. Б. Потьє зазначає, що «кожна лексема має певну кількість 

комбінаторних віртуальностей, які можна назвати віртуемами, що 

детермінують семантизм висловлення» [507, с. 124]. Синтаксична та 

семантична валентності утворюють діалектичну єдність, або синтактико-

семантичні умови, необхідні для реалізації в мовленні актуального 

(ко(н)текстуального) значення певної лексеми. Синтаксична валентність 

становить двобічну конфігураційно-реляційну валентність слів, які створюють 

моделі синтагми / висловлення. При мовленнєвій реалізації такої моделі 

реляційній (глибинній) структурі (узагальненому синтаксичному значенню) 

відповідає конфігураційна (поверхнева) структурна схема. Семантична 

валентність являє собою валентність певного лексичного класу стосовно 

іншого лексичного класу, тобто «колективну валентність лексичних класів» 

[317, с. 8]. Отже, семантико-синтаксична валентність полягає в «заповненні 

відповідної кожному ознаковому слову кількості залежних семантичних 

позицій, що регулюється семантичною сумісністю дієслова і залежних 

контекстних партнерів» [59, с. 108].  

Вивчаючи лексичне перифразування, лінгвісти враховують ступінь 

семантичної сполучуваності (валентності) різних лексем на 

інтрасинтагматичному рівні, виділяючи: 1) лексеми з вільною 

комбінаторикою: слова із широкими комбінаторними можливостями, які 

можуть сполучатися з будь-якими іншими одиницями в межах семантичної 

припустимості, наприклад: boire de l’eau / du vin / des paroles тощо; 2) лексеми 

з обмеженою комбінаторикою: слова із середніми комбінаторними 

можливостями, напівусталені одиниці, які характеризуються певною свободою 

сполучуваності: courir un risque, un danger, un kilomètre тощо; 3) лексеми 
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з усталеною комбінаторикою: слова з дуже обмеженими комбінаторними 

можливостями, усталені вислови (ідіоматичні, фразеологічні звороти), які 

мають глобальний смисл і фіксовану синтаксичну позицію: nez aquilin, hocher 

la tête, être sur la sellette [394, с. 38]. 

При СС складникам синтагм і висловлень властива вільна комбінаторика 

та (рідше) обмежена комбінаторика в семантичному плані та усталена 

синтаксична (окрім нетипових аграматизованих структур) комбінаторика. 

З цієї причини вчені вказують на існування «дерева синонімії» [500, с. 207], що 

будується з метою виявити синтаксичні та семантико-прагматичні 

взаємозв’язки між позначувальними в межах синтагм і висловлень. Ідеться про 

певну кількість «дериваційних дерев» [365, с. 134], які асоціюються з тією 

чи іншою синтаксичною структурою та підпорядковуються таким 

лінгвістичним принципам: а) лексикалізації: будь-яке елементарне дерево має 

окремий «лист», тобто позицію, яку займає його головна (ядерна, ключова) 

лексема («tête lexicale», за термінологією A. Aбейе [365, с. 136]), або лексема 

«контролер» [402, с. 95] (субстантив, предикат у різних часах і способах, 

дієприкметниковий / дієприслівниковий звороти, прикметник, займенник, 

нумеральний компонент і прислівник); б) наявності певної моделі 

дериваційного дерева (певного режиму інциденції) для кожної синтаксичної 

опції (зі структурно та / або функціонально подібною ядерною лексемою) 

(інфінітивні, безособові, номінальні тощо структури); в) семантичного складу: 

стимулятори та інші слова без семантичної автономії, які виконують 

транспредикативні функції, становлять залежні компоненти ключових або 

периферійних елементів, що керують цими лексемами; г) спільної 

зустрічальності: іменник / прономінальний / нумеральний компонент, 

предикат / дієприкметник / дієприслівник – аргумент: дериваційні дерева, 

головна лексема яких є однією з наведених вище частин мовлення, мають 

окремі вузли (листя) для кожного з її реалізованих аргументів. 
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При побудові дериваційних дерев СС треба враховувати, по-перше, той 

факт, що не всі синтаксичні побудови зі схожими у структурному 

і семантичному планах ядерними складниками мають однакові моделі 

дериваційних дерев, оскільки біфуркація дерев залежить від кількості та 

компонування лексичних елементів, які входять до актуалізованої 

синтаксичної одиниці; по-друге, існування нетипових аграматизованих 

перифраз, які мають деревоподібну структуру, специфічну для кожної 

конкретної суб’єктивеми.  

Наведемо приклади дериваційних дерев кількох синонімічних структур 

із різними головними лексемами: 

(30) Après avoir pris la douche, elle glissa son gros ventre derrière le volant 

de sa voiture (Gavalda, JVQQAQP, 27). 

                                                                  P 

                                                          D 

                                                                  

                                                               COD                                                       

 

 

 

Р – головний предикат, D – стимулятор, COD – прямий додаток. 

Ініціальна синонімічна синтагма поданого ППВ містить ключову 

фокалізовану лексему у вигляді інфінітива минулого часу (avoir pris) 

із приядерним стимулятором-прийменником (après); периферійну позицію 

згідно з мовним режимом інциденції побудов цього типу займає аргумент 

предиката, прямий номінальний додаток (la douche) за принципом спільної 

зустрічальності. 

(31) Dès son retour au camp, il se rendit chez Wattignies (L. Gardel, FS, 122). 

                                                        AP   S 

                                                           D 

                                                                COI 
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S – субстантив-контролер, АР – присвійний прикметник, СОІ – непрямий 

додаток. 

У МПВ (22) із СС головною лексемою ініціальної синонімічної синтагми 

є фокалізований віддієслівний субстантив (son retour), який супроводжується 

приядерними лексемами у вигляді прийменникового стимулятора (dès) та 

присвійного прикметника (son). Окрему (самостійну) периферійну позицію на 

дериваційному дереві цієї структури займає аргумент головної 

лексеми-субстантива (непрямий додаток au camp). 

(32) Toutes affaires cessantes, plantant là ses cartons, ses placards et sa 

décoration murale, elle enfile son blouson et saute dans sa voiture (A. Duguёl, 

CQR, 73). 

    

                           Ppr                                                        Gpr 

                                                                                    

                    АІ                                                                 Adv 

                            S                                                      

                                                                                  AP  COD 

                                                                                    

                                                                                  AP  COD 

                                                                             

                                                                                 Adj  COD 

                                                                                 

                                                                             AP   

                                                                            Con                                                                

Ppr – ключовий дієприкметник теперішнього часу, Gpr – ядерний 

дієприслівник теперішнього часу, АІ – неозначений прикметник, Adj – 

прикметник, Adv – прислівник, Con – сполучник. 

Наведений приклад містить дві синтагми із СС, які перебувають 

у контактній позиції. Головна лексема ініціальної синтагми – фокалізований 

дієприкметник (cessantes); ад’єктивний (toutes) та номінальний (les affaires) 

елементи займають периферійну позицію на першому дериваційному дереві. 

Дерево другої синтагми більш розгалужене, оскільки ядерна 
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лексема-фокалізований дієприслівник (plantant) сполучається з багатьма 

аргументами за принципом спільної зустрічальності: з адвербіальним 

локативним елементом (là) та з трьома прямими додатками-субстантивами 

(cartons, placards, décoration), які, зі свого боку, керують залежними 

компонентами: прикметником (murale), присвійними прикметниками (ses, sa) 

та сполучником сурядності (et). 

Дериваційні дерева наведених вище (приклад 15) типового 

аграматизованого (Passé les premiers contreforts, les tours semblent un sujet 

tabou (Ch. Léourier, LM, 111)) та граматизованого (Les premiers contreforts 

passés, les tours semblent un sujet tabou) ППВ із СС такі: 

 

          Adj   S                                                        Gp  

                        Gp                                                        S   Adj 

 

 

 

аграматизована структура                граматизована структура 

Gр – дієприслівник минулого часу. 

В ініціальній інверсивній синтагмі типової аграматизованої структури 

головною лексемою є підмет-номінальний компонент (contreforts), тоді як 

у синонімічній синтагмі другої (усталеної в мові та мовленні) конструкції 

ядерна лексема становить дієприслівник минулого часу (passés), тобто 

аналізовані конструкції характеризуються різним режимом інциденції 

(фокалізацією різних референтів (contreforts та passés) стрижневої синтагми). 

Отже, на осі оперативного часу кінетизму думки, з одного боку, між 

складниками термінальних ланцюжків синонімічних синтагм і пропозицій 

встановлюються вертикальні (ієрархічні) та горизонтальні структурні 

й семантико-прагматичні взаємозв’язки; з іншого боку, термінальні ланцюжки 

вступають у вертикальні і горизонтальні структурні та семантико-прагматичні 
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взаємовідношення в певному семіотичному просторі (полі) формування та 

функціонування СС. 

 

1 . 6 . 3  Ф у н к ц і о н а л ь н о - с е м а н т и ч н е  м а к р о п о л е  

с и н т а к с и ч н о ї  с и н о н і м і ї .  Наявність схожих формальних 

і семантичних валентностей у мовних одиницях створює передумови для 

семантико-структурної атракції елементів системних моделей синтагм 

та висловлень, що обумовило можливість використання в сучасному 

мовознавстві польового підходу до опису мовних знаків різних рівнів. Польова 

структура розглядалася як безліч мовних одиниць зі спільним поняттєвим 

змістом (парадигматичні поля Г. Іпсена [447, с. 34–35], Й. Тріра [534, с. 105–

107]). За визначенням Й. Тріра, поняттєве семантичне поле – це насамперед 

структура певної галузі або кола понять. Поняттєвому полю, яке 

виокремлюється зі словникового складу мови, відповідає в мовленні лексичне 

поле [там само, с. 107]. У семантичній теорії Й. Тріра передбачено паралелізм 

між планом поняттєвого змісту, представленим поняттєвим (семантичним) 

полем, і планом мовленнєвого вираження (функціональністю), презентованим 

словесним полем. 

Пізніше польова структура розглядалася як закономірні відношення 

в тексті (синтагматичні поля В. Порцига [506, с. 73–75]). Учений досліджував 

польову структуру як словесні комплекси, що становлять прості 

співвідношення між дієсловом і суб’єктом або об’єктом, прикметником 

й іменником. Такі співвідношення створюють спільні семантичні значення, 

тобто «елементарні поля значень». Мовне значення, на думку В. Порцига, 

визначається через його відношення до всіх інших значень. При цьому, на 

відміну від Й. Тріра, мовознавець припускав певну самостійність слів-членів 

«елементарних полів значень» [там само, с. 74].  

У сучасній лінгвістиці в межах польової структури синонімів вивчається 

сукупність мовно-мовленнєвих знаків, що відображають поняттєву, предметну 
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спільність та поєднуються на основі схожості значень, які вони виражають 

(семантичний принцип), або схожості функцій, які вони виконують 

(функціональний принцип), або ж на основі комбінації цих двох ознак 

(функціонально-семантичний принцип).  

Науковці виділяють різни типи синонімічних полів залежно 

від функціональних і семантичних особливостей мовних одиниць-складників 

польової структури: окремі лексеми створюють лексичні або 

лексико-семантичні поля; при поєднанні різнорівневих мовно-мовленнєвих 

знаків формуються «граматико-лексичні» [89, с. 13] або «функціонально- 

семантичні» [38, с. 494] польові структури. З. Н. Вєрдієва визначає поле як 

«сукупність слів різних частин мовлення, поєднаних спільністю вираження 

одного поняття» [55, с. 4]. Є. В. Гулига та Є. І. Шендельс розглядають поле як 

сукупність взаємодіючих граматичних і лексичних засобів, поєднаних 

спільним значенням [89, с. 13]. К. Е. Зоммерфельдт виділяє граматичні поля, 

або «групи граматичних засобів, що виявляють однакову предметну 

співвіднесеність та застосування яких залежить від синтаксичних, поняттєвих 

і стилістичних умов» [523, с. 570]. А. В. Бондарко розуміє поле як «двобічну 

(змістово-формальну) єдність, що формується граматичними (морфологічними 

та синтаксичними) засобами певної мови разом із взаємодіючими з ними 

лексичними, лексико-граматичними і словотвірними елементами, що належать 

до тої самої семантичної зони» [37, с. 40].  

Отже, можливість опису певних конструкцій як польових структур 

обумовлюється наявністю синтактико-семантичних і функціональних зв’язків 

між ними, у яких відображаються відношення об’єктивної реальності. 

Польовий підхід до вивчення СС становить спробу відтворити, змоделювати ті 

зв’язки між синтаксичними структурами, які існують у мисленні носіїв мови. 

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень ФСМ СС розглядається як 

система різнорівневих мовних засобів зі спільними інваріантними (мовними) 

семантичними якостями, що відображають одну когнітивну ситуацію 



113 

 

та поєднуються за принципом спільності і взаємодії їхніх семантичних 

функцій у мовленні. П. В. Чесноков уважає, що в мові наявні два типи ФСМ. 

ФСМ з онтологічним розшаруванням – це поле, у якому «семантичні 

відмінності між мікрополями кваліфікуються як змістові (як відмінності 

в змісті одиниць мислення, що виражаються конституентами різних 

мікрополів); такі відмінності виражають об’єктивні (онтологічні) відмінності 

між реальними фактами, поєднаними певною загальною ознакою» 

[334, с. 283]. У другому типі ФСМ семантична відмінність полягає 

у відмінності форм відображення (форм думки), утім не форм логічних, 

універсальних, загальнолюдських, обумовлених потребами процесу, 

а національних розумових форм, пов’язаних з особливостями граматичної 

побудови конкретних мов. Такі форми П. В. Чесноков називає семантичними 

формами мислення. ФСМ другого типу вчений визначає як ФСМ із 

гносеологічним розшаруванням [там само], оскільки в ньому відмінності між 

мікрополями обумовлені не відмінностями в об’єктивній дійсності, 

а специфікою пізнавального процесу – процесу відображення фактів 

об’єктивної дійсності. 

Мовознавці наголошують на неоднорідності та складності польової 

структури СС, яку можливо представити у вигляді горизонтальної 

(синтагматичної ) осі [403, с. 18], на якій розташоване мікрополе стрижневої 

синтаксичної одиниці (денотативного ядра), навколо якої розгортаються 

синонімічні відношення, та вертикальної (парадигматичної) осі, де 

розміщуються мікрополя всіх віртуальних синонімічних трансформів 

стрижневої конструкції, які актуалізуються в певних ко(н)текстах у вигляді 

преференціальних опцій. Синтаксичні мікрополя як окремі угрупування 

лексем із різними валентностями складаються зі структурно різнооформлених 

моделей синтагм / пропозицій, що мають схожі підзначення. Сукупність 

складників синтагматичної і парадигматичної осей становить «конституенти 

функціонально-семантичного макрополя» [89, с. 9] СС. Н. В. Каткова також 
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розташовує конструкції із СС на двох осях, що формують когнітивний простір: 

когнітивно-семантичній осі, на якій створюються смислові структури, що 

лежать в основі лексико-семантичного наповнення висловлення, 

і когнітивно-синтаксичній осі, яка організує глибинні синтаксичні структури, 

що мають типові значення для національної мови [131, с. 6].  

Отже, при вивченні структури кожного ФСМ СС аналізується ієрархія 

його мовних складників, які належать до граматичного центру (денотативне 

ядро) або до периферії (різноструктурні синонімічні одиниці, функціонально 

однопорядкові зі стрижневою структурою) та принципи взаємодії центральних 

і периферійних компонентів поля. У ядерній частині (мікрополі стрижневої 

структури) функціонально-семантичного макрополя СС концентруються 

«полеутворювальні ознаки», на периферії (у мікрополях синонімічних 

трансформів) – «неповний набір ознак або можливе послаблення їхньої 

інтенсивності» [350, с. 233]. Як будь-яка польова структура, поле СС 

характеризується атракцією, яка полягає в тому, що «завдяки існуванню певної 

групи елементів із загальною ознакою до нього включаються нові елементи 

з такою самою ознакою» [358, с. 101]. Перехід від ядра до периферії 

здійснюється поступово, виокремлюється низка периферійних зон, по-різному 

віддалених від ядра [264, с. 41]. При цьому в межах макрополя спостерігається 

неоднаковий ступінь перехрещення семантичних значень складників периферії 

між собою та з ядерною (стрижневою) структурою. На перехрещеннях 

периферійних значень при СС виникають особистісно забарвлені смисли, які 

сукупно формують «семантику особистісної упередженості мовця» [210, с. 3]. 

Отже, макрополю СС притаманна «нерівна щільність елементів зі своїми 

"полями тяжіння" (різної протяжності та потужності), які контактують, 

взаємопроникають один до одного та характеризуються ієрархічною 

співпідрядністю» [317, с. 172].  

Залежно від природи головної лексеми кожного трансформу в межах 

ФСМ СС виділяємо такі категоріальні типи мікрополів: процесуальні 



115 

 

або результативні (з головною лексемою, вираженою дієсловом або 

дієприслівником), предметні (з ядерним словом-субстантивом, займенником 

або числівником), непроцесуально- (нерезультативно-) ознакові 

(з лексемою-контролером, вираженою прикметником або дієприкметником 

з атрибутивною функцією) та процесуально- (або результативно-) ознакові 

(з головною адвербіальною лексемою або дієприкметником з адвербіальною 

функцією). Усередині мікрополів відбуваються постійні перебудови 

семантико-прагматичних відношень між ядерним і периферійними 

конституентами залежно від ко(н)тексту: між ключовим словом 

і стимулятором, а також між аргументами і ключовим словом (відношення 

першого рівня). Зі свого боку, макрополе СС формується з віртуальних 

мікрополів стрижневої структури та синонімічного (парадигматичного) ряду 

різнооформлених синтагм і пропозицій-трансформів, актуалізація яких 

залишається потенційною. Усі синтагматичні або пропозитивні складники 

макрополя вступають у різні семантико-прагматичні відношення другого рівня 

в мові та мовленні. 

Чимало лінгвістів визначають синонімічний ряд, або «синонімічну 

мережу», як сукупність синонімів, що утворює різні групи, організовані за 

польовим принципом. Синонімічний ряд характеризується семантичною 

нечіткістю, дифузністю кордонів, здатністю перехрещуватися [352, с. 237]. 

Більшість учених виділяють домінанту синонімічного ряду (автопоказник, 

опорне слово, синтагму або пропозицію). Л. А. Булаховський, розглядаючи 

лексичні синонімічні ряди, зазначає, що «із слів синонімічного ряду […] 

в багатьох випадках можна обрати таке, яке найбільш годиться на роль 

найзагальнішого – найуживанішого […] Такі слова є найбільш придатними для 

того, щоб навколо них, як стрижня групи, можливо було зібрати синоніми. 

Прийнято називати їх словами-показниками. Таке слово найбільш чітко 

визначає основний зміст, властивий членам синонімічного ряду» [45, с. 231]. 

Домінанта характеризується найзагальнішим значенням у синонімічному ряді, 
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вона є носієм основних ознак, властивих усім членам ряду. Інші слова, 

синтагми або пропозиції синонімічного ряду, спільні зі стрижневим 

компонентом за основним значенням та функціями і протиставлені йому за 

особливостями семантичних відтінків, безпосередньо з ним пов’язані. 

Є. І. Діброва визначає домінанту як «семантичну точку відліку для членів 

синонімічного ряду, значення кожного з яких зіставляється зі значенням 

домінанти» [98, с. 218]. В. М. Хантакова вважає, що «домінанта ряду являє 

собою точку перехрещення всіх периферійних значень» [328, с. 121]. 

Французькі вчені також виділяють домінанту синтаксичного ряду 

(синтаксичної парадигми), яку вони визначають як контекстуалізовану 

одиницю-вживання, що представляє типову (мовну) одиницю [394, с. 36]. 

Водночас усі лексеми, синтагми або пропозиції, які входять до 

синонімічного ряду, перебувають у синонімічних та референціальних зв’язках 

з іншими словами, синтагмами або пропозиціями цього ряду, незважаючи на 

специфіку кожного з них. Отже, не завжди просто визначити опорне слово 

(або іншу синтаксичну структуру) синонімічного ряду. М. Ф. Палевська 

відзначає, що «в синонімічному ряді нелегко, а іноді й неможливо виділити 

слово, яке найбільш чітко передає значення всіх слів» [245, с. 102].  

Деякі мовознавці дотримуються погляду, що домінанти взагалі не існує, 

оскільки та чи інша конструкція за своєю семантикою багатозначна, тобто 

може входити до різних синонімічних рядів. Це явище ґрунтується 

на співвідношенні двох планів: плану змісту і плану вираження, тобто 

на «асиметричному дуалізмі мовного знака» [130, с. 85]. С. Г. Бережан 

зазначає, що «неможливість виділення домінанти пояснюється, по-перше, тим, 

що слова, поєднані в синонімічній ряд, здебільшого об’єктивно не 

перебувають у синонімічних відношеннях, становлять просто схожі за 

смислом словникові одиниці […]; по-друге, неможливість виділення 

домінанти пояснюється тим, що такої просто немає в реальності (у самій мові 

та у свідомості мовця). Якщо виходити з тези, що лексичні одиниці, пов’язані 
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реальними синонімічними відношеннями, утворюють не ряд, а цикл, у якому 

вони не просто "зчіплюються", а об’єктивно співвідносяться одна з одною, 

то немає потреби виділяти жодну домінанту. Адже синонімічний цикл – це 

асоціативна (парадигматична) група, мікроструктура» [25, с. 84–85].  

При дослідженні ФСМ СС та виділенні домінанти синонімічних рядів 

більшість лінгвістів не враховують взаємодії складників діади мова – мовлення 

при формуванні та продукуванні лінгвістичних знаків. Із цієї позиції доцільно 

говорити про наявність «семантичної домінанти» (первинної структури) 

та «функціональної домінанти» (ко(н)текстуально адекватної структури) 

(терміни Ш. Баллі) [19, с. 129] синонімічного ряду. Остання характеризується 

різним ступенем синтактико-семантичної схожості з первинною структурою. 

Функціональну домінанту визначаємо як мовленнєву інновацію, реалізовану 

в певному ко(н)тексті у вигляді преференціальної опції (синтагми або 

висловлення) згідно з певною інтенцією мовця. При цьому всі інші члени 

синонімічного ряду залишаються потенційними домінантами, що 

актуалізуються в різних ко(н)текстах. З цієї причини кожну функціональну 

домінанту синонімічного ряду можна визначити як «плаваючу», пов’язану 

з іншими складниками ФСМ «зворотним дериваційним зв’язком» [104, c. 189]. 

Отже, синонімічні ряди «закладені» в когнітивну модель комуніканта. 

Вони відображають навколишній світ, кумулюючи та фіксуючи знання людей. 

На погляд В. М. Хантакової, синонімічний ряд становить «механізм 

формування думки» [328, с. 125], де постійно відбуваються процеси 

ототожнення та розрізнення інформації, яку мовець отримує ззовні. Специфіка 

синонімічного ряду полягає в тому, що він найбільш яскраво відображає 

динаміку освоєння та пізнання світу людиною, тобто відношення людина / 

універсум. Синонімічний ряд доцільно розглядати як систему 

різнооформлених мовних трансформів певної стрижневої структури, 

поєднаних завдяки вираженню схожих синтаксичних та семантико- 

прагматичних відношень. Він являє собою відкрите, незакінчене утворення, 
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здатне до модифікації (доповнення, зменшення) залежно від інтенції мовця та 

ко(н)тексту. Аранжування лексем у синтагмах та пропозиціях становить 

«результат суб’єктивної невизначеності і складності сприйняття різноманітних 

об’єктів реального життя різними мовцями» [157, с. 179]. Таким чином, 

особливості побудови синтагм і пропозицій із СС дають змогу вивести на 

перший план індивідуальне сприйняття та категоризацію світу.  

Для вираження цільових, причинно-наслідкових, ірреальних, імовірних, 

темпоральних тощо семантичних відношень при СС у мові формуються 

та трансформуються різноманітні структури, що поєднуються в один 

синонімічний ряд, преференціальна опція якого актуалізується в мовленні. 

Схематично ФСМ СС можливо представити в такий спосіб: 

 

 

                              О 

       ког   приблизна структура                                 

       ні                           О                 

       тив            структура, що             

       но-                наближається             

       се                                     О 

      ман                      близька структура                               

      тич                                               О  

       на                                подібна структура 

      вісь                                                     О 

                                              адекватна структура   

                                                                         О 

               когнітивно-синтаксична вісь  стрижнева структура 

 

              

Рис. 1.12 Функціонально-семантичне макрополе СС 
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О – мікрополя складників синонімічного ряду. 

У макрополі СС периферійні мікрополя синонімічних конструкцій, 

як елементи у намагнічених ланцюжках, притягуються до ядерної структури. 

Завдяки цій атракції вони певним чином упорядковуються. Рух від центру 

до периферії супроводжується поступовим наповненням мовної семантики 

додатковими значеннями. Найбільш семантично та структурно віддаленими 

від синтагматичної або пропозитивної стрижневої конструкції є мікрополя 

приблизної синонімічної структури, та тієї, що наближається; найближче до 

денотативного ядра розташоване мікрополе синтаксичного трансформу, який 

становить преференціальну побудову, що актуалізується в певному ко(н)тексті 

згідно з інтенцією комуніканта. Зазначимо, що в синонімічному ряді кожної 

конкретної конструкції не обов’язково повинні міститися всі наведені типи 

трансформів, або ж їхня кількість може бути більшою. До того ж, можна 

говорити про наявність кількох мікрополів у макрополі СС тільки для 

двобазових трансформів, оскільки однобазові перифрази складаються з двох 

мікрополів (мікрополя стрижневої і адекватної синонімічних структур). 

При трансформації первинної конструкції спостерігається немовби 

«розтікання» семантичного змісту окремих знаків у межах синтагм 

і пропозицій, які, з одного боку, становлять смислове ціле, а з іншого боку, 

«подібно до зерна, що містить у собі програму майбутнього розвитку, не 

є усталеною та незмінно рівною собі даністю» [204, с. 22], що обумовлює 

вибір адекватного для певного ко(н)тексту компонента ФСМ СС.  

Отже, кожний суб’єкт мовлення, продукуючи преференціальну для 

конкретної комунікативної ситуації синонімічну конструкцію, спирається на 

принцип пертинентності. Теорія пертинентності, сформульована Д. Спербером 

і Д. Вілсоном, уписується до поля «когнітивних наук», які досліджують 

функціонування людського розуму. На думку вчених, людський розум 

підкорюється загальному принципу економії, тобто принципу пертинентності, 

що керує розподілом уваги та зчепленням думок [525, с. 193]. Цей принцип 
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дозволяє зрозуміти сутність людської комунікації, яку не в змозі пояснити 

різні семіологічні моделі. М. Бракопс визначає поняття пертинентності як 

«принцип інтерпретації висловлень, що слугує підґрунтям інференціальному 

процесові інтерпретації висловлень, який співрозмовник використовує 

несвідомо» [381, с. 103]. Таким чином, кожна віртуальна синтагма 

або пропозиція містить презумпцію своєї оптимальної пертинентності, тоді як 

кожна актуалізована конструкція породжує в мовця очікування 

ко(н)текстуальної пертинентності цього висловлення.  

Поняття пертинентності центральне в теорії позначувального, оскільки 

воно має тільки одне відмінне семантичне значення залежно від певного 

ко(н)тексту. Віртуальна пертинентність як «принцип широкої доречності» 

[313, с. 10] обумовлює вибір ко(н)тексту для когерентної інтерпретації 

дискурсивної одиниці та допомагає мовцю оцінити дискурсивні елементи 

завдяки ролі, яку вони відіграють у комунікації. Саме з цієї причини 

в конкретному ко(н)тексті комунікант вживає один із трансформів 

синонімічного ряду, який має актуалізовані «особливості з нюансами», 

зберігаючи при цьому семантичні зв’язки, з одного боку, зі стрижневою 

конструкцією, яка характеризується «особливостями зберігання» 

(за термінологією Ж. Езена [409, с. 4]) первинного семантичного значення, 

а з іншого боку, – з іншими членами синонімічного ряду. 

Проілюструємо сказане вище конкретними прикладами висловлень із СС: 

(33) Fini l’été, comme ce soleil est pâle (C. Chonez, A, 13). 

Синонімічний ряд віртуальних трансформів цього прикладу 

з темпоральними семантичними відношеннями послідовності подій та 

з результативними мікрополями можна відтворити приблизно так: quand / 

lorsque l’été est fini (стрижнева структура) → l’été étant fini (структура, 

що наближається) → l’été fini (близька структура) → fini l’été 

(ко(н)текстуально адекватна структура). Позначуване наведених синонімічних 

конструкцій передається різними в синтаксичному плані та семантично 
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нюансованими позначувальними (у структурі, що наближається, – 

дієприслівниковим зворотом з експліцитним предикатом-копулою (l’été étant 

fini), у близькій структурі – дієприслівниковим зворотом з імпліцитним 

предикатом-копулою (l’été fini). Інверсивна преференціальна опція становить 

ко(н)текстуально пертинентну функціональну домінанту згідно з певним 

прагматичним плануванням комунікації. 

Семантико-прагматичні та структурні відношення між мікрополями 

наведеного синонімічного ряду зобразимо в такий спосіб: 

 

                                               адекватна 

               

                                               стрижнева 

                 структура,що            структура                                 

                  наближається                                        

                                                        близька                                                

                                  

(34) De retour à la maison, elle ne dit rien de ce qui s’était passé place 

Lecourbe (B. Clavel, CQVVM, 345).  

У цитованому МПВ із темпоральним семантичним значенням 

послідовності дій синонімічний ряд результативних мікрополів має приблизно 

такий вигляд: quand (lorsque) elle fut retournéе à la maison (стрижнева 

структура, темпоральний план якої визначається в контактному ко(н)тексті) → 

étant retournée à la maison (приблизна структура) → retournée à la maison 

(структура, що наближається) → de retour à la maison (адекватна структура). 

Позначуване наведеного МПВ із СС також виражається позначувальними, які 

відрізняються в семантичному і структурному планах (найбільш віддалена від 

стрижневої приблизна структура становить дієприcлівниковий зворот 
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з експлікованим предикатом-копулою être). Ко(н)текстуально адекватна 

структура актуалізується у вигляді адвербіальної синтагми. 

Семантико-прагматичні та синтаксичні відношення між мікрополями 

синонімічного ряду поданого прикладу такі: 

 

                              приблизна              адекватна 

                                                            стрижнева 

                                                            структура 

                                     структура, що 

                                     наближається                                                    

 

 

 

(35) Détestant l’atmosphère des bureaux, il continuait, comme par le passé, 

à parcourir les rues de Memphis et à travailler sur le terrain (Ch. Jacq, JV, 37). 

Мовленнєва інновація (35) характеризується причинно-наслідковими 

семантичними відношеннями, які реалізуються дієприкметниковим зворотом 

(détestant l’atmosphère des bureaux). Віртуальний процесуальний синонімічний 

ряд ініціальної синтагми складається з денотативного ядра та з одного 

термінального ланцюжка: comme il détestait l’atmosphère des bureaux або 

il détestait l’atmosphère des bureaux, donc... (стрижнева структура) → détestant 

l’atmosphère des bureaux (адекватна структура).  

Макрополе синонімічної синтагми прикладу (35) має такий вигляд: 

 

                                                   адекватна         

                                                  стрижнева 

                                                  структура 
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Зазначимо, що виявлення етапів трансформаційних процесів, а отже, 

побудова кожного синонімічного ряду та визначення ступеня структурної 

та семантико-прагматичної схожості між його складниками є цілком 

умовними, оскільки процес трансформації та вибір пертинентної синтаксичної 

конструкції залежить від індивідуальних когнітивних особливостей та 

креативних здібностей конкретного суб’єкта мовлення, який продукує 

преференціальну структуру в певній комунікативній ситуації згідно зі своєю 

інтенцією та творчим потенціалом. 

Однак, польовий аналіз СС дозволяє зробити висновок, що 

преференціальна опція має більш-менш значні структурні відмінності зі 

стрижневою синтагмою або пропозицією, часто характеризується відмінним 

режимом інциденції (наприклад, структури з імплікованим референтом 

віртуального «комплексу референтів» і з експлікацією та / або фокалізацією 

нового референта), але найбільш наближена до неї семантично та 

функціонально. Така відмінність мовленнєвих інновацій від денотативного 

ядра пов’язана насамперед із прагненням мовця до конденсації (звуження) або 

розширення стрижневої структури залежно від певного семантичного 

і прагматичного планування комунікативної ситуації та ко(н)текстуального 

оточення, в якому актуалізується обрана синонімічна конструкція. 

 

1.7 Явища звуження, розширення та кількісної рівнокомпонентності 

при синтаксичній синонімії 

 

Процес вербальної взаємодії характеризується постійною антиномією між 

комунікативними потребами мовця і тенденцією скоротити до мінімуму його 

ментальну та фізичну активність. Саме тому при породженні 

мовно-мовленнєвих синонімічних складних знаків установлюється рівновага 

між вживанням надлишкових, ускладнених суб’єктивем та скорочених, 

спрощених конструкцій. Прагнення комуніканта до «оптимізації мовного 
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коду» пов’язано, з одного боку, із розширенням синтаксичної структури, 

а з іншого, – з «економією зусиль» [268, с. 123]. Ж. Гард-Тамін зазначає, що 

«з погляду позначення та прагматичного значення перифраза повідомляє 

завжди менше або завжди більше інформації, ніж одиниця, яку вона заміщує 

або розгортає» [422, с. 364], «однак, передбачаючи референціальну та 

семантичну еквівалентність» [там само]. 

Отже, у процесі каузації мовно-мовленнєвого акту відбуваються взаємодія 

та переплетення двох протилежних тенденцій: конденсації (імплікативності) 

і розширення (експлікативності) синтаксичних структур, які створюють 

комплекс взаємозалежних дискурсивних одиниць.  

Взаємне компенсування одночасно семантично сполучених і незалежних 

рис надлишковості та конденсації в дискурсі, обумовлене інтенціонально-

ко(н)текстуальною природою мовно-мовленнєвого акту, дозволяє подолати 

«біфуркацію висловлень у динамічному аспекті комунікації» [321, с. 12]. 

На думку Ф. Растьє, між розширенням і звуженням у суб’єктивемах 

«відбувається "коливальний рух"» [509, с. 75]. Такі феномени становлять 

константи комунікації, при цьому надлишковість (розширення) 

характеризується з погляду її комунікативних якостей як реалізація в різному 

обсязі однотипних або одномірних синтаксичних структур; конденсація 

визначається як відсутність однотипного або одномірного компонента 

у структурі висловлення. Отже, з одного боку, процес розширення являє собою 

реалізацію та фокалізацію нових ко(н)текстуальних референтів системного 

«комплексу референтів»; з іншого боку, при звуженні відбувається 

ко(н)текстуальна імплікація одного (або кількох) компонентів «комплексу 

референтів».  

Таким чином, дискурсивні феномени розширення та звуження 

детермінують «емерджентність комунікації, забезпечуючи її функціональність 

в умовах взаємодії кількох константних і змінних параметрів» [316, с. 13]. 
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Розширення ґрунтується на рекурсивності та полягає в додаванні до 

певної синтаксичної одиниці інших елементів, які «не модифікують 

взаємовідношення і функції попередніх елементів» [471, с. 128]. Суттєвою 

ознакою феномена розширення є спільність структурного значення 

компонентів висловлення. Складники висловлення при розширенні пов’язані 

відношеннями семантично домінантного / залежного сегмента.  

Для конструкцій із СС характерні адвербіальне, прономінальне та 

предикативне (активно-дієслівне або пасивно-дієслівне) розширення: 

(36) Tu sais, il va falloir quе je repasse sur le billard, redit le maladе 

(M. Druon, CC, 310). 

(37) Chacun de vous sera accompagné de son capitaine et de son lieutenant 

le plus ancien (P. Benoît, CU, 87). 

У прикладі (36) ППВ із СС із темпоральним семантичним значенням 

розширення стрижневої структури (il faudra) реалізується на рівні синтагми 

предикативною конструкцією у вигляді системно несумісного із семантичною 

валентністю предиката falloir перифрастичного майбутнього зі зміною 

мовного режиму інциденції (із фокалізацією ускладнювача висловлення, 

десемантизованого дієслова aller). У синонімічному МПВ (37) розширення 

пропозитивного денотативного ядра (son capitaine et son lieutenant le plus 

ancien accompagneront chacun de vous) відбувається через пасивізацію 

(дієслово-копула être + дієприкметник минулого часу) без зміни мовного 

режиму інциденції, тобто із фокалізацією предиката в пасивній формі. 

(38) Lui, tout prouve qu’il s’est tué de la manière la plus fortuite 

(Boileau-Narcejac, S, 190). 

У цій поліпредикативній мовленнєвій інновації спостерігається 

розширення стрижневої пропозиції il s’est tué de la manière la plus fortuite 

апозитивним самостійним особовим займенником (lui) зі зміною мовного 

режиму інциденції (фокалізацією ініціального прономінального компонента). 

(39) J’aurais peut-être eu aussi une fille sorcière (J. Giono, SÉ, 84). 
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У наведеній монопредикативній умовній суб’єктивемі з первинною 

пропозицією j’aurais eu aussi une fille sorcière синонімічне розширення 

відбувається адвербіальним елементом peut-être зі значенням алетичної 

модальності, що одночасно виражає невпевненість та «припущення мовця 

щодо реальності повідомлюваного» [121, с. 15].  

Поняття мовної економії, або суміщення, редукції, конденсації, згортання, 

елімінування, компресії, універбації тощо, виникло ще у XVII – XVIII 

століттях у зв’язку з обговоренням різноманітних проєктів створення штучних 

мов, що мислилися як «економні», на відміну від натуральних. На думку 

Р. Декарта, штучна мова повинна мати лише «один засіб дієвідміни, відміни та 

побудови слова» [7, с. 139].  

Порівняльно-історичне мовознавство наголошувало на тенденції до 

уніфікації та спрощення в діахронічних трансформаціях натуральних мов. 

Принцип економії був сформульований французьким лінгвістом А. Мартіне, 

який зазначав, що для задоволення своїх комунікативних потреб суб’єкти 

мовлення мають вибір між збільшенням кількості системних одиниць або 

збільшенням кількості одиниць, уживаних у мовленні. У першому випадку 

йдеться про синтагматичну економію (одна лексема замість декількох, 

двоскладна лексема замість багатоскладної); у другому випадку відбувається 

парадигматична економія, оскільки мовець уникатиме додавання нової 

дискурсивної одиниці до сукупності схожих за значенням одиниць, між якими 

він повинен обирати в процесі комунікації. Те, що можливо назвати економією 

у мові, являє собою постійний пошук рівноваги між протилежними потребами, 

які треба задовольнити: з одного боку, комунікативні потреби, з іншого, – 

інерція пам’яті й артикуляційна інерція, що перебувають у постійному 

конфлікті [471, с. 178].  

Дискурсивний феномен економії мови зумовив появу аналітичних 

процедур «стиснення тексту», при якому семантично тотожні або близькі 

елементи тексту зводяться до їхнього узагальненого репрезентанта, унаслідок 
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чого кількісний бік тексту може набагато скоротитися, тоді як його основна 

структура зберігається та постає наочніше [438, с. 11]. 

Отже, результатом діяльності комуніканта з мовної економії є «стислість, 

яка передбачає структурно-семантичну ущільненість тексту, що має 

мінімальну формальну структуру і максимальне (оптимальне) смислове 

наповнення» [114, с. 12]. А. І. Киселевський уводить до аналізу феномена 

економії поняття «додаткового змісту» в мовно-мовленнєвому акті. На погляд 

ученого, структурна неповнота мови продуцента передбачає змістову 

надлишковість метамови (мови реципієнта) [135, с. 48]. 

Явище компресії, або «семантичної гаплології» [6, с. 126], що в сучасному 

мовознавстві визначається як «випадіння надмірних словесних елементів із 

логічно розгорнутих конструкцій і синтаксичне об’єднання решти елементів, 

які залишилися, за умов збереження семантико-синтаксичного визначення 

вихідних, глибинних структур» [252, с. 1], є центральним при описі суб’єктно-

предикатно-об’єктних відношень у висловленні, оскільки воно «безпосередньо 

пов’язане з проблемою сполучення кількох смислових відношень» [113, с. 230] 

у межах одного простого висловлення. А. Н. Соколов зазначає, що формування 

«семантичних комплексів», які реалізуються в мовленні, спричиняє «все 

більше згущення смислу в одному слові або навіть натяку на слово» 

[297, с. 101].  

Таким чином, у синонімічних конструкціях при компресії відбувається 

або усунення інформативно надлишкових елементів, або функціональне 

транспонування [19, с. 131] їхніх складників, що спрощує синтаксичну 

структуру висловлення, та пояснюється «намаганням нашого ментального 

синтаксичного аналізатора мінімізувати процес уведення складників 

висловлення» [253, с. 209]. 

Досліджуючи компресовані побудови, М. М. Коровкін проводить 

паралель між словотворенням і синтаксисом: «як універби (похідні слова 

і композити) мотивуються одиницями розміщеного вище рівня 
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(словосполученнями або реченнями), так і речення зі згорнутою структурою 

осмислюються як такі порівняно з повними реченнями або з ланкою речень, 

що перебувають у смисловому зв’язку одне з одним (у межах дискурсу)» 

[148, с. 210].  

В. Г. Гак, описуючи види предикативності висловлень французької мови, 

виділяє напівпредикативні відношення в межах конденсованих структур: 

«більш складною формою напівпредикативності є напівпредикативність, 

виражена дієприкметниками, інфінітивними зворотами, відокремленими 

і деякими іншими конструкціями. Напівпредикативні комплекси можуть бути 

трансформовані в окремі речення» [71, с. 793]. «У напівпредикативних 

комплексах відсутнє самостійне вираження категорій предикації: особи, часу, 

модальності. Ці значення встановлюються через зв’язок з основною 

предикацією речення» [там само, с. 794].  

Аналіз корпусу прикладів висловлень із СС сучасної французької 

художньої прози показав, що предикативна категорія часу може виражатися 

в інфінітивних і дієприслівникових зворотах, а категорія особи – 

в дієприкметникових та дієприслівникових зворотах: 

(40) Ayant longtemps erré comme fourvoyée la voix trouve sa place et sa 

faiblesse finale (S. Beckett, C, 29). 

(41) Après être tombée presque toute la nuit, la pluie s’était arrêtée (P. Benoît, 

CU, 12). 

(42) Confortablement installée dans un fauteuil en osier, à l’intérieur de son 

sas protégé, Éva se laissa aller à une rêverie éveillée fantastique (B. Kehrer, PA, 

405). 

Конденсація стрижневої пропозиції (après que la voix eut longtemps erré) 

прикладу (40) реалізується дієприслівниковим зворотом у минулому часі 

з інтеріоризацією номінального референта (la voix). У прикладі (41) 

денотативне ядро (après qu’elle était tombée) актуалізується у вигляді 

інфінітивної конструкції минулого часу з імплікацією прономінального 
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референта (elle), який легко експлікується адресатом, завдяки флексії жіночого 

роду при узгодженні особи з інфінітивом у минулому часі. В ініціальній 

компресивній дієприкметниковій структурі прикладу (42) особа також 

флективно виражена, що допомагає визначити стать актуалізованого 

у фінальній частині аналізованого висловлення референта (Éva). 

При компресії у висловленнях із СС дуже часто спостерігається явище 

«контамінації», тобто своєрідне «схрещування», сполучення предикативних 

елементів у висловленні. Контамінації піддаються, наприклад, повнозначні 

предикати з їхньою іменною частиною або фінітні предикати з інфінітивом. 

Характер таких відношень виражається у трансформах у вигляді висловлення 

з включеним до нього іншим висловленням. Виділяємо кілька груп 

контамінованих структур із предикатами певної семантики в межах одного 

висловлення: а) каузативні предикативні конструкції (se) faire, se laisser + 

інфінітив; б) предикати почуттєвого і фізичного сприйняття: (se) regarder, 

regretter, (se) voir, (se) écouter, (se) entendre, (se) sentir, (se) sembler тощо + 

інфінітив; в) предикати думки: penser, croire, supposer, se rappeler / se souvenir, 

se savoir тощо + інфінітив; г) перформативні дієслова: (se) dire, interdire, 

(se) proposer, ordonner тощо + de + інфінітив, assurer, avouer, affirmer, prétendre 

тощо + інфінітив; ґ) безособові (параномінальні [538, с. 125]) предикативні 

конструкції типу il faut, il suffit, il vaut mieux тощо + інфінітив, il est / c’est + 

іменна частина дієслова + de + інфінітив. Наведемо приклади: 

(43) Camille avait fait installer une douche dans son cabinet de toilette 

(M. Cardinal, S, 21). 

(44) Simon avait relevé la tête, il regardait Roger évoluer entre les tables avec 

difficulté.(F. Sagan, AVB, 27). 

(45) Il se rappelait s’être arrêté un instant аu sommet du versant pour 

reprendre un peu de souffle (J. Carrière, ÉM, 134). 

У першому висловленні із СС каузативна предикативна конструкція – 

результат компресії стрижневої поліпредикативної структури Camille avait fait 
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qu’on installât une douche; друге висловлення містить синонімічну конструкцію 

з дієсловом перцепції (regarder), яка являє собою преференціальну реалізацію 

віртуальної пропозиції il regardait Roger qui évoluait; третій приклад 

із предикатом думки у сполученні з прономінальним дієсловом в інфінітиві 

минулого часу актуалізує таку первинну пропозицію: il se rappelait qu’il s’était 

arrêté. 

Як уже зазначалося, з принципом економії тісно пов’язане поняття 

імпліцитності, або екстеріоризації «слова чи сполучення слів вербального, 

номінального, ад’єктивного, адвербіального, прономінального та іншого 

характеру» [278, с. 155], що притаманна як конденсованим, так 

і неконденсованим структурам. Імпліцитність у компресованих висловленнях 

із СС виявляється в широкому вживанні у французькій художній прозі 

еліптичних конструкцій, що визначаються в нашому дослідженні як структури 

з імплікованим номінальним / прономінальним та експлікованим, 

експліцитно-імпліцитним або повністю імплікованим вербальним 

компонентом, або ж структури з імплікованим додатком, в яких імпліковані 

компоненти виводяться адресатом асоціативно або спираючись на ко(н)текст. 

Традиційно в лінгвістичній літературі виділяються семантичний 

і синтагматичний еліпсис, або «еліпсис, пов’язаний із пам’яттю, та дискурсний 

еліпсис» [324, с. 104]. Конденсовані побудови із семантичним еліпсисом 

є конвенціональними в системі, оскільки елімінований компонент 

попереднього висловлення реконструюється завдяки ко(н)тексту, він 

закладений мовою та входить до мовної компетенції комуніканта. 

У синонімічних висловленнях із семантичним еліпсисом превалює процес 

супресії [78, с. 31] сегментів: 

(46) Ne plus penser (Ch. Léourier, LM, 88). 

У наведеній еліптичній мовленнєвій інновації із СС ініціальний сегмент 

у вигляді імпліцитних номінального та частини предикативного компонентів 

(безособова або особова конструкція) елімінується адресатом, тому що він 
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семантично надлишковий у заданій комунікативній ситуації. Стрижнева 

структура цієї преференціальної опції має приблизно такий вигляд: il faut 

ne plus penser або ж je dois ne plus penser. 

У синонімічних конструкціях із синтагматичним еліпсисом 

спостерігається тенденція до реституції (відновлення) елімінованої частини. 

Виділяємо ініціальний, медіальний та фінальний синтагматичний еліпсиси при 

СС: 

(47) Paroles vaines (J. Noli, MO, 40). 

(48) Je ne puis vous faire chaque soir le rapport détaillé de mes audiences 

de service (J. Perret, R, 40). 

(49) Je me dis : « Quitte la grand-route, pour commencer, Tartemolle. » Et je 

(San-Antonio, BTPQJVM, 179). 

У прикладі (47) синонімічної преференціальної опції елімінована 

екзистенційна конструкція відновлюється завдяки ко(н)тексту. Отже, 

стрижнева структура має такий вигляд: ce sont des paroles vaines. У ППВ (48) 

спостерігається медіальний еліпсис другої частини заперечення (прислівника 

pas [374, c. 56; 460, c. 417; 514, c. 375]), тобто часткова імплікація фінітного 

предикативного компонента, яка спричиняє зміну мовного режиму інциденції 

таких структур (фокалізацію другого елемента складного предиката). 

При цьому вихідною (первинною) синтагматичною синонімічною структурою 

є je ne puis pas vous fairе... . У монопредикативній мовленнєвій інновації 

з імплікованим предикатом (Et je) прикладу (49) завдяки претексту приблизно 

відновлюється фінальний елімінований сегмент quitte la grand-route 

або ж le fais. 

Французький учений П. Шародо, який вивчав функціональні особливості 

трансформації мовних одиниць, виділив експлікативну та імітативну функції 

перифразування [564, с. 490]. Аналіз корпусу прикладів із СС дає змогу 

зробити висновок, що експлікативна функція характерна для структур із 

розширенням, а імітативна – для конденсованих конструкцій. При породженні 
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мовленнєвої інновації із СС у першому випадку відбувається експлікація 

(пояснення) стрижневої (системної) структури, а в другому – її звужена 

імітація залежно від умов ко(н)тексту та інтенції мовця. 

Прагнення суб’єкта мовлення до економії мовних засобів для актуалізації 

своєї думки найбільш яскраво виявлене у висловленнях із подвійною, 

потрійною (та більше) синонімією, тобто полісинонімією, наприклад: 

(50) Tout semblait avoir commencé depuis qu’il se trouvait ici et qu’il 

entendait les garçons parler de leurs histoires de femmes (J. Green, M, 162). 

(51) Finalement, considérant que c’était le vœu général, il s’arrêta net 

et posant sa trompette par terre, il sourit en regardant Reeves (J.-E. Chabrier, 

AETB, 107). 

У ППВ (50) спостерігається подвійне звуження, тобто мовленнєва імітація 

ініціальної стрижневої структури il semblait que tout eût commencé у вигляді 

контамінованої синонімічної синтагми із семантичними відношеннями 

ймовірності та з дієсловом почуттєвої перцепції (sembler); а також звуження 

денотативного ядра il entendait les garçons qui parlaient…, що актуалізується 

у вигляді частини поліпредикативної побудови з дієсловом фізичної перцепції 

(entendre) та з експлікативним семантичним значенням. У прикладі (51) наявна 

потрійна синонімізація: ініціальна первинна поліпредикативна 

складнопідрядна пропозиція (comme il considérait que c’était le vœu général або 

il considérait que c’était le vœu général, donc...) актуалізується у вигляді 

преференціальної дієприкметникової конструкції з причинно-наслідковим 

семантичним значенням considérant que c’était le vœu général; друга 

дієприслівникова побудова з темпоральними семантичним значенням 

послідовності подій posant sa trompette par terre являє собою мовленнєву 

інновацію-трансформ деномінативного центру в минулому часі après qu’il eut 

posé sa trompette par terre; фінальний дієприслівниковий зворот en regardant 

Reeves презентує в мовленні стрижневу структуру-підрядну пропозицію après 

qu’il eut regardé Reeves із темпоральним значенням послідовності подій. 
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У процесі аналізу синтаксичних синонімів виявлені конструкції, у яких 

експлікативна й імітативна функції перифразування здійснюються на рівні 

одного висловлення, що доводить факт взаємовідношення та 

взаємообумовленості розширення і конденсації: 

(52) Je traînais sans savoir combien de temps ça allait pouvoir durer 

(C. Gallay, D, 100). 

У поданій поліпредикативній конструкції спостерігається подвійна 

синонімізація: інфінітивне звуження ініціальної первинної структури (sans que 

je susse...) та розширення футуральної стрижневої структури (ça pourrait durer) 

десемантизованим предикатом aller, несумісним із семантичною валентністю 

дієслова pouvoir. При цьому в першому актуалізованому трансформі 

мовленнєвий режим інциденції залишається незмінним (фокалізація предиката 

savoir), а у фінальному – екстеріоризується та акцентується предикат aller. 

В аналізованих творах трапляється подвійне звуження всередині однієї 

синтагми, тобто подвійна синтагматична синонімізація: 

(53) Avant de faire parler de nous, on doit être fin prêt (J.-P. Imbrohoris, 

MF, 96). 

Стрижнева структура цього ППВ із темпоральними семантичними 

відношеннями послідовності подій (avant qu’on fasse qu’on parle de nous) 

зазнає подвійного звуження: інфінітивна конструкція з темпоральним 

прийменниковим стимулятором avant + каузативна преференціальна опція 

(faire + інфінітив) без зміни мовного режиму інциденції. 

У деяких випадках відбувається подвійна синтагматична синонімізація 

через розширення і звуження, тобто кумуляція цих двох феноменів в одній 

синтагмі: 

(54) C’est en se renonçant que toute vertu se parachève (А. Gide, NT, 188). 

При актуалізації первинної темпоральної структури (quand on se renonce) 

наведеного прикладу з подвійною синтагматичною синонімією відбувається 

розширення презентативом, або «розколотою структурою» (c’est...que) 
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[493, c. 117; 501, c. 46; 533, c. 157], та звуження дієприслівниковим зворотом 

(en se renonçant), що свідчить про взаємопроникнення та перехрещення 

розширення і компресії в межах однієї синтаксичної конструкції. 

У французькій художній літературі ХХ – початку ХХІ століть іноді 

трапляється кількісно рівнокомпонентне представлення первинної структури, 

що також виконує імітативну функцію в мовленні. Актуалізація комунікантом 

кількісно еквівалентної та семантично близької преференціальної опції ще раз 

доводить ко(н)текстуально-інтенціональний характер СС, тобто прагнення 

суб’єкта мовлення обрати пертинентну для певної комунікативній ситуації 

синонімічну структуру, наприклад: 

(55) Et Lucienne n’est pas seule à m’avoir dit du mal de Jean (C. Chonez, 

A, 173). 

У цитованому ППВ iз СС на рівні синтагми актуалізована синтаксична 

опція у вигляді інфінітивної конструкції минулого часу, яка вводиться 

прийменником à, становить трансформ віртуальної підрядної відносної 

пропозиції qui m’a dit du mal de Jean, еквівалентної перифрастичній 

суб’єктивемі за кількістю компонентів. У такому разі при спіральних 

відношеннях між віртуальними трансформами стрижневої структури в межах 

поля емерджентних значень відбувається представлення останньої меншою 

(звуженою) у семантичному і кількісно рівною (зі скороченням на лексичному 

рівні (qui→à)) у синтаксичному планах преференціальною побудовою. 

Проведене вище дослідження МПВ та ППВ із СС дозволяє побудувати 

повну структурно-семантичну класифікацію таких конструкцій 

у французькому художньому дискурсі ХХ – початку ХХІ століть.  

 

1.8 Типологія висловлень із синтаксичною синонімією 

 

У багатьох лінгвістичних дослідженнях із СС типології синонімічних 

конструкцій будуються на основі типізованих структурних схем висловлення, 
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не враховуючи теорію ментального кінетизму та дихотомії мова – мовлення, 

що інтегруються в мовно-мовленнєвий акт, у якому реалізуються 

різноструктурні мовленнєві інновації-мікрополя віртуальних синонімічних 

рядів, усередині яких і між якими встановлюються певні 

семантико-прагматичні відношення. Р. О. Якобсон зазначає, що синтаксичні 

структури містять матриці, які заповнюються певним набором слів 

[363, с. 135], тобто оптимальне функціонування синтаксичного ярусу 

ґрунтується на застосуванні типізованих структурних схем зв’язування слів 

для формування смислу у вигляді конструкцій. «Структурний каркас» 

висловлення, згідно з Г. Г. Почепцовим, cкладається з конструктивно 

значущих елементів, які утворюють ядро висловлення, і конструктивно 

незначущих компонентів. Конструктивна значущість, на думку лінгвіста, це 

«роль певного елемента у формуванні відповідної одиниці більш високого 

рівня» [266, с. 117].  

Кожний етап каузації мовно-мовленнєвого акту характеризується 

певними взаємовідношеннями «плану змісту» і «плану вираження» мовних 

знаків. На рівні МПВ і ППВ такі відношення найбільш складні, оскільки 

в кожному висловленні концентруються взаємозв’язки між позначувальним 

і позначуваним нижчих ієрархічних (словотвірного, морфологічного (або 

лексичного)) ярусів. «Синтаксичний рівень немовби вбирає в собі всі риси 

розташованих нижче рівнів, переробляючи їх, систематизуючи їх в одному 

цілісному вираженні» [73, с. 219]. Ці рівні характеризуються семантичною 

«неоднорідністю», «нерівноцінністю», вони виконують різні функції 

і займають різне місце в синтаксичній системі. 

Така ієрархічна організація синонімічних відношень обумовила існування 

багатьох класифікацій складних мовно-мовленнєвих знаків із СС.  

Деякі науковці, які досліджують СС, уважають синонімічними 

однорівневі синтаксичні конструкції: словосполучення ‒ словосполучення, 
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просте / складне висловлення ‒ просте / складне висловлення [116, с. 172; 

139, с. 117]. 

Більшість вітчизняних і зарубіжних мовознавців визнають різнорівневу 

синонімію. «Однією з найважливіших ознак будь-якої мови, що визначають 

можливості висловити ту саму думку різними засобами і при цьому передати 

різноманітні індивідуальні відтінки, є змога вибирати слова, форми або 

конструкції, що обумовлено наявністю в мові кількох паралельних форм як 

у синтаксисі, так і в морфології, та змога використовувати для вираження ці 

паралельні форми, вилучаючи їх одночасно з різних ярусів мови» [551, с. 11]. 

В. І. Кононенко зазначає: «Не погоджуючись з ідеєю замкненості та 

ізольованості кожного синтаксичного рівня, враховуючи реальні 

семантико-синтаксичні зв’язки між елементами різних рівнів (наприклад, між 

реченнями (у нашому дослідженні – висловленнями – А. Л.) 

з дієприкметниковими зворотами і підрядними частинами), визнаємо 

можливість синонімічних зв’язків між ними на основі спільних синтаксичних 

функцій, граматичних позицій» [146, с. 45]. «Синтаксична синонімія охоплює 

різні типи речень, різні типи вираження головних і другорядних речень, різні 

способи зв’язку між ними, а також словосполучення» [там само, с. 49]. 

О. В. Гулига пропонує «розглядати особливий тип синтаксичних синонімів, 

а саме функціональні синоніми, що тлумачаться як різноструктурні одиниці як 

одного, так і різних рівнів, що відрізняються своїми граматичними значеннями 

й обсягом лексичних значень, хоча й максимально збігаються за лексичним 

наповненням та виконують функції члена речення однорідні щодо 

підпорядкувальної частини речення або головного речення» [88, с. 1103]. 

К. Бюлер розрізняє такі рівні СС: слово – речення – складнопідрядне 

речення, – що дозволяє мовцю використовувати різні структури для вираження 

одного ідентичних явищ об’єктивної реальності. Така спільність обумовлена 

можливістю назвати словом (словосполученням) той самий факт дійсності 

і представити його в реченні [385, с. 258]. Є. І. Шендельс виділяє синонімічні 
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моделі словосполучень і речень, підкреслюючи, що кожний вид підрядних 

речень пов’язаний із синонімічним йому дієприкметниковим зворотом 

[345, с. 71]. О. Є. Козлова наводить таку класифікацію міжрівневих синонімів: 

1) синонімія афіксальних і лексичних засобів; 2) синонімія граматичних форм 

і словосполучень; 3) синонімія граматичних форм і підрядних речень. 

При цьому, на думку вченої, міжрівневі синоніми практично не бувають 

«дублетними»: кожний із них виражає майже однакове значення по-своєму 

[141, с. 172].  

У деяких зарубіжних лінгвістичних дослідженнях різнорівнева синонімія 

визначається як «міжкодова»: синонімічний паралелізм між двома кодами 

стосується або моновербальних (слів), або полівербальних (словосполучень, 

МПВ і ППВ) мовно-мовленнєвих знаків, де можлива будь-яка комбінація: 

моновербальний знак / моновербальний знак; моновербальний знак / 

полівербальний знак, полівербальний знак / полівербальний знак [391, с. 30]. 

Л. Ю. Максимов розробляє докладнішу й ширшу класифікацію СС: 

– синонімічні моделі словосполучень усередині елементарного речення; 

– синонімічні моделі елементарних речень; 

– синонімічні моделі синтаксичних одиниць у складі складного 

й ускладненого речення; 

– синонімія підрядних речень; 

– синонімічні моделі цільних складних речень або більш ускладнених 

синтаксичних утворень.  

Синонімію відокремлених зворотів і підрядних речень, 

прийменниково-відмінкових конструкцій і підрядних речень учений відносить 

до синонімічних конструкцій різних рівнів [208, с. 6]. 

У сучасному вітчизняному мовознавстві виділяють та класифікують 

синонімічні пари (паралелі) у складному та простому ускладненому реченнях 

[330, с. 125–126]: 
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1. Складнопідрядне речення з підрядним присубстантивним і просте 

речення, ускладнене дієприкметниковим зворотом або відокремленим 

неузгодженим означенням, вираженим іменниками в непрямих відмінках 

з прийменниками або без них;  

2. Складнопідрядні речення з підрядним часу, що виражають одночасність 

дій (процесів, явищ), і просте речення, ускладнене дієприслівниковим 

зворотом; 

3. Складнопідрядне речення з підрядним присубстантивним і просте 

речення, ускладнене відокремленою прикладкою;  

4. Складнопідрядне речення з підрядним умови і просте речення, 

ускладнене дієприкметниковим зворотом;  

5. Синонімія простих, ускладнених відокремленими додатками, 

і складнопідрядних і / або складносурядних / безсполучникових речень. 

Спираючись на доробки вітчизняних і зарубіжних лінгвістів та аналіз 

корпусу прикладів із сучасної французької художньої прози пропонуємо таку 

структурно-семантичну класифікацію МПВ та ППВ із СС: 

1. Синтагматична СС або СС на рівні висловлення у МПВ, ускладнених 

дієприкметниковими або дієприслівниковими зворотами: 

а) зі звуженням стрижневої монопредикативної структури 

з дієприкметниковою, дієприслівниковою, номінальною, прономінальною, 

нумеральною, вербальною, прикметниковою та прислівниковою головними 

лексемами; 

б) із вербальним розширенням стрижневої монопредикативної структури. 

2. Синтагматична СС або СС на рівні висловлення неускладнених 

дієприкметниковими / дієприслівниковими зворотами МПВ: 

а) зі звуженням стрижневої синтагми або моно- чи поліпредикативної 

пропозиції та з вербальною, номінальною, займенниковою, нумеральною, 

ад’єктивною, адвербіальною, дієприкметниковою та дієприслівниковою 

ядерними лексемами; 
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б) із вербальним, номінальним, нумеральним, займенниковим, 

прикметниковим та прислівниковим розширенням первинної синтагми або 

монопредикативної структури; 

в) із кількісною рівнокомпонентністю елементів синтагм і висловлень. 

3. Синтагматична СС, СС на рівні матричного [468, c. 9], підрядного, 

частини безсполучникового та цілого висловлень у ППВ: 

а) зі звуженням моно- або поліпредикативної стрижневої структури 

та з номінальною, прономінальною, нумеральною, вербальною, 

прикметниковою, дієприкметниковою, дієприслівниковою та прислівниковою 

головними лексемами; 

б) із номінальним, вербальним, займенниковим, прикметниковим та 

прислівниковим розширенням первинної синтагматичної, моно- або 

поліпредикативної структури; 

в) із кількісною рівнокомпонентністю складників синтагм і висловлень. 

4. Полісинонімія на рівні синтагми та висловлення в монопредикативних 

конструкціях, ускладнених та неускладнених дієприкметниковим / 

дієприслівниковим зворотами, які актуалізують моно- або поліпредикативне 

денотативне ядро з відношеннями: звуження (звуження + звуження, 

звуження + розширення) + звуження, звуження (звуження + звуження, 

звуження + розширення) + розширення, розширення + розширення, звуження 

(розширення) + кількісна рівнокомпонентність. 

5. Полісинонімія на рівні синтагми, матричного, підрядного, частини 

безсполучникового та цілого висловлень з актуалізацією первинних синтагми, 

моно- та поліпредикативної пропозицій у ППВ, ускладнених і неускладених 

дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, зі звуженням + 

розширенням, звуженням + звуженням, розширенням + розширенням, 

звуженням + кількісною рівнокомпонентністю, розширенням + кількісною 

рівнокомпонентністю; звуженням + розширенням + звуженням (+ звуженням), 

звуженням + звуженням + розширенням (+ звуженням) та (рідше) 
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звуженням + звуженням + звуженням (+ звуженням) та звуженням + 

розширенням + звуженням (+ звуженням / розширенням) + кількісною 

рівнокомпонентністю. 

Проілюструємо сказане вище такими прикладами: 

(56) Ne songeant pas à réclamer son reste, le petit cavalier obéit (P. Benoît, 

CU, 22). 

У наведеному МПВ, ускладненому дієприкметниковим зворотом 

ne songeant pas à réclamer son reste, спостерігається звуження віртуальної 

монопредикативної стрижневої структури із семантичним причинно-

наслідковим значенням comme il ne songeait pas à réclamer son reste (або il ne 

songeait pas à réclamer son reste, donc...) зі збереженням мовного режиму 

інциденції (із фокалізацією інфінітивного звороту réclamer son reste). 

(57) Ses chances vont diminuant (P. Boulle, ÉD, 129). 

У цьому синонімічному МПВ відбувається розширення 

десемантизованим предикативним компонентом aller у теперішньому часі 

стрижневого монопредикативного денотативного ядра ses chances diminuent зі 

зміною режиму інциденції (фокалізацією нового ко(н)текстуального 

референта-дієслова aller). 

(58) Argumenter ne servait à rien pour l’instant (L. Gardel, FS, 137). 

Подана монопредикативна структура з інфінітивом-підметом, 

неускладнена дієприкметниковим / дієприслівниковим зворотами, 

характеризується мовленнєвим звуженням (у вигляді ключової лексеми 

argumenter) стрижневої підрядної пропозиції із семантичним значенням 

умовності (si on argumentait ça / сelа…) зі збереженням режиму інциденції 

(фокалізацією предиката аrgumenter). 

(59) Il ne doit pas subsister une seule de ces horreurs de laboratoire sur notre 

planète (B. Werber, ТH, 664). 

Така монопредикативна мовленнєва інновація з ініціальною безособовою 

конструкцією (il ne doit pas subsister) становить ко(н)текстуально адекватний 
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прономінально розширений трансформ монопредикативного денотативного 

ядра, що має такий вигляд: une seule de ces horreurs de laboratoire ne doit pas 

subsister sur notre planète. При цьому в мовленні спостерігається збереження 

мовного режиму інциденції (фокалізація головної предикативної лексеми 

subsister). 

(60) Il fut recalé (J. Littell, B, 120). 

Наведене пасивізоване МПВ є актуалізованим ко(н)текстуально 

пертинентним кількісно рівнокомпонентним трансформом мікрополя 

монопредикативної стрижневої пропозиції з невизначеним активним 

суб’єктом дії: on le recala = il fut recalé. Мовний режим інциденції 

в аналізованій суб’єктивемі залишається незмінний (фокалізація 

дієприкметника минулого часу recalé). 

(61) Après s’être mouché, l’officier de police fit l’appel (H. Troyat, M, 35). 

Цей приклад становить поліпредикативну побудову зі звуженим 

трансформом-ініціальною синтагмою з темпоральними відношеннями 

послідовності дій без зміни мовного режиму інциденції (фокалізацією 

предиката), що в мові представлена такою пропозитивною стрижневою 

структурою: après qu’il / l’officier de police se fut mouché. 

(62) Ce fut vers cette époque qu’elle commença à visiter assez régulièrement 

la mère de Paul (J. Freustié, MA, 26). 

У поданому ППВ ініціальне розширення стрижневої монопредикативної 

пропозиції elle commença à visiter assez régulièrement la mère de Paul vers cette 

époque відбувається завдяки «розколотій структурі», тобто видільному 

предикатно-прономінальному звороту c’est…que, який фокалізує Ссir 

(обставинний додаток) vers cette époque.  

(63) Ce n’était pas le genre de femmes à tendre des pièges de cette sorte 

(F. Sagan, AVB, 20). 

У ППВ (63) із СС наявна кількісна рівнокомпонентність стрижневої 

підрядної пропозиції і преференціальної структури (qui tendait = à tendre) 
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зі збереженням мовного режиму інциденції (фокалізацією предикативної 

ключової лексеми tendre). 

(64) J’eus l’impression affreuse d’être regardé par un être d’un autre monde, 

par un spectre, un mort ou un dieu (R. Barjavel, VI, 109). 

У цій монопредикативній структурі, неускладненій дієприкметниковим 

або дієприслівниковим зворотами, спостерігається полісинонімія на рівні 

висловлення: звуження + розширення-пасивізація поліпредикативного 

денотативного ядра j’eus l’impression affreuse qu’un être d’un autre monde, 

un spectre, un mort ou un dieu me regardait. При актуалізації аналізованої 

суб’єктивеми мовний режим інциденції не змінюється, тобто фокалізується 

інфінітивна пасивна конструкція (être regardé). 

(65) Une fois dans la rue, elle se sentit un peu soulagée (B. Clavel, 

CQVVM, 77). 

У такому прикладі неускладненого МПВ синтаксична полісинонімія 

також функціонує на рівні висловлення: звуження ініціальної синтагми 

(з адвербіалізованим субстантивом (une fois) та з головною номінальною 

лексемою (la rue)) + звуження фінальної синтагми (із предикатом почуттєвої 

перцепції (se sentir)) зі збереженням мовного режиму інциденції. Стрижневі 

структури актуалізованих синонімічних конструкцій мають такий вигляд: 

une fois qu’elle eut été dans la rue та elle sentit qu’elle fut un peu soulagée. 

(66) Se jugeant opportun, le silence se glissa dans la chambre (J. Perret, 

R, 16). 

У наведеному МПВ, ускладненому дієприкметниковим зворотом, наявна 

полісинонімія на рівні ініціальної синтагми зі звуженням + звуженням 

поліпредикативного деномінативного центру (comme il jugeait qu’il était 

opportun) та із семантичними причинними й експлікативними відношеннями 

без зміни мовного режиму інциденції (фокалізацією іменної частини 

присудка-дієслова почуттєвої перцепції opportun). 
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(67) Son silence m’a fait regretter de lui avoir posé cette question 

(F. Beigbeder, 152, ADTA). 

Цитоване ППВ є прикладом подвійного ко(н)текстуального звуження 

(подвійної синонімізації на рівні висловлення) у вигляді каузативної структури 

faire + Inf та контамінованої побудови предикат перцепції + Inf p (інфінітив 

минулого часу) у межах двох ФСМ: son silence a fait que je regrettasse (перша 

превинна синтагма); que je lui eûsse posé... (друга первинна синтагма). 

При цьому в мовленні спостерігається подвійна імплікація прономінального 

референта (je) без зміни мовного режиму інциденції (фокалізація предикатів 

regretter та poser). 

(68) Accrochée à un fil, elle éclairait la table sans rien éclairer de son visage 

(C. Gallay, D, 282). 

Приклад (68) становить полісинонімічне ППВ, ускладнене ініціальним 

дієприкметниковим зворотом у вигляді актуалізованої звуженої 

преференціальної опції-трансформу віртуальної стрижневої 

монопредикативної конструкції з темпоральними семантичними 

відношеннями одночасності подій elle était accrochée à un fil et... . Фінальна 

синтагма sans rien éclairer також є звуженою інфінітивною перифразою 

стрижневої структури sans qu’elle rien éclairât. У досліджуваній мовленнєвій 

інновації режим інциденції в обох синтагмах аналогічний до механізму 

інциденції відповідних денотативних ядер. 

Докладно виявлені структурні типи СС у МПВ та ППВ, ускладнених 

і неускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим зворотами, з різними 

головними лексемами, а також частотність зустрічальності тих чи інших 

конструкцій у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть будуть 

проаналізовані в третьому та четвертому розділах пропонованої дисертації.  

Інтерфрастична СС не розглядається в цій науковій роботі, оскільки 

в такому разі йдеться про синонімічні відношення між структурами з тривалою 

паузацією (крапкою) в процесі каузації мовно-мовленнєвого акту на осі 
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оперативного часу кінетизму думки, що розширює коло вивчення СС, 

тому що при дослідженні транспредикативної синонімії до синонімічних 

побудов доцільно віднести приєднувальні, квазіприєднувальні, парцельовані 

тощо конструкції, процеси феноменологічної реконструкції та трансформації 

яких та семантико-прагматичні і структурні відношення між якими 

потребують окремого комплексного аналізу. 

 

Висновки до розділу І 

 

1. Синтаксичні синоніми формуються в просторі оперативного часу 

поетапної каузації мовно-мовленнєвого акту: розумові операції → мова → 

мовлення у вигляді складних мовних знаків (синтагм і пропозицій), або 

феноменологічно реконструйованих потенційних моделей, систематизовано 

представлених у мові. На етапі раннього усвідомлення мовцем буття та його 

структур і категорій (діалектичний рух думки від загального до окремого) 

відбувається їхня феноменологічна деструкція та реконструкція, у результаті 

якої створюється первинна (стрижнева) синтагма / пропозиція з певним 

змістом, в основі побудови якої лежать глибинні сублінгвістичні схеми, тобто 

мінімальні одиниці ментальної інформації. На етапі пізнішого усвідомлення 

(діалектичний рух думки від окремого до загального) шляхом трансформації 

первинної структури створюються вторинні структури-члени синонімічного 

ряду з відмінним семасіологічним (сигніфікативним) значенням, але зі схожим 

денотативним значенням, серед яких комунікант обирає преференціальну для 

певного ко(н)тексту конструкцію. Отже, між первинним лінгвістичним знаком 

і його синонімічними варіантами виникає асиметрія семасіологічних значень, 

яка актуалізується в мовленні синтагмою / висловленням з асиметрією 

сигніфікативного і денотативного значень. 

2. При синтаксичній синонімії встановлюються відношення різної 

номінації синонімічними побудовами «комплексу референтів» стрижневої 
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структури. Референціальні відношення в моно- та поліпредикативних 

висловленнях із синтаксичною синонімією тісно пов’язані з режимом 

інциденції. Інцидентна співвіднесеність складників синтагм і висловлень при 

синтаксичній синонімії має характер системних операцій, які повторюються 

щоразу під час породження мовно-мовленнєвого акту. У процесі актуалізації 

«комплексу референтів» при синтаксичній синонімії в моно- та 

поліпредикативних висловленнях спостерігається збереження (експлікація та 

фокалізація ідентичних зі стрижневою структурою референтів: семантичне 

ядро = синтаксичне ядро) або «порушення» (імплікація певних складників 

первинної структури та актуалізація і / або фокалізація нових референтів: 

семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро) мовного режиму інциденції. 

3. У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту при першому 

формальному перехваті (зупинці) руху думки на осі оперативного часу 

формуються прості мовні знаки (слова), синонімічні відношення між якими 

реалізуються у вигляді лексичної синонімії. При другому перехваті 

відбувається інтеграція слів у синтагми, тобто фомується синтаксична 

синонімія рівня синтагми. Синтаксична синонімія на рівні висловлення 

будується під час третього (фразового) формального перехвату руху думки, 

який сполучає синтагми. Лексико-синтаксична синонімія створюється тільки 

за умови переходу лексичної синонімії в синонімію синтагми / висловлення. 

У дисертації виділено абсолютну лексичну синонімію та часткові 

(ко(н)текстуальні) лексичну, лексико-синтаксичну та синтаксичну синонімії. 

Абсолютна синонімія виявляється тільки на рівні лексичних одиниць 

і характеризується симетрією сигніфікативного і денотативного значень 

мовно-мовленнєвого знаку. Наявність абсолютної синонімії неможлива 

в синтагмах та висловленнях, оскільки при синтаксичній синонімії 

актуалізується комплекс віртуальних референтів з імплікацією та фокалізацією 

певних елементів зі збереженням семантичного континууму між стрижневою 

і преференціальною структурами.  
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4. Взаємозв’язки між полісемією і синонімією на рівні окремих лексем 

та синтаксичних структур обумовлюються ко(н)текстом. При 

лексико-синтаксичній синонімії полісемічний простий мовно-мовленнєвий 

знак виступає в одному значенні в близькій за структурними ознаками 

синонімічній синтаксичній конструкції. Зі свого боку, лексико-синтаксична 

синонімія входить до узагальненої котекстуально-контексутальної полісемії. 

Таким чином, при лексико-синтаксичній синонімії спостерігається дворівнева 

ієрархія полісемій. При синтаксичній синонімії полісемічні відношення 

виявляються на рівні котектуально-контексуальної полісемії, тобто вживання 

синонімічних синтагм і висловлень у різних комунікативних ситуаціях. Отже, 

будь-яка синонімічна структура набуває різноманітних 

семантико-прагматичних значень у глобальному ко(н)тексті, тобто всі моно- та 

поліпредикативні висловлення з лексико-синтаксичною та синтаксичною 

синонімією становлять котекстуально-контекстуальні полісемічні одиниці. 

5. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною синонімією 

реалізуються спонтанно у вигляді мовленнєвих інновацій у процесі 

креативно-творчої діяльності комуніканта в просторі оперативного часу на 

кінцевому етапі продукування мовно-мовленнєвого акту. При актуалізації 

синонімічних конструкцій виникають емерджентні (незапрограмовані) 

ко(н)текстуальні значення. У структурно-семантичному континуумі поля 

емерджентності, у якому виявляється варіативний потенціал системної 

стрижневої одиниці, згідно з інтенцією суб’єкта мовлення, ко(н)текстуально 

преференціальна конструкція займає центральну позицію, тоді як інші 

вторинні різноструктурні синонімічні побудови розташовані з обох боків на 

різній відстані від преференціальної опції, залежно від ступеня 

семантико-прагматичної та синтаксичної схожості. На фінальному етапі 

каузації мовно-мовленнєвого акту може відбутися зміна комунікантом 

синонімічної преференціальної опції залежно від умов ко(н)тексту. 
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6. На осі оперативного часу руху думки в процесі трансформації 

системної (мовної) стрижневої структури формуються два типи синонімічних 

конструкцій: однобазові (з одним трансформаційним термінальним 

ланцюжком) та двобазові (з двома та більше термінальними ланцюжками) 

трансформи. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною 

синонімією становлять мовленнєві інновації з одно- та двобазовою 

трансформацією; висловлення з лексико-синтаксичною синонімією 

є однобазовими перифразами, оскільки під час формування таких структур 

відбуваються зміни в лексичному складі та режимі комплементарності. Таким 

чином, між синтаксичною синонімією і перифразою, яка включає різні види 

мовленнєвих інновацій-результатів віртуальних процесів трансформації, 

встановлюються родо-видові відношення. 

7. Синтаксичні та семантико-прагматичні взаємозв’язки позначувальних 

у межах синонімічних синтагм і висловлень виявляються в наявності 

синонімічних дериваційних дерев: кожне елементарне дерево має один 

лист-позицію головної (ядерної) лексеми (субстантив, предикат, 

дієприкметниковий / дієприслівниковий звороти, прикметник, займенник, 

нумеральний компонент і прислівник); для кожної синтаксичної опції властива 

певна модель синонімічного дерева (зі структурно та / або функціонально 

подібною ядерною лексемою) (інфінітивні, безособові, номінальні тощо 

конструкції); лексеми, які виконують транспредикативні функції (стимулятори 

ідентифікації референта), становлять залежні компоненти головних чи 

периферійних елементів (аргументів головних лексем); кожний із реалізованих 

аргументів головної лексеми розташований на окремій позиції. Не всі 

синтаксичні побудови з подібними у структурному і семантичному планах 

складниками мають однакові моделі, оскільки біфуркація дерев залежить від 

кількості та компонування лексем в актуалізованій синонімічній опції. 

Аграматизовані неконвенціональні в мові та мовленні перифрази мають 
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деревоподібну структуру, специфічну для кожної конкретної синонімічної 

конструкції. 

8. Синтаксична синонімія формується в межах 

функціонально-семантичного макрополя, яке містить мікрополе стрижневої 

структури і мікрополя синонімічних трансформів. Залежно від природи 

головної лексеми кожного члена синонімічного ряду виділено такі 

категоріальні типи мікрополів: процесуальні або результативні (з головною 

лексемою дієсловом або дієприслівником), предметні (з ядерним 

словом-субстантивом / займенником / числівником), 

непроцесуально-(нерезультативно-) ознакові (з ключовою 

лексемою-прикметником або дієприкметником з атрибутивною функцією) та 

процесуально- (або результативно-) ознакові (з ключовою адвербіальною 

лексемою або дієприкметником з адвербіальною функцією). 

У функціонально-семантичному макрополі синтаксичної синонімії виявлено 

різноструктурні мікрополя стрижневої, приблизної, тієї, що наближається, 

близької, подібної і адекватної синонімічних побудов, між якими 

спостерігаються різні ступені перехрещення семантико-прагматичних значень. 

Функціональною домінантою синонімічного ряду є мовленнєва інновація, 

актуалізована в певному ко(н)тексті у вигляді преференціальних синтагми або 

висловлення з причинно-наслідковими, умовними, темпоральними тощо 

семантичними відношеннями, залежно від інтенції мовця. Усі інші члени 

синонімічного ряду становлять потенційні домінанти, що реалізуються 

в різних комунікативних ситуаціях.  

9. У процесі каузації мовно-мовленнєвого акту відбуваються взаємодія 

і переплетення двох протилежних тенденцій: конденсації та розширення 

синтаксичних структур. У деяких випадках спостерігається кількісно 

рівнокомпонентне синонімічне представлення стрижневої структури. 

Для конструкцій із синтаксичною синонімією найбільш характерними 

є адвербіальне, прономінальне та предикативне (активно- і пасивно-дієслівне) 
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розширення. При конденсації часто відбувається сполучення предикативних 

елементів у висловленні (контамінація). Серед контамінованих синонімічних 

структур у дисертації виділено: а) каузативні предикативні конструкції; 

б) предикати почуттєвого і фізичного сприйняття + інфінітив; в) предикати 

думки + інфінітив; г) перформативні дієслова + інфінітив; д) безособові 

предикати та предикативні конструкції + інфінітив. У конденсованих 

висловленнях широко вживаються еліптичні конструкції – структури 

з імплікованим номінальним, експлікованим (або частково чи повністю 

імплікованим) вербальним компонентом або з імплікованим додатком, в яких 

інтеріоризовані сегменти виводяться адресатом асоціативно або спираючись 

на ко(н)текст. У дослідженні виокремлено синонімічні конструкції 

з ініціальним семантичним еліпсисом (із тенденцією до елімінації 

компонентів) та з ініціальним, медіальним і фінальним синтагматичним 

еліпсисом (із тенденцією до відновлення елімінованого компонента). 

У багатьох моно- та поліпредикативних конструкціях із синтаксичною 

синонімією спостерігається полісинонімізація на рівні однієї синтагми або 

висловлення. 

10. Комплексний аналіз корпусу прикладів із французької художньої 

прози ХХ – початку ХХІ століть з позицій семіозису та феноменології 

дозволив побудувати структурно-семантичну типологію моно- та 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією: 1) синтагматична 

синтаксична синонімія / синтаксична синонімія на рівні висловлення 

в монопредикативних висловленнях, ускладнених дієприслівниковими або 

дієприкметниковими зворотами: а) зі звуженням стрижневої 

монопредикативної структури з дієприкметниковими, дієприслівниковими, 

номінальними, прономінальними, нумеральними, вербальними, 

прикметниковими та прислівниковими головними лексемами; б) із вербальним 

розширенням монопредикативного денотативного ядра; 2) синтагматична 

синтаксична синонімія або синтаксична синонімія на рівні висловлення 
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в неускладнених дієприслівниковими / дієприкметниковими зворотами 

монопредикативних висловленнях: а) зі звуженням стрижневої моно- або 

поліпредикативної структури та з вербальними, номінальними, 

займенниковими, нумеральними, ад’єктивними, адвербіальними, 

дієприкметниковими та дієприслівниковими ядерними лексемами; б) із 

вербальним, номінальним, нумеральним, займенниковим, прикметниковим та 

прислівниковим розширенням первинної монопредикативної структури; в) із 

кількісною рівнокомпонентністю елементів синтагм та висловлень; 

3) синтаксична синонімія у ППВ на рівні синтагми, матричного, підрядного, 

частини безсполучникового або цілого висловлень: а) зі звуженням моно- або 

поліпредикативної стрижневої структури та з номінальними, 

прономінальними, нумеральними, вербальними, прикметниковими, 

дієприкметниковими, дієприслівниковими та прислівниковими головними 

лексемами; б) із номінальним, вербальним, займенниковим, прикметниковим 

і прислівниковим розширенням первинної синтагми, моно- або 

поліпредикативної структури; в) із кількісною рівнокомпонентністю 

складників синтагм і висловлень; 4) полісинонімія на рівні синтагми або 

висловлення в монопредикативних висловленнях, ускладнених та 

неускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим 

зворотами-трансформами моно- або поліпредикативної стрижневої структури 

з відношеннями: звуження (звуження + звуження, звуження + розширення) + 

звуження, звуження (звуження + звуження, звуження + розширення) + 

розширення, розширення + розширення, звуження + кількісна 

рівнокомпонентність, розширення + кількісна рівнокомпонентність; 

5) полісинонімія на рівні синтагми, матричного, підрядного, частини 

безсполучникового або цілого висловлення в поліпредикативних, ускладнених 

та неускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим зворотами 

висловленнях, зі звуженням + розширенням, звуженням + звуженням, 

розширенням + розширенням, звуженням + кількісною рівнокомпонентністю, 
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розширенням + кількісною рівнокомпонентністю; звуженням + розширенням + 

звуженням (+ звуженням), звуженням + звуженням + розширенням 

(+ звуженням) та (рідше) звуженням + звуженням + звуженням (+ звуженням) 

та звуженням + розширенням + звуженням (+ звуженням / розширенням) + 

кількісною рівнокомпонентністю. 

Основні положення розділу висвітлено у восьми публікаціях автора 

[168; 169; 170; 171; 172; 176; 177; 178]. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СИНТАКСИЧНОЇ 

СИНОНІМІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ – ПОЧАТКУ 

ХХІ СТОЛІТЬ 

 

Загальнонаукове методичне підґрунтя дослідження формування та 

актуалізації моно- і поліпредикативних структур із СС становлять ідеї та 

концепції Ґ. Ґійома [79; 433; 434; 435], Р. Валена [537; 538; 539; 540], 

М. Валетта [535; 536], Л. М. Мінкіна [216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 

224; 225; 480], Є. А. Реферовської [273], Л. М. Скреліної [293; 294] та ін., 

оскільки вони спрямовані на вивчення процесу каузації мовно-мовленнєвих 

знаків у темпоральному просторі кінетизму думки та операцій 

феноменологічної побудови в мові первинних та вторинних синтагм 

і пропозицій-результату лінгвокреативної діяльності мовця, що виявляється 

у творчій трансформації лінгвістичних одиниць, тобто актуалізації нових 

типологічних рис (узуалізації) у локальних мовленнєвих ситуаціях унаслідок 

індивідуальних когнітивних процесів [241, c. 5], які регулюються 

психомеханізмами (когнітивними операціями на несвідомому, підсвідомому та 

свідомому рівнях каузації мовно-мовленнєвого акту). Конструктивний 

принцип психомеханізмів полягає в пошуках оптимального перехвату 

мисленням свого руху для матеріалізації фізичної природи мовлення як 

говоріння, що виходить зі свого психічного стану. «Операційне мислення 

в глибинах несвідомого або підсвідомого має велику потенцію. Воно створює 

весь будинок мови як механізму, як системи, саме воно керує роботою цього 

механізму» [294, с. 184–185]. Отже, мислення людини «"зобов’язане" 

виконувати так чи інакше механічні операції» [79, c. 80]. 

Систематизацію та організацію поняттєвих категорій у мовні (побудова 

мови за допомогою психомеханізмів, які створюються мисленням для того, 
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щоб воно могло в будь-який момент побудови поняття зупинити свій власний 

рух і дати відповідне мовне позначення цьому моменту) [433, с. 18], вивчає 

психосистематика мови. Турбулентність думки в абстрактному розумінні 

виявляється на рівні психосистематики. 

Отже, при перехваті мисленням своєї діяльності здійснюється взаємне 

моделювання мови (потенції) і мислення (діяльності). При цьому 

мовно-мовленнєвий акт становить фіналізм (кінець) когніції. Злиття цих 

апріорних сутностей є основоположною апорією когнітивної та енонсіативної 

лінгвістики [536, с. 32]. Ізологія від ментального до фізичного – це комутація 

видимого в мисленні (того, що можна сказати) (dicible) з тим, що говориться 

(dire), при цьому мова визначається як система комутацій [там само, с. 108].  

При переході від мови як системи, що породжує норми, правила, 

обмеження у вживанні, до мовлення (dicible → dire → dit terminal 

(висловлене)) відбуваються зміни, що виявляються в створенні нелюдичних 

(неігрових) і людичних (ігрових) структур, які трапляються на всіх рівнях мови 

й актуалізуються для передачі інформації в певному ко(н)тексті. При цьому 

в мовленні функціонують два типи засобів актуалізації мовно-мовленнєвих 

знаків: а) «пізніші» засоби, що належать імпровізованому, тобто засоби 

експресивності; б) «раніші» засоби, що належать установленому (мовній 

системі), тобто засоби вираження. У нелюдичних структурах засоби 

вираження превалюють над засобами експресивності; у людичних – засоби 

експресивності переважають над засобами вираження. Таким чином, «те, що 

виграє в експресивності (наприклад, типові та нетипові аграматизовані 

конструкції (прим. автора – А. Л.)), втрачає в експресії» [538, с. 149]. 

Стилістична варіативність – ко(н)текстуально обумовлений параметр, 

пов’язаний із семантичними якостями різноструктурних дискурсивних 

одиниць і прагматичними умовами їхньої реалізації. Водночас процес каузації 

мовленнєвих інновацій (зокрема синтаксичних синонімів) не можна адекватно 
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описати без розуміння когнітивних процесів, що відбуваються у свідомості 

адресата й адресанта при породженні та сприйнятті мовлення.  

Отже, у дисертації використовується четверта системно-функціональна 

(комплексна) парадигма дослідження явища СС. Парадигма в лінгвістиці – це 

«панівний у певну епоху погляд на мову, пов’язаний із певною філософською 

течією і певним напрямом у мистецтві в такий спосіб, що філософські 

положення використовуються для пояснення найзагальніших законів мови, 

а мовні дані, зі свого боку, – для розв’язання деяких філософських проблем» 

[300, с. 4]. П. Серіо зазначає, що еволюція теоретичних представлень у галузі 

лінгвістики постає як перехід від семантичної парадигми до синтаксичної 

і далі до прагматичної. Вчений пропонує додати до вивчення лінгвістичних 

одиниць параметр простору [289, с. 38]. 

Системно-функціональна парадигма аналізу синтаксичних синонімів 

передбачає наявність корелятивних пар: а) людина-універсум / 

людина-людина; б) система репрезентацій / система вираження; 

в) цілеспрямування можливості (потенціальність) / цілеспрямування реалізації 

(мовлення); г) пропозиція / висловлення; д) неусвідомлені / усвідомлені 

розумові операції; е) психосистематика / психомеханіка, які інтегруються 

в мовно-мовленнєвій діяльності та в основі яких лежить феноменологічне 

обґрунтування буття. 

Таким чином, спираючись на положення когнітивістики, феноменології, 

конструктивізму, генеративно-трансформаційної граматики, синтаксичної 

стилістики, розроблено інтегральний комунікативно-когнітивний 

методологічний підхід для комплексного аналізу когнітивних, 

структурно-семантичних, прагматичних і стилістичних особливостей МПВ та 

ППВ із СС французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть із погляду 

статичної (у мові) та динамічної (у мовленні) взаємодії синтаксису, семантики 

і прагматики з урахуванням теорії ментального кінетизму. 
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Комплексний теоретико-методологічний аналіз синонімічних конструкцій 

сучасного французького художнього дискурсу зумовлює своєрідний алгоритм 

поліаспектного та полірівневого вивчення синтагматичної або пропозитивної 

моно- та полісинонімії в моно- і поліпредикативних структурах із різними 

головними лексемами. Він складається з трьох основних етапів.  

У французькій школі аналізу дискурсу виділяють два підходи до 

дослідження дискурсивних одиниць: аналітичний та інтегративний 

[564, с. 202]. При аналітичному підході здійснюється декомпозиція та 

вивчення окремих компонентів дискурсу. Інтегративний підхід передбачає 

аналіз кожного дискурсивного фрагмента як динамічного феномена 

в дихотомії мова – мовлення на осі оперативного часу кінетизму думки. 

Аналітичний підхід до вивчення синтаксичних синонімів визначає 

перший етап дослідження корпусу фактів: 

а) етап зворотної реконструкції (мовлення → мова) феноменологічно 

побудованої стрижневої структури та феноменологічно реконструйованих 

(розширених і рівнокомпонентних) або редукованих вторинних синонімічних 

трансформів через безпосереднє спостереження (почуттєве сприйняття) 

реципієнтом інформації мовленнєвих інновацій з урахуванням принципу 

«несхожості термінальних ізоморфів», квазі-ідентичності terminus a quo 

(кінцевий продукт початкової фази формування синонімічних конструкцій 

(первинна структура)) та terminus ad quem [524, c. 154] (кінцевий продукт 

фінальної фази трансформації первинної структури). У процесі зворотної 

реконструкції, яка використовується адресатом для пояснення дійової сили 

потенцій висловлення, приблизно відтворюються мікрополя можливих 

компонентів функціонально-семантичного макрополя СС: структури, що 

наближається, приблизної, близької, подібної, ко(н)текстуально адекватної та 

первинної структур. За допомогою дедуктивно-гіпотетичного методу, що 

передбачає пізнання психологічних фактів формування мовно-мовленнєвих 

знаків, та феноменологічного методу, залучення якого дозволяє, на думку 
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К. Е. Штайна та Д. І. Петренко, побачити «розшарування в системі мови 

художнього тексту та зафіксувати внутрішні структури, що лежать в основі 

його гармонії» [354, с. 529], виявляються три фази феноменологічного 

конструювання синонімічних синтагм та пропозицій: реконструювання 

структур і категорій буття → формування сублінгвістичної схеми → побудова 

первинної структури → створення синтаксично та семантично нюансованих 

вторинних структур. Процедура трансформаційного аналізу та метод 

функціональних еквівалентностей, що полягає у взаємозаміні певних частин 

граматичної системи в силу їхньої загальної функції, дозволили виокремити 

в межах функціонально-семантичного макрополя СС структурно-семантичні 

особливості первинних та вторинних функціонально транспонованих 

і нетранспонованих синонімічних одно- та двобазових 

моно- і поліпредикативних трансформів з різним ступенем синтаксичної та 

семантико-прагматичної схожості з первинною структурою, виявити 

комбінаторні можливості головних лексем кожного члена синонімічного ряду. 

Інтегративний підхід до дослідження дискурсивних фрагментів 

(аналізований конституент дискурсу + ко(н)текстуальне оточення) включає два 

послідовні етапи вивчення моно- та поліпредикативних конструкцій із СС:  

а) семіологічний аналіз системних одно- та двобазових трансформів 

і вивчення семантико-синтаксичних і прагматичних характеристик 

мовленнєвих інновацій з емерджентними ко(н)текстуальними значеннями 

шляхом залучення «інтуїції судження» [156, с. 11] (дискурсивної інтуїції 

адресата), що виявляється завдяки використанню методу інтроспекції 

реципієнтом інформації. За допомогою «альтернативного» (термін 

Л. В. Щерби [356, с. 275]) лінгвістичного експерименту, або однієї зі стратегій 

мовної гри читача / слухача, що полягає в штучній заміні адресатом певного 

висловлення аналізованого дискурсивного фрагмента синонімічним 

висловленням, визначається ступінь ко(н)текстуальної пертинентності кожного 

члена синонімічного ряду ФСМ СС. Прийоми та процедури дослідження 
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дискурсивних одиниць в аспекті синтаксичної стилістики дозволили виявити 

структурні та семантичні типи моно- та поліпредикативних граматизованих 

та типових і нетипових аграматизованих синонімічних конструкцій 

у літературному та розмовному стилях мовлення; 

б) інтерпретаційний етап дослідження передбачає використання методу 

ідентифікації [374, с. 20], тобто вивчення всіх мовних явищ із погляду суб’єкта 

мовлення відповідно до принципу авторської інтроспекції та «інтуїтивної 

механіки» (термін Ґ. Ґійома) [79, с. 155]. Лінгвостилістичний аналіз дозволяє 

розкрити особливості ідіостилю автора в певний період його творчості 

з урахуванням індивідуальних когнітивних процесів і особливостей 

відображення реального світу. Ко(н)текстуально-інтерпретаційний аналіз 

використано для розпізнавання комунікативної інтенції письменника та 

стратегій різних типів авторської мовної гри, що обумовлюють актуалізацію 

редукованих, розширених та кількісно рівнокомпонентних функціонально 

транспонованих і нетранспонованих граматизованих й аграматизованих МПВ 

та ППВ із СС у певному ко(н)текстуальному оточенні.  

Залучення загальнонаукових (систематизація, опис, узагальнення) методів 

дозволило побудувати типології моно- та полісинонімічних 

моно- і полісуб’єктних висловлень із СС із різними головними лексемами 

(номінальною, вербальною, прономінальною, нумеральною, ад’єктивною, 

адвербіальною, дієприкметниковою та дієприслівниковою), звужених МПВ, 

ускладнених дієприслівниковим або суб’єктним (таким, що належить до 

підмета) дієприкметниковим зворотами, інфінітивних 

моно- і поліпредикативних структур, функціонально транспонованих та 

еліптичних МПВ із головною вербальною лексемою, контамінованих моно- та 

поліпредикативних конструкцій, засобів адитивного розширення синонімічних 

неускладнених МПВ, номінальних монопредикативних конструкцій, 

каузативних синонімічних структур із одинарною та подвійною 

референціацією, умовних ППВ із СС на рівні підрядного висловлення 
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із кондиціоналом та суб’юнктивом теперішнього і минулого часів, звужених, 

розширених та кількісно рівнокомпонентних конструкцій із СС на рівні 

підрядного або складнопідрядного висловлень (3, 4, рис. 3.2 – 4.2).  

Процедура кількісних підрахунків забезпечила виявлення загальної 

симптоматики поширення різних структурно-семантичних типів моно- та 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною моно- і полісинонімією на 

рівні синтагми та висловлення у 72 французьких письменників ХХ – початку 

ХХІ століть, що презентовані в узагальнювальних таблицях «Ідіостильові 

особливості актуалізації МПВ та ППВ із синтаксичною синонімією» 

(див. Додатки Б та В). 

 

2.1 Феноменологічний і семіологічний методи вивчення синтаксичної 

синонімії в аспекті теорії ментального кінетизму 

 

«Епістемологічним цоколем» (термін М. Валетта), тобто концепцією, 

дослідження СС є конструктивізм, оскільки «генетична, або 

конструктивістська, епістемологія» ґрунтується на завданнях дослідження, на 

проєктах пізнання більше, ніж на предметах. Пізнання осягається тільки через 

відносини спостерігача з предметом спостереження, воно становить процес 

перш, ніж результат. Таким чином, ідеться про епістемологію акту пізнання, 

французьку епістемологію [536, c. 168]. Філософське підґрунтя наукового 

пізнання, зокрема мови, становить феноменологія як метод, спрямований на 

онтологію, на суще [327, с. 23]. У феноменології протиставляються «універсум 

у мені» й «універсум поза мною», який сприймається органами чуття. При 

цьому автор повідомлення є «автором спостережуваного» [434, c. 27]. 

Отже, у процесі зворотної реконструкції трансформаційних процесів, 

відправною точкою якої є доступні для спостереження мовленнєві інновації, 

а кінцевою фазою – системне узагальнення фактів дійсності у вигляді 

первинних синтагм і пропозицій через акт епістемологічного пізнання буття, 
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головну увагу доцільно приділити психічному та когнітивному аспектам мови 

і феноменологічній організації всесвіту. 

У менталістській концепції Ґ. Ґійома значну роль відведено відношенням 

семасіологічного і психічного аспектів, що представляють, на думку вченого, 

справжню лінгвістичну реальність [79, с. 54]. Р. О. Якобсон уважає, що 

«свідоме і несвідоме в рівній мірі співупорядковані всередині "єдиної системи 

їхніх відношень"» [362, с. 24]. Д. Серл зазначає, що, «коли ми описуємо щось 

як несвідомий ментальний стан, ми характеризуємо об’єктивну онтологію на 

підставі її каузальної здатності породжувати свідомість» [290, с. 154–155].  

У феноменологічному описі мови, її буття привілейована роль належить 

свідомості, оскільки «пріоритет свідомості поширюється на саме існування 

людини» [207, c. 28]. Згідно з Е. Гуссерлем, який уперше сформулював метод 

феноменологічної редукції, завдання феноменології полягає у виявленні 

універсальних ідеальних принципів, що визначають побудову світу, який 

сприймається та переживається, та розглядається як сконструйований 

людською свідомістю, очищеною від емпіричного змісту. В основі методу 

феноменології лежить прагнення розглядати об’єкти поза їхнім реальним, 

матеріальним існуванням і змістовним боком у тому вигляді, в якому вони 

безпосередньо постають перед свідомістю – як об’єкти інтенціонального 

споглядання і переживання [559, с. 370]. На погляд філософа, «учення про 

категорії повинно виходити із найрадикальнішої з буттєвих розваг: буття як 

свідомість (res cogitas) та буття як "трансцендентальне" поняття (res extensa), 

що є "засвідченим" свідомістю» [327, c. 164]. У цьому виявляються різні 

засоби існування єдиного буття – суб’єкта і його свідомості та реального 

об’єкта. Таким чином, Е. Гуссерль розглядає «метод зведення 

феноменологічного погляду від природної установки людини […] до 

трансцендентального життя свідомості та її ноетико-номатичних переживань, 

у яких об’єкти конституюються як кореляти свідомості» [там само, с. 26]. 

М. Л. Макаров зазначає, що «феноменологія включає несвідоме до загального 
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обсягу предмета аналізу як особливу модальність свідомості» [207, c. 29]. 

При цьому «феномен свідомості корелює лише з його уявленням, а не 

з реальним буттям» [там само, c. 30], оскільки «без попередньої репрезентації 

у свідомості неможливе наступне вираження в мові» [367, с. 27]. 

Характеризуючи феноменологію як метод пізнання буття та його структур 

і категорій, спрямований на онтологію, М. Хайдеггер уважає, що саме буття 

дається лише тоді, коли наявне розуміння буття. Буття a priori з’являється 

раніше за суще [327, с. 23–24]. Виділення буття сущого та експлікація самого 

буття – завдання онтології [там само, с. 27]. Суще претендує на виняткову 

позицію у феноменологічній проблематиці [там само, с. 23]. Узагалі всі 

положення онтології мають характер «veritas temporalis» [там само, с. 430]: 

мова становить фундамент лінгвістичної онтології, вона постійно перебуває 

в голові людини як можливість (поза актом висловлювання). Між мовою 

і мовленням існує непомітний онтологічний перехід, тому що мовлення –

«процес свідомості, виражений за допомогою знаків; мова об’єктивно наявна 

в мовленні» [282, с. 70]. 

У процесі пізнання буття та його структур і категорій першому етапу 

поліоперацій реконструювання феноменологічної організації всесвіту 

відповідають відношення мислення → мова; другому етапу – континуум 

мова → мовлення. Ці підсистеми інтегруються в діалектичну систему 

мислення → мова → мовлення: 

                                       

                                             діалектична система 

мислення                                         мова                                       мовлення 

 

І етап підсистемних поліоперацій     ІІ етап підсистемних поліоперацій                  

                  

Рис. 2.1 Феноменологічне реконструювання буття 
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Таким чином, підсистемні поліоперації (діяльність психомеханізмів) 

із феноменологічного конструювання дискурсивних одиниць починаються при 

переході мислення до мови на осі оперативного часу кінетизму думки 

і завершуються актуалізацією простих і складних мовних знаків.  

Як уже зазначалося, феноменологічне конструювання визначаємо як 

доступ до сущого в напрямі буття та його структур і категорій. З поняттєвою 

інтерпретацією буття, що виявляється в редукції та реконструкції його 

структур, пов’язана певна деструкція, за допомогою якої «онтологія може 

забезпечити […] справжність своїх понять» [327, с. 27]. Отже, деструкція, 

редукція та реконструкція змістовно взаємопов’язані. В онтологічному 

дослідженні вони можуть використовуватися за необхідності і залежно від 

завдань конкретного опису, але «… шляхом феноменологічного методу буття 

повинно бути охоплено та осягнено в понятті […]» [там само, c. 25]. 

При цьому предметне буття є корелятом свідомості в особливому значенні – 

«як сприйняте, уявлене, прийняте на віру припущення» [96, с. 14].  

Згідно з Ш. Баллі, форма повідомлення думки «встановлює чітку різницю 

між представленням, яке сприймається почуттями, пам’яттю або уявленням, 

і психічною операцією, що проводиться суб’єктом мислення над цією 

формою» [19, с. 44]. На погляд Ґ. Ґійома, «у мові на конструкцію, побудовану 

в мисленні, накладається конструкція, побудована в знаках» [434, c. 28]. 

Таким чином, феноменологічні редукція та реконструкція (розширення, 

побудова кількісно рівнокомпонентних структур) мовних знаків становлять 

процеси, що спричиняють ясність та пов’язані з поняттям інтенціональності 

мовця, тобто особливими типами, станами, спрямованостями та рівнями 

свідомості, які можливо розрізнити в її  межах.  

Отже, можна припустити, що феноменологічне конструювання 

синонімічних побудов відбувається в три етапи на первинному та вторинному 

рівнях свідомості: 1) деструкція та реконструювання буття і його структур 

та категорій (первинна свідомість (неусвідомлені розумові операції) → 
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сублінгвістичні схеми (вторинна свідомість (підсвідомий шар вторинної 

свідомості)); 2) сублінгвістичні схеми → первинні синтагми та пропозиції 

(поверхневий шар вторинної свідомості)); 3) первинні синтагми та 

пропозиції → редуковані, розширені та кількісно рівнокомпонентні 

синонімічні трансформи (поверхневий шар вторинної свідомості).  

Представимо схематично процес породження висловлень із СС:  

 

мислення                                   мова                                      мовлення 

 

первинна                                вторинна                                  дискурсивні 

свідомість                              свідомість                                 можливості 

 

 

                                                зростання потенції                   оптимізація мови 

феноменологічні → сублінгвістична → первинна → вторинні → адекватна                

деструкція та                 схема                 структура    структури  в ко(н)тексті 

реконструювання                                                                                  структура   

буття                                   

 

Рис. 2.2 Каузація МПВ та ППВ із СС 

 

Очевидно, що феноменологічний метод дослідження формування та 

актуалізації синонімічних конструкцій дозволяє виявити когнітивні операції, 

що діють на рівні підсистем та різних шарів свідомості з поступовим 

зростанням потенції мови (первинна структура → синонімічний ряд вторинних 

одно- та двобазових трансформів), що оптимізується (реалізує свої можливості 

з максимальною ефективністю [224, с. 99]) у мовленні у вигляді складних 

мовно-мовленнєвих знаків-ко(н)текстуально адекватних функціональних 

домінант у різних дискурсивних формаціях. Дискурсивні можливості, тобто 
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ко(н)текстуалізація творчих реалізацій суб’єкта мовлення, зумовлені знаковою 

природою дискурсивних одиниць та відношеннями між позначувальним 

і позначуваним.  

Вивчення системи мовних знаків, винайдених людством для 

екстеріоризації в мовленні елементів мови, відповідно до завдань комунікації, 

та морфологічних форм, що беруть участь у побудові мовлення, входить до 

компетенції психосеміології. Психосеміологічний механізм покриває 

психосистематичний, який передує йому в плані становлення мови, 

синтезуючись із ним, при цьому «одне значення допомагає здобути інше» 

[79, с. 43]. Отже, «у мові психосистематика і психосеміологія інтегруються 

в єдиній системній субстанції – лінгвістичному знаку, де вони є статичними, 

у дискурсі – динамічними» [224, с. 100]. Завдання психосеміології полягає 

в максимальному представленні словесно, «фізично» ментальної побудови, яка 

належить до психосистематики [273, с. 37]. Семіологічна система містить 

більшу кількість одиниць, ніж мовна, оскільки вона слугує для вираження всіх 

конкретно наявних у світі і у свідомості людей структур та категорій буття. 

Місце граматичних форм у системі мови становить їхнє узагальнене значення, 

що виявляється в підсвідомих сублінгвістичних схемах – основі 

феноменологічної побудови первинних і вторинних синтагм та пропозицій. 

Позначувальне, яке у формальній частині мови є, наскільки це можливо, 

єдиним і таким чином отримує системну конструктивну когерентність, 

на семіологічному рівні повинно найкраще виразитися через формування 

різноманітних позначуваних, що зумовлюють полісемантичність дискурсу. 

В. фон Гумбольдт зазначає, що мова, окрім уже усталених елементів, у своєму 

більш важливому та цікавому аспекті складається зі шляхів та засобів, за 

допомогою яких вона з уже готового матеріалу створює нові елементи для 

адекватнішого представлення дійсності [92, с. 82], комбінації яких бувають 

неочікуваними та незвичайними. При цьому система мови прагне 

до встановлення рівноваги, певної відповідності між позначувальним 
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і позначуваним. Але, навіть за досягнення максимальної відповідності між 

семіологічною і ментальною сторонами мови, залишається неминучим те, що 

вони керуються різними законами. Закон, якому підпорядковується ментальна 

система, це закон найбільшої конструктивної когерентності, взаємозалежності, 

тоді як той, що керує семіологічною системою, є законом достатності 

вираження психічного, розумового, змісту [273, с. 49], що вступає в дію при 

породженні знаків, зокрема синонімічних конструкцій. Саме через цей факт 

в актуалізованих у конкретних ко(н)текстах конструкціях постійно виникають 

конфронтації між ментальними і структурними константами, пов’язані 

з креативно-творчою мовленнєвою діяльністю людини, у результаті 

модифікується їхнє співвідношення в алгоритмічно заданих побудовах, тобто 

«змінюються межі несвідомого і свідомого в операціях побудови висловлення» 

[221, c. 7].  

М. Валетт підкреслює, що «феноменологічний дискурс – це дискурс про 

порядок та безпорядок, де безпорядок належить до дискурсу, а порядок – до 

мови» [536, с. 152]. Отже, у результаті феноменологічного конструювання 

синонімічних структур виникає конфронтація між семіологічною і ментальною 

сторонами мови, так званий «дискурсивний безпорядок», що виявляється 

в актуалізації різноструктурних семантично нюансованих трансформів-членів 

віртуального синонімічного ряду у вигляді мовленнєвих 

інновацій-функціональних домінант з асиметрією позначувального та 

позначуваного. Структурно-семантична нюансованість синонімічних 

перифраз, тобто неможливість існування абсолютної синонімії на 

синтаксичному рівні організації дискурсу, є зумовленою полікомпонентністю 

синонімічних конструкцій і полівалентністю головних лексем. Очевидно, що 

«висловлення ніколи не ізольоване в тому значенні, що воно становить 

частину родини споріднених висловлень; але висловлення завжди оригінальне 

у тому значенні, що воно завжди модулюється специфічно» [414, c. 146]. 

Подібну думку висловлює А. Кюліолі: «Будь-яке висловлення одиничне серед 



165 

 

інших, "наколотих" мовцем у пачці можливих еквівалентних висловлень, воно 

являє собою частину родини перифрастичних трансформів; але немає 

висловлення, яке б не було модульованим, тобто не було б унікальним 

феноменом» [398, c. 86–87]. 

У процесі трансформації первинної структури може відбуватися 

«функціональна транспозиція» вторинних синонімічних синтагм і пропозицій, 

що в певних ко(н)текстах виступають пертинентними функціональними 

домінантами. Ш. Баллі зазначає, що «всіляке висловлення обумовлене логічно, 

психологічно та лінгвістично. Ці три аспекти лише частково перекривають 

один одного; роль, яку виконує кожний із них, є вкрай мінливою і по-різному 

усвідомлюється при втіленні в мовленні. Тільки аналіз дозволяє їх виявити 

завдяки узгодженості безпосередніх асоціацій […], притаманних певному 

стану мови; такі асоціації дозволяють розкрити функціональні еквівалентності, 

що лежать в основі всілякої мовної системи» [19, с. 41]. Учений уважає, що 

функціонально еквівалентними є ті частини граматичної системи, які можуть 

взаємозамінятися внаслідок їхньої загальної функції, для чого зовсім 

не потрібна тотожність їхніх семантичних або стилістичних значень 

[там само, с. 49]. Систему граматичних замін Ш. Баллі називає 

функціональною транспозицією [там само, с. 129]. 

Аналіз прикладів МПВ та ППВ із СС французької художньої прози ХХ – 

початку ХХІ століть дозволив виділити такі конструкції: а) функціонально 

транспоновані ко(н)текстуально пертинентні структури з лінійною 

транспозицією (термін А. Фрея), тобто зміною обсягу, однаковою кількістю 

лексичних елементів та / або зі зміною напряму залучених компонентів 

(із конверсією (термін А. Фрея)) [324, с. 204] із незмінними насиченістю та 

значенням [там само, с. 197]; б) нетранспоновані конверсовані 

і неконверсовані розширені, компресовані та кількісно рівнокомпонентні 

ко(н)текстуально адекватні трансформи первинних синтагм і пропозицій: 

 



166 

 

                                                                                                             звуження 

                                               функціонально транспоновані 

                                                синонімічні структури                  розширення 

первинна синтагма                                                                       конверсія з 

або пропозиція                                                                             кількісною                                                                                             

                                                                                                рівнокомпонентністю 

                                                                                                    конверсія з  

                                                                                                  розширенням 

                                                                       кількісна рівнокомпонентність 

                                                                             звуження 

                 нетранспоновані трансформи             розширення  

                                                                        кількісна рівнокомпонентність   

                                                                         конверсія зі звуженням 

                                                                        конверсія з розширенням 

                                                      конверсія з кількісною 

                                                    рівнокомпонентністю 

 

Рис. 2.3 Типи функціонально транспонованих і нетранспонованих  

одно- та двобазових синонімічних трансформів  

 

До конструкцій із функціонально транспонованими синонімічними 

трансформами зі зміною обсягу відносимо: а) звужені та розширені МПВ, 

ускладнені дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами; 

б) синонімічні МПВ та ППВ з інфінітивом / інфінітивним зворотом-підметом 

і присудком; в) контаміновані МПВ та ППВ; г) МПВ зі складними 

інфінітивними побудовами з адвербіальною лексемою, що заміщує особову 

або безособову стрижневу структуру; ґ) МПВ, розширені десемантизованими 

предикатами aller, être та avoir, адвербіально-вербальними аналітичними 

конструкціями з актуалізацією нових референтів-несинонімічних номінальних 
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лексем і зі зміною режиму компліментарності типу être + en train de, en cours 

de, en passe de, sur le point de тощо, специфічним суб’єктним інфінітивним 

зворотом être + à + Inf; д) звужені МПВ з ініціальною синонімічною 

номінальною синтагмою зі стимуляторами dès, avant, après тощо; 

е) компресовані МПВ зі стимуляторами de retour, de passage тощо; 

є) специфічні конструкції з ініціальним адвербіальним компонентом, що 

заміщує екзистенційну структуру в синонімічних висловленнях; ж) розширені 

контаміновані ППВ на зразок с’est + Іnf; з) неінверсивні умовні, концесивні та 

темпоральні синонімічні підрядні частини ППВ; и) специфічні номінально- та 

адвербіально-інфінітивні синонімічні підрядні висловлення з номінальними 

(lе temps, histoire, manière) та адвербіальною (autant) головними лексемами; 

і) підрядні висловлення з абсолютними дієприкметниковим або 

дієприслівниковим зворотами та з об’єктним (таким, що належить до додатка) 

дієприкметниковим зворотом; ї) звужені сполучникові ППВ із конектором que. 

Серед функціонально транспонованих неконверсивних кількісно 

рівнокомпонентних висловлень із СС виділяємо: а) специфічні інфінітивні 

звороти, побудовані за синтаксичними моделями être + іменна частина 

присудка + à + Inf та avoir + COD + à + Inf; б) контаміновані кількісно 

рівнокомпонентні інфінітивні звороти: c’est + CP + D (à) + Inf. 

Функціонально транспоновані синонімічні конструкції зі зміною напряму 

складників синтагм і висловлень поділяємо на конверсивні (пасивізація 

з неактивним суб’єктом дії) та конверсивно-розширені (пасивізація з активним 

суб’єктом дії) структури.  

Серед мовленнєвих інновацій із нетранспонованими одно- та двобазовими 

синонімічними трансформами виокремлюємо такі конструкції:  

1) зі звуженням первинної структури синонімічної перифрази: 

а) вербальні МПВ з ініціальним, медіальним і фінальним еліпсисом; 

б) інверсивні МПВ із предикативною конструкцією типу Pp або 

аграматизованим Р у кондиціоналі + je з ініціальним питальним зворотом 
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est-ce que; в) інверсивні висловлення на зразок Р у кондиціоналі + S та МПВ 

з ініціальною ад’єктивною лексемою + COI + інфінітив; г) МПВ 

з апозитивними субстантивом, номінальною синтагмою, ад’єктивним 

компонентом; ґ) еліптичні номінальні висловлення або синтагми; д) МПВ 

з ініціальною синонімічною номінальною синтагмою із темпоральними 

стимуляторами une fois, à peine; е) МПВ із синонімічною номінальною 

синтагмою, побудованою за моделлю sans + С + S + P; є) МПВ із 

синонімічною номінальною синтагмою зі сполучниками підрядності bien que / 

quoique (рідше parce que); ж) номінально-вербальні МПВ; з) прономінальні та 

нумеральні еліптичні МПВ; и) еліптичні ад’єктивні МПВ; 

і) ад’єктивно-вербальні МПВ; ї) еліптичні адвербіально-вербальні конструкції; 

й) монопредикативні побудови зі стимулятором une fois; 

к) заперечно-інверсивні синонімічні умовні підрядні висловлення 

безсполучникових і сполучникових ППВ; л) еліптичні МПВ із 

дієприкметниковою або дієприслівниковою головними лексемами; 

м) синонімічні підрядні висловлення з головними номінальною, ад’єктивною 

та адвербіальною лексемами та з пре- й інтерпозитивними темпоральними 

стимуляторами une fois і à peine;  

2) із розширенням первинної структури синонімічних трансформів: 

а) МПВ, розширені прислівниками peut-être та seulement; б) синонімічні 

структури, розширені анафоричними, катафоричними особовими 

займенниками, вказівними займенниками, прономінальним компонентом que, 

«деміактивним» [147, с. 153] (активно-пасивним) невизначеним 

прономінальним суб’єктом дії il (імперсональні конструкції); в) МПВ, 

розширені номінальним або нумеральним компонентами; г) ППВ із 

презентативами-розширювачами; ґ) нетипові аграматизовані синонімічні ППВ 

з інверсивним екзистенційним зворотом est-ce;  

3) із кількісною рівнокомпонентністю денотативного ядра 

і трансформу-преференціальної опції: інверсивні МПВ на зразок (D) P + S. 
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Конверсія зі звуженням і прономінальним розширенням спостерігається 

в нетранспонованих еліптичних двокомпонентних ад’єктивно та 

адвербіально-вербальних МПВ; конверсія з прономінальним розширенням – 

у синонімічних ППВ з que; конверсія з розширенням презентативом ce 

qui...(c’)est – у синонімічних ППВ; конверсія та кількісна рівнокомпонентність 

трапляється в синонімічних підрядних частинах зі сполучниками que та si. 

У процесі трансформації первинних структур може відбуватися подвійна, 

потрійна тощо синонімізація на рівні однієї синтагми або пропозиції в межах 

одного або кількох ФСМ СС, тобто формування функціонально 

транспонованих та / або нетранспонованих конструкцій, що актуалізуються 

в мовленні у вигляді полісинонімічних МПВ і ППВ.  

Інтерпретація моно- та полісинонімічних функціонально транспонованих 

і нетранспонованих мовленнєвих інновацій та розпізнавання авторської 

інтенції потребує від адресата здатності зворотно реконструювати віртуальні 

трансформаційні процеси. М. Валетт уважає, що метою комунікації є не 

інформація, а побудова ментального світу в знаках та його реконструкція 

[535, с. 21]. Такі конструктивна й реконструктивна операції реалізуються під 

час мовно-мовленнєвої діяльності, тобто інтегрують особливості мови та 

мовлення, які представляють «у глибинах людського розуму […] асиміляцію 

універсальної думки з людською думкою» [79, c. 165–166].  

На думку Ґ. Ґійома, «каузація того, що спостерігається, перетворюється 

в інверсію руху, який має два напрями» [434, с. 27]. Отже, інтерпретація 

синтаксичних одиниць дискурсу, зокрема синтаксичних синонімів, що 

сприймаються органами чуття, видається можливою на основі виявлення 

специфіки діяльності психомеханізмів мови шляхом зворотної реконструкції її 

оперативних програм. Психомеханіка становить одночасно теорію 

висловлення і когнітивну теорію, тобто психомеханізми обслуговують як 

сукупність мислимого у вигляді систематизованого представлення в мові, так 

і виборну частину мислимого, що використовується для виробництва 
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обміркованого в мовленні (фінальна фаза каузації мовно-мовленнєвого акту 

суб’єктом мислення). Таким чином, оперативні програми розрізняються 

своїми цільовими установками: цілеспрямування можливості належить до 

потенційних одиниць мови; дискурсивне цілеспрямування зорієнтоване на 

їхню реалізацію.  

Зворотну реконструкцію синонімічних синтагм і висловлень можна 

здійснити тільки до стрижневої моно- або поліпредикативної структури, що 

формується на другій фазі усвідомленої діяльності когнітивних операцій, 

тобто в поверхневому шарі вторинної свідомості. Долінгвістичні розумові 

операції, що здійснюються на рівні первинної свідомості (неусвідомленої 

активності психомеханізмів), і сублінгвістичні схеми як результат деструкції 

та реконструкції буття та його структур і категорій, що належать підсвідомому 

шару, тобто першій фазі функціонування вторинної свідомості при зменшенні 

потенції мови, не можуть бути доступними для аналізу реципієнта інформації. 

Як зазначає Ґ. Ґійом: «Ми не маємо доступу – принаймні прямого доступу – 

до розумових операцій, які передують мовно-мовленнєвому акту, саме через 

це основна частина цього акту непідвладна нашому дослідженню. 

Мовно-мовленнєвий акт – це діяльність, у якій ми можемо спостерігати тільки 

останні моменти: первинні моменти, під час яких встановлюється контакт між 

думкою, що шукає вираження, і мовою, безпосередньо не спостерігаються» 

[538, с. 138]. Інтерпретація адресатом екстеріоризованої мовцем інформації 

відбувається завдяки «дослідженню того, що актуалізується в мовленні та 

зафіксовано в мові у формі певних семантем, морфем і систем» [там само]. 

Швидкість зворотної реконструкції ко(н)текстуально пертинентної опції 

залежить від «стану побудови системи та позицій, які різноманітні форми 

займають у ній» [там само, с. 140].  

Схематично процес зворотної реконструкції синтаксичних синонімів має 

такий вигляд:  
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1                                         2 

мовлення                        мова                                            розумові операції  

                   (вторинна свідомість)                         (первинна свідомість) 

 

 

    поверхневий                           підсвідомість     фрагментація        турбулентна 

    шар свідомості                     (сублінгвістичні     безпорядку           думка                                                                                                            

   (вторинні структури →          схеми)                в окремі поняття 

    первинна структура)   

                  

              зменшення потенції мови                              

                                                                                

Рис. 2.4 Зворотна реконструкція феноменологічно побудованих 

синонімічних структур 

 

1 – зона можливості зворотної реконструкції; 

2 – зона неможливості зворотної реконструкції. 

Зворотно реконструйовані віртуальні синонімічні ряди ФСМ таких 

прикладів моно- та полісинонімічних МПВ і ППВ зі збереженням мовного 

режиму інциденції (синтаксичне ядро = семантичне ядро): (69) Il lui fallait 

encore se farcir tout le sud, les pays de l’apartheid et tout ça (D. Pennac, FC, 13) 

(функціонально транспоноване звужене ППВ); (70) À peine dans cette enfilade 

mystérieuse de pans d’ombre et de lumières alternatifs, il devint un chat prudent 

(J. Cocteau, ET, 128) (нетранспонована звужена монопредикативна синонімічна 

структура); (71) C’est en ressortant du cimetière qu’il les a aperçus (С. Gallay, 

D, 373) (полісинонімічна синтагма ППВ із подвійною трансформацією в межах 

одного ФСМ); (72) Considérant soudain d’avoir trop parlé, l’invalide ne répondit 

pas (H. Troyat, M, 46) (синтагматична полісинонімія в межах двох ФСМ); 
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(73) Enfants osselets, nous étions maniés par des doigts qui nous dépassaient, mais 

en défintive, nous gagnions (L. Cossé, CS, 37) (полісинонімічне (зі звуженням + 

розширенням) ППВ із СС на рівні синтагми та висловлення) мають такий 

вигляд:  

(69) il lui fallait encore se farcir... (однобазовий трансформ-контамінована 

ко(н)текстуально адекватна структура) → il fallait qu’il se farcît... (стрижнева 

поліпредикативна пропозиція);  

(70) à peine dans cette enfilade mystérieuse... (двобазовий 

трансформ-ко(н)текстуально адекватна номінальна структура з адвербіальним 

стимулятором часу à peine) → à peine qu’il eut été dans cette enfilade 

mystérieuse... (структура, що наближається) → à peine eut-il été dans cette 

enfilade mystérieuse... (стрижнева монопредикативна пропозиція); 

(71) подвійна трансформація в межах одного ФСМ: с’est en ressortant 

du cimetière que (полісинонімічна розширено-звужена ко(н)текстуально 

адекватна структура) → en ressortant du cimetière (звужена приблизна 

структура) → quand / lorsque je ressortais du cimetière (первинна 

монопредикативна сполучникова пропозиція); 

(72) подвійна синтагматична трансформація в межах двох ФСМ: 

синонімічний ряд першого ФСМ: considérant soudain (звужена 

дієприкметникова ко(н)текстуально адекватна структура) → comme il considéra 

soudain (стрижнева структура); другого ФСМ: d’avoir trop parlé (однобазовий 

адекватний трансформ (стимулятор + інфінітив)) → qu’il avait trop parlé 

(первинна сполучникова пропозиція);  

(73) перший синонімічний ряд: enfants osselets (номінальна 

ко(н)текстуально адекватна структура-двобазовий трансформ) → étant enfants 

osselets (структура, що наближається) → comme nous étions enfants osselets або 

Nous étions enfants osselets, donc... (стрижнева сполучникова пропозиція). 

Другий синонімічний ряд: nous étions maniés par des doigts qui nous dépassaient 

(розширена конверсивна структура з активним референтно детермінованим 
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суб’єктом дії) → des doigts qui nous dépassaient nous maniaient (стрижнева 

поліпредикативна пропозиція). 

Як зазначалося вище, у деяких випадках адресатові повідомлення складно 

або навіть неможливо правильно реконструювати первинну синтагму / 

пропозицію (наприклад, стрижневу структуру нетипових аграматизованих 

еліптичних преференціальних опцій), що пов’язано з авторськими креативно-

творчими когнітивними операціями каузації мовленнєвих інновацій.  

Актуалізація ко(н)текстуально пертинентної функціонально 

транспонованої або нетранспонованої моно- чи полісинонімічної суб’єктивеми 

залежить від прагматичного планування розповіді мовцем, тобто від його 

комунікативного наміру та ігрових стратегій, які становлять основні 

ідіостильові характеристики письменника. 

 

2.2 Синтаксична стилістика та синтаксична синонімія 

 

Історія розвитку синтаксичної стилістики (або стилістичного синтаксису) 

як окремого розділу мовознавства починається в епоху М. В. Ломоносова, 

який перший вивчає «період», тобто «сполучення простих ідей, складені 

речення» [203, с. 121], у яких міститься судження, що являє собою 

універсальну форму нашого мислення. Вчений описує період з погляду 

образотворчих і виразних засобів мови, що входять до нього [66, с. 165]. 

У стилістичному синтаксисі М. В. Ломоносов відводить важливе місце аналізу 

синонімічних можливостей синтаксису: «Стилістичні функції 

словорозташування полягають у тому, що при перестановці слів з’являються 

додаткові смислові відтінки та змінюються експресивні функції того чи іншого 

члена речення або синтаксичної конструкції», та виділяє «натуральне» 

і «художнє» розташування слів [203, с. 294]. 

Сучасні мовознавці трактують синтаксичну стилістику, спираючись на 

той факт, що кожна синтаксична структура (зовнішня форма) за своєю 
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внутрішньою формою є семантичною та стилістичною [532, с. 292]. Зокрема 

Г. Я. Солганік визначає синтаксичну стилістику як науку, що «вивчає 

функціонування, тобто смислове та стилістичне використання синтаксичних 

одиниць (словосполучень, висловлень, прозової строфи), їхню синоніміку» 

[298, с. 11]. В. Д. Бондалєтов зазначає, що в синтаксичній стилістиці 

розглядаються «синтаксичні конструкції та їхні семантико-стилістичні 

варіанти з погляду вживання в різних функціональних стилях мовлення» 

[36, с. 6]. Д. Е. Розенталь розглядає стилістичний синтаксис як «вчення про 

використання синтаксичних конструкцій для стилістичних завдань. До нього 

входять такі питання, як: синонімія окремих типів простого речення, 

стилістичні функції порядку слів у реченні, варіанти узгодження присудків, 

означень, прикладок, синонімія безприйменникових і прийменникових 

конструкцій, стилістична роль однорідних членів речення, вибір паралельних 

конструкцій, стилістичні функції звертань, вставних конструкцій, стилістичне 

використання різних типів складного речення, синтаксичні фігури тощо» 

[556, с. 468–469]. На думку О. О. Селіванової, «стилістичний синтаксис вивчає 

функціонування синтаксичних конструкцій у різних функціональних стилях 

мовлення, їхню стилістичну синонімію (кореферентність, варіативність), 

стилістичні функції членів речення, порядок слів у реченні, варіативність 

синтаксичних зв’язків між різними членами речення, синтаксичні стилістичні 

фігури тощо» [287, с. 455]. 

Таким чином, стилістичні можливості синтаксичних одиниць 

виявляються в їхній здатності виступати експресивно-стилістичними засобами, 

тобто пов’язаними з досягненням експресивного ефекту, та 

функціонально-стилістичними, тобто типовими для тієї чи іншої сфери 

функціонування мови, що беруть участь у створенні певної 

стилістико-мовленнєвої організації.  

Як уже зазначалося, в основі СС лежать «різноманітні комбінаційні 

можливості порядку слів і частин речення» [41, с. 238]. Отже, синонімічні 
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конструкції становлять один з основних аспектів вивчення синтаксичної 

стилістики, оскільки в процесі кінетизму думки при формуванні віртуального 

синонімічного ряду відбуваються поетапні трансформаційні операції, 

результатом яких є можливість вибору мовцем одно- або двобазового 

трансформу-ко(н)текстуально пертинентної функціональної домінанти. 

«Класифікація та опис синтаксичних синонімів у французькій мові 

спирається на протиставлення двох основних різновидів мовлення – 

інтелектуально-книжного і розмовно-експресивного, що включає як 

літературно-розмовний, так і просторічний стилі» [255, с. 166]. 

В інтелектуально-книжному типі переважають розгорнуті синтаксичні 

побудови (МПВ і ППВ, ускладнені дієприкметниковим або дієприслівниковим 

зворотами, розширені вербальними, адвербіальними елементами та 

аналітичними структурами, презентативами, конверсивно-розширені, 

імперсональні структури тощо). У розмовно-експресивному типі переважно 

актуалізуються еліптичні синтаксичні одиниці, прономінально розширені 

синонімічні висловлення, типові та нетипові аграматизовані структури тощо.  

І. В. Арнольд поділяє синтаксичні конструкції, що вживаються в різних 

стилях мовлення, на відмічені (у нашому дослідженні – граматизовані – А. Л.) 

структури, тобто правильні з погляду граматичної та лексичної 

сполучуваності, та напіввідмічені (у нашій роботі – типові та нетипові 

аграматизовані – А. Л.) побудови, що характеризуються порушенням лексико-

граматичної сполучуваності [8, с. 89] та актуалізація яких створює 

різноманітні стилістичні ефекти, залежно від ступеня відхилення від норми. 

Дослідниця виділяє п’ять груп синтаксичних засобів створення експресивного 

ефекту в дискурсивному фрагменті [там само, с. 200]: 1) незвичайне 

розташування елементів, насамперед різні види інверсії; 2) транспозиція 

синтаксичних конструкцій; 3) уведення елементів, які не несуть нової 

предметної інформації (наприклад, різні види повторів); 4) пропуск логічно 

необхідних елементів (еліптичні конструкції); 5) порушення замкненості 
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речення (у нашому дослідженні – типові та нетипові аграматизовані еліптичні 

висловлення – А. Л.). 

Усі наведені стилістичні засоби організації дискурсу становлять моно- та 

поліпредикативні структури із СС, докладну класифікацію яких подано 

в пункті 2.1 та вибір яких залежить від художньої та композиційно-стильової 

структури твору, тобто ідіостилю автора. 

 

2 . 2 . 1  С и н о н і м і ч н і  м о в л е н н є в і  і н н о в а ц і ї  я к  о д н а  

з  х а р а к т е р и с т и к  і д і о с т и л ю  а в т о р а .  Один з аспектів вивчення 

синтаксичної стилістики – синтаксичні особливості авторського ідіостилю. 

Використання мовцем певних мовно-мовленнєвих знаків детермінується не 

тільки лінгвістичними звичками суспільства, але передусім репрезентаціями, 

когнітивними операціями, креативними здібностями суб’єкта 

мовлення-спостерігача, який індивідуально інтерпретує об’єкти, категорії та 

структури буття. Отже, важливими у феноменологічному описі мови є зміст 

і відношення внутрішнього (універсум у мені) та зовнішнього (універсум поза 

мною) універсумів. Внутрішній універсум людини – це реальний світ 

у сприйнятті суб’єкта мовлення, його ментальний світ, сукупність уявлень, 

мова. Універсум поза мною мовець пов’язує зі своїм реальним світом. Два 

типи світів передбачають два види когнітивно-дискурсивної діяльності мовця: 

спостереження (сприйняття органами чуття) та конструювання [258, с. 68-69], 

тобто пізнання світу розумом, у результаті чого в мові формуються прості 

і складні мовні знаки, що реалізуються як мовленнєві 

інновації-ко(н)текстуально преференціальні опції. Таким чином, людина 

«привласнює інформацію соціальної бази даних індивідуально і реалізує її 

індивідуально, формуючи основу для інтервербальних контактів» [217, с. 23]. 

Представимо схематично процес індивідуально-авторського формування 

та продукування мовленнєвих інновацій: 
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lalangue                        la langue                            une langue 

 

Рис. 2.5 Формування та реалізація ідіостилю автора 

 

Перший складник триному lalangue (термін Ж. Лакана [455, с. 251]) 

визначається вченим як «матерія підсвідомого» (глибинного шару вторинної 

свідомості), що дозволяє здобути знання про світ, наявні в поверхневому шарі 

вторинної свідомості, у якому на основі сублінгвістичних схем формуються 

прості та складні мовні знаки, що узагальнюють ці знання (la langue). 

Водночас цей компонент створює авторську особливість бачення світу слів 

і уявлень. Третій складник (une langue) являє собою реалізовані мовленнєві 

інновації – «креативні змінні» [495, c. 156], результат індивідуально-авторської 

творчості кожного мовного користувача «відповідно до його бачення 

реальності, його когнітивних та реляційних здібностей» [494, с. 18].  

Отже, перехід від другого усвідомленого етапу (la langue) операцій 

феноменологічного реконструювання буття та його категорій і структур до 

фінального етапу (une langue) становить трансформацію колективного знання 

в індивідуальне – «певну конфігурацію колективного знання в плані його 

обсягу, змісту й інтерпретації» [33, с. 21], що детермінує ідіостильові 

особливості автора. 

У «Стилістичному енциклопедичному словнику російської мови» 

індивідуальний стиль визначається як «сукупність основних стильових 

елементів, які незмінно наявні у творах певного автора в певний період його 

творчості або поширені в його творчості у цілому» [557, с. 102]. У сучасній 

лінгвістиці існує три напрями вивчення ідіостилю письменника: 

функціонально-стилістичний, функціонально-домінантний і когнітивний.  

Представники першого напряму визначають ідіостиль як «систему 

змістових і формальних лінгвістичних характеристик, притаманних творам 

певного автора, що робить унікальним утілений у цих творах авторський засіб 



178 

 

мовного вираження» [283, с. 38; 318, с. 69 тощо] або як «результат відбору на 

рівні словесного вираження, тобто на завершальному етапі творчості» 

[102, с. 189]. Згідно з І. Р. Гальперіним, стиль письменника можна вивчати 

тільки через аналіз його мови. Найважливішими аспектами індивідуального 

стилю письменника мовознавець уважає ритм, мелодію, взаємовідношення 

мови автора і мови героїв твору, а також систему певних засобів вираження та 

їхній взаємозв’язок зі стилістично немаркованими мовними одиницями 

[74, с. 12]. На думку М. М. Кожиної, ідіостиль включає всі мовні та позамовні 

стилетвірні та текстотвірні фактори художнього тексту; перші є основою, 

а другі – передумовою його створення. Вираження ідіостилю відбувається за 

допомогою позамовних і внутрішньомовних засобів, до яких належить система 

поза- і внутрішньотекстових референтних відношень [140, с. 121]. 

Українські лінгвісти тлумачать ідіостиль як «мовну практику окремого 

носія мови; сукупність формальних і стилістичних ознак, що вирізняють 

індивідуальну мову» [552, с. 67]. 

Деякі вчені використовують функціонально-домінантний підхід до опису 

ідіостилю [120; 291; 310 тощо]. Уперше терміни «функція» і «домінанта» 

запропонував Ю. Н. Тинянов, який уважав, що вони взаємодіють тільки 

в системі, до того ж ті елементи, що не входять до домінанти, деформуються. 

Функцію дослідник визначає як «співвіднесеність кожного елемента 

літературного твору як системи з іншим і, таким чином, зі всією системою» 

[310, с. 272]. Домінанта, на його думку, – це «висунутість групи елементів» 

[там само, с. 277]. С. Т. Золян розглядає домінанту як «фактор тексту 

і характеристику стилю, що змінюють звичайні функціональні відношення між 

елементами тексту і одиницями мови» [120, с. 139]. О. Б. Скляренко 

підкреслює, що домінанта є стрижневим принципом створення художнього 

тексту, який визначає ідіостиль автора з огляду на обраний ним мовленнєвий 

жанр [291, с. 2]. 
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Представники когнітивного напряму вивчення авторських ідіостильових 

особливостей уважають, що «письменник як мовна особистість утверджує 

суб’єктивний, індивідуальний шлях відчуття та пізнання світу, який 

народжується в глибинах творчої свідомості» [51, с. 96]. За Н. С. Болотновою, 

ідіостиль є системою асоціативно-смислових полів, які характеризують 

когнітивний рівень мовної особистості [34, с. 62]. В. А. Пищальникова 

тлумачить ідіостиль як цілісну систему, що виникає внаслідок застосування 

своєрідних принципів відбору, комбінування і мотивованого використання 

елементів мови [256, с. 20–21]. У процесі створення художнього тексту автор 

прагне втілити свої особистісні смисли та зафіксувати їх у його межах за 

допомогою засобів національної мови: «реальні речі та їхні відношення 

слугують мотивом мисленнєвого процесу, поштовхом для нього, а результатом 

є фіксація особистісного смислу в мовних одиницях» [там само, с. 19]. 

На погляд В. В. Булацької, ідіостиль – актуалізація письменницької мовної 

особистості у власному стилі викладення, що представлений індивідуальним 

сполученням текстових екстра- й інтралінгвістичних параметрів, які 

ґрунтуються на відповідному типі референтних відношень. Останні, зі свого 

боку, являють собою мотиваційну основу створення художнього тексту 

і репрезентативний базис уособлення в ньому авторського задуму [46, с. 51]. 

Г. К. Байзакова визначає ідіостиль як структуру залежностей, що виявляють 

у своєму розвитку індивідуальний «код іносказання» творчої особистості, який 

значною мірою заданий генетично і залежить від способу мислення певної 

особистості [17, с. 163]. 

У зарубіжній лінгвістиці існують інші терміни для позначення явища 

ідіостилю. Наприклад, Р. Фаулер уводить у лінгвістику поняття «когнітивний 

стиль» (mind style) – специфічну мовну репрезентацію індивідуальної 

ментальної сутності автора, оповідача та персонажів, які корелюють із 

поняттями картина світу (world view), відображення характерного способу 

засвоєння та розуміння світу, яке автор утілює в тексті [411, с. 103]. 
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Л. Я. Брославська зазначає, що, описуючи конкретні вияви дискурсу митця, ми 

фактично маємо на увазі його ідіодискурс [42, с. 23]. М. Ю. Мухін 

використовує в дослідженнях термін «синтагматичний профіль» [231, с. 9] 

автора, що будується на індивідуальних особливостях авторської 

синтагматики та синтагматичній активності слів (їхній здатності мати 

особливе ко(н)текстуальне оточення) [там само, с. 34]. 

Отже, систему формування та реалізації ідіостилю автора умовно можна 

представити так: почуттєве сприйняття видимих фактів → сукупність 

репрезентацій → прості та складні мовні знаки підсвідомого та поверхневого 

шарів вторинної свідомості → прості та складні мовно-мовленнєві знаки 

(мовленнєві інновації) з різноманітними емерджентними ко(н)текстуальними 

значеннями та референціальними відношеннями між лексичними 

компонентами.  

На думку О. В. Четверикової, система особистісних актуальних смислів 

мовленнєвих структур має усталені, незмінні засоби мовного вираження, 

«знаки авторства», на основі опису і систематизації яких можливо описати 

і порівняти когніотипи різних авторів [335, с. 9]. При цьому треба враховувати, 

що ідіостильові особливості автора створюються за двома принципами: 

а) «спектральним, що формується на основі дифузного наслідування текстів 

різних авторів (у такому випадку виявлення індивідуального стилю є розмитим 

та нечітким» [151, с. 163]); б) екстралінгвістичним, обумовленим типом 

мислення та пізнавальним стилем (когнітивними й реляційними операціями) 

кожного письменника. 

Будь-яка мова […] постійно перебуває у процесі еволюції, і різні 

користувачі виявляють в їхньому вживанні мови різні стадії цієї еволюції 

[470, с. 33], інакше кажучи, ідіостиль автора є носієм варіантних 

лінгвотипологічних ознак, притаманних художньому тексту конкретної епохи. 

Отже, ідіостиль письменника – це не тільки актуалізований вербальний 

семіотичний простір, але й те, на що він виводить, чому передує і що освоює, 
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який лінгвотипологічний потенціал накопичує, у зміні яких 

літературно-художніх норм бере участь [319, с. 97]. Наприклад, у сучасній 

світовій художній прозі спостерігається широке використання типових та 

нетипових аграматизованих конструкцій. З цього приводу О. А. Покровська 

зазначає, що в постмодерністській літературі «ускладнені складні речення 

будуються на основі асоціативних, але не логічних зв’язків, граматичні зв’язки 

найчастіше взагалі не пропрацьовані, підрядні можуть не мати їхніх головних 

частин, а за вказівним словом у головному може не слідувати підрядне, про 

яке воно сигналізує» [261, с. 382]. Актуалізація типових і нетипових 

аграматизованих структур є результатом «"ігри з художнім простором", яка 

містить риси авторського світосприйняття» [237, с. 13]. 

Таким чином, уважаємо, що ідіостиль автора становить кореляцію різного 

ступеня індивідуального й колективного когнітивних просторів, що 

виявляється у виборі та актуалізації граматизованих структур, притаманних 

певній стадії еволюції мови, та типових і нетипових аграматизованих 

конструкцій, семантико-синтаксичні, функціональні характеристики та 

частотність зустрічальності яких визначає індивідуально-авторські 

особливості побудови дискурсивних формацій. 

Аналіз моно- та поліпредикативних мовленнєвих інновацій із СС 74 

творів французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть дозволив 

виділити такі типи авторського ідіостилю: 1) дифузний ідіостиль, при якому 

колективний когнітивний простір превалює над індивідуальним та що полягає 

в реалізації типових для певної епохи різноманітних синонімічних структур;  

2) персональний ідіостиль, при якому індивідуальний когнітивний простір 

домінує над колективним та який виявляється в актуалізації: а) граматизованих 

синонімічних висловлень, притаманних іншій епосі; б) типових 

аграматизованих синонімічних структур, які характеризують іншу епоху або 

не характерні для епохи, що описується; в) нетипових аграматизованих 
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синонімічних конструкцій; на тлі лінгвотипологічних тенденцій певного етапу 

розвитку мови. 

Як засвідчує аналіз творів, більшість проаналізованих письменників ХХ – 

початку ХХІ століть характеризуються дифузним індивідуальним стилем із 

різною частотністю використання синонімічних мовленнєвих інновацій, 

притаманних початку, середині, кінцю ХХ – початку ХХІ століть (наприклад, 

представники початку ХХ століття Ж. Жіоно та А. Жід реалізують розширені 

дієсловом être конструкції, що не трапляються в постмодерністській 

літературі); натомість звужені МПВ, ускладнені дієприкметниковим або 

дієприслівниковим зворотами, найчастіше вживають письменники кінця ХХ – 

початку ХХІ століть (К. Жак, Ж. Перек, Е. Сендер, Б. Вербер, Ф. Варгас, 

А. Гавальда та ін.), компресовані умовні безсполучникові ППВ та підрядні 

частини ППВ переважно актуалізуються письменниками другої половини ХХ 

століття (А. Труайя, Ж. Бернаносом, Л. Гарделем, Ж. Жапризо та ін.). 

Персональний ідіостиль першого типу виявлено в письменників ХХІ 

століття, які вживають типові для творів першої половини – середини ХХ 

століття конструкції, наприклад, велику кількість розширених презентативами 

сполучникових ППВ виявлено як у А. Жіда, Ж. Жіоно, Ж. Лафітта, П. Бенуа, 

П. Віалара, А. Камю та ін., так і у К. Гале, М. Леві, Е. Сендер та ін., 

незважаючи на загальну тенденцію звуження синонімічних ППВ, що існує 

в сучасній французькій художній прозі. Персональний ідіостиль другого типу 

виражається в актуалізації типових аграматизованих синонімічних МПВ та 

ППВ, притаманних іншій епосі або не характерних для описаної епохи, 

у творах таких авторів, як Ф. Бегбедер, П. Бенуа, М. Женевуа та ін. Третій тип 

виявляється переважно в актуалізації нетипових аграматизованих еліптичних 

конструкцій у Сан-Антоніо, Р. Кено, Ф. Купрі та ін. (див. Додатки Б та В). 

Отже, лінгвотипологічні риси певної стадії розвитку та функціонування 

мови не є детермінантним фактором у створенні ідіостилю письменників, 

оскільки індивідуальне сприйняття об’єктів і фактів реальності, 
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креативно-творчі операції реконструкції буття та його структур і категорій, що 

дають змогу вибрати той чи інший мовний знак з метою його реалізації 

в мовленні у вигляді преференціальних опцій, залежать від авторської інтуїції 

та здатності носія мови до інтроспекції.  

 

2 . 2 . 2  А в т о р с ь к а  і н т у ї ц і я  т а  м е т о д  і н т р о с п е к ц і ї .  

Емпіричні узагальнення суб’єкта мислення в результаті аналізу конкретних 

фактів та явищ дійсності доводять наявність особливої здатності людини до 

інтуїтивного осягнення необхідних референціальних відношень 

і синтаксичних зв’язків. Ч. С. Пірс тлумачить інтуїцію як «знання, що не 

детермінується попереднім знанням того ж об’єкта і, таким чином, 

детерміноване чимось поза нашою свідомістю» [401, с. 15–16]. На думку 

А. М. Баттро, інтуїція – це репрезентація, що не досягає операційного рівня 

(передопераційна думка), тобто ще не здатна групувати поняття, оскільки 

спирається на перцептивні конфігурації та емпіричні «намацування» дії. Таку 

перцептивну інтуїцію вчений протиставляє раціональній (мовній) інтуїції 

[560, с. 104–105]. Сукупність ментальних операцій, які створюють акти 

представлення мови і саму можливість людського мислення, що залежать від 

їхньої реалізації в актах вираження, К. Кербра-Орекьоні визначає як 

«інтуїтивну компетенцію» [450, с. 223], а Ґ. Ґійом – як «інтуїтивну механіку» 

[79, с. 155] суб’єкта мислення, що «представлена одночасно як конкретний 

когнітивний механізм та як вивчення цього механізму» [536, с. 180]. Водночас 

мові як системі належить роль об’єднання в собі інтуїтивних механізмів, що 

породжують мовні механізми, роль «своєрідного контейнера, який несе в собі 

весь змістовний матеріал (лексику та граматику) і систематику (механіку) його 

побудови й актуалізації» [294, с. 191]. А. Валлон зазначає, що механізми 

інтуїтивної компетенції забезпечують, зокрема, динамічне сприйняття 

навколишнього середовища [49, с. 152]. О. А. Овчаров уважає, що «інтуїція 

здійснює перехід, рух думки від одного вихідного стану перцептуального 
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досвіду до іншого, який слідує за першим» [239, с. 168], що спричиняє 

мисленнєву побудову первинних структур, отже, вона становить можливість 

представлення трансцеденції [там само].  

У дисертації визначаємо інтуїцію як узагальнювальне поняття, що 

включає механізми передлінгвістичної, лінгвістичної і дискурсивної інтуїцій, 

які діють на рівні різних складників триному породження мовно-мовленнєвого 

акту, оскільки, з одного боку, вона становить «неусвідомлений ментальний 

механізм, що обумовлює ментальну здатність суб’єктів мовлення сприймати 

мовленнєві структури безпосередньо, без попереднього аналітичного 

пояснення» [372, с. 13], а з іншого, – «усвідомлені психомеханічні операції 

безперервної каузації» [79, с. 65]: мова → мовлення.  

Таким чином, при формуванні лінгвістичних знаків та породженні 

мовно-мовленнєвого акту відбувається «переплетення» інтуїтивних 

механізмів, що функціонують на рівні первинної та вторинної свідомостей, 

тобто їхнього співупорядкування в рівній мірі «всередині єдиної системи 

відношень» [362, c. 24]. 

Залишаючись ментальним феноменом, інтуїція протиставляється інтенції 

в плані реалізації мовних (формування системних простих і складних знаків) 

і дискурсивних (реалізація цих знаків у мовленні) цілеспрямувань суб’єкта 

мовлення: відповідно до мовного цілеспрямування, послідовний процес 

словотворення і включення слів у синтагму, а синтагми – до пропозиції 

здійснюється мовцем шляхом лінгвістичної інтуїції, що діє на підсвідомому 

та поверхневому рівнях вторинної свідомості у вигляді автоматизмів, 

рефлексів, оперативних схем і програм, які забезпечують постійну 

відтворюваність потенційних якостей слова.  

Отже, когнітивні операції інциденції, тобто механізму 

розумово-мовленнєвої діяльності, що передбачає обов’язкову або 

факультативну сполучуваність простих знаків у мові, функціонують на рівні 

підсвідомої лінгвістичної інтуїції в просторі оперативного часу руху думки 



185 

 

в руслі загальної інтенціональної спрямованості висловлення. Натомість 

дискурсивне цілеспрямування «матеріалізується у формах вираження, якими 

володіє мовець» [539, с. 22], завдяки дискурсивній інтуїції. Зауважимо, що, 

розглядаючи процес формування й актуалізації мовних знаків, можна лише 

теоретично розмежувати сферу інтуїтивних механізмів розумових операцій, 

мови і мовлення, оскільки вони становлять континуум каузації мовленнєвих 

інновацій. 

Таким чином, феноменологічним субстратом інтуїції є мова, тоді як 

у мовленні неусвідомлені та усвідомлені інтуїтивні механізми обумовлені 

метою і змістом комунікації. Однак, у зв’язку з тим, що інтуїція завжди являє 

собою ментальний феномен, «"інтуїтивне осяяння" неможливе без попередньої 

свідомої роботи та накопичення знань» [232, с. 28]. 

Природа інтуїції така, що методом її дослідження може бути тільки 

інтроспекція (самоспостереження) суб’єкта мовлення. М. А. Кронгауз виділяє 

інтроспекцію in vitro та визначає її як звернення до власної мовної 

(лінгвістичної) інтуїції, що становить основний засіб поповнення й оцінки 

мовного матеріалу [152, с. 92]. Л. Талмі, який використовував цей метод, 

розглядає як інтроспективні бачення людиною даних свого внутрішнього або 

зовнішнього сприйняття, повідомлення про це за допомогою слів, вибір 

відповідних позначень, розуміння аналогічних повідомлень інших людей 

(інтроспекція реципієнта інформації), умови інтроспективного аналізу 

(наявність (онлайнова інтроспекція) / відсутність (офлайнова інтроспекція) 

зв’язку з поточним процесом комунікації) [530]. А. М. Баттро вважає, що 

«інтроспекція передбачає не тільки усвідомлення відношень, які сплітаються 

нашою думкою, але й самої роботи цієї думки» [560, с. 104]. 

Отже, завдяки мовним даним, шляхом інтроспекції можна визначити 

характер роботи мислення з перехвату своєї власної діяльності, тобто 

«припустити наявність неусвідомленої та усвідомленої зон мислення, в якому 

"працюють" операційні програми мови і мовлення» [539, с. 23]. Тут треба 
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враховувати, що інтроспекція «означає не якесь випадкове "мені здається", але 

систематичне, завзяте проникнення в глибини своєї свідомості» [52, с. 245].  

Таким чином, інтроспекція мовця виявляється в усвідомленні діяльності 

психомеханізмів із формування сублінгвістичних схем та простих і складних 

мовних знаків, безпосередньому баченні людиною у своїй свідомості певних 

характеристик цих знаків (осмисленості, граматичної правильності / 

неправильності, полісемічності, синонімічності, семантико-синтаксичної 

цілісності, можливостей трансформацій тощо), а також виборі та реалізації 

в мовленні пертинентних структур. Інтроспекція становить «продовження» 

процесу спостереження «універсуму поза мною», який починається на 

довпорядкованому етапі, що передує каузації мовно-мовленнєвого акту, тобто 

можна говорити про наявність континууму спостереження → інтроспекція 

в процесі формування й актуалізації мовних знаків: 

 

довпорядкована ситуація → розумові операції → мова → мовлення 

 

         спостереження                                 самоспостереження 

 

Рис. 2.6 Континуум спостереження → інтроспекція в процесі породження 

мовно-мовленнєвого акту 

 

Ефективність інтроспекції як методу самопізнання і пізнання 

навколишнього світу становить одне з дискусійних питань у сучасній лінгвістиці. 

Наприклад, Р. М. Фрумкіна зазначає, що «спостереження над самим собою, над 

змістом свого інтрапсихічного за визначенням не доступне ні коректному 

відтворенню, ні зовнішньому контролю. У цьому сенсі результати інтроспекції не 

можуть піддаватися перевірці» [325, с. 34]. На думку Р. Добеллі, коли ми 

заглядаємо до себе в душу, ми, безперечно, щось добудовуємо, тобто виникає 
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ілюзія самоаналізу, або ілюзія інтроспекції [99, с. 80]. М. К. Тимофєєва вважає, 

що «в когнітивній науці дані, отримані в результаті інтроспекції, не надійне 

підґрунтя», та віддає перевагу біхевіористським методам і навіть симбіозу цих 

методів (із додаванням нейрофізіології) [309, с. 46–47].  

Указуючи на обмеженість методу інтроспекції, вчені не враховують 

існування континууму між спостереженням і самоспостереженням. Вивчаючи 

поняття інтроспекції, важливо правильно співвіднести ці феномени, розглядати їх 

у діалектичній єдності. «Об’єктивна оцінка безпосередніх даних 

самоспостереження здійснюється шляхом їхнього відношення до зовнішнього 

предметного світу, що визначає внутрішню природу явища свідомості» 

[280, с. 237]. Таким чином, «дані внутрішнього і зовнішнього спостереження 

взаємопов’язані і взаємообумовлені» [там само].  

Суб’єкт мовлення використовує інтроспективний аналіз ментальних 

механізмів інтуїції насамперед для побудови «прототипів» [248, с. 68] 

(прототипічних моделей, або сублінгвістичних схем) поняттєвих категорій 

і структур, для лінгвістичного вивчення референціальних відношень: при 

побудові в системі гіпотетично можливих і неможливих синтагм та 

пропозицій, спираючись на віртуальний «комплекс референтів», категоризації 

умов вибору того чи іншого референта для різних ко(н)текстів, при 

дослідженні лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів, що впливають на 

референціальний вибір. Завдяки інтроспекції мовець встановлює та вивчає 

семантичні й синтаксичні відношення між елементами складних мовних знаків 

і можливості перифразування потенційних первинних синтаксичних 

конструкцій, одним із видів якого є СС.  

Ураховуючи взаємозв’язки різних етапів інтуїтивного пізнання світу 

мовцем й авторської інтроспекції, можна представити формування 

та актуалізацію синонімічних структур так: 
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розумові операції                               мова                            мовлення 

      (первинна свідомість)         (вторинна свідомість)         ко(н)текстуально                   

                                                                                      преференціальні 

                                                                                     опції 

           підсвідомість          поверхневий шар 

                                      сублінгвістичні         свідомості 

                     схеми                    первинна структура → 

                                             вторинні структури 

 

передлінгвістична інтуїція      лінгвістична інтуїція        дискурсивна інтуїція 

  

                                                     інтроспекція мовця 

 

Рис. 2.7 Взаємозв’язки інтуїції й інтроспекції при формуванні СС 

 

Отже, інтроспекція мовця покриває інтуїтивні операції формування та 

реалізації синонімічних конструкцій, оскільки суб’єкт мовлення виступає 

алло-, або автооцінювачем [495, c. 151] (оцінювачем результату 

взаємовідношень лінгвістичної і дискурсивної інтуїцій) завдяки 

інтроспективному аналізу, що передбачає вибір тієї чи іншої структури із 

низки віртуальних трансформів-синонімічних мікрополів 

функціонально-семантичного макрополя СС із метою її актуалізації у вигляді 

мовленнєвої інновації-преференціальної опції згідно з певною комунікативною 

інтенцією та прагматичним плануванням розповіді. 

 

2 . 2 . 3  А м б і г у е н т н і с т ь  м о в и  т а  т и п и  а в т о р с ь к о ї  

м о в н о ї  г р и .  Питання обумовленості мовних змін та вибору автором тієї 

чи іншої віртуальної структури пов’язане із взаємовідношеннями 
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між системою і нормою. Актуалізація ненормативних синтаксичних моделей 

є виявом амбігуентності мови. З цього приводу Р. А. Будагов зазначає, що 

можливості тієї самої одиниці мови можуть опинитися поза всілякою 

системою і, як наслідок, – нормою [44, с. 227]. Цей феномен пояснюється 

«законом зношення» (термін А. Фрея) [324, с. 11] мови, тобто стиранням 

експресивності будь-якого мовного знака. Однак, потреба в експресивності, 

що зберігається, прагне поновити знак як із семантичного, так і з формального 

погляду; у зв’язку з цим замість старих експресивних знаків постають нові 

знаки. В. Б. Шкловський говорить про ефект «відсторонення», «розхитування 

старого смислу». Автор припускає, що, використовуючи слово в незвичайному 

значенні або змінюючи форму його вираження, мовець послабляє 

сполучувальні зв’язки певної мовної одиниці та надає слову більшої автономії 

аж до повного знищення певної валентності знака [348, с. 84]. М. М. Бахтін 

висуває гіпотезу про семіотичну бідність слова: «висловлене слово соромиться 

самого себе в єдиному світі того смислу, який потрібно було висловити» 

[21, с. 117]. О. С. Кубрякова також підкреслює, що, коли мова стає звичаєм, 

закостеніває, стереотипізується, вона перестає слугувати засобом адекватного 

вираження «внутрішнього світу людини», який багатший, ніж мова-норма 

[155, с. 146]. 

Отже, мовна структура базується на певних нормативах, що, з одного 

боку, полегшують процес формування і сприйняття мовних утворень, з іншого 

боку, не забезпечують повноцінного відображення внутрішніх, 

індивідуально-креативних когнітивних процесів побудови мовних знаків. 

Аналіз асистемних феноменів, тобто так званих морфологічних, 

лексичних, синтаксичних тощо «помилок», які з’являються в процесі каузації 

мовно-мовленнєвого акту, дозволяє «розкрити якості, притаманні розуму, що 

лежать в основі людської мисленнєвої діяльності в таких її сферах, як 

вживання мови звичайним, вільним і творчим способом» [390, с. 7]. 

Ф. де Соссюр зазначає, що «помилки могли б виглядати як "індивідуальні 
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висловлення", підкорені індивідуальним тенденціям» [521, с. 181]. На думку 

Ш. Баллі, «"неправильності", помилки повинні піддаватися систематичному 

і неупередженому дослідженню. Принаймні ті, що виникають постійно, […] 

частіше за все породжуються глибинними тенденціями в мовленні в цілому 

або […] відповідають потребі у виразності» [374, c. 51–52].  

Таким чином, поява помилок у синтаксичних структурах (зокрема 

у висловленнях із СС) детермінується в поверхневому шарі вторинної 

свідомості (при побудові первинних структур) тими функціями, які вони 

повинні виконувати (більша виразність, економія, експлікація, ускладнення 

інтерпретації комунікативної інтенції автора тощо). О. В. Долгова виділяє два 

типи помилок у мовленнєвих інноваціях, що виникають на межі семантичного 

і метасемантичного (стилістичного) рівнів функціонування синтаксичних 

одиниць: а) помилки, що припускаються людьми, які не достатньо володіють 

правилами синтаксису; б) власне мовні передумови виникнення синтаксичної 

амбігуентності, тобто різноманітних видів «гри» з мовою для досягнення 

особливих експресивних ефектів при побудові мовлення [100, с. 12–13]. 

Багато вчених кваліфікують асистемні феномени як «негативний мовний 

матеріал», або мовленнєві аномалії. Обґрунтовуючи можливість або 

неможливість того чи іншого висловлення, Л. В. Щерба оцінював його 

з позицій розуміння, визначаючи негативний матеріал як будь-яку мовленнєву 

реалізацію, «що не розуміється або не відразу розуміється, або важко 

розуміється, а тому не досягає мети» [356, с. 275]. Аномалії, тобто 

висловлення, що суперечать «лінгвістичній інтуїції» [285, с. 35] реципієнта 

інформації (різні неправильності та помилки мовлення, вилучені з текстів або 

отримані експериментально), «порушують правила семантичної граматики, 

роблячи ці правила явними» [52, с. 249]. Р. Лахманн також уважає, що 

«порушення ніколи не руйнують мовні правила в смислі їхнього заперечення: 

воно завжди відсилає до правил, виявляючи їх […] саме в порушенні» 

[163, с. 260]. Б. М. Гаспаров стверджує, що традиційний, стереотипний шлях 
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використання мови не завжди найбільш ефективний. У зв’язку з цим випадки 

аномалії наявні в мовній грі, коли мовець, «натрапляючи на іррегулярність, 

відмовляється від шляху слідування правилам і створює мовну "надзвичайну 

подію", що найбільш адекватно відображає можливості мови» [75, с. 37]. 

Т. В. Булигіна та А. Д. Шмельов зазначають, що в науці відкриття нерідко 

починається з усвідомлення аномалії [47, с. 238], оскільки «гра в порушення 

семантичних і прагматичних канонів має за мету проникнути в природу самого 

канону, а через нього – і в природу речей» [13, с. 303]. Згідно з Л. Н. Фоміною, 

«саме навмисність й усвідомленість дозволяють відхиленню від норми стати 

мовною грою» [321, с. 164].  

Отже, одним із виразників асистемності мови, що виступає як неодмінна 

умова еволюції мовної системи, є мовна гра адресанта. 

Реалізація комунікативного наміру автора та ко(н)текстуальна 

інтерпретація лінгвістичних феноменів за допомогою гри ґрунтуються на 

людичній функції мови. Ф. де Соссюр використовував гру в шахи з метою 

довести як подвійність мови (розташування фігур та процес ігри), так 

і математичну природу розташування (корелятивні зв’язки). Учений 

пояснював таке порівняння тим, що, як гра, так і мова повністю залежать від 

установлених правил. Водночас, очевидно, що кожний шаховий хід 

здійснюється однією фігурою, але може змінити всю гру. У мові так само 

зміна окремих елементів відображається на всій системі [473, с. 173]. В. Г. Гак 

визначає людичну функцію, тобто здатність мови до просторових, 

темпоральних і соціальних варіацій у результаті відходу від стереотипних, 

узуальних установок, як універсальну стрижневу функцію мови [70, с. 335]. 

Термін «мовна гра» був уведений до лінгвістики Л. Вітгенштейном, який 

указує на те, що в мові «об’єкти містять у собі можливість усіх ситуацій» 

[58, с. 83]. На думку вченого, мова в цілому і конкретний знак мови становлять 

«безформну, розпливчасту масу», межі якої невизначені, тому що кожний знак 

містить у собі реальний й уявний світи. Мовна гра – це єдине ціле: мова і дія, 
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з якою вона переплітається [там само, с. 124]. Для Я. Хінтиккі в мовній грі 

основна роль належить суб’єктові, який у процесі пізнання здатний обрати 

один із запропонованих шляхів або навіть віднайти свій власний підхід. 

Я. Хінтикка наполягає на активному характері людського пізнання, що 

ґрунтується на взаємодії суб’єкта з реальністю та являє собою своєрідну гру 

суб’єкта з природою 331, с. 59. 

Прибічники функціонально-динамічної парадигми дослідження мови 

розуміють мовну гру як двоплановий процес, що виявляється в усвідомленому 

порушенні норм мовлення з урахуванням знання про закони вживання тієї чи 

іншої мовної одиниці [40, с. 278; 57, с. 270 тощо] та становить «кінцевий 

результат текстоутворювального процесу побудови мовної форми мовцем» 

[133, с. 12. Наприклад, Н. Д. Арутюнова визначає мовну гру як «послідовність 

дій відхилення від норми, що бере свій початок у сфері сприйняття світу, який 

поставляє дані для комунікації, проходить через сферу спілкування, 

відкладається в лексичній, словотвірній і синтаксичній семантиці 

і завершується в словесній творчості» [12, с. 8].  

На погляд В. А. Пищальникової, сутність мовної гри полягає 

в операційному механізмі лінгвокреативних перетворень операцій у дії, і цей 

механізм виявляє одну з універсальних якостей мови [257, с. 106. 

Л. Н. Фоміна також визначає мовну гру як форму мовленнєвої діяльності 

людини, спосіб вираження особистості мовними засобами, в якому 

виявляється її індивідуальний стиль і в якому мовна особистість реалізує свої 

лінгвокреативні здібності [321, с. 6]. О. В. Журавльова вважає, що мовна гра 

становить «активне неконвенціональне використання індивідом моделей та 

структур мови» [108, с. 72], що базується на маніпуляції когнітивними 

моделями смислопородження, яка відображає стабільний стан усієї системи 

мови [там само, с. 6], тобто мовна гра репрезентує один із шляхів 

самогенезису, саморозвитку мови за рахунок власних ресурсів [там само, с. 8]. 

Французькі вчені E. Вінтер-Фромель та А. Зіркер для вивчення мовної гри 
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використовують підхід лінгвістичного почуття, тобто лінгвістичної 

компетенції, що виявляється в мотивації та ремотивації мовних одиниць, 

з якими грають [548, с. 21]. 

У пізніших лінгвістичних дослідженнях виявлено тенденцію до розгляду 

мовної гри як «свідомого мовного експерименту, що має творчий початок та 

естетичну природу» [159, с. 5]. Згідно з  Т. А. Гридіною, мовна гра являє собою 

усвідомлений мовний експеримент (мовна неправильність, що припускається 

усвідомлено), який спирається на неканонічне використання мовних засобів 

з метою створення ігрових висловлень. При цьому мовець апелює до 

інтелектуального досвіду та здібностей слухача [83, с. 37].  

Л. І. Сапогова трактує мовну гру як «процес, акт, факт використання 

людиною її мовної здібності як системи потенційних мовних представлень для 

експериментування з різними рівнями мови з метою виявлення в процесі гри 

їхніх неочікуваних можливостей, що дозволяють відчути радісне захоплення 

феноменом мови, усвідомлення своєї влади над ним» [286, с. 216]. 

В. З. Санніков, звертаючи увагу на те, що мовна гра «ґрунтується на знанні 

системи одиниць мови, норми їхнього використання і засобів творчої 

інтерпретації таких одиниць» [285, с. 15], розглядає її як лінгвістичний 

експеримент, «усвідомлене маніпулювання мовою, побудоване якщо не на 

аномальності, то принаймні на незвичності використання мовних засобів» 

[там само, с. 17]. 

У пропонованому дослідженні певні види синонімічних конструкцій 

розглядаємо як результат різних типів авторської мовної гри, що починається 

на усвідомленому рівні (у поверхневому шарі) вторинної свідомості зі 

створення віртуального людичного синонімічного трансформу та закінчується 

актуалізацією людичної преференціальної опції в певному ко(н)тексті.  

У процесі породження людичних висловлень із СС автор повідомлення 

використовує в різних обсягах узагальнену котекстуально-контекстуальну 

полісемію. З одного боку, синонімічні конструкції реалізуються комунікантом 
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для збагачення змісту висловлення за рахунок ко(н)текстуальних семантичних 

відтінків; з іншого боку, адресант актуалізує певні референти та / або 

структури, що ускладнюють розуміння поданої інформації. У такому випадку 

для правильної інтерпретації узагальненої полісемії адресатом залучаються 

додаткові ко(н)текстуальні фактори. 

Мовна гра адресанта виявляється в продукуванні синонімічних 

розширених або кількісно рівнокомпонентних граматизованих конструкцій, 

граматизованих та аграматизованих структур із «недостатністю вираження» 

(термін А. Фрея), тобто висловлень, «що не відповідають заданій функції 

(ясності, експресивності тощо)» [324, с. 17] та типових і нетипових 

аграматизованих моно- та поліпредикативних МПВ і ППВ з метою 

полегшення або ускладнення інтерпретації адресатом авторської 

комунікативної інтенції.  

Представимо схематично типи мовної гри, використані адресантом 

у процесі породження синтаксичних синонімів, виділені в дисертації: 

 

Мовна гра адресанта 

           І тип                                            ІІ тип                              ІІІ тип 

розширення  кількісна 

                 рівнокомпонентність     недостатність         типові                 нетипові 

                                                           вираження     аграматизовані аграматизовані 

                                                                                     конструкції       конструкції 

полегшення      ускладнення         ускладнення 

інтерпретації повідомлення          інтерпретації    полегшення       ускладнення                                                                     

                                                          повідомлення     інтерпретації повідомлення 

 

Рис. 2.8 Типи авторської мовної гри в процесі каузації СС 

 

Обираючи стратегію полегшення інтерпретації синонімічної мовленнєвої 
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інновації (розширених і кількісно рівнокомпонентних граматизованих та 

типових аграматизованих МПВ і ППВ), автор прагне до «універсалізації 

понять, стереотипності викладу» [137, с. 44] з метою максимально наблизити 

розуміння читачем / слухачем тих смислів, які він вкладає у преференціальну 

опцію, тобто допомогти адресатові розпізнати його комунікативний намір 

і визначити ступінь пертинентності висловлення в певному ко(н)тексті. 

Натомість стратегія ускладнення інтерпретації актуалізованих суб’єктивем 

спрямовує діяльність реципієнта інформації на «відновлення унікальної 

авторської програми» [там само, с. 41] побудови синонімічних структур. 

Проілюструємо виділені типи мовної гри адресанта повідомлення  

конкретними прикладами висловлень із СС: 

(74) Ce récit, j’aurais voulu le faire en termes plus simples encore (A. Gide, 

NT, 199). 

Наведена граматизована, розширена анафоричним займенником (le) 

мовленнєва інновація становить приклад першого типу авторської мовної гри 

зі стратегією ускладнення інтерпретації повідомлення і розпізнавання 

комунікативного наміру письменника, оскільки стрижнева феноменологічно 

реконструйована структура аналізованого однобазового трансформу (j’aurais 

voulu faire ce récit en termes plus simples encore) видається, при поверхневому 

спостереженні адресатом, цілком пертинентною в такому ко(н)тексті: 

– Mais pourquoi ce récit, me demanda Nathanaёl, dans un livre que 

tu consacres à la joie ? 

– Ce récit, j’aurais voulu le faire en termes plus simples encore (J’aurais voulu 

faire ce récit en termes plus simples encore). 

Aдекватність актуалізованої структури зумовлена ідіостильовими 

особливостями творчості А. Жіда, який віддає перевагу розширеним 

синонімічним висловленням (див. приклади 54, 98, 216, 332); водночас 

ініціальне емфатичне виділення номінального компонента ce récit 

(ця розповідь) пояснює його значущість для автора, яку він бажає передати 
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читачеві через повторне введення до висловлення того самого референта 

в прономінальній формі (ce récit = le). 

(75) Nous sommes quatre à porter la Trage (J. Laffitte, CQV, 140). 

Поданий приклад кількісно рівнокомпонентного МПВ становить 

граматизовану структуру, актуалізовану відповідно до стратегії полегшення 

адресатові розпізнавання авторського комунікативного наміру. Віртуальний 

синонімічний ряд цієї суб’єктивеми має такий вигляд: nous sommes quatre qui 

portons la Trage (первинна пропозиція) → nous sommes quatre à porter la Trage 

(адекватна структура). У посттексті автор актуалізує складнопідрядні 

структури з відносними займенниками que / qui. Пертинентність 

преференціальної опції можна пояснити двома причинами: а) синтаксичне 

«розвантаження» інтерфрастичного ко(н)тексту; б) загальна тенденція до 

економії, що спостерігається в сучасній французькій художній прозі, яка 

виявляється в аналізованому прикладі на рівні лексем (qui → à): 

Nous sommes quatre à porter (qui portons) la Trage.  

Notre tâche consiste à charger des pierres sur un plateau de bois que le pont 

roulant enlèvera tout à l’heure.  

Nous sommes au fond d’un grand trou circulaire, profond de dix mètres et 

creusé au pied de la haute falaise qui domine la carrière. 

(76) Vite imaginer (S. Beckett, C, 24). 

Цей приклад граматизованого еліптичного інфінітивного МПВ 

є елементом мовної гри адресанта другого типу зі стратегією ускладнення 

інтерпретації повідомлення через «недостатність вираження» в процесі 

реалізації синонімічних конструкцій: 

Un autre imaginant le tout pour se tenir compagnie. Dans le même noir que 

sa créature ou dans un autre. Vite imaginer. 

У первинній пропозиції можуть міститися деміактивні або активні 

ко(н)текстуально невиражені актанти та предикати: il faut / on doit / je dois / 

il doit vite imaginer або інше суб’єктно-предикатне сполучення. Отже, 
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«недостатність вираження» в інтра- та інтерфрастичному ко(н)текстах 

унеможливлює розпізнавання адресатом авторської комунікативної інтенції та 

правильну інтерпретацію інформації.  

(77) J’étais une huître peinarde dans son confort hermétiquement clos, et tout 

d’un coup, voilà-t-y qu’Alice me cueillait, m’ouvrait la gueule et m’aspergeait 

de citron (F. Beigbeder, ADTA, 81). 

ППВ (77) становить типову аграматизовану полісинонімічну конструкцію 

з подвійним розширенням: презентативом voilà que та особовим займенником 

y, який являє собою скорочений у просторіччі фонетично помилковий варіант 

займенника il (пор.: (78) Ne voilà-t-il pas maintenant que l’envie s’emparait d’elle 

de faire un éclat ? (P. Benoît, CU, 114)) на рівні одного з висловлень: voilà-t-y 

qu’Alice me cueillait… . Стрижнева структура аналізованого прикладу зазнає 

двобазової трансформації в межах одного ФСМ: Alice me cueillait → voilà 

qu’Alice me cueillait (розширення нефокалізувальним презентативом, тобто 

виділювачем усього висловлення, що не специфікує окремого референта) 

(структура, що наближається) → voilà-t-y qu’Alice me cueillait (розширення 

прономінальним компонентом з інверсією презентатива) (адекватна 

структура). Актуалізація інверсивної подвійно розширеної синонімічної 

конструкції ускладнює адресатові інтерпретацію повідомлення, оскільки 

первинна пропозиція характеризується семантичним значенням констатації 

факту, тоді як обидва трансформи – конклюзивні синонімічні структури, що 

відповідають авторському задуму побудови розповіді. При цьому структура, 

що наближається, синтаксично спрощена порівняно з адекватною, а отже, 

легша для розуміння та інтерпретації реципієнтом інформації. Тільки 

посттекст, в якому реалізується інверсивне ППВ із медіальною елімінацією 

адвербіального компонента pas, дозволяє адресатові розкрити ідіостильові 

особливості Ф. Бегбедера та обґрунтувати ко(н)текстуальну пертинентність 

складних інверсивних конструкцій:  
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J’étais une huître peinarde dans son confort hermétiquement clos, et tout d’un 

coup, (Alice me cueillait, voilà qu’Alice me cueillait) voilà-t-y qu’Alice me cueillait, 

m’ouvrait la gueule et m’aspergeait de citron.  

– Seigneur, ne cessais-je de me répéter, faites que cette fille aime son mari, 

parce que sinon, je suis dans la merde ! 

(79) Folie ! exclamé-je (San-Antonio, BTPQJVM, 32).  

Приклад (79) становить подвійно звужену в межах кількох ФСМ 

полісинонімічну структуру. Ініціальна номінальна еліптична конструкція 

(з імплікацією екзистенційного звороту c’est) не належить ні до одного 

з виділених типів авторської мовної гри з актуалізації синонімічних 

суб’єктивем, оскільки вона становить редуковану граматизовану побудову, що 

відображає загальну літературну тенденцію до економії мовних засобів.  

Як зазначають Е. Вінтер-Фромель та А. Зіркер, «не всі мовленнєві 

інновації є людичними, але імплікують схожі процеси (ре)мотивації» 

[548, с. 21]. ФСМ першої, нелюдичної, структури містить такі мікрополя: c’est 

une folie (первинна пропозиція) → folie (адекватна структура). Друга, 

аграматизована, конструкція exclamé-je імплікує вторинну референціацію 

у вигляді займенника (me), що є порушенням мовної норми (мовленнєвою 

аномалією), тому що дієслівний компонент являє собою незворотний 

предикат, який не вживається в непрономінальній формі. Синонімічний ряд 

цієї преференціальної опції такий: je m’exclame (первинна структура) → 

m’exclamé-je (близька структура) → exclamé-je (адекватна структура). 

Інверсування першого трансформу пояснюється відсутністю у французькій 

мові інверсивної форми для першої особи однини дієслів першої групи, яка 

замінюється носіями мови на дієприкметник минулого часу. Актуалізація 

аграматизованої побудови, що ускладнює адресатові інтерпретацію 

повідомлення та розпізнавання авторських комунікативних стратегій, 

становить одну з відмінних рис ідіостилю Сан-Антоніо. У посттексті наявні 

типова та нетипова аграматизовані конструкції:  
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Qu’à cet instant solennel et épiscopal, v’là-t-il pas le con de setter irlandais 

(...) Que cette fois : dans le cul la balayette, mon Tonio, t’es feinté de première. 

В усіх проаналізованих МПВ і ППВ (окрім прикладу 77) мовленнєвий 

режим інциденції (ID) відповідає мовному режиму інциденції (IL) 

(синтаксичне ядро = семантичне ядро), тобто спостерігається фокалізація 

аналогічних головних лексем (ce récit, porter, imaginer, (s’) exclamer) певних 

синонімічних дерев. Підрядне висловлення прикладу (77) характеризується 

зміною мовного режиму інциденції, оскільки воно становить розширену новим 

фокалізованим референтом-презентативом voilà…que конструкцію. 

Отже, мовна гра є універсальним феноменом, «особливою формою 

лінгвокреативного мислення, багатофакторним процесом численної 

інтерпретації знакових одиниць, що виявляє їхній асоціативний потенціал 

у системі мови і свідомості конкретних індивідів» [84, с. 51], здатністю мовців 

до специфічного (нестандартного) використання усталеного 

(конвенціонального) лінгвістичного коду та до тлумачення мовленнєвих 

інновацій і визначення ступеня їхньої пертинентності в поданому ко(н)тексті, 

тобто до мовної гри залучаються мовець і реципієнт інформації з різними 

ігровими стратегіями та ролями.  

 

2.3 Адресат як інтерпретатор авторських ігрових стратегій та 

експериментатор у межах поля мовної гри  

 

Процес мовної гри потребує співтворчості реципієнта інформації, який 

повинен не тільки зворотно реконструювати мікрополя стрижневої структури 

та синонімічних трансформів на основі спостереження мовленнєвих інновацій, 

але й визначити причини відхилення від стандарту аграматизованих 

синонімічних конструкцій та ступінь ко(н)текстуальної пертинентності всіх 

членів синонімічного ряду. Саме діяльність із кодування та розкодування 

«розмитих смислів» [58, с. 84] залучає учасників комунікації до мовної гри.  
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Визначаючи важливу роль адресата в мовній грі, Г. Ф. Рахімкулова 

розглядає це явище як сукупність ігрових маніпуляцій з мовою – її 

лексичними, граматичними і фонетичними ресурсами – з метою отримання 

«кваліфікованим» читачем естетичного задоволення від побудованого на 

ігрових взаємовідношеннях із ним тексту. При цьому автор зазначає, що мовна 

гра розрахована на певні фонові знання адресата [271, с. 133]. На думку 

Н. Вінера, «мовлення становить спільну гру мовця і слухача проти сил, що 

викликають безпорядок» [56, с. 100]. М. В. Нікітін розуміє мовну гру як 

складний мисленнєво-мовленнєвий процес, при якому «мовець керує 

взаємодією знакового і семіоімплікаційного значень, прогнозуючи сумарний 

ефект мовлення, а слухач певним чином вирішує конфлікт двох складників 

смислу, мобілізуючи своє знання про світ і досвід знакової діяльності» 

[234, с. 123]. Мовна гра в такій інтерпретації включає явище компресії, 

семантичні пропуски, імпліцитну та експліцитну багатозначність тощо. Згідно 

з В. З. Санніковим, мовна гра являє собою певну мовну неправильність, що 

усвідомлюється мовцем (письменником) та навмисно їм допускається. 

При цьому слухач (читач) повинен розуміти, «що так сказано навмисно», 

інакше він не оцінить відповідне висловлення як неправильність або 

неточність [284, с. 23]. На погляд О. Ю. Молодожені, мовна гра – це 

вираження зусиль мислення, художньої уяви чи пам’яті, що зумовлює вимогу 

таких самих зусиль щодо декодування висловленого також і від реципієнта 

[227, с. 5]. Мовна гра як вияв креативно-творчої діяльності суб’єктів мовлення 

передбачає «момент співавторства адресанта й адресата в побудові 

остаточного значення висловлення» [там само]. Процес інтерпретації 

адресатом поданої інформації становить невід’ємну рису людської свідомості 

та пізнавальних процесів. Отже, сприйняття реципієнтом інформації 

мовленнєвої інновації в аспекті інтерпретації її смислу пов’язано з його 

зусиллями з усвідомлення значення імпліцитного компонента. Х. Фе називає 

такий вид розумової активності «семантичним висновком» (semаntic inference). 
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На підставі експліцитної інформації слухач семантично виводить В із А, що 

означає: під час промовляння А мовець хотів висловити В [314, с. 401]. 

Інтерпретуючи синонімічні висловлення, реципієнт, який намагається 

зменшити ступінь невизначеності та багатозначності їхньої смислової сфери, 

залучається до однобічної (інтерпретація повідомлення + зворотна 

реконструкція + визначення ступеня пертинентності нелюдичної 

ко(н)текстуально адекватної побудови та всіх членів синонімічного ряду, або 

«альтернативний» лінгвістичний експеримент) та двобічної подвійної 

(інтерпретація повідомлення + спроба розпізнати авторську комунікативну 

інтенцію з актуалізації людичних синонімічних структур + зворотна 

реконструкція + визначення ступеня пертинентності первинної, вторинних та 

людичної ко(н)текстуально адекватної синонімічних структур) мовних ігор 

у межах «ігрових полів», що включають механізми розуміння мовної гри та її 

функціонування в мовленні: 

 

 

 

 

 

                           мова                             адресат 

                                               вдалий лінгвістичний  

                                              експеримент 

 

 

 

 

Рис. 2.9 Однобічна мовна гра читача / слухача 
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                                                                        адресат  

 

                                         вдалий або невдалий 

                                     лінгвістичний експеримент 

 

 

 

Рис. 2.10 Двобічна подвійна мовна гра читача / слухача 

 

Отже, у процесі однобічної мовної гри адресат вступає в гру 

з віртуальним партнером – мовою. Його стратегія полягає у використанні 

процедури зворотної реконструкції системних трансформаційних процесів та 

обґрунтуванні адекватності первинної та вторинних синонімічних структур 

шляхом їхньої підстановки в аналізований ко(н)текст. Результатом однобічної 

гри завжди є вдало проведений лінгвістичний експеримент, тобто вірна 

інтерпретація повідомлення, оскільки остання має той самий характер 

функціональної обумовленості, що і процес створення нелюдичних 

синонімічних конструкцій: вона чітко регламентується мовною нормою. 

При двобічній подвійній (адресат ↔ адресант, адресант → мова) мовній 

грі адресат, який прагне відновити або хоча б наблизитися до стану 

нормативності та стабільності мовно-мовленнєвого акту з відхиленнями, 

спричиненими інформантом (який порушує мовну норму, граючи з мовою), 

намагається, з одного боку, виявити авторські ігрові стратегії з актуалізації 

певних людичних граматизованих та аграматизовних мовленнєвих інновацій, 



203 

 

а з іншого боку, – зворотно реконструювати віртуальний синонімічний ряд та 

визначити ступінь ко(н)текстуальної пертинентності кожного мікрополя ФСМ 

СС. 

Двобічна мовна гра може виявитися як вдалою, так і невдалою: 

в останньому випадку відбувається провал «альтернативного» лінгвістичного 

експерименту. Як зазначає Л. Х. Сальман, «ментальна інтерпретативна машина 

співрозмовника веде його до вловлювання та прорахування імпліцитної 

інформації, перевірити правильність якої часто складно» [520, с. 21]. 

Основною причиною нерозуміння або неправильної інтерпретації авторського 

повідомлення є відсутність у поверхневому шарі вторинної свідомості 

адресата денотативного ядра синонімічної перифрази, яку актуалізує мовець. 

Найчастіше такі комунікативні невдачі, або «повне чи часткове нерозуміння, 

тобто нездійснення комунікативного наміру мовця» [105, с. 30 виникають 

при спробі адресатом інтерпретувати мовленнєві інновації з «недостатністю 

вираження» або нетипові аграматизовані МПВ та ППВ, створені за 

індивідуальним авторським проєктом. 

Таким чином, смисли, що породжуються в процесі гри, приховані за 

сплетінням когнітивних, культурних, мовленнєвих, поведінкових тощо 

особливостей гравців, розуміння яких являє собою певну головоломку із 

співвіднесення та інтерпретації цих смислів у різноманітних ко(н)текстах.  

 

2 . 3 . 1  І н т у ї ц і я  т а  і н т р о с п е к ц і я  р е ц и п і є н т а  

і н ф о р м а ц і ї .  Інтерпретація мовленнєвих інновацій читачем / слухачем, або 

«робота мислення, яка полягає в розшифруванні смислу, прихованого за 

очевидним смислом, у розкритті рівнів значення, що містяться в буквальному 

значенні» [274, с. 18], можлива тільки завдяки дискурсивним і лінгвістичним 

інтуїтивним механізмам, оскільки «інтуїція має почуття внутрішньої 

достовірності, що "А є завжди А"» [323, с. 389], а отже, становить «необхідний 

інструмент лінгвістичного дослідження» [423, с. 25]. Ґ. Ґійом також указує 
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на більшу адекватність аналізу предмета лінгвістом-аналітиком [434, с. 27], 

ніж продуцентом. Необхідність моделювання інтуїції реципієнта інформації 

постулює А. Вежбицька: «По-перше, дослідник має безпосередній доступ 

тільки до власної інтуїції, і тільки на цій основі він може вивчати інтуїцію 

інших людей. По-друге, я вважаю, що інтуїції різних носіїв мови практично 

збігаються» [52, с. 225]. 

Оскільки «внутрішній універсум людини не доступний для 

безпосереднього спостереження, а тільки для опосередкованого спостереження 

через мовлення» [223, с. 194], на думку Ґ. Гійома, «єдина дослідницька 

позиція, що відповідає завданням мови, – це позиція, яка всюди бачить у ній 

діаду фізичне / ментальне і може слідкувати за окремими діадами фізичне / 

ментальне» [79, c. 72–73]. Отже, «у мовознавстві для того, щоб бути повним, 

спостереження повинно включати фізично видимий бік (безпосередньо 

видимий), а також бік, видимий ментально (нефізично видимий бік), що в мові 

як мовленнєвій діяльності прихований за фізично видимим» [там само, c. 71]. 

Таке дослідницьке завдання пізнання розв’язується в процесі епістемогенезу 

спостерігачем, який здійснює два види когнітивної діяльності: власне 

спостереження та конструювання [258, c. 74].  

Таким чином, досліджуючи мовленнєві інновації, адресат повинен 

ураховувати той факт, що для своєї фізичної реалізації позначуване повинно 

отримати попередню афізичну, виключно ментальну видимість у свідомості 

людини. У зв’язку із цим, основним завданням реципієнта інформації є пошук 

шляху «проникнення від фізичного спостереження до афізичного (від 

мовлення до мови)» [150, с. 223]. Предмет дослідження становить насамперед 

мовлення в усіх його виявах (дискурс і його типи, методи, принципи та засоби 

організації дискурсу, закономірності структурної та смислової організації 

дискурсивних одиниць тощо). У цьому ракурсі «лінгвістика наближається до 

експериментальних наук, де превалює спостереження, збір мовленнєвих 

фактів, їхня класифікація і експеримент» [там само, с. 222], при цьому 



205 

 

«автором експерименту шляхом спостереження каузованого є людська думка» 

[434, с. 27]. У процесі спостереження відбувається інтеріоризація конкретних 

мовленнєвих інновацій, екстеріоризованих суб’єктом мовлення, що веде до 

видимості ментальних актів мовця, тобто загальних домінантних фактів. Отже, 

спостереження, щоб бути повним, повинно належати до фізично та ментально 

видимого [538, c. 121].  

Ш. Баллі вважав, що всі мовні явища мають вивчатися реципієнтом 

інформації з погляду мовця. Учений розробив метод ідентифікації, який 

полягав у тому, що «відштовхуючись від фактів думки, ми повинні встановити 

їхнє відношення до фактів вираження, які їм відповідають, а потім виявити, 

шляхом якої мовної процедури факт мислення стає фактом вираження» 

[374, с. 20]. 

О. О. Потебня зазначав, що в читача / слухача «відбувається щось за 

процесом, тобто за ходом, але не за результатом, схоже з тим, що відбувається 

в мовця» [265, с. 539]. Причина цього феномена полягає у творчому характері 

сприйняття адресатом повідомленої інформації: «розуміння є повторенням 

процесу творчості у зворотному порядку» [там само, с. 549].  

У ході зворотної реконструкції оцінка правильності або неправильності, 

ко(н)текстуальної доречності або недоречності тієї чи іншої мовленнєвої 

інновації, зокрема синонімічних побудов, що безпосередньо спостерігаються 

інтерпретатором повідомлення, вивчення семантико-синтаксичних 

особливостей реалізованих структур, їхнє зіставлення зі структурами, 

наявними в поверхневому шарі вторинної свідомості реципієнта інформації, 

видаються можливими завдяки інтроспекції, або «інтуїції внутрішнього 

досвіду» [304, с. 145] адресата.  

Отже, дослідження процесів побудови, трансформації та актуалізації 

простих і складних мовних знаків адресатом здійснюється в континуумі 

спостереження мовленнєвих інновацій → інтроспекція із залученням 

дискурсивної та лінгвістичної інтуїцій.  
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Схематично взаємовідношення інтроспективного й інтуїтивного 

механізмів, що діють у процесі зворотної реконструкції трансформаційних 

операцій із формування синонімічних структур під час каузації 

мовно-мовленнєвого акту представимо так: 

 

                  мова мовлення 

              (поверхневий шар                              синонімічні мовленнєві                  

              вторинної свідомості)                                      інновації 

первинна структура → вторинні структури 

                                                

           лінгвістична інтуїція                                    дискурсивна інтуїція 

(інтерпретативна інтуїція)                                 (інтуїція-судження)  

             інтроспекція                                                     спостереження          

     

 

Рис. 2.11 Взаємовідношення інтуїції й інтроспекції адресата в процесі 

зворотної реконструкції мовних синонімічних структур 

 

При дослідженні реципієнтом інформації синонімічних структур 

«інтуїція-судження» (термін А. Е. Кузнєцова) [156, с. 11], або дискурсивна 

інтуїція, яка вступає в дію в процесі спостереження мовленнєвих інновацій, 

являє собою безпосереднє знання категорій і структур буття. Вона містить 

у собі внутрішню впевненість адресата в істинності результату проведеного 

аналізу. Інтуїція-судження не залежить від обсягу практичного досвіду [там 

само], оскільки вирішальну роль відіграють особистісні характеристики 

адресата, спрямованого на ефективне проведення лінгвістичного 

експерименту. Інтерпретативна [211] (лінгвістична) інтуїція, яка полягає 

в осяганні природи аналізованого об’єкта або ситуації на основі знання 
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універсальних законів мови, що дозволяє адекватно витлумачити подану 

інформацію та розпізнати комунікативний намір автора, корелює 

з інтроспективним аналізом адресата, тобто її механізми зі зворотної 

реконструкції трансформаційних процесів і первинної структури ФСМ СС 

функціонують у поверхневому шарі вторинної свідомості. 

Водночас деякі вчені вказують на певну небезпечність залучення методу 

інтроспекції адресата для дослідження мовно-мовленнєвих знаків. 

М. А. Кронгауз виділяє основні з них: можливість привнесення особливостей 

власної індивідуальної мови реципієнта; штучність умов застосування мовної 

інтуїції; можливість її змінення в процесі дослідження і у зв’язку з плином 

часу, її притуплення в результаті тривалого роздуму; можливість 

неусвідомленої «підгонки» матеріалу під теорію, звикання до негативного 

мовного матеріалу та його переходу до позитивного (граматично правильного) 

тощо [152, с. 93]. Л. В. Щерба стверджує, що «дослідник повинен звертатися 

з питанням про правильність або неправильність мовного матеріалу передусім 

до самого носія мови, не покладаючись тільки на власну інтуїцію» [356, с. 61], 

оскільки індивідуальна специфіка світосприйняття читачем / слухачем 

«обумовлює критичне осмислення комунікативних тактик і стратегій 

адресантів […] та в результаті спричиняє суб’єктивізацію смислів» [341, с. 50]. 

Отже, у процесі аналізу синонімічних мовленнєвих інновацій 

інтроспективно-інтуїтивне пізнання адресатом когнітивних процесів, що 

відбуваються у свідомості мовця, може виявитися ефективним у випадку із 

вдалим лінгвістичним експериментом (однобічна мовна гра адресата 

(адресат → мова) та І і ІІІ типи авторської мовної гри + мовна гра адресата 

(двобічна подвійна гра: автор ↔ реципієнт інформації → мова)); 

неефективність двобічної подвійної мовної гри спостерігається при 

використанні адресантом стратегій з актуалізації структур із «недостатністю 

вираження» або окремих нетипових аграматизованих конструкцій. 
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2 . 3 . 2  Л і н г в і с т и ч н и й  е к с п е р и м е н т  я к  о д н а  з і  

с т р а т е г і й  м о в н о ї  г р и  а д р е с а т а .  Канадський учений 

І. А. Мельчук пропонує виділяти в лексикології теоретичну та 

експериментальну лексикологію (за аналогією до фізики) [475, с. 26]. 

Можливість експериментування в синтаксисі дозволяє виокремити 

теоретичний та експериментальний аспекти синтаксису. Отже, проведення 

лінгвістичного експерименту як стратегії мовної гри адресата на рівні 

синтаксису можливе в межах так званої «експериментальної граматики» 

[373, c. 48].  

Уперше в мовознавстві метод лінгвістичного експерименту використаний 

О. М. Пєшковським та Л. В. Щербою, які вважали, що в процесі експерименту, 

тобто при створенні різних прикладів, вживанні досліджуваної форми 

в різноманітних умовах і при спостереженні смислів, яких вона набуває, 

можна зробити певні висновки про ці значення. Л. В. Щерба запропонував 

таку структурну схему лінгвістичного експерименту: а) інтроспекція 

(самоспостереження); б) проведення власне експерименту. Він розглядав 

«принцип експерименту» як важливий момент, що дозволяє глибше зрозуміти 

мовленнєву діяльність людини [356, с. 274]. Наприклад, синтаксичний 

експеримент становить насамперед зміну умов ко(н)тексту: вихідний 

синтаксичний факт, що встановлюється приблизно, повинен бути 

підтвердженим або спростованим експериментальною заміною. «Зробивши 

будь-яке припущення про смисл того чи іншого слова, тієї чи іншої форми, 

того чи іншого правила словотворення або формотворення тощо, варто 

спробувати висловити низку різноманітних фраз (яку можна безкінечно 

множити), застосовуючи це правило […] У можливостях експерименту 

прихована значна перевага – з теоретичного погляду – вивчення живих мов» 

[там само, с. 312].  

Досліджуючи «експериментальну реальність» [538, с. 237], що 

створюється завдяки розумовій діяльності людини, Р. Вален зазначав, 
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що «не існує інженера-лінгвіста та немає науки про побудову мовлення. 

Мовлення будується за допомогою шляхів та засобів експериментального 

виправлення, експериментальної субституції вдалого рішення більш вдалим 

рішенням» [там само, с. 237–238]. 

Для О. М. Пєшковського лінгвістичний експеримент також полягав 

у граматичних і семасіологічних підстановках. Вихідною одиницею для 

проведення експерименту був текст. Учений розробив метод стилістичного 

експерименту – вигадування стилістичних варіантів до тексту, при якому 

«слово або фраза із художнього тексту, який аналізується, штучно замінюється 

синонімічним словом або фразою» [250, с. 30]. При цьому виявляються 

стилістичні можливості кожного синоніма. Отже, спостереження над 

синонімами повинні проводитися тільки на тексті і тільки за допомогою 

експерименту. О. М. Пєшковський зробив висновок, що підстановка невдалих 

варіантів і найголовніше – дослідження причин їхньої невдалості приводять 

нас до розуміння причин вдалості тексту. Саме такі дії мовознавець називав 

експериментальними прийомами аналізу, які він уважав правою рукою 

аналітика [там само, с. 30−31]. 

Для аналізу ступеня ко(н)текстуальної пертинентності синонімічних 

структур у дисертаційній роботі використано, як уже зазначалося, 

«альтернативний» лінгвістичний експеримент. Л. В. Щерба вказував, що такий 

вид експерименту повинен проводитися дослідником для визначення 

тотожності або нетотожності двох або кількох фрагментів тексту, що йому 

пропонуються [356, с. 276]. На його думку, лінгвістичний експеримент 

ґрунтується на «оцінному почутті правильності або неправильності того чи 

іншого висловлення, його можливості або абсолютної неможливості […], це 

почуття становить функцію мовної системи […], тому може слугувати для 

дослідження останньої» [там само, с. 61]. При цьому адресант здатен 

створювати як правильні тексти (позитивний мовний матеріал), так 

і неправильні (негативний мовний матеріал (аномалії)), спостереження 
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та інтерпретація яких реципієнтом інформації є важливим завданням 

експерименту.  

У сучасному мовознавстві лінгвістичний експеримент визначається як 

«метод, що дозволяє вивчати факти мови в умовах, які керуються 

і контролюються дослідником» [554, с. 590]. В експерименті суб’єкт займає 

(щодо об’єкта) позицію стороннього, хоча і зацікавленого спостерігача. Отже, 

мовна гра адресата потребує «цілісно-інтуїтивного недискурсивного занурення 

в предмет, аж до емфатичного злиття з ним» [558, с. 596].  

Деякі науковці розглядають лінгвістичний експеримент інтерпретатора 

інформації як «синтаксичний праймінг» [359; 382], що дозволяє проникнути 

в суть ментальних процесів, які відбуваються при породженні певних 

конструкцій. Наприклад, учені М. Ж. Браніган та Г. П. Пікерінг запропонували 

синтаксичну модель, яка ґрунтується на тому, що в репрезентації дієслова 

містяться три основні вузли: вузол синтаксичної категорії, вузол синтаксичних 

ознак і вузол комбінаторних можливостей [382, с. 237]. Такі дослідження 

мають подвійну цінність: з одного боку, вивчення праймінга на матеріалі 

синтаксичної неоднозначності «допомагає виявити ті одиниці, які підлягають 

активації», а з іншого боку, «праймінг як феномен, пов’язаний з імпліцитною 

пам’яттю (неусвідомленою інформацією), розкриває механізми, що лежать 

в основі розв’язання синтаксичної неоднозначності» [359, с. 603] при 

породженні і тлумаченні складних мовно-мовленнєвих знаків. 

Таким чином, у процесі однобічної та двобічної подвійної мовних ігор 

реципієнт інформації використовує певні моделі лінгвістичного дослідження, 

спираючись на «дискурсивну пам’ять» [491, с. 187], тобто пам’ять 

ко(н)текстуального оточення, завдяки якій він здатен виявити, інтерпретувати 

та визначити доречність у певному ко(н)тексті того чи іншого лінгвістичного 

явища. При аналізі синонімічних синтаксичних структур, залежно від 

комунікативної інтенції автора, адресат використовує дешифрувальні та 

експериментальні (інтерпретація повідомлення + зворотна 
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реконструкція + визначення ступеня ко(н)текстуальної пертинентності тієї чи 

іншої нелюдичної мовленнєвої інновації) або дешифрувальні, ідентифікаційні 

та експериментальні (інтерпретація повідомлення + намагання розпізнати 

комунікативний намір автора з актуалізації та ускладнення або полегшення 

інтерпретації людичних синонімічних структур + зворотна реконструкція + 

визначення ступеня ко(н)текстуальної адекватності преференціальної опції) 

моделі дослідження. Під час проведення експерименту інтерпретатор 

інформації може діяти самостійно, спираючись тільки на свою інтуїцію, або 

вдатися по допомогу носія мови. 

Отже, «альтернативний» лінгвістичний експеримент як одна зі стратегій 

одно- чи двобічної подвійної мовних ігор адресата вимагає від реципієнта 

інформації креативних здібностей, оскільки вона базується «на знанні системи 

мовних одиниць, норм їхнього використання та засобів креативної 

інтерпретації таких одиниць» [284, с. 15]  

Проілюструємо сказане вище конкретними реалізаціями процедури 

зворотної реконструкції віртуального синонімічного ряду та проведення 

в процесі мовної гри адресата вдалого та невдалого «альтернативного» 

лінгвістичного експерименту над синонімічними нелюдичними або 

людичними граматизованими та аграматизованими компресованими, 

розширеними та рівнокомпонентними МПВ і ППВ сучасної французької 

художньої прози: 

(80) Revenu à son zinc, il but encore un coup de vin et s’assit sur un tabouret 

(M. Aymé, U, 55). 

У процесі однобічної мовної гри зворотна реконструкція системних етапів 

трансформації первинної структури, точкою відліку якої є спостереження 

наведеної звуженої дієприслівникової нелюдичної мовленнєвої інновації, 

дозволяє адресатові виявити у функціонально-семантичному макрополі СС два 

термінальні ланцюжки синонімічних перифраз та первинну підрядну 

пропозицію: revenu à son zinc (адекватна структура) → étant revenu à son zinc 
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(структура, що наближається) → quand / lorsqu’il fut revenu à son zinc 

(стрижнева пропозиція). Підстановка в ко(н)текст усіх членів віртуального 

синонімічного ряду дозволяє зробити висновок, що непертинентність 

стрижневої структури зумовлена, з одного боку, інтенцією автора уникнути 

інтрафрастичної подвійної реактуалізації еквівалентного прономінального 

анафора (il), експлікованого також у посттексті (lui); з іншого боку, 

преференціальна опція з головною дієприслівниковою лексемою синтаксично 

спрощує висловлення, якому передують та за яким слідують поліпредикативні 

конструкції. Структура, що наближається, містить предикат-копулу être, 

експлікований у пре- та посттекстах, що пояснює її ко(н)текстуальну 

неадекватність:   

Léopold s’assura que la troisième était au complet. Ils étaient douze élèves, 

quatre filles et huit garçons qui tournaient le dos au comptoir. Tandis que 

le professeur gagnait sa place au fond de la salle, le patron alla retirer le bec 

de cane à la porte d’entrée afin de s’assurer contre toute intrusion. (Quand il fut 

revenu, Étant revenu) Revenu à son zinc, il but encore un coup de vin et s’assit sur 

un tabouret. En face de lui le professeur Didier s’était installé à sa table sous 

une reclame d’apéritif accrochée au mur. […] Léopold se pencha sur son siège pour 

voir l’élève Hautemain que lui dissimulait la poutre étayant le plafond. 

Аналізована функціонально транспонована синонімічна структура 

характеризується збереженням мовного режиму інциденції, тобто 

фокалізацією дієприслівника минулого часу (revenu). 

(81) Pourquoi donc que tu ne les as pas tuées ? (J. Renard, PC, 81) 

У наведеному типовому аграматизованому нетранспонованому МПВ 

спостерігається прономінальне плеонастичне (те саме поняття виражається 

в тій самій синтагмі або в тому самому висловленні два чи кілька разів) 

розширення займенником que, що замінює інверсію. Такі структури часто 

функціонують у просторічному мовленні та використовуються письменниками 

для створення певного стилістичного ефекту. Під час двобічної подвійної 
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мовної гри реципієнта інформації шляхом зворотної реконструкції 

преференціального трансформу можна виявити чотири мікрополя ФСМ СС 

(первинну та три вторинні пропозиції): pourquoi donc que tu ne les as pas tuées 

(адекватна структура) → pourquoi donc tu ne les as pas tuées (близька 

структура) → pourquoi est-ce que donc tu ne les as pas tuées (структура, що 

наближається) → pourquoi donc ne les as-tu pas tuées (стрижнева пропозиція). 

Ко(н)текстуальна непертинентність стрижневої та близької структур 

пояснюється, по-перше, комунікативною інтенцією Ж. Ренара фокалізувати 

новий референт віртуального «комплексу референтів» (pourquoi), тобто 

змінити мовний режим інциденції людичного МПВ з метою полегшити 

інтерпретацію повідомлення адресатові (авторська мовна гра ІІІ-го типу), 

звернувши його увагу на той факт, що дія, виражена дієсловом tuer (вбити), не 

була зроблена з якоїсь причини, але не на саму дію; по-друге, первинна 

пропозиція та структура, що наближається, видаються синтаксично 

складними, оскільки вони містять інверсивне дієслово avoir та інверсивний 

питальний зворот est-ce que. Такі структури в розмовному мовленні 

замінюються на інтонаційні (з прямим порядком слів) питальні висловлення.  

(82) Le Generalfeldmarschall List a été limogé ce matin (J. Littell, B, 134). 

Подана людична конверсивна монопредикативна мовленнєва інновація 

з кількісною рівнокомпонентністю та зі збереженням мовного режиму 

інциденції (фокалізацією дієслова limoger) актуалізується автором згідно 

з комунікативною стратегією ускладнити інтерпретацію повідомлення та 

розпізнавання його інтенції (мовна гра І-го типу). Зворотна реконструкція 

адресатом віртуальних трансформаційних ланцюжків у процесі двобічної 

подвійної мовної гри видається можливою тільки завдяки широкому 

ко(н)тексту, в якому експлікується суб’єкт дії синонімічної пасивізованої 

конструкції-однобазового трансформу стрижневої пропозиції le haut lieu 

(le Führer) a limogé le Generalfeldmarschall List. Непертинентність 

денотативного ядра обумовлюється ідіостилем автора, який віддає перевагу 
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конверсивним рівнокомпонентним і розширеним синонімічним структурам, 

та прагненням письменника уникнути реактуалізації посттекстуального 

референта (le haut lieu), створюючи ефект очікування в реципієнта, однією 

з ігрових стратегій якого є правильна інтерпретація поданої інформації: 

Je fus reçu par un officier de l’Abwehr, très excité : «Vous n’avez pas 

entendu ? Le Generalfeldmarschall List a été limogé ce matin. » – « Pourquoi 

donc ?! » m’exclamai-je. List, un nouveau venu sur le front de l’Est, n’avait même 

pas duré deux mois. L’AO haussa les épaules : « Nous avons été obligés de passer 

à la défensive après l'échec de notre percée sur la rive droite du Terek. Cela n’a pas 

dû être apprécié en haut lieu. » 

(83) Tu (S. Beckett, C, 13). 

Цитоване синонімічне еліптичне МПВ являє собою приклад людичної 

нетипової аграматизованої суб’єктивеми, створеної за індивідуальним 

проєктом письменника. Згідно з правилами мовної гри ІІІ-го типу, автор 

імплікує ініціальну суб’юнктивну номінально-предикативну структуру qu’il 

soit, яка легко реконструюється адресатом за допомогою інтерфрастичного 

ко(н)тексту. Мовець фокалізує прономінальний референт з метою акцентувати 

увагу адресата на особистісних характеристиках персонажа, на відсутності 

в нього імені, тобто семантично нюансує займенник tu, який виступає його 

відмінною рисою. Саме з цієї причини письменник імплікує семантично та 

синтаксично надлишкові в такому ко(н)тексті елементи:  

Alors qu’il ne s’appelle plus H. Qu’il soit à nouveau tel que toujours. Sans 

nom. (Qu’il soit) Tu. 

(84) Leurs têtes ! (G. Conchon, JTOCQÉ, 144) 

Наведене вище людичне МПВ ілюструє поразку адресата у двобічній 

мовній грі, оскільки воно характеризується «недостатністю вираження» 

в інтра- та інтерфрастичному ко(н)текстах. Згідно з правилами мовної гри ІІ-го 

типу, письменник обирає прийом ускладнення інтерпретації повідомлення 

та розпізнавання його комунікативних стратегій, який унеможливлює 
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правильну зворотну реконструкцію та проведення вдалого лінгвістичного 

експерименту через те, що інтуїція адресата підказує йому великий вибір 

можливих деномінативних центрів: il fallait voir, elle voulait voir, elle 

se représentait / s’imaginait, ne se représentait pas / ne s’imaginait pas тощо leurs 

têtes. Навіть у широкому ко(н)тексті не актуалізуються імпліковані референти: 

Avec quel plaisir ne leur annonce-t-elle pas qu’elle a tout hypothéqué, qu’elle 

a dû, la maison, le parc, tout ! 

Leurs têtes ! 

La tête de sa fille Jeanne, cette enfant qu’elle portait quand elle fut assez 

inspirée (assez folle ?) pour sauter du train qui l’emmenait en déportation […] 

Нетранспоновані еліптичні мовленнєві інновації (приклади (83) та (84)) 

характеризуються збереженням мовного режиму інциденції (семантичне 

ядро = синтаксичне ядро), оскільки в них фокалізуються ідентичні мовним 

актуалізовані референти (tu, leurs têtes). 

Отже, усі фактори, які беруть участь у побудові смислу та 

ко(н)текстуальній реалізації мовних знаків, дії і форми поведінки мовця та 

реципієнта інформації, що їх супроводжують, є предметом вивчення 

«лінгвістичної феноменології» (термін М.-Ж. Мананзан), тобто «філософської 

діяльності з прояснення мови» [466, с. 46]. Автор та інтерпретатор рухаються 

в протилежних напрямах: автор – від умоглядного задуму до матеріальної 

дискурсивної форми, проводячи інформацію, що повідомляється, «крізь 

пороги трансформацій» [205, с. 109]; інтерпретатор – від форми 

актуалізованого висловлення, що сприймається ним, до його можливої 

абстрактної та уявної первинної структури. Остання креативно 

реконструюється реципієнтом інформації в процесі мовної гри та становить 

аналог авторського задуму прагматичного планування розповіді. 
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Висновки до розділу ІІ 

 

1. У пропонованій дисертаційній роботі проведено інтегральний 

комунікативно-когнітивний методологічний аналіз структурно-семантичних, 

прагматичних і стилістичних особливостей моно- та поліпредикативних 

висловлень із синтаксичною моно- та полісинонімією сучасної французької 

художньої прози з урахуванням теорії ментального кінетизму, який зумовлює 

своєрідний алгоритм поліаспектного вивчення синтаксичної синонімії на рівні 

синтагми або висловлення в мовленнєвих інноваціях із різними головним 

лексемами. 

2. Концепцію дослідження синтаксичної синонімії становить 

конструктивістська епістемологія, що ґрунтується на проєктах наукового 

пізнання та в основі якої лежить феноменологія як метод пізнання буття та 

його структур і категорій, спрямований на онтологію. У феноменологічному 

описі мови привілейована роль належить феномену свідомості, яка корелює 

лише з представленням предмета, але не з його реальним буттям. Між мовою –

фундаментом лінгвістичної онтології – і мовленням наявний непомітний 

онтологічний перехід через те, що мова об’єктивно присутня в мовленні. 

У процесі пізнання буття та його структур і категорій відношення мислення → 

мова відповідає першому етапу поліоперацій реконструювання 

феноменологічної організації всесвіту; континуум мова → мовлення – другій 

фазі поліоперацій феноменологічної перебудови буття. Оскільки ці підсистеми 

інтегруються в діалектичну систему Ґ. Ґійома (мислення → мова → мовлення), 

феноменологічний метод дослідження формування та актуалізації 

синонімічних конструкцій дозволяє визначити психомеханізми, що діють на 

рівні підсистем і різних шарів свідомості (первинної (неусвідомлена 

активність психомеханізмів) та підсвідомого і поверхневого шарів вторинної 

свідомості (усвідомлена діяльність психомеханізмів)) із поступовим 

зростанням мовної потенції (первинна структура → синонімічний ряд 
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одно- та двобазових трансформів), яка оптимізується в мовленні у вигляді 

структурно та семантично нюансованої ко(н)текстуально пертинентної 

функціональної домінанти. Установлено, що в процесі трансформації 

первинної структури може відбуватися функціональна транспозиція вторинних 

синонімічних синтагм і пропозицій. У дисертації виділені: а) функціонально 

транспоновані мовленнєві інновації із синтаксичною синонімією зі зміною 

обсягу, рівною кількістю лексичних елементів або з конверсією; 

б) нетранспоновані розширені, компресовані та кількісно рівнокомпонентні 

синонімічні конструкції. У результаті трансформації первинних структур може 

створюватися подвійна, потрійна тощо синонімізація на рівні синтагми або 

пропозиції в межах одного або кількох функціонально-семантичних 

макрополів, тобто формуються полісинонімічні моно- та поліпредикативні 

висловлення. 

3. Інтерпретація синтаксичних одиниць дискурсу, зокрема синтаксичних 

синонімів, що сприймаються органами почуттів, видається можливою завдяки 

зворотній реконструкції системних трансформаційних процесів, яка 

здійснюється тільки до первинної моно- або поліпредикативної структури, що 

формується на другій фазі усвідомленої діяльності психомеханізмів, тобто 

в поверхневому шарі вторинної свідомості. Передлінгвістичні операції, що 

відбуваються на рівні первинної свідомості (неусвідомленої активності 

психомеханізмів), та сублінгвістичні схеми, які належать підсвідомому шару 

вторинної свідомості, не доступні для аналізу реципієнта. 

4. Важливим посиланням феноменологічного опису мови є зміст та 

відношення внутрішнього (універсум у мені) і зовнішнього (універсум поза 

мною) універсумів. Внутрішній універсум людини – це реальний світ 

у сприйнятті суб’єкта мовлення, його ментальний світ, сукупність уявлень, 

мова. Універсум поза мною мовець пов’язує зі своїм реальним світом. Два 

типи світів передбачають два види когнітивно-дискурсивної діяльності мовця: 

спостереження та конструювання – унаслідок чого в мові формуються прості 
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і складні мовні знаки, що реалізуються у вигляді ко(н)текстуально 

преференціальних опцій. Перехід від усвідомленого етапу операцій 

феноменологічного реконструювання (поверхневий шар вторинної свідомості) 

буття та його категорій і структур до фінального етапу – актуалізації мовних 

знаків – становить трансформацію колективного знання в індивідуальне, яка 

детермінує ідіостиль автора – кореляцію різного ступеня індивідуального 

і колективного когнітивних просторів, що виявляється у виборі та актуалізації 

граматизованих структур, притаманних певній стадії еволюції мови, та 

типових і нетипових аграматизованих висловлень, семантико-синтаксичні 

характеристики та частотність зустрічальності яких визначає 

індивідуально-авторські особливості побудови дискурсивних формацій. 

У дисертаційній праці виокремлено: 1) дифузний ідіостиль (колективний 

когнітивний простір превалює над індивідуальним), що полягає в реалізації 

притаманних певній епосі синонімічних структур; 2) персональний ідіостиль 

(індивідуальний когнітивний простір домінує над колективним), який 

виявляється в актуалізації: а) граматизованих синонімічних висловлень, 

властивих іншій епосі; б) типових аграматизованих синонімічних структур, що 

характеризують іншу епоху або не притаманні описаній епосі; в) нетипових 

аграматизованих синонімічних конструкцій.  

5. Вибір суб’єктом мовлення тих чи інших синтаксичних структур 

можливий завдяки інтуїції. У дисертації інтуїцію визначено як 

узагальнювальне поняття, що включає сукупність механізмів 

передлінгвістичної, лінгвістичної і дискурсивної інтуїцій, які діють на рівні 

різних складників триному породження мовно-мовленнєвого акту. Інтуїція 

протиставляється інтенції в плані реалізації мовних (формування системних 

простих і складних знаків) і дискурсивних (реалізація цих знаків у мовленні) 

цілеспрямувань суб’єкта мовлення. Відповідно до мовного цілеспрямування, 

послідовний процес словотворення і включення слів у синтагму, а синтагми – 

до пропозиції здійснюється мовцем шляхом лінгвістичної інтуїції, що діє 
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на підсвідомому та поверхневому рівнях його вторинної свідомості у вигляді 

оперативних схем і програм, які забезпечують постійну відтворюваність 

потенційних ознак слова. Водночас усвідомлене дискурсивне цілеспрямування 

матеріалізується у формах вираження, якими володіє мовець, завдяки 

дискурсивній інтуїції.  

6. Інтроспекція мовця виявляється в усвідомленні діяльності 

психомеханізмів із формування сублінгвістичних схем та простих і складних 

мовних знаків, безпосередньому баченні людиною у своїй свідомості певних 

характеристик таких знаків (осмисленості, граматичної правильності / 

неправильності, синонімічності, семантико-синтаксичної цілісності, 

можливостей трансформацій тощо) та виборі й актуалізації в мовленні 

ко(н)текстуально пертинентних структур. Інтроспекція продовжує процес 

спостереження, що свідчить про наявність континууму спостереження 

(довпорядкована ситуація) → інтроспекція, яка покриває інтуїтивні операції 

формування та реалізації мовних знаків. 

7. Створення мовцем нормативно помилкових синонімічних структур, або 

мовленнєвих аномалій (висловлень, що суперечать лінгвістичній інтуїції 

адресата), детерміноване в поверхневому шарі вторинної свідомості тими 

функціями, які вони повинні виконувати (більша виразність, економія, 

ускладнення інтерпретації комунікативного наміру тощо). Такі конструкції 

є виявом амбігуентності мови (розходженням між системою і нормою), одним 

із виразників якої є мовна гра адресанта, що починається на етапі формування 

вторинних синтагм та пропозицій і вибору одного із синонімічних 

трансформів та завершується актуалізацією преференціальної опції. Виділено 

три типи мовної гри адресанта – використання мовцем: а) синонімічних 

розширених або рівнокомпонентних граматизованих конструкцій; 

б) граматизованих та аграматизованих структур із «недостатністю вираження»; 

в) типових і нетипових аграматизованих висловлень; із метою полегшення або 

ускладнення інтерпретації адресатом його комунікативної інтенції. 
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8. Процес мовної гри потребує співтворчості реципієнта, оскільки вона 

передбачає момент співавторства адресанта й адресата при побудові 

остаточного значення висловлення. У ході аналізу синонімічних конструкцій 

адресат вступає в зустрічну однобічну (адресат → мова) (інтерпретація 

повідомлення + зворотна реконструкція + визначення ступеня 

ко(н)текстуальної пертинентності нелюдичної мовленнєвої інновації та всіх 

членів синонімічного ряду шляхом «альтернативного» лінгвістичного 

експерименту) та двобічну подвійну (автор ↔ адресат → мова) (інтерпретація 

повідомлення + намагання розпізнати авторську комунікативну інтенцію 

з реалізації людичних конструкцій + зворотна реконструкція + визначення 

ступеня пертинентності первинної, вторинних та людичної ко(н)текстуально 

адекватної синонімічних структур) мовні ігри в межах «ігрових полів», що 

включають механізми розуміння мовної гри та її функціонування в мовленні. 

У процесі однобічної мовної гри адресат грає з віртуальним партнером – 

мовою. Його стратегія полягає в процедурі зворотної реконструкції системних 

трансформаційних процесів та обґрунтуванні адекватності первинної та 

вторинних синонімічних мовних структур шляхом їхньої підстановки 

в аналізований ко(н)текст. При двобічній мовній грі адресат, з одного боку, 

намагається розпізнати ігрові стратегії автора (який грає з мовою) 

з актуалізації певних граматизованих та аграматизованих людичних 

мовленнєвих інновацій, а з іншого, – визначає ступінь ко(н)текстуальної 

пертинентності кожного члена віртуального синонімічного ряду. Така гра 

може виявитися як вдалою, так і невдалою, залежно від успішного проведення 

або провалу лінгвістичного експерименту. 

9. У процесі зворотної реконструкції синонімічних структур оцінка 

граматичної правильності або неправильності, ко(н)текстуальної доречності 

різноманітних конструкцій, вивчення їхніх семантико-синтаксичних 

особливостей, зіставлення зі структурами, наявними в поверхневому шарі 

вторинної свідомості реципієнта, можливі завдяки інтроспекції адресата. 



221 

 

Отже, дослідження процесів побудови, трансформації та актуалізації простих 

та складних мовних знаків адресатом здійснюється в континуумі 

спостереження мовленнєвих інновацій → інтроспекція адресата із залученням 

дискурсивної та лінгвістичної інтуїцій. При аналізі реципієнтом синонімічних 

структур дискурсивна інтуїція, яка вступає в дію в процесі спостереження 

мовленнєвих інновацій, містить у собі його внутрішню впевненість 

в істинності результату експерименту як елемента мовної гри адресата. 

Інтерпретативна (лінгвістична) інтуїція, яка полягає в осяганні природи 

аналізованого об’єкта або ситуації на основі знання універсальних законів 

мови, що дозволяє адекватно інтерпретувати подану інформацію та розпізнати 

комунікативний намір автора, корелює з інтроспективним аналізом адресата, 

тобто її операції зі зворотної реконструкції трансформаційних процесів та 

первинної структури здійснюються у поверхневому шарі вторинної свідомості. 

У ході аналізу синонімічних мовленнєвих інновацій інтроспективно-інтуїтивне 

пізнання адресатом когнітивних процесів, що відбуваються у свідомості 

мовця, може виявитися ефективним у випадку із вдалим лінгвістичним 

експериментом (однобічна мовна гра та двобічна подвійна мовна гра адресата 

в процесі авторської мовної гри І та ІІІ типів); неефективність двобічної 

подвійної мовної гри спостерігається при «недостатності вираження» (ІІ тип 

авторської мовної гри) та актуалізації певних нетипових аграматизованих 

конструкцій (ІІІ тип авторської мовної гри). 

10. У процесі одно- та двобічної мовної гри реципієнт інформації 

використовує певні моделі лінгвістичного дослідження, які дозволяють йому 

виявити та інтерпретувати те чи інше дискурсивне явище. При аналізі 

синонімічних синтаксичних структур, залежно від комунікативної інтенції 

автора, адресат використовує дешифрувальні та експериментальні (нелюдична 

авторська стратегія) або дешифрувальні, ідентифікаційні та експериментальні 

(людична стратегія адресанта) моделі дослідження. Інтерпретативну стратегію 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту моно- та поліпредикативних 
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моно- та полісинонімічних мовленнєвих інновацій, який полягає у штучній 

заміні актуалізованого висловлення іншими членами синонімічного ряду 

в поданому ко(н)тексті, залучено в дисертаційній роботі для визначення 

ступеня ко(н)текстуальної пертинентності віртуальних синонімічних структур 

та преференціальної опції. 

Основні положення розділу висвітлено в семи публікаціях автора 

[194; 195; 196; 198; 200; 201; 462; 463]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 

 

РОЗДІЛ 3 

СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В МОНОПРЕДИКАТИВНИХ 

ВИСЛОВЛЕННЯХ 

 

У результаті феноменологічної реконструкції буття та його структур 

і категорій під час каузації мовно-мовленнєвого акту системні синтагми та 

пропозиції із СС актуалізуються у вигляді моно- та полісинонімічних 

МПВ-мовленнєвих інновацій із внутрішньомодельними (перифразування 

стрижневої монопредикативної структури) та з міжмодельними 

(трансформація стрижневої поліпредикативної структури) дериваціями. 

Полісубстанціональність і різнооформленість системних синонімічних 

монопредикативних трансформів виявляються в комунікації як 

різноструктурні моно- та полісинонімічні преференціальні опції. Синтаксичні, 

семантико-прагматичні та стилістичні характеристики певної  функціональної 

домінанти залежать «від засобу її розуміння» [272, с. 165] автором 

повідомлення. Основними властивостями надлишковості та конденсації при 

феноменологічному конструюванні синонімічних конструкцій у мові 

є реалізація різнорідних, але рівноправних елементів віртуального «комплексу 

референтів» у контактному ко(н)тексті або інтрафрастична імплікація певних 

референтів. В актуалізованому висловленні «містяться всі найважливіші мовні 

антиномії: діалектика системи мови і процесу мовлення, комунікативності та 

номінативності, мови і мислення, логіки та граматики, мови і дійсності, 

граматичної форми та граматичної семантики, соціального й індивідуального» 

[263, с. 150].  

У дисертаційній роботі виділяємо чотири типи монопредикативних 

мовленнєвих інновацій із синтаксичною моно- та полісинонімією, до яких 

відносимо моносуб’єктно-монопредикативні конструкції з експліцитною 

та з експліцитно-імпліцитною предикацією: а) суб’єктивеми із СС на рівні 

синтагм / висловлень, ускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 
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дієприкметниковим зворотами, зі звуженням або розширенням стрижневої 

монопредикативної структури; б) неускладнені дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами монопредикативні конструкції із 

синтагматичною СС та із СС на рівні висловлення зі звуженням віртуальної 

синтагми, моно- або поліпредикативної пропозиції, розширенням 

синтагматичного чи пропозитивного монопредикативного денотативного ядра 

та кількісною рівнокомпонентністю лексичних складників в актуалізованій 

і стрижневій структурах; в) ускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами МПВ із полісинонімією на рівні синтагми або 

висловлення, які актуалізують моно- або поліпредикативну первинну 

структуру з відношеннями: звуження (звуження + звуження, звуження + 

розширення) + звуження, звуження (звуження + звуження, звуження + 

розширення) + розширення, звуження + кількісна рівнокомпонентність; 

г) неускладнені МПВ із полікомпонентною синтагматичною СС / СС на рівні 

висловлення (з актуалізацією монопредикативної пропозиції) зі звуженням + 

розширенням, звуженням + звуженням, розширенням + розширенням, 

звуженням або розширенням + кількісною рівнокомпонентністю.  

На кінцевому етапі трансформації поліпредикативного денотативного 

ядра в багатьох випадках формуються ко(н)текстуально адекватні нелюдичні 

структури, що актуалізуються у вигляді преференціальних опцій-ускладнених 

синтаксичних утворень, що деякі лінгвісти визначають як структури 

перехідного характеру [357, с. 1] (між простим (монопредикативним) 

ускладненим і складним (поліпредикативним) висловленням) із 

напівпредикативною залежною частиною, вираженою суб’єктним, об’єктним 

та абсолютним дієприкметниковим або суб’єктним чи абсолютним 

дієприслівниковим зворотами. 
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3.1 Монопредикативні висловлення із синтаксичною синонімією, 

ускладнені дієприслівниковим і суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами 

 

При дослідженні преференціальних опцій із дієприслівниковим 

і суб’єктним дієприкметниковим зворотами, які «сприяють змістовій 

компресії, дозволяють більш вільну інтерпретацію тексту» [86, с. 3], 

структурні та функціонально-семантичні особливості таких висловлень 

трактуються по-різному в сучасному мовознавстві. Р. Г. Піотровський 

визначає дієприкметникові та дієприслівникові звороти як розгорнуті 

синтаксичні побудови із надзвичайно розвиненою системою логічних зв’язків 

[255, с. 166]. На думку Ю. С. Маслова, конструкції з дієприкметниковими 

зворотами – це структури з гібридною дієслівно-ад’єктивною частиною 

мовлення, що семантично наближаються до одноактних ад’єктивних 

висловлень, оскільки в дієприкметнику загальнограматична дієслівна ознака 

послаблена внаслідок семантичного значення, притаманного прикметнику. 

Дієприслівник виражає процесуальність, але не прямо відносить її до носія 

ознаки як відмінювана форма, а через іншу ознаку, тобто як ознака ознаки, що 

зближає таку форму за семантикою та функцією з прислівником; у такий 

спосіб утворюється особлива гібридна дієслівно-адвербіальна частина 

мовлення [209, с. 209]. О. І. Смирницький вивчає дієприкметники та 

дієприслівники як непредикативні компоненти висловлення, що 

представляють процес у вигляді ознаки (дієприкметник) або як частково 

опредметнений (інфінітив і герундій) [295, с. 246–247]. О. Єсперсен уважає, 

що дієприкметники та інфінітиви, або вербіди, становлять проміжний розряд 

між іменниками та дієсловами [106, с. 128]. Д. Керм, розрізняючи в межах 

дієслова фінітні та нефінітні (дієприкметник, інфінітив і герундій) форми, 

підкреслює, що герундій у сучасній мові має повну потенцію дієслова і може, 

як дієслово, приймати об’єкт, але, на відміну від останнього, не вживається 
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з називним відмінком суб’єкта; до того ж він часто виступає як суб’єкт чи 

об’єкт дієслова або у складі прийменникового сполучення [399, с. 271]. 

Ж. Клебер, навпаки, зазначає, що дієприслівник / дієприслівникова синтагма 

становлять щось схоже з обставинним додатком повної предикації, що вказує 

на процес, виражений герундієм, як на обставину. При цьому семантичні 

значення, притаманні герундію, виступають вторинними специфікувальними 

елементами стосовно центральної предикативної структури-зони керування 

[453, с. 119]. Л. М. Скреліна пропонує розглядати інфінітив як діяльність, що 

мислиться у своєму здійсненні (acсomplissement) без будь-якого переходу до 

завершеності (accompli); процес, який реалізується дієприкметником на -ant 

є одночасно здійснюваним, що має перспективу завершеності, і здійсненим; 

дієприкметник минулого часу, який вказує на завершеність дії, становить 

форму, що відривається від темпоральної лінії [293, с. 44–45], оскільки вона 

позначає стан, результативність дії. Зауважимо, що темпоральні значення 

незавершеності / завершеності властиві також дієприслівникам 

і дієприслівниковим зворотам теперішнього (форми на -ant) часу; інфінітив 

і дієприслівник минулого часу позначають завершеність дії, процесу, 

не відриваючись від темпоральної лінії руху думки; інфінітив теперішнього 

часу актуалізується мовцем для маркування незавершеності дії або її 

можливого здійснення в майбутньому. 

Представимо схематично темпоральний зміст нефінітних дієслівних форм 

на осі оперативного часу руху думки в процесі каузації конструкцій із СС:  

                                                                                      

                                                                                              Inf pr 

здійснення 

завершеність                                                                    

                                                       Pp Gp          Ppr Gpr               Inf p        

 

Рис. 3.1 Темпоральний зміст нефінітних форм дієслова 
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Ppr – дієприкметник теперішнього часу, Pp – дієприкметник минулого 

часу, Gpr – дієприслівник теперішнього часу, Gp – дієприслівник минулого 

часу, Inf pr – інфінітив теперішнього часу, Inf p – інфінітив минулого часу. 

Н. Л. Щербіна відносить дієприкметникові і дієприслівникові звороти 

до різноструктурних паралельних синтаксем, схожих за лексичним складом 

засобів вираження спільного змісту [357, с. 4]. На думку вченої, залежно від 

їхніх семантичних особливостей, дієприкметниковий зворот виконує 

атрибутивну функцію, а дієприслівниковий – функцію предикатного 

поширювача. Власне атрибут є синтаксично субординованою факультативною 

характеристикою субстанціальної синтаксеми. Предикатний поширювач 

становить координовану предикатом, але семантично рівнозначну останньому 

синтаксему-напівпредикат. Він безпосередньо пов’язаний із семантикою 

присудка, характеризує його, але не підпорядковується йому [там само, с. 7]. 

Більшість мовознавців визначають дієприслівникові та дієприкметникові 

синтагми як синонімічні представлення системної підрядної пропозиції, 

порівнюючи їхні структурні та семантичні характеристики. Є. В. Гулига 

стверджує, що «подібно до того, як підрядне речення в складнопідрядних 

реченнях із розщепленим семантичним ядром немовби підключається 

до предикативної лінії головного речення, так і в реченні зі зворотом 

спостерігається своєрідне включення до ядра речення» [87, с. 18]. Основною 

спільною рисою підрядних речень і зворотів уважається наявність 

граматичного підпорядкування, в якому перебувають як підрядні речення, так 

і звороти щодо головної частини речення [88, с. 1107]. 

А. Н. Устюжников відзначає, що схожість дієприкметникових 

конструкцій і підрядних речень «виявляється в характері зв’язків усередині 

відокремленого звороту і підрядного речення та полягає в тому, що опорне 

слово звороту зіставляється із присудком підрядного речення за своїм 

узагальненим граматичним значенням, за низкою граматичних категорій, за 

стабільністю у складі конструкції тощо. Стосовно зовнішніх зв’язків, тобто 
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зв’язків відокремленого звороту і підрядного речення з іншою частиною 

речення, до складу якого вони входять, основним фактором, який обумовлює 

синонімічність конструкцій, що зіставляються, є синтаксичне 

підпорядкування» [311, с. 36]. 

Згідно з Н. Л. Щербіною, «дієприкметниковий зворот, який виконує 

в ускладненому реченні суто атрибутивну роль, тобто виражає якісну 

характеристику предмета за дією чи станом, може мати синонімічне підрядне 

відносне речення; дієприслівниковий зворот, який містить додаткові 

обставинні синтаксичні значення, може мати синонімічне підрядне обставинне 

речення» [357, с. 6]. О. В. Бірюкова зазначає, що, якщо залежність підрядного 

висловлення від дієслова експлікована спеціальними засобами (сполучниками 

підрядності, відносними займенниками), у звороті предикативність 

виражається відокремленням другорядного члена висловлення. Такі 

«відокремлені синтагми» сильніше тяжіють до основного висловлення, 

незважаючи на прийом відокремлення. Підрядне висловлення і відокремлений 

зворот виступають як розгорнуті групи, більш-менш повно уподібнюючись до 

побудови висловлення [27, с. 319]. О. В. Гулига тлумачить підрядне 

висловлення як двополюсну одиницю, а дієприкметниковий або 

дієприслівниковий звороти – як однополюсну одиницю, пов’язану 

з висловленням імпліцитним зв’язком [90, с. 106]. При цьому конструкції 

зі зворотами «відрізняються більшою стислістю, компактністю» [129, с. 5] 

порівняно з підрядним висловленням.  

Аналіз комплексу прикладів ускладнених дієприкметниковим або 

дієприслівниковим зворотами МПВ із СС французької художньої прози ХХ – 

початку ХХІ століть показав, що конструкції з дієприслівниковими зворотами 

можуть актуалізувати не тільки підрядні стрижневі структури, але й сурядні 

деномінативні центри з темпоральними відношеннями одночасності дії. 

До подібного висновку доходить С. В. Харченко, досліджуючи синонімічні 

висловлення в сучасній українській художній прозі: «Однак перетворення 
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з простого ускладненого речення на складнопідрядне речення з підрядним 

часу видається неможливим, якщо вказана в дієприслівниковому звороті 

додаткова дія містить супровідне значення способу дії або наслідку» 

[330, с. 125]. 

У процесі інтерпретації ускладнених МПВ і ППВ зі звуженням первинної 

пропозиції реципієнт інформації вдається до однобічної мовної гри, оскільки 

автор актуалізує нелюдичні синонімічні структури, притаманні певній епосі 

розвитку мови, що характеризують його ідіостиль як дифузний. 

 

3 . 1 . 1  М о н о п р е д и к а т и в н і  в и с л о в л е н н я ,  у с к л а д н е н і  

д і є п р и с л і в н и к о в и м  /  с у б ’ є к т н и м  д і є п р и к м е т н и к о в и м  

з в о р о т а м и ,  з і  з в у ж е н н я м  с т р и ж н е в о ї  с т р у к т у р и .  

У французькій художній літературі ХХ – початку ХХІ століть переважають 

синонімічні преференціальні опції у вигляді дієприслівникових 

і дієприкметникових зворотів, що свідчить про загальну сучасну тенденцію до 

спрощення засобів вираження авторської думки. Наприклад, К. Жак, 

А. Кехрер, Б. Клавель, Ж. Ренар, Сан-Антоніо, Б. Сімоне, Б. Вербер та ін. 

використовують значну кількість моно- та поліпредикативних конструкцій зі 

звуженням стрижневої структури та з полісинонімією на рівні 

синтагми-дієприкметникового / дієприслівникового зворотів.  

Дієприслівникові та дієприкметникові звороти, що становлять 

функціонально транспоновані ускладнювачі МПВ і ППВ, формуються шляхом 

феноменологічної редукції стрижневої монопредикативної структури, оскільки 

наявність гібридних (імпліцитно-експліцитних) компонентів у складі таких 

суб’єктивем свідчить про прагнення суб’єкта мовлення до компресії 

висловлюваної інформації згідно з певним прагматичним плануванням 

комунікації.  

У цьому дослідженні МПВ із СС, ускладнені дієприслівниковим або 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами, визначаються як моносуб’єктні 
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мовленнєві інновації з імпліцитно-експліцитною синтагматичною предикацію 

або з імпліцитно-експліцитною + експліцитною синтагматичною предикацією 

(з дієприслівником у функції стимулятора (поширювача) предиката). 

В останньому випадку йдеться про перифрастичне дієслівне сполучення. 

За визначенням Н. В. Шеремети, «дієслівна перифраза являє собою пряме або 

прийменникове поєднання двох дієслів […], яке виражає, окрім дії або стану 

предмета, спосіб розвитку або ступінь завершення дії. Перше дієслово 

перифрази грає допоміжну роль, пов’язуючи основне дієслово з підметом. 

Утративши лексичне значення, притаманне йому поза перифрастичним 

сполученням, це дієслово є носієм значення способу дії у дводієслівній 

перифразі» [347, c. 183–185]. Дієприкметникові та дієприслівникові 

ускладнювачі можуть займати три позиції у висловленні: ініціальну 

(препозитивну), медіальну (інтерпозитивну) та фінальну (постпозитивну), 

залежно від комунікативної інтенції мовця та ступеня ко(н)текстуальної 

пертинентності, який встановлюється в нашому дослідженні шляхом 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту (див. докладніше с. 208).  

У пропонованій дисертації виділяються такі структурні моделі МПВ, 

ускладнених дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами: 

а) (D +) G pr / Gp / Ppr / Pp (+ С) + S + P (+ C); 

б) (D +) S + (D) + Gpr / Gp / Ppr / Pp (+ С) + P (+ C); 

в) (D +) S + P + (D) + Gpr / Gp / Ppr / Pp (+ C); 

г) (D +) S + P (+ C) + (D) + Gpr / Gp / Ppr / Pp; 

ґ) Gpr / Gp / Ppr / Pp + P + S+ P (+ C); 

д) S + P (+ С) + Gpr / Gp / Ppr / Pp (+ С) + P; 

е) S + P + Gpr / Gp / Ppr / Pp + P (+ С); 

є) S + Gpr / Gp / Ppr / Pp + P (+ С) + Р (+ С). 

Дієприкметникові звороти виконують атрибутивну (прикметникову) та 

адвербіальну функції у висловленні, а дієприслівникові – адвербіальну 
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та адвербіально-«співпредикативну» [440, с. 561] (функцію семантичних 

поширювачів предиката). 

Серед МПВ сучасної французької художньої прози, ускладнених 

дієприкметниковими зворотами зі звуженням денотативного ядра, виділяємо 

структури з непроцесуально- / нерезультативно-ознаковими (при атрибутивній 

функції дієприкметника) або процесуально- / результативно-ознаковими 

(при адвербіальній функції дієприкметника) синонімічними мікрополями 

з такими семантичними відношеннями: а) експлікативні (преференціальна 

опція, яка актуалізує стрижневу структуру у вигляді підрядної відносної 

пропозиції); б) причинно-наслідкові (мовленнєва інновація-реалізація 

денотативного ядра-підрядної обставинної пропозиції); в) поступки (часто 

в супроводі адвербіальних стимуляторів bien que / quoique) (перифраза 

первинної підрядної обставинної пропозиції). Наведемо приклади:  

(85) Vêtu d’une tunique bleu-roi, il s’inclina devant Akaba et Éva (В. Kehrer, 

PA, 179). 

У  МПВ (85), побудованому за схемою Pp + С + S + P + C, 

з антепозитивною непроцесуально-ознаковою (з атрибутивною функцією) 

синонімічною дієприкметниковою синтагмою функцією спостерігаються 

експлікативні семантичні відношення зі збереженням мовного режиму 

інциденції (фокалізацією дієприкметника vêtu). Отже, стрижнева синтагма має 

приблизно такий вигляд: lui, qui était vêtu d’une tunique bleu-roi. 

У функціонально-семантичному макрополі СС перший термінальний 

ланцюжок представлено мікрополем приблизної структури (lui, étant vêtu d’une 

tunique bleu-roi). Вона трансформується у структуру, що наближається (étant 

vêtu d’une tunique bleu-roi), яка перифразується в близьку структуру (lui, vêtu 

d’une tunique bleu-roi), редуковану до ко(н)текстуально адекватної побудови 

(vêtu d’une tunique bleu-roi). Шляхом лінгвістичного експерименту визначимо 

ступінь ко(н)текстуальної пертинентності первинної структури та кожного 

синонімічного трансформу: 
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Lui qui était vêtu d’une tunique bleu-roi ((Lui) (Étant) (lui) vêtu d’une tunique 

bleu-roi), il s’inclina devant Akaba et Éva. 

Таким чином, у поданому контактному (інтрафрастичному) ко(н)тексті 

лінгвістична інтуїція мовця дозволяє йому обґрунтувати ко(н)текстуальну 

адекватність преференціальної опції. Цитоване МПВ видається найбільш 

пертинентним, оскільки вживання первинної структури або скорочених 

трансформів із самостійним прономінальним компонентом lui спричинило 

б ко(н)текстуальну займенникову (анафоричну) та структурну надмірність; 

водночас імплікацію дієслова-копули зумовлено ідіостилем письменника, який 

актуалізує у пре- та посттекстах аналізовані типи компресованих МПВ:  

Un sourire affable et imposant illumina néanmoins tout son visage en 

y dessinant une courbe en demi-lune. Vêtu d’une tunique bleu-roi, il s’inclina devant 

Akaba et Éva. Au loin, des pleurs d’enfants résonnaient, suivis de reniflements 

sourds. Le marabout remit son chapelet constitué de petites billes roses [...] 

(86) Là, des milliers de très petits hommes, juchés sur les hauteurs, 

les attendaient (B. Werber, M, 54). 

Приклад (86) (S + Pp + С + P + C) із медіальним розташуванням 

результативно-ознакового (з адвербіальною функцією) дієприкметникового 

звороту-ускладнювача та зі збереженням мовного режиму інциденції 

(фокалізацією Рр juché) також характеризується експлікативними 

семантичними відношеннями. Отже, стрижнева структура аналізованої 

синонімічної синтагми така: qui étaient juchés sur les hauteurs. У ФСМ наявні 

мікрополя термінального ланцюжка трансформу, що структурно та 

семантично наближається до стрижневої пропозиції (étant juchés sur 

les hauteurs) та адекватної структури. «Альтернативний» лінгвістичний 

експеримент дозволяє виявити, що в ко(н)тексті, в якому реалізується 

дієприкметникова суб’єктивема, денотативне ядро та перший трансформ 

є синтаксично та семантично надлишковими (наявність у дистантному 

(інтерфрастичному) ко(н)тексті складнопідрядних висловлень, що вводяться 
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сполучниками que та alors que, семантична надмірність 

експліцитно-імпліцитного предиката être). Пор.:  

L’explorateur finit par retrouver des forces et parvient à raconter 

les événements qu’il vient de vivre. 

Lui et ses douze compagnons d’expédition ont débarqué sur la côte 

du continent de l’Ouest. Là, des milliers de très petits hommes, juchés sur 

les hauteurs (qui étaient juchés sur les hauteurs, étant juchés sur les hauteurs), 

les attendaient. 

Les explorateurs ont essayé de parlementer, mais les mini-humains ont répondu 

par une volée de flèches. Ils ont fui mais les autochtones les ont poursuivis et 

arrosés de leurs tirs alors qu’ils s’embarquaient sur leur nef. 

Таким чином, тільки широкий ко(н)текст дозволяє довести 

пертинентність дієприкметникової преференціальної опції.  

(87) Ne voulant pas interrompre le ravissant duo, je les observe de loin 

(A. Duguёl, CQR, 126).  

Ця мовленнєва інновація, побудована за моделлю Ppr + P + С + S + P + C, 

з ініціальною заперечною процесуально-ознаковою дієприкметниковою 

конструкцією у сполученні з предикатом є ко(н)текстуально адекватним МПВ 

із семантичним причинно-наслідковим значенням. Обидві можливі стрижневі 

структури (comme je ne veux pas interrompre le ravissant duo або je ne veux pas 

interrompre le ravissant duo, donc...) становлять монопредикативні 

(сполучникову та безсполучникову) пропозиції з котекстуальною 

займенниковою надмірністю:  

1) Comme je ne veux pas interrompre le ravissant duo, je les observe de loin. 

2) Je ne veux pas interrompre le ravissant duo, donc je les observe de loin. 

Отже, мовець актуалізує конструкцію з дієприкметниковим зворотом 

з метою уникнення реактуалізації вже введеного референта (je) в контактному 

ко(н)тексті. 
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(88) Depuis plusieurs jours, une sorte de folie s’était emparée du monde, 

livrant le village aux cohortes infernales du monde des ténèbres (B. Simonay, 

EV, 17). 

Подана суб’єктивема зі структурною моделлю D + S + P + C + Ppr + С 

із процесуально-ознаковим дієприкметниковим зворотом характеризується 

експлікативними семантичними відношеннями з актуалізацією такої 

стрижневої пропозиції: qui livrait le village aux cohortes infernales du monde 

des ténèbres. У макрополі СС досліджуваної синонімічної структури наявний 

один трансформаційний термінальний ланцюжок преференціальної опції, 

пертинентної в такому ко(н)тексті: 

Depuis plusieurs jours, une sorte de folie s’était emparée du monde, livrant 

le village aux cohortes infernales du monde des ténèbres (qui livrait le village 

aux cohortes infernales du monde des ténèbres). Сеla avait commencé par un vaste 

front de nuages noirs qui avait envahi le ciel depuis le nord, là où se dressaient 

les montagnes qui crachaient le feu. 

Уживання стрижневої структури спричинило б ускладнення підрядним 

експлікативним висловленням дискурсивного фрагмента, який уже містить 

поліпредикативну конструкцію з подвійною підрядністю. 

(89) Bien que partis dans la direction opposée la femme et le chien reviennent 

inéluctablement devant la maison (M. Chapsal, SEP, 265). 

У наведеній мовленнєвій інновації (D + Pp + С + S + P + C) 

з результативно-ознаковою синонімічною синтагмою з відношеннями 

поступки, що реалізуються ініціальним стимулятором bien que 

дієприкметника-головної лексеми, спостерігаються два системні термінальні 

ланцюжки синонімічного ряду: bien qu’ils soient partis dans la direction opposée 

(стрижнева структура) → bien qu’étant partis dans la direction opposée 

(структура, що наближається) → bien que partis dans la direction opposée 

(адекватна структура). Комунікант реалізує звужену преференціальну опцію 

з метою уникнути ускладнення конструкції суб’юнктивом минулого часу 
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та повторної актуалізації тих самих елементів (жінка та собака) із віртуального 

«корпусу референтів» у контактному ко(н)тексті: Bien que ils soient partis dans 

la direcrion opposée la femme et le chien reviennent inéluctablement devant 

la maison. 

Завдяки «альтернативному» лінгвістичному експерименту встановлюємо, 

що непертинентність структури, що наближається, з надлишковим імпліцитно-

експліцитним предикатом-копулою être, пояснюється претекстом, у якому 

реалізується дієприслівниковий зворот: « Un amour-retard, voilà ce que m’a 

laissé ce lâcheur ! » se dit Suzanne en passant la laisse à Monsieur le Chien pour 

aller faire un tour en ville, що становить одну з ідіостильових особливостей 

автора. 

МПВ з імпліцитно-експліцитною предикацією та з адвербіальною 

й адвербіально-співпредикативною функціями, ускладнені 

дієприслівниковими зворотами, в яких актуалізуються монопредикативні 

сурядні та підрядні стрижневі структури, характеризуються такими 

семантичними відношеннями: а) темпоральності (одночасність / передування 

дій, виражені дієприслівниковим зворотом теперішнього / минулого часів). 

Такі відношення часто підсилюються стимуляторами дієприслівника у вигляді 

адвербіальних елементів tout, aussitôt, sitôt, à peine…que тощо, а також 

адвербіалізованим субстантивом une fois; б) умовності; 

в) причинно-наслідковими (іноді в супроводі стимулятора tout); г) поступки 

(зі стимулятором tout). 

(90) Jesper, ayant analysé les avantages et les inconvénients des différentes 

propositions, exposa aux autres les arguments de chaque société (E. Sender, 

SDN, 237). 

Наведений приклад (S + Gp + С + P + C) ускладнюється медіальним 

дієприслівниковим зворотом минулого часу, що виконує адвербіальну 

функцію у висловленні та характеризується темпоральними семантичними 

відношеннями передування дії, яка описується експліцитною предикативною 



236 

 

структурою. Синонімічний ряд аналізованої конструкції має такий вигляд: 

après qu’il eut analysé les avantages et les inconvénients des différentes 

propositions (стрижнева структура) → après avoir analysé... (структура, що 

наближається) → аyant analysé… (адекватна структура). Визначимо ступінь 

ко(н)текстуальної пертинентності кожного з мікрополів: 

Jesper, ayant analysé les avantages et les inconvénients des différentes 

propositions (après qu’il eut analysé, après avoir analysé les avantages et 

les inconvénients des différentes propositions), exposa aux autres les arguments 

de chaque société. Tous convinrent qu’il était temps de présenter le dossier au reste 

des habitants. La conversation touchait à sa fin, l’heure de rentrer approchait. 

Michal prit la parole avant que tout le monde se sépare. 

Спостереження адресатом ко(н)текстуально адекватної опції дозволяє 

зворотно реконструювати процес пошуків автором найбільш конденсованої 

структури з метою уникнути ускладнення ко(н)тексту, який уже містить 

сполучникові поліпредикативні суб’єктивеми (зокрема суб’юнктивну 

структуру, уведену прислівником avant que), складним минулим часом (eut 

analysé) та запобігти реактуалізації посттекстуального конектора que. 

(91) J’éprouve, en le regardant, une grande, une très grande joie (J. Laffitte, 

CQV, 196). 

У поданому прикладі (модель S + P + Gpr + С + C) із медіальним 

розташуванням дієприслівникового звороту з адвербіальною 

ко(н)текстуальною функцією en le regardant, однобазового трансформу 

стрижневої сполучникової пропозиції quand (lorsquе) je le regarde наявні 

темпоральні відношення одночасності подій. Відповідно до своєї 

комунікативної інтенції мовець обирає редуковану синонімічну синтагму, 

оскільки навіть у контактному ко(н)текстуальному оточенні використання 

первинної структури призвело б до повтору, отже, до надмірності складників 

МПВ: J’éprouve, quand (lorsque) je le regarde, une grande, une très grande joie. 
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(92) Samuel ne la quittait pas des yeux, scrutant son expression (E. Sender, 

SDN, 149). 

У МПВ (92) (S + P + C + Gpr + С) фінальний дієприкметниковий зворот 

із семантичним значенням одночасності подій становить преференціальну 

опцію-однобазовий трансформ віртуальної монопредикативної структури et 

scrutait son expression. Ко(н)текстуально адекватною побудовою є саме 

актуалізована синонімічна синтагма через те, що в посттексті автор двічі 

вживає конектор et: для з’єднання двох однорідних членів висловлення та двох 

частин складносурядної структури: 

Samuel ne la quittait pas des yeux scrutant son expression (et scrutait son 

expression). Il sembla peser le pour et le contre puis soudain se pencha en avant, 

coudes sur les genoux, et parla lentement. 

(93) En y réfléchissant bien, je préfère me cogner les dondons plutôt que 

l’odeur de graillon de chez Mc Donald’s (A. Gavalda, JVQQAQP, 38). 

У цьому висловленні (Gpr + С + S + P + C) з ініціальним 

дієприслівниковим зворотом реалізується семантичне значення умовності, 

тобто актуалізується монопредикативна умовна підрядна стрижнева структура 

si j’y réfléchis bien. Звужена синтагма, являє собою трансформ з одним 

термінальним ланцюжком у межах ФСМ досліджуваної синонімічної 

конструкції, є пертинентною в контактному ко(н)тексті, тому що первинна 

пропозиція містить повтор актуалізованого в головному висловленні 

референта je: si j’y réfléchis bien, je préfère me cogner les dondons plutôt que 

l’odeur de graillon de chez Mc Donald’s. 

(94) Ce lundi, Joss filait presque ses trois nœuds et demi, s’efforçant 

de rattraper un retard de vingt minutes (F. Vargas, PVRRT, 12). 

У наведеному прикладі (S + P + C + Gpr + P + С) 

з адвербіально-співпредикативною функцією (функцією стимулятора) 

дієприслівника s’efforçant, що виражає необмежено-тривалий спосіб дії 

[228, с. 141], спостерігаються темпоральні відношення одночасності дій, 
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виражених експліцитним (filer) і складним експліцитно-імпліцитним + 

імпліцитним (s’efforçant de rattraper) предикатами. Підрядна пропозиція 

з причинно-наслідковими відношеннями parce qu’il s’efforçait de rattraper 

un retard de vingt minutes актуалізується в однобазовому ко(н)текстуально 

пертинентному трансформі зі збереженням мовного режиму інциденції 

(фокалізацією інфінітивного компонента rattraper): 

Ce lundi, Joss filait presque ses trois nœuds et demi, s’efforçant de rattraper 

un retard de vingt minutes (parce qu’il s’efforçait de rattraper un retard de vingt 

minutes). En raison du marc de café qui s’était déversé en totalité sur le sol 

de la cuіsine. 

Стрижнева структура аналізованої синонімічної синтагми 

є непертинентною в поданому ко(н)тексті, оскільки в приєднаному 

висловленні вживається прислівник причинності (en raison de). Отже, автор 

скорочує ініціальну конструкцію з метою запобігання ускладнення 

дискурсивного фрагмента лексичними синонімами. 

(95) Tout en ayant connaissance de l’air glacé, il était à l’abri et au chaud 

(C. Simon, SP, 80). 

У цитованому МПВ (D + Gpr + С + S + P + C) дієприслівниковий зворот із 

семантичними відношеннями поступки зі стимулятором tout займає ініціальну 

позицію. Первинна синтагма приблизно така: bien qu’il eût connaissance… 

Преференціальна опція з головною лексемою-субстантивом (connaissance) 

зі збереженням мовного режиму інциденції становить ко(н)текстуально 

пертинентний однобазовий трансформ, який обирається автором з метою 

спрощення синтаксичної структури шляхом уникнення введення суб’юнктива: 

Ils étaient dehors, debout sur le trottoir dans la nuit trouée par les enseignes 

au néon et les vitrines scintillantes, sentant le froid, mouillés de nouveau, mais 

maintenant comme extérieur à lui, comme s’il en était séparé, isolé, par une 

pellicule étanche et imperméable. Tout en ayant connaissance (Bien qu’il eût 

connaissance) de l’air glacé, il était à l’abri et au chaud. 
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Претекстуальна поліпредикативна побудова звужується 

дієприкметниковими зворотами (sentant le froid, mouillés de nouveau) та 

водночас розширюється пасивними конструкціями (nuit trouée par..., il en était 

séparé, isolé, par une pellicule étanche et imperméable). Отже, автор обирає 

звужену побудову згідно з комунікативним наміром структурно 

«врівноважити» ко(н)текст. 

(96) Aussitôt assise, elle commanda un troisième whisky (G. de Villiers, 

HC, 112). 

Наведене МПВ, що формується за схемою D + Gp + S + P + C, містить 

ініціальний дієприслівниковий зворот зі стимулятором (aussitôt), який 

уживається мовцем для передачі безпосередньої послідовності подій. 

Синонімічний ряд мовленнєвої інновації-двобазового трансформу може бути 

відтворений так: aussitôt qu’elle se fut assise (стрижнева структура) → aussitôt 

qu’assise (близька структура) → aussitôt assise (адекватна структура). Первинна 

пропозиція перевантажує висловлення складним минулим часом та повторною 

актуалізацією референта (Birgitta): аussitôt que Birgittа (elle) se fut assise, 

elle commanda un troisième whisky. Близька структура, з одного боку, 

ускладнює МПВ синтаксично та семантично надлишковим конектором que, 

а з іншого боку, – не притаманна ідіостилю автора: … Maussade, elle ramena 

sur elle les pans de sa poussetine, cachant ses cuisses. [...] Excitée par l’alcool, 

elle sentit une onde significative lui secouer le ventre. 

Отже, ко(н)текстуально преференціальною опцією видається 

дієприслівникова синонімічна синтагма. 

При звуженні МПВ, ускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим 

зворотами, мовленнєвий режим інциденції відповідає мовному режиму 

інциденції, тобто мовець актуалізує та фокалізує ідентичний компонент 

з віртуального «комплексу референтів». При розширенні аналізованого типу 

нелюдичних структур відбувається зворотний феномен – актуалізація нових 

ко(н)текстуальних референтів. 
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3 . 1 . 2  М о н о п р е д и к а т и в н і  в и с л о в л е н н я ,  у с к л а д н е н і   

д і є п р и с л і в н и к о в и м  /  с у б ’ є к т н и м  д і є п р и к м е т н и к о в и м  

з в о р о т а м и ,  з  р о з ш и р е н н я м  с т р и ж н е в о ї  с т р у к т у р и .  

Одним із засобів синонімічного розширення первинної пропозиції або 

синтагми є спеціальні аналітичні конструкції, які актуалізуються мовцем для 

вираження вербальної категорії граничності / неграничності. Вони 

формуються внаслідок граматикалізації компонентів, що нерозривно пов’язана 

з десемантизацією (семантичною деривацією) одного зі складників таких 

структур «із послабленням його власного значення та його перетворенням на 

напівслужбовий або службовий елемент» [68, c. 129].  

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть розширення 

монопредикативної стрижневої структури, що реалізується в мовленні 

у вигляді людичної преференціальної опції, ускладненої дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами, відбувається двома аналітичними 

структурами: aller + дієприслівниковий ускладнювач та être + 

дієприкметниковий ускладнювач. При вживанні предикативних розширювачів 

змінюється мовний режим інциденції, тобто актуалізуються та фокалізуються 

нові предикативні референти віртуального «комплексу референтів», 

відповідно до комунікативної стратегії мовця.  

Перифраза прогресивності дії aller + герундій формується поєднанням 

тривалої семантики дієслівної лексеми з точковою семантикою часової форми. 

Перифраза aller + герундій позначає тривалість процесу «з ознакою 

прогресованості завдяки наявності семи еволютивності в дієслові руху aller» 

[228, с. 139]. У таких конструкціях предикат aller виступає «семантичним 

дериватом» дієслова руху, оскільки вони відображають категорії буття 

у різному обсязі та відношеннях, тобто мають нетотожні лексичні значення. 

Отже, у розширених монопредикативних висловленнях, ускладнених 

дієприслівниковими зворотами, дієприслівник становить головну лексему 

в семантичному плані, тому що в синтаксично домінантного предиката aller 



241 

 

актуалізується додаткова сема, що не змінює загальної семантики таких 

структур, тобто спостерігається порушення відповідності між синтаксичним 

і семантичним ядрами висловлення. Десемантизація допоміжного предиката 

дозволяє сполучуваність аналітичної конструкції з субстантивами-неістотами, 

які не можуть семантично поєднуватися з предикатом aller у значенні дії: 

(97) Une grande flaque allait en s’élargissant sous ma chaise (J. Littell, 

B, 90). 

Поданий приклад процесуального МПВ репрезентує СС на рівні 

висловлення із розширенням стрижневої пропозитивної структури une grande 

flaque s’élargissait sous ma chaise. Семантичні відношення одночасності дій 

передаються сполученням: десемантизоване дієслово aller + герундій 

теперішнього часу. Преференціальна опція являє собою ко(н)текстуально 

адекватну структуру-однобазовий трансформ денотативного ядра із 

фокалізацією дієслова aller. Пертинентність еволютивної конструкції, яка 

вказує на поступовість дії, визначається широким дистантним ко(н)текстом, 

який пояснює появу цієї калюжі та її повільне розтікання в приміщенні 

(обличчя Отта у воді, Отт, що лежав у калюжі тощо). До того ж у пре- та 

посттекстах автор використовує компресовані номінальну (à l’arrivée), 

інфінітивну (sans même me changer), дієприслівникову (emportant le corps 

d’Ott), каузативну (fit saillir) та дієприкметникову (couché dans la flaque) 

структури, що дозволяє йому розширити аналізоване МПВ, тобто 

ко(н)текстуально «врівноважити» синонімічні мовленнєві інновації:  

Nous reprîmes la route, emportant le corps d’Ott. Le retour à Péréїaslav prit 

encore plus de temps que l’aller. À l’arrivée, sans même me changer, j’allai 

expliquer l’incident à Hafner...  

Une grande flaque allait en s’élargissant (s’élargissait) sous ma chaise. Hafner 

étira le cou et fit saillir son large menton carré : « Quelle merde, quand même ».  

... Dans cette somnolence pâteuse, le visage d'Ott dans l’eau et le crâne 

du soldat russe se confondaient : Ott, couché dans la flaque, ouvrait grande 
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la bouche et me tirait la langue, une langue épaisse et rose et fraîche, comme s’il 

m’invitait à l'embrasser. 

Перифраза être + дієприкметник теперішнього часу із фокалізацією 

десемантизованого дієслова (семантичне ядро (battre) ≠ синтаксичне ядро 

(être)) може виражати процесуальний тривалий стан. У сучасній французькій 

художній прозі людичні конструкції такого типу поодинокі: 

(98) Oiseau bleu, tu es battant de l’aile sur cette extrême roche escarpée 

(A. Gide, NT, 186). 

Дієприкметник battant у поданому нерезультативно-ознаковому МПВ 

виконує ко(н)текстуальну адвербіальну функцію. Первинна структура 

аналізованої мовленнєвої інновації має такий вигляд: tu bats de l’aile sur cette 

extrême roche escarpée. Автор розширює віртуальну пропозитивну побудову 

з метою підкреслити тривалий стан ознаки думки (актуалізуючи та 

фокалізуючи новий референт être), яку він персоніфікує, порівнюючи її із 

птахом:  

Quel vent de mer et de montagne emportera ton essor, ma pensée ? Oiseau 

bleu, tu es battant de l’aile (tu bats de l’aile) sur cette extrême roche escarpée. Aussi 

loin que peut te porter le présent tu t’avances, et de tout ton regard déjà tu t’élances, 

tu t’évades dans l’avenir. 

У французькій художній літературі ХХ – початку ХХІ століть 

досліджувані типи розширення віртуальних монопредикативних пропозицій 

трапляються дуже рідко, оскільки синонімічні преференціальні опції являють 

собою синтаксичні побудови, ускладнені звуженими синонімічними 

структурами у вигляді дієприкметникових або дієприслівникових зворотів. 

Розширення компресованих трансформів пояснюємо стилістичними 

особливостями деяких конструкцій із СС, індивідуальною креативно-творчою 

діяльністю, характеристиками персонального ідіостилю письменників, а також 

певним прагматичним плануванням розповіді, що потребує фокалізації нових 

ко(н)текстуальних референтів у дискурсивному фрагменті. 
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3.2 Неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами вербальні монопредикативні висловлення з синтаксичною 

синонімією зі звуженням стрижневої структури 

 

Компресовані МПВ та ППВ із головною вербальною лексемою 

є найуживанішими у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть, 

тому що дієслово має широку семантико-синтаксичну сполучуваність у межах 

предикативних синтагм, а отже, становить ядерну лексему багатьох 

синонімічних мікрополів ФСМ СС.  

У ході аналізу синонімічних МПВ були виявлені такі функціонально 

транспоновані та еліптичні структурні типи висловлень із головною 

вербальною лексемою зі звуженням на рівні системних синтагми та 

пропозиції:  

1) синонімічні конструкції з інфінітивом / інфінітивним 

зворотом-підметом, які становлять монопредикативну мовленнєву реалізацію 

монопредикативної стрижневої структури;  

2) монопредикативні синонімічні структури з інфінітивом-присудком, що 

актуалізують монопредикативне денотативне ядро;  

3) МПВ з ініціальним, медіальним і фінальним еліпсисом із вербальною 

головною лексемою: а) конструкції з ініціальним і медіальним імплікованим 

номінальним / прономінальним компонентом та з повною або частковою 

експлікацією вербальної синтагми (з особовою, безособовою або інфінітивною 

формою дієслова); б) заперечні синонімічні висловлення з медіальною 

імплікацією адвербіального компонента pas у складному вербальному 

предикаті; в) специфічні заперечні питальні та питально-спонукальні 

конструкції із медіальною імплікацією прислівника pas та з препозитивними 

прономінальними компонентами qui, quel та que у функції ко(н)текстуального 

лексичного синоніма питального займенника pourquoi; г) МПВ із фінальною 

імплікацією непрямого додатка; 
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4) контаміновані монопредикативні конструкції: а) МПВ із предикатами 

почуттєвого і фізичного сприйняття: se regarder, se voir, s’entendre, se sentir, 

avoir l’impression тощо + Inf pr; sembler, regretter + інфінітив теперішнього та 

минулого часів; б) cинонімічні структури з предикатами думки: penser, croire, 

supposer, se rappeler / se souvenir, se savoir, se dire тощо + Inf pr / p; в) МПВ 

з експлікованими перформативними структурами: dire, assurer, avouer, 

affirmer, prétendre, s’excuser тощо + D (de) + Inf pr / р; г) МПВ із номінальним 

предикатом з ад’єктивною або дієприкметниковою іменною частиною + Inf 

pr / p; ґ) МПВ із СС на рівні висловлення з вербальною конструкцією Р + С + D 

(à) (+ C) + Inf, які актуалізують поліпредикативну пропозицію 

з порівняльно-умовним або експлікативним семантичними відношеннями; 

5) інверсивні побудови з предикативною конструкцією типу Pp або 

аграматизований Р у кондиціоналі + je зі звуженням стрижневої структури 

з питальним зворотом est-ce que; 

6) інверсивні конструкції на зразок Р у кондиціоналі + S зі звуженням 

умовної первинної структури; 

7) складні інфінітивні конструкції з адвербіальною лексемою, що 

актуалізує особову або безособову стрижневу структуру; 

8) синонімічні МПВ з ініціальною ад’єктивною лексемою + COI + Inf pr. 

 

3 . 2 . 1  С и н о н і м і ч н і  м о н о п р е д и к а т и в н і  к о н с т р у к ц і ї  

з  і н ф і н і т и в о м - п і д м е т о м  т а  п р и с у д к о м .  Синтаксичні 

конструкції з підметом, вираженим дієсловом, як і безособові структури, 

характеризуються предикативною категорією імперсональності. Інфінітив 

у позиції підмета має інциденцію (референтні значення) номінального 

компонента, тобто він позначає, «опредмечує» дієслівну дію. Таким чином, 

ініціальний інфінітив «становить гібридну дієслівно-іменну частину 

мовлення» [147, с. 69], що виступає як форма номінації ознаки 

процесуальності та результативності, тоді як відмінювані (фінітні) форми при 
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називанні тієї ж ознаки виражають її релятивно-структурний і предикативний 

аспекти. Мовознавці зазначають, що в семантиці інфінітивних висловлень 

наявні також оцінки емоційного, етичного, естетичного, психологічного тощо 

планів, що ускладнюють їхню організацію [119, с. 138; 343, с. 296]. 

У позиції підмета в ролі безособового актанта вживається так званий 

незалежний інфінітив, який становить результат трансформації віртуальної 

підрядної пропозиції. Саме через цей факт ініціальні інфінітивні звороти, що 

містять повідомлення, семантично підпорядковане частині висловлення 

із фінітним предикатом, функціонально та семантично наближаються до 

підрядних висловлень. Синтаксична синонімічність таких граматизованих 

структур обумовлена рівносуб’єктністю обох частин поліпредикативної 

конструкції. В інфінітивних висловленнях предикат у теперішньому часі 

репрезентує активну, але потенційну дію, можливу за певних умов, або ж стан 

речей, тоді як інфінітив минулого часу вказує на завершеність або результат 

певної дії. 

Виділяємо такі структурні типи МПВ із препозитивними інфінітивом / 

інфінітивним зворотом: 

а) Inf pr / р S + P + C; 

б) D (de) + Inf pr / р S + P + C; 

в) (D +) C + Inf pr / р S + P + C; 

г) S + D (à) + Inf pr + P. 

Конструкції з ініціальними інфінітивами або інфінітивними зворотами 

першого типу становлять преференціальні опції умовних підрядних 

пропозицій або підрядних стрижневих структур із причинно-наслідковим 

семантичним значенням, наприклад: 

(99) Mourir m’aurait pas mal arrangé (F. Beigbeder, ADTA, 141). 

У наведеному МПВ (Inf pr S + P + C) із СС на рівні ініціальної синтагми 

спостерігаються умовні семантичні відношення. Отже, стрижнева структура 

актуалізованого синонімічного трансформу така: si je mourais ça (cela)… . 
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У ко(н)тексті аналізована компресована інфінітивна побудова є пертинентною 

преференціальною опцією, оскільки в претексті наявне ППВ, розширене 

вставними адверсативними підрядними висловленнями з експлікативним 

ко(н)текстуальним значенням: 

J’ai failli mourir souvent : écrasé par une voiture (mais je l’ai évitéе 

de justesse), tombé d’un immeuble (mais je me suis rattrapé aux branches), 

contaminé par un virus (mais j’ai mis une capote). Quel dommage. 

1)  Si je mourais ça (cela) m’aurait pas mal arrangée. 

2)  Mourir m’aurait pas mal arrangé. 

Як бачимо, первинна структура ускладнює інтерпретацію повідомлення 

надлишковою експлікацією інтенції протагоніста у вигляді умовного 

підрядного висловлення, реактуалізованого узагальнювальним анафором ça / 

cela. 

(100) Être sans attache lui plaisait (L. Faure, MF, 22).  

Ініціальний синтагматичний компонент поданої мовленнєвої інновації 

з причинно-наслідковими семантичними відношеннями першого структурного 

типу (Inf pr S + P + C) становить актуалізований однобазовий трансформ 

підрядного денотативного ядра comme il était sans attache ça / celа… 

або ж il était sans attache, donс ça / cela… . У посттексті наявні дві інфінітивні 

конструкції:  

(Comme il était sans attache ça / cela..., Il était sans attache, donс ça / cela...) 

Être sans attache lui plaisait. Quitter les vanités du monde pour retrouver le silence, 

et le temps de la méditation, n’en avait-il pas rêvé ? Mais ne plus devoir 

se défendre est une rude épreuve, il le découvrait aujourd’hui... 

Отже, згідно з певним прагматичним плануванням розповіді, мовець 

експресивно акцентує інфінітивну ініціальну частину приєднаних висловлень, 

що становить одну з особливостей його ідіостилю.  

(101) De n’avoir pas eu un réflexe sot lui donne de la satisfaction (L. Gardel, 

FS, 95).  
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При вживанні інфінітива минулого часу в ініціальній позиції МПВ завжди 

характеризується причинно-наслідковим семантичним значенням. 

У наведеному висловленні, побудованому за структурною моделлю D + Inf р 

S + P + C, синонімічний інфінітивний зворот становить однобазовий 

трансформ підрядної пропозиції comme il n’a pas eu un réflexe sot, ça / cela… 

або il n’a pas eu un réflexe sot, donc ça / cela… . Спостереження актуалізованої 

структури та авторська інтуїція підказують адресатові, що ко(н)текстуально 

пертинентною є саме компресована інфінітивна конструкція: 

C’était lui, parce qu’il était civilisé d’une autre manière, qui avait jugé pleine 

de grâce sa réserve, et qui trouvait vulgaire sa joie. (Сomme il n’a pas eu un réflexe 

sot, ça / cela…, Il n’a pas eu un réflexe sot, donc ça / cela…) De n’avoir pas eu un 

réflexe sot lui donne de la satisfaction. Cela dissipa une certaine raideur qui, 

quoiqu’il en fût, empesait son comportement. 

У пре- та посттекстах автор актуалізує ускладнені кількома підрядними 

висловленнями поліпредикативні конструкції та реактуалізує прономінальний 

референт cela. Отже, «альтернативний» лінгвістичний експеримент доводить, 

що вибір компресованої структури полегшує читачеві / слухачеві 

інтерпретацію поданої інформації. 

На думку деяких учених, МПВ з ініціальним інфінітивно-займенниковим 

зворотом, побудовані за моделлю (D +) C + Inf pr / р S + P + C, займають 

проміжну позицію між власне-інфінітивними і дієслівно-інфінітивними 

висловленнями [308, с. 289]. В. В. Бабайцева розглядає такі конструкції як 

перехідний тип між безособовими й інфінітивними висловленнями, наявність 

якого обумовлена гібридним характером інфінітива [14, с. 112–113]. 

О. Н. Гвоздєв зазначає, що граматична особливість таких висловлень полягає 

в подвійній природі займенникових слів. З одного боку, вони зберігають 

значення другорядних членів, позначаючи різні об’єкти або обставини, 

і в цьому плані залежать від інфінітива. З іншого боку, ці висловлення 

сполучають зі значенням другорядних членів предикативне значення 
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неможливості дії і підпорядковують собі інфінітив [76, с. 97]. В. Ю. Копров 

уважає, що такі конструкції не належать до власне простих висловлень ні за 

семантикою, ні за структурою. У семантиці зазначених висловлень 

відображено дві ситуації, одна з яких виражається дієслівною конструкцією 

в розгорнутому вигляді, а друга – займенниково-інфінітивним зворотом 

у згорнутому вигляді, тобто загалом вони являють собою півторапредикативні 

висловлення [147, с. 31]. 

(102) Et l’avoir sauvé devrait me le rendrе sympathique (Ch. Léourier, 

LM, 188). 

Наведена суб’єктивема зі структурною моделлю C + Inf р S + P + C та 

причинно-адверсативним (et = mais) семантичним значенням містить 

займенниково-інфінітивний зворот-трансформ такої стрижневої структури: 

et comme / et puisque je l’ai sauvé ça / cela… . У пре- та посттекстах автор 

актуалізує складні поліпредикативні структури, що пояснює актуалізацію саме 

компресованої побудови:  

En toute objectivité, je dois admettre qu’il n’est pas le sauvage auquel 

je m’attendais. Et l’avoir sauvé devrait me le rendre sympathique / Et comme / 

puisque je l’ai sauvé ça / сеla devrait me le rendre sympathique. Cependant, même 

si je fais des efforts pour le cacher devant Korwal, je ne l’aime pas. 

«Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє виявити, що 

вживання первинної пропозиції структурно перевантажує дискурсивний 

фрагмент, порушує його когерентність та ускладнює інтерпретацію 

повідомлення, що міститься в ньому. 

В ініціальній позиції в сучасній французькій художній прозі також 

трапляються специфічні інфінітивні звороти, які складаються з номінального 

компонента, стимулятора у вигляді прийменника à та експлікативного 

предиката в інфінітиві. Такі структури лінгвісти тлумачать як додаткові засоби 

вираження пасивної дії. «Наявність інших форм, які можуть виконувати 

функцію субститутів пасиву або мають значення пасивності, є виявом мовної 
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властивості пристосування, адаптивності мови до необхідності семантичної 

диференціації» [143, с. 8]. Наведемо приклад: 

(103) La leçon à apprendre était simple, facile (L. Faure, MF, 255). 

Деномінативний центр макрополя СС виділеної синтагми має приблизно 

такий вигляд: la leçon qu’il fallait / faudrait apprendre. Претекст дозволяє 

виявити, що автор імплікує дієслівну синтагму з деміактивним 

(активно-пасивним) референтно невизначеним актантом (il), обираючи 

ко(н)текстуально пертинентну звужену конструкцію для запобігання 

повторної актуалізації вже введених референтів:  

Là, elle feindrait l’effroi et il lui faudrait adopter le ton juste pour s’exclamer : 

« Oh ! Mon Dieu ! Encore ! » C’était suffisant. Pour la suite, on aviserait. La leçon 

à apprendre (qu’il fallait / faudrait apprendre) était simple, facile.  

МПВ із синонімічною синтагмою інфінітивом-присудком становлять 

преференціальні трансформи-комплементарність первинної пропозиції, 

оскільки предикат супроводжується препозитивним 

прийменником-стимулятором de. Ідеться про конструкції з «наративним 

інфінітивом» з інтенсивно-початковим значенням, який позначає дію 

в минулому. Такий інфінітив уживається письменниками в художніх творах 

з метою надати дії, вираженій процесуальним дієсловом, більше жвавості: 

(104) Et moi, de m’y ruer (San-Antonio, BPJVM, 142). 

Фінальна дієслівна синтагма МПВ (104) із семантичним конклюзивним 

значенням, вираженим поліфункціональним конектором et, є однобазовою 

перифразою стрижневої структури je m’y suis rué. Вона пертинентна 

в контактному ко(н)тексті, оскільки дозволяє уникнути анафоричного 

повторення ініціального актуалізованого референта (moi), що спричинило 

б прономінальне розширення поданої суб’єктивеми. Посттекст допомагає 

визначити темпоральний план  первинної пропозиції:  

Et moi, de m’y ruer (je m’y suis rué). Mais tu sais bien déjà que la chère Daisy 

ne s’y trouve plus, l’odieuse garce ! 
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Процедура зворотної реконструкції МПВ з ініціальним і фінальним 

інфінітивом / інфінітивним зворотом показала, що всі преференціальні опції 

такого типу становлять однобазові перифрази первинних пропозитивних 

конструкцій без зміни мовного режиму інциденції (семантичне ядро = 

синтаксичне ядро висловлення). 

 

3 . 2 . 2  С и н о н і м і ч н і  с т р у к т у р и  з  і н і ц і а л ь н и м ,  

м е д і а л ь н и м  і  ф і н а л ь н и м  е л і п с и с о м  і з  в е р б а л ь н о ю  

г о л о в н о ю  л е к с е м о ю .  При актуалізації нелюдичних еліптичних 

преференціальних опцій один чи кілька референтів залишаються 

інтерналізованими, тобто відбувається немовби «пунктирна» [522, c. 72] 

реалізація думки. Невербалізованість тієї чи іншої позиції у висловленні, 

або невиражені інференції, є результатом його ко(н)текстуального вживання як 

мовленнєвої інновації з емерджентними значеннями внаслідок 

креативно-творчої діяльності суб’єкта мовлення.  

Еліптичні синонімічні трансформи з «незаміщеною синтаксичною 

позицією» [279, с. 289], як один із виявів феномена компресії, відрізняються 

від інших компресованих структур тим, що вони становлять синтаксичні 

одиниці з одним чи кількома імплікованими семантично значущими 

компонентами у вигляді самостійних частин мовлення, які презентують 

корелятивну мовну стрижневу структуру на синхронічному рівні. Усі інші 

компресовані побудови «не можуть бути відтвореними до повного мовного 

корелята, який би функціонував на тому чи іншому етапі розвитку мови, тобто 

в діахронії» [113, с. 27].  

Стосовно формування та функціонування еліптичних одиниць 

І. А. Перельмутер зазначає, що в глибинах нашої свідомості всі структури 

побудовані в повній відповідності до бездоганної логіки, але в мовленні немає 

необхідності відтворювати ці розумові побудови, багато чого можливо 

опустити, оскільки воно легко припускається. Еліпсис виступає як головний 
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фактор перетворення Ratio (внутрішньої, розумової сфери) до Usus 

(зовнішньої, мовленнєвої сфери) [247, с. 97].  

Отже, мовленнєва некомплетивність пов’язана з пресупозиційною 

економією, «яку можна детермінувати як пресупозитивний еліпсис» [78, с. 32].  

Парадигматичний, або семантичний, еліпсис із тенденцією до супресії 

одного з елементів висловлення є дисконтинуїтивною конструкцією 

з непостійним зв’язком із композиційним стандартом. При синтагматичному 

еліпсисі спостерігається явище «ретрогресії» [там само], тобто 

ко(н)текстуальне відновлення відсутніх елементів, співвідносних із членами 

попередніх висловлень. 

У дисертаційній роботі виділяємо такі структурно-семантичні типи 

синонімічних монопредикативних еліптичних конструкцій: 

1) вербальні МПВ (головна лексема – предикат); 2) субстантивні 

(номінальні) МПВ (із ключовою лексемою – іменником); 3) ад’єктивні 

структури (ядерна лексема – прикметник); 4) адвербіальні висловлення 

(з лексичною домінантою – прислівником); 5) прономінальні конструкції 

(опорне слово – займенник); 6) дієприкметникові МПВ (із головною 

лексемою – дієприкметником); 7) дієприслівникові структури (з ядерною 

лексемою – дієприслівником); 8) нумеральні висловлення (ключова лексема – 

числівник). 

Вербальні синонімічні еліптичні структури з ініціальним та медіальним 

еліпсисом імплікують номінальний / прономінальний елемент та частково або 

повністю експлікують вербальний компонент. В інфінітивних еліптичних 

висловленнях з ініціальним еліпсисом інтерналізуються безособові конструкції 

типу il faut / on doit. Така імплікація видається цілком природньою, оскільки 

експліковане дієслово характеризується процесуальністю або 

результативністю, а суб’єкт дії становить деміактивний референтно 

невизначений (il) або активний референтно визначений (on) компонент. 

На відміну від безособового il, останній може «містити в собі значення 
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як нерозчленованості, так і розчленованості, які диференціюються лише 

за допомогою широкого контексту або його окремих елементів, що входять до 

безпосереднього оточення on» [20, с. 171]. У процесі формування первинної 

пропозиції різні типи актантів можуть опинитися в агентивній позиції, саме 

тому тільки ко(н)текст дозволяє зворотно реконструювати денотативне ядро: 

(105) Ne pas aller au Minnesota (G.-J. Arnaud, CEH, 129). 

Наведене МПВ з ініціальним синтагматичним еліпсисом 

(ко(н)текстуальним відновленням елімінованого компонента) та 

із семантичним значенням висновку становить синонімічну інфінітивну 

преференціальну опцію з імплікацією прономінального деміактивного 

референтно невизначеного актанта та частковою експлікацією вербального 

сегмента такої первинної пропозитивної конструкції: il faut ne pas aller 

au Minnesota. Для уникнення повторного ко(н)текстуального маркування 

експлікованих референтів автор використовує еліптичну інфінітивну 

структуру:  

Nous ne leur échapperons pas. Il faut trouver autre chose. (Il faut) Ne pas aller 

au Minnesota. 

Частково імпліковані еліптичні побудови з деміактивним суб’єктом дії 

типу faut не є синонімічними висловленнями, оскільки безсуб’єктна структура 

не має ніякого додаткового ко(н)текстуального семантичного наповнення, 

тобто характеризується типовою синтаксичною аграматизацією. 

В еліптичних синонімічних конcтрукціях із неактуалізованим особовим 

предикатом імплікується деміактивний (се) або активний референтно 

визначений суб’єкт дії:  

(106) Fini de rire entre Frontenac (F. Mauriac, MF, 72). 

У такому еліптичному синонімічному МПВ з ініціальним синтагматичним 

еліпсисом із конклюзивним семантичним значенням імплікується 

прономінальний активний визначений референт on та частина предикативного 

компонента (a) в минулому часі. Отже, денотативне ядро (on a fini de rire entre 
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Frontenac) наведеної ко(н)текстуально адекватної структури-однобазового 

трансформу реконструюється завдяки претексту:  

Bientôt maman serait de retour et l’on ne pourrait plus être aussi bête devant 

elle. (On a) Fini de rire entre Frontenac.  

Мовець обирає еліптичну структуру для супресії одного з референтів 

анафоричного ланцюжка on – on – Frontenac, семантично надлишкового для 

інтерпретації поданої інформації. 

(107) Pourquoi...mourir ? (M.-F. Pisier, JNAQV, 117) 

У наведеному синонімічному МПВ із медіальним синтагматичним 

еліпсисом елімінована суб’єктно-предикатна структура (je vais), відсутність 

якої маркується тривалою паузацією в кінетизмі думки (трьома крапками), 

відновлюється з дистантного ко(н)тексту. Пертинентність цієї структури 

пояснюється, з одного боку, прагненням наратора передати афективний стан 

персонажа, якого запитують, чому він незабаром помре; з іншого боку, 

письменник уникає повторної анафоризації прономінального (je) та 

предикативного (vais) референтів, актуалізованих у претексті: 

... Je vais mourir. Je suis contente que vous soyez prévenue. Je n’aurais pas 

voulu vous faire cette surprise [...] 

– Mais pourquoi ? 

– Pourquoi... (je vais) mourir ? Mais parce que j’ai mal. [...] 

Cинонімічні еліптичні конструкції з медіальною імплікацією частини pas 

складного негативного прислівника nе … pas або її семантичних аналогів 

(point, guère тощо) представляють особливий інтерес для дослідження, 

оскільки в процесі феноменологічного реконструювання стрижневої структури 

заперечення виконує референтну функцію, змінюючи мовний режим 

інциденції. Постпозитивні компоненти складного заперечного прислівника 

становлять результат граматикалізації субстантивів, які маркують конкретні 

сутності (un pas, un point тощо), когнітивно близькі до людської істоти, що 

визначаються як сутності маленьких розмірів, або навіть найменші одиниці, 
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доступні людському пізнанню. Поступово такі мовні знаки втрачають своє 

лексичне значення й інтегруються в «перервну морфему» [412, с. 4], 

функціональну сукупність, що містить два розділенi елементи ne...pas, point 

тощо та що функціонує як одна заперечна лексема. При цьому препозитивний 

елемент ne виступає проклітиком, тобто семантично незначущим сегментом. 

Саме через цей факт у пропонованому дослідженні синтаксичні конструкції 

з імплікацією першого елемента заперечення не розглядаються як синонімічні.  

Ж. Муаньє, послідовник Ґ. Ґійома, описує когнітивну основу ствердження 

та заперечення в динаміці розумових операцій у контексті усталеного 

уявлення про кінетизм думки по колу: від загального U1 до окремого S1, 

від окремого S1 до загального U2 за формулою: U1 → S1 → U2 [484, с. 160]. 

Отже, формування заперечення у французькій мові відбувається у два етапи 

усвідомлення мовцем категорій і структур буття: на етапі раннього 

усвідомлення («діалектичний рух думки на відкривання») формується 

стверджувальна пропозиція з потенційною негативністю, на етапі пізнішого 

усвідомлення («діалектичний рух думки на закривання») – заперечна, 

або тетична (неасертивна), пропозиція. При цьому ne залишається в полі 

ствердження й позначає рух до його заперечення, позитивне поступово стає 

негативним, а pas формується при зворотному спрямуванні думки. Такий рух 

зміцнює заперечність, отриману внаслідок дії ne.  

Лінгвісти, які вивчають референтні значення заперечення 

в мовно-мовленнєвих знаках, розглядають їхні функції «ззовні», на основі 

поствербальних значень, не враховуючи когнітивний аспект роботи 

психомеханізмів у процесі мовно-мовленнєвої діяльності. Ж. Муаньє аналізує 

явище заперечення «зсередини», і в такий спосіб відтворюється загальна 

картина становлення заперечення в мові, що завжди повторюється в мовленні 

[там само, с. 161].  

Досліджуючи семантичні відмінності між конструкціями з двома 

частинами заперечення і еліптичними МПВ із супресією pas, Ґ. Ґійом зазначає, 
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що заперечення, зведене до ne, стосується заперечного кінетизму думки, що не 

веде до кінця. Заперечення, яке супроводжується pas, відводиться заперечному 

руху, який неодмінно приведе до висновку. Якщо порівняти Je n’ose le faire 

і Je n’ose pas le faire, у першому разі йдеться не про відсутність сміливості, але 

про відчуття поваги до звичаїв, яке обумовлює невживання pas; у другому – 

про брак волі або хоробрості перед перешкодою [562, c. 282]. 

Наведемо такий приклад: 

(108) Je ne pus retenir une exclamation (P. Boulle, ÉD, 20). 

Відсутність прислівника pas у цьому еліптичному МПВ із 

синтагматичним еліпсисом відповідає прагматичній стратегії автора, який хоче 

передати не здатність щось зробити або стан (pouvoir), а дію (retenir) 

протагоніста. Саме з цієї причини наратор фокалізує в мовленні інший 

предикативний референт (другу частину складного вербального предиката). 

Пор. стрижневу й адекватну синонімічні структури: 

(1) Je ne pus pas retenir...  

LI: PN (фокалізований референт) + Р + С (де PN – заперечний предикат); 

(2) Je ne pus retenir... 

DI: PN + Р (фокалізований референт) + С. 

Претекст у вигляді еліптичної окличної структури пояснює таке вживання 

заперечної конструкції:  

Trouvère ! Je ne pus (pas) retenir une exclamation. Le nom n’est pas courant, 

et le personnage qu’il évoquait pour moi n’était pas non plus d’un type commun. 

У поданому ко(н)тексті аналізоване висловлення є семантично близьким 

до МПВ з простим предикатом: Je ne retins pas d’exclamation. 

Інтеріоризація другої частини заперечення спостерігається також 

у специфічних заперечно-питальних та спонукальних конструкціях, серед яких 

структури з que у функції ко(н)текстуального лексичного синоніма питального 

займенника pourquoi. Такі висловлення становлять побудови з ЛСС, що 

вживаються в художніх творах з метою передати почуття, які відчуває наратор 
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з приводу певної події або стану справ, що іноді виражається в актуалізації 

питальних структур із спонукальною інтонацією: 

(109) Que ne l’avait-il broyé ? (G. Leroux, HN, 23) 

(110) Que ne peut-il vaincre sa faim comme sa soif ! (J. Renard, PC, 29) 

Аналізована синонімічна конструкція (109) із синтагматичним еліпсисом 

становить МПВ із такою стрижневою пропозицією: pourquoi ne l’avait-il pas 

broyé ? У преференціальній опції не змінюється мовний режим інциденції, 

оскільки вона становить МПВ із простим предикатом у минулому часі. 

Натомість у семантико-прагматичному плані первинна структура з pas указує 

на зацікавленість адресанта в результаті дії, тоді як у реалізованому 

висловленні адресант наполягає на здійсненні певної дії. У ко(н)тексті D’où 

venait donc qu’il n’avait point tué cet homme ? Que ne l’avait-il broyé ? (Pourquoi 

ne l’avait-il pas broyé ?) Où avait-il puisé cette force suprême de contenir 

l’effroyable colère qui s’était ruée en tout son être et le désir immédiat de vengeance 

qui, une seconde, avait armé son bras du couteau tombé à terre et précipitamment 

ressaisi ? саме преференціальна побудова є пертинентною, тому що мовець 

запитує себе стосовно здійснення / нездійснення дії, яку він мав намір 

виконати. 

Щодо прикладу еліптичної конструкції (110), цікавим видається той факт, 

що первинна питальна структура pourquoi ne peut-il pas vaincre... 

актуалізується в питально-спонукальному висловленні зі зміною мовного 

режиму інциденції:  

(1) Pourquoi ne peut-il pas vaincre sa faim comme sa soif ? LI: D + PN 

(фокалізований референт) + Р + СOD;  

(2) Que ne peut-il vaincre sa faim comme sa soif ! DI: D + PN + Р 

(фокалізований референт) + СOD. 

Шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту обґрунтуємо 

вживання преференціальної опції в ко(н)тексті: 



257 

 

Il se porte mieux qu’avant. Que ne peut-il vaincre sa faim comme sa soif ! 

(Pourquoi ne peut-il pas vaincre sa faim comme sa soif !) Il jeûnerait, il vivrait 

d’air. 

Риторичні питання часто реалізуються автором із питально-спонукальною 

інтонацією з метою передати емоційний стан протагоніста, його незадоволення 

або здивування наявним станом справ. У деяких ко(н)текстах у таких питаннях 

спонукальна сема висловлення превалює над питальною, що виражається 

вживанням імперативних МПВ. Отже, інтонація становить найвиразнішу 

диференціальну ознаку та варіативний складник мовленнєвих інновацій, який 

залежить від комунікативної установки мовця та ко(н)тексту. 

Рідшими в сучасній французькій художній прозі є випадки актуалізації 

людичних типових аграматизованих конструкцій із фінальним еліпсисом 

(з імплікацією непрямого додатка). У більшості МПВ і ППВ такого типу 

спостерігається елімінація компонентів після прийменника avec, але в деяких 

висловленнях виявлена імплікація додатків після інших прийменників (pour, 

contre тощо). Наведемо приклади:  

(111) Je veux pêcher avec (J. Renard, PC, 98). 

Імплікований COI поданого МПВ відновлюється з претексту. Отже, 

деномінативний центр цього однобазового трансформу має такий вигляд: 

je veux pêcher avec cet hameçon. Ко(н)текстуальна адекватність 

преференціальної опції пояснюється анафоричною надлишковістю вже 

актуалізованого у пре- та посттекстах референта (l’hameçon – ce petit outil 

d’hameçon – le – le – un hameçon – ce – ça): 

Elle leur passe l’hameçon qu’ils examinent curieusement. [...] 

– Est-ce malin, ce petit outil d’hameçon ? [...] 

Sœur Ernestine propose d’aller l’encrotter au loin, au bout du jardin, dans 

un trou, et de piétiner la terre.  

– Ah ! Mais non ! dit grand frère Félix, moi, je le garde. Je veux pêcher avec. 

Bigre ! Un hameçon trempé dans le sang à maman, c’est ça qui sera bon. 
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(112) Lepage parle contre (G. Conchon, JTOCQÉ, 155). 

У цитованому людичному синонімічному МПВ також наявний 

синтагматичний еліпсис з елімінованим непрямим додатком, експлікованим 

у приблизно такій стрижневій структурі: Lepage parle contre ça / сette 

proposition. Імплікована частина відновлюється з ко(н)тексту (завдяки 

предикату accepter), до того ж, очевидно, що мовець звужує актуалізовану 

мовленнєву інновацію з метою акцентуації (підсилення) негативної реакції 

персонажів. Пор.: 

– Si vous acceptez ces quarante pour cent de moins en juin, on doit passer... 

On passe juste, mais on passe... Voilà, c’est aussi simple que ça. 

Lepage parle contre. / Lepage parle contre ça / сette proposition. 

Lecacheux parle contre. / Lecacheux parle contre ça / cette proposition. 

Maurier ne dit rien. 

У результаті проведення «альтернативного» лінгвістичного експерименту 

як елемента подвійної двобічної мовної гри адресата стає зрозумілим, що 

вживання первинної структури пом’якшило б негативний ефект, спричинений 

пропозицією одного із співрозмовників, який автор має намір передати, згідно 

з певним прагматичним плануванням розповіді. 

 

3 . 2 . 3  М о н о п р е д и к а т и в н і  в и с л о в л е н н я  

з  к о н т а м і н а ц і є ю .  Мовленнєві інновації з СС, що будуються за такою 

моделлю: Р в особовій формі + Inf pr / p становлять модифіковані вербальні 

висловлення з інфінітивом в ознаковій позиції. Таким структурам часто 

«притаманні особлива експресивність та емоційне забарвлення» [308, с. 265]. 

У МПВ із СС актуалізуються контаміновані предикативні конструкції 

з інфінітивом із «синтаксичним дефіцитом» [365, с. 120], який виражає дію або 

стан суб’єкта (об’єкта) в позиції підмета, тобто контролюється актантом 

висловлення. Додаток-інфінітив у досліджуваних побудовах є «канонічним, 

що заважає йому бути вилученим або клітизованим» [505, c. 214]. Водночас 
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він виступає своєрідним синтаксичним та семантичним «керівником» 

контамінованих конструкцій, оскільки такі висловлення не припускають 

комплементарності, незалежної від інфінітивного додатка, який не має всіх 

синтаксичних характеристик, притаманних додаткам. 

Особові дієслова, або дієслова-ініціатори (prédicats introducteurs 

[508, c. 65]), контамінованих структур Р + Inf pr / p синонімічних МПВ 

представлені:  

а) предикатами думки (croire, penser, se rappeler, supposer тощо); 

б) предикатами фізичної (se regarder, se voir, s’entendre, s’écouter тощо) та 

почуттєвої (se sentir, sembler, paraître, avoir l’impression тощо) перцепції; 

в) перформативними дієсловами (dire, assurer, prétendre, (se) avouer, 

(se) jurer тощо);  

г) номінальними предикатами з ад’єктивною або дієприкметниковою 

іменною частиною на зразок être sûr, persuadé, heureux, content тощо; 

ґ) предикатами з прямим або непрямим додатком-іменником перцепції. 

Контаміновані структури з наведеними типами особових предикатів, що 

являють собою «унарні» [365, c. 122] мовно-мовленнєві знаки, семантична 

валентність яких дозволяє атракцію інфінітива-додатка, аргументуються 

контактним ко(н)текстом. 

Доцільно віднести до контамінованих монопредикативних структур також 

специфічні інфінітивні звороти з подвійним контролем: інфінітива 

(«контролювальними» актантом та особовим предикатом) і прямого додатка 

(особовим предикатом та інфінітивом) типу Р + С + D (à) (+ C) + Inf.  

Усі контаміновані конструкції становлять нелюдичні однобазові 

трансформи рівносуб’єктної стрижневої поліпредикативної пропозиції 

з підрядною з’ясувальною частиною з експлікативним, причинно-наслідковим 

та компаративно-умовним семантичними значеннями. 

Представимо схематично типологію контамінованих МПВ: 
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                                МПВ із контамінацією 

 

P думки + Inf Р перцепції + Inf перформативні номінальний Р + S  специфічні 

                                                      Р + Inf               Р + Inf     перцепції інфінітивні 

                P почуттєвої  Р фізичної                                                         звороти 

                перцепції       перцепції                                        Р + C + à (+ C) + Inf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                              

з одинарною                                     з подвійною 

референціацією                                 референціацією 

(непрономінальні Р)      (зворотні та незворотні прономінальні Р) 

                                                 

Рис. 3.2 Типи контамінованих МПВ 

 

МПВ першого типу характеризуються одинарною та подвійною 

референціацією: 

(113) Oui, je crois pouvoir l’affirmer (J.-L. Curtis, ÉN, 204). 

(114) J’estimais en avoir assez vu (P. Boulle, ÉD, 150). 

(115) Je me rappelai n’avoir vu jusqu’ici, entre les mains des hommes 

du millième siècle ni outil, ni récipient (R. Barjavel, VI, 122). 

Первинні пропозиції контамінованих МПВ із непрономінальними 

предикатами-ініціаторами ((113), (114)), тобто з одинарною референціацією, 

та з подвійною референціацією (115) будуються за такими моделями: 

je + P думки+ je + P теперішнього часу + С (113) та je + P думки + je + P 

минулого часу + С ((114), (115)). Аналізовані преференціальні опції 

з експлікативним семантичним значенням є пертинентними в контактному 

ко(н)тексті, оскільки автор уникає подвійного введення референта (je):  

Oui, je crois quе je peux l’affirmer.  

J’estimais que j’en avais assez vu.  
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Je me rappelai que je n’avais vu jusqu’ici, entre les mains des hommes 

du millième siècle ni outil, ni récipient. 

При подвійній референціації мовець «повинен рефлексивно повернутися 

до свого висловлення» [388, c. 196], тобто в таких конструкціях 

спостерігається певний «внесок себе до себе» [508, с. 51], рефлексія, яка 

виражає «активні процеси, що суб’єкт здійснює над самим собою» 

[415, c. 108]. У певному ко(н)тексті мерономічні семантичні відношення між 

різноманітними процесами відсилають до того самого енонсіативного актанта, 

як у прикладі (115). При цьому подвійна референціація незворотних 

прономінальних Р характеризується структурно та семантично обов’язковою 

рефлексією суб’єкта дії, а зворотних прономінальних – семантично 

обов’язковою рефлексією або присутністю чи відсутністю вторинної 

референціації у стрижневій структурі. Пор.: (115) Je me rappelai n’avoir vu 

jusqu’ici, entre les mains des hommes du millième siècle ni outil, ni récipient (Je me 

rappelai que...) ≠ Je rappelai (комусь) n’avoir vu... (Je rappelai à quelqu’un 

que...) – наявна у структурному плані конструкція з відмінним семантичним 

значенням непрономінального дієслова (se rappeler (згадувати) ≠ rappeler 

(нагадувати)) (116) Reeves s’estimait être un bon ami (J.-E. Chabrier, AETB, 86) 

(Reeves estimait qu’il...) ≠ Reeves estimait (когось) être un bon ami... (Reeves 

estimait que quelqu’un...) – конструкція, наявна у структурному плані, але 

з нюансованою семантикою (s’estimer (вважати себе) ≠ estimer (вважати 

когось). 

Більшості монопредикативних структур із предикатами почуттєвої 

перцепції притаманна одинарна референціація (окрім контамінованих МПВ 

із предикатом-ініціатором se sentir): 

(117) Elle regrettait, maintenant, de s’être confiée à Dussal et à son 

beau-frère (F. Mauriac, MF, 103). 

(118) Elle craignait de ne pas le reconnaître (M. Cardinal, S, 131). 
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У наведених суб’єктивемах із СС із семантичним експлікативним 

значенням актуалізуються стрижневі структури elle + P почуттєвої перцепції + 

elle + P + С у плюсквамперфекті суб’юнктива (116) та elle + P почуттєвої 

перцепції + elle + P + С в імперфекті суб’юнктива (117). «Альтернативний» 

лінгвістичний експеримент дозволяє виявити, що письменник використовує 

конденсовані структури для уникнення повторного анафоричного введення 

прономінального референта (elle) та структурного перевантаження 

контактного ко(н)тексту суб’юнктивними конструкціями: Elle regrettait, 

maintenant, qu’elle se fût confiée à Dussal et à son beau-frère або ж Elle craignait 

qu’elle ne le reconnût pas. 

(119) Il semblait se retenir de crier (B. Clavel, CQVVM, 19). 

Преференціальні опції з предикатами-ініціаторами sembler / paraître 

становлять однобазові трансформи стрижневої поліпредикативної пропозиції, 

що будується за такою моделлю: безособова структура 

il semble / il paraît + додаток-підрядна пропозиція. Письменник актуалізує 

синонімічну конструкцію з активним суб’єктом дії з метою запобігти 

ускладнення інтерпретації МПВ лексично еквівалентними маркерами (il) 

різних референтів: il semblait qu’il se retînt de crier (il – деміактивний 

референтно невизначений суб’єкт безособової синтагми та іl – активний 

референтно визначений суб’єкт підрядної експлікативної пропозиції). 

(120) Elle se sentait devenir inquiète (G. Duhamel, DB, 137). 

Подане МПВ із семантичною рефлексією є перифразою 

поліпредикативної стрижневої структури еlle sentait qu’elle devenait inquiète 

з повторним уведенням прономінального референта (elle), що пояснює 

ко(н)текстуальну пертинентність аналізованої суб’єктивеми. 

При інтерналізації зворотного займенника (se) реалізується синтаксична 

структура з іншою семантикою еlle sentait (когось) devenir inquiète. Така 

конструкція не є членом синонімічного ряду ФСМ поданої стрижневої 

структури, а становить перифразу іншого денотативного ядра. 
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Монопредикативні контаміновані побудови із предикатами-ініціаторами 

фізичної перцепції характеризуються тільки подвійною референціацією: 

(121) Je m’écoutais parler avec étonnement (A. Maurois, C, 169). 

Цитований приклад становить преференціальний трансформ стрижневої 

поліпредикативної структури j’écoutais que je parlais avec étonnement. 

Компресована пропозиція відсилає до активного референтно визначеного 

суб’єкта із семантично обов’язковою рефлексією, тому що його імплікація 

спричинить змінення смислу висловлення: j’écoutais parler avec étonnement… 

(когось), що є складником іншого ФСМ.  

Третій тип контамінованих монопредикативних конструкцій 

характеризується еквіакціональністю (рівнозначністю дій), неверифікованістю 

(незастосовністю до перформативів критерію істинності / хибності, оскільки 

перформативне висловлення є істинним унаслідок самого його промовляння), 

автореферентністю (перформативний конструкт відсилає до самого себе), 

автономінативністю (перформативний мовно-мовленнєвий акт описує себе), 

еквітемпоральністю (співвіднесеністю часу перформативного дієслова 

з моментом мовлення) [30, с. 59].  

Отже, якість перформативності притаманна предикатам, що не описують 

будь-яку дію, а становлять саму дію, тобто мають загальне значення 

«говоріння». Перформативні конструкти виконують функцію «коментування» 

в процесі продукування висловлень. Формальні показники перформативності 

предиката зумовлені збігом форм першої або третьої особи теперішнього часу, 

дійсного способу з дейктичними показниками комунікативної ситуації, до якої 

включаються мовець («я» або «він / вона / вони»), його (їхній) адресат («ти»), 

точка їхньої зустрічі («тут»), момент контакту («зараз»). Прагматичні функції 

дейктичних координат А. А. Уфімцева визначає так: «Дейктичні знаки, що 

не є назвами осіб, речей, виділяють та диференціюють факти, явища, речі 

та особи стосовно координат мовленнєвого акту: актуального моменту 

продукування мовлення, учасників комунікативного акту (мовця, слухача), 
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місцезнаходження осіб, речей у конкретній ситуації не тільки щодо суб’єкта 

мовлення, але і щодо один одного» [312, c. 166]. Отже, перформативне 

значення є синхронним, завершеним у момент мовлення на інтервалі, який 

займає динамічна мовленнєва ситуація [276, с. 11].  

Американський мовознавець Ж. Росс [516, с. 238] пов’язує поняття 

перформативних конструктів із категорією суб’єктивності. Е. Бенвеніст також 

указує, що особова форма перформативних предикатів є показником 

суб’єктивності. Вона надає наступному ствердженню певного суб’єктивного 

контексту-сумніву, припущення, висновку, що характеризує ставлення мовця 

до висловлюваного [24, с. 295].  

У дисертаційній роботі виділяємо такі перформативи з одинарною та 

подвійною референціацією, що актуалізуються в компресованих МПВ із СС: 

1) специфічні звернення та ствердження: (se) dire, confirmer, affirmer, prétendre, 

assurer тощо; 2) зізнання: (se) avouer, reconnaître, se répentir та ін.; 3) обіцянка: 

(se) garantir, (se) donner la parole, (se) jurer, (se) promettre тощо; 4) пропозиції: 

(se) proposer; 5) осуд: (s)’accuser, se reprocher; 6) соціальні акти відмови, 

вибачення тощо: désavouer, se départir, s’excuser та ін. 

Предикат-ініціатор dire французькі лінгвісти визначають як нейтральне 

дієслово [545, с. 106], яке використовується для введення прямого та 

непрямого мовлення, передачі чужого мовлення, при цьому всі категорії його 

вживання змішуються, крім його перформативної функції: 

(122) Camille dit en avoir vu une rеproduction chez Marc Vandoosler, dans 

un des livres (F. Vargas, PVRT, 116). 

Контаміноване МПВ (122) з експлікативним семантичним значенням 

і перформативним предикатом dire становить ко(н)текстуально пертинентний 

трансформ стрижневої структури Camille dit qu’elle en a vu... . У контактному 

ко(н)тексті автор імплікує надлишковий прономінальний анафор (elle). 

(123) Je m’excuse de venir gêner ainsi votre promenade (P. Vialar, VI, 116). 

(124) Il prétendait suppimer ainsi le présent (J.-E. Chabrier, AETB, 37). 
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(125) Il se reprocha d’avoir eu de mauvaises pensées à l’égard de son hôte 

(R. Barjavel, VI, 122). 

Наведені МПВ також становлять контаміновані однобазові перифрази 

(з неактуалізованим еквівалентним прономінальним анафором) первинних 

структур, що мають такий вигляд: je + перформативний P теперішнього часу 

з подвійною референціацією + je + P теперішнього часу + С (123); 

il + перформативний P минулого часу + il + P в імперфекті + С (124); il + 

перформативний P минулого часу з подвійною референціацією + il + P 

в плюсквамперфекті + С (125). Вторинна референціація прикладів (123) та 

(125) зі зворотним предикатом семантично значуща, оскільки МПВ 

з імплікацією прономінального компонента (J’excuse (когось) de venir gêner 

ainsi votre promenade та Il reprocha (когось) d’avoir eu de mauvaises pensées 

à l’égard de son hôte) не є синонімічними мікрополями денотативних ядер il se 

reprocha qu’il avait eu de mauvaises pensées à l’égard de son hôte та je m’excuse 

que je viens gêner ainsi votre promenade. 

Четвертий тип контамінованих структур: номінальний Р 

із дієприкметниковою або ад’єктивною іменною частиною + Inf 

характеризується тільки одинарною референціацією:  

(126) Nous étions sûrs de ne jamais nous quitter (L. Cossé, CS, 241). 

(127) Vous êtes un peu ballot de lui avoir laissé un pourboire de cette taille-là 

(R. Queneau, DJ, 136). 

Приклад (126) з експлікативним і МПВ (127) із причинно-наслідковим 

семантичними значеннями становлять преференціальні опції з потрійною (126) 

та подвійною (127) референтною орієнтацією на той самий компонент 

віртуальної первинної структури (nous étions sûrs que nous ne nous quitterions 

jamais та vous êtes un peu ballot que vous lui aуez laissé…). Отже, інтенція 

письменника обрати редуковану структуру розпізнається завдяки контактному 

ко(н)тексту, що пояснює пертинентність саме актуалізованих однобазових 

трансформів. 
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(128) Elle vit dans le remords perpétuel d’avoir « volé son temps » 

(R. Barjavel, VI, 41). 

Контамінована структура з експлікативним семантичним значенням, 

побудована за синтаксичною моделлю п’ятого типу (Р + S перцепції) 

характеризується одинарною референціацією, оскільки 

в предикатно-номінальних конструкціях актуалізується тільки 

непрономінальний предикат-ініціатор. Реалізація поліпредикативної 

стрижневої пропозиції еlle vit dans le remords perpétuel qu’elle ait volé… 

неможлива, тому що вживання в контактному ко(н)тексті повторно введеного 

еквівалентного прономінального референта (elle) та складної суб’юнктивної 

побудови семантично та структурно перевантажує подане МПВ. 

У специфічних інфінітивних зворотах Р + С + D (à) (+ C) + Inf 

здійснюється подвійний контроль: інфінітива-додатка (суб’єкт дії + Р) та COD 

чи COI, що розподіляється між особовим дієсловом й інфінітивом: 

(129) Il me serre la main à la broyer (J. Laffitte, CQV, 66). 

(130) La nuit, elle rêve de lettres, de timbres, de wagons postaux à dévaliser 

(L. Faure, MF, 168). 

У прикладі (129) контамінованої мовленнєвої інновації спостерігаються 

компаративно-умовні семантичні відношення, виражені в первинній структурі, 

уведеній конектором comme si: il me serre la main comme s’il la broyait. Приклад 

(130) є актуалізованою преференціальною опцією-трансформом 

поліпредикативного денотативного ядра з експлікативним семантичним 

значенням la nuit, elle rêve de lettres, de timbres, de wagons postaux qu’elle 

dévalise. Автор обирає такі інфінітивні конструкції з подвійним контролем: 

суб’єктно-предикатним контролем інфінітива та предикатно-інфінітивним 

контролем COD та COI з метою синтаксичного спрощення складної структури 

й уникнення реактуалізації еквівалентного анафора (il та elle). Зворотний 

займенник у специфічних інфінітивних конструкціях із подвійною 

референціацією на зразок (131) Ils s’embrassent à s’étrangler (J.-E. Chabrier, 
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AETB, 176) характеризується обов’язковою семантичною рефлексією суб’єкта 

дії: його присутністю у стрижневій структурі (Ils s’embrassent сomme s’ils 

s’étranglaient), як і МПВ із перформативами (123), (125). 

Усі досліджені конструкції з контамінацією становлять нелюдичні 

однобазові трансформи поліпредикативної рівносуб’єктної первинної 

структури в межах функціонально-семантичного макрополя СС зі 

збереженням мовного режиму інциденції (фокалізацією головного 

в семантичному та синтаксичному планах дієслова). 

 

3 . 2 . 4  І н в е р с и в н і  т а  а д ’ є к т и в н о -  й  а д в е р б і а л ь н о -

і н ф і н і т и в н і  с и н о н і м і ч н і  м о н о п р е д и к а т и в н і  

в и с л о в л е н н я .  У творах деяких письменників ХХ – початку ХХІ століть 

трапляються специфічні конструкції для вираження питальності у першій 

особі теперішнього часу індикатива та кондиціонала. Такі синонімічні 

побудови актуалізують денотативне ядро зі зворотом est-ce que, яке 

імплікується автором із метою уникнення структурного перевантаження 

мовленнєвих інновацій. Найчастіше серед аналізованих прикладів 

досліджувані людичні типові аграматизовані МПВ використовує Сан-Антоніо: 

(132) En quoi déconné-je ? (San-Antonio, BTPQJVM, 108) 

Наратор звужує стрижневу структуру (еn quoi est-ce que je déconne ?), що 

перифразується в близьку структуру еn quoi je déconne ?, яка, зі свого боку, 

трансформується в ко(н)текстуально адекватну типову аграматизовану 

синонімічну опцію, оскільки він замінює предикат у теперішньому часі 

дієприкметником минулого часу для позначення теперішнього моменту 

здійснення певної дії. Такі суб’єктивеми майже не використовуються 

в діалогічній інтеракції, де структури з est-ce que та неінверсивні побудови 

є більш поширеними; найчастіше вони актуалізуються в риторичних питаннях, 

що спрямовуються мовцем на самого себе та характеризуються емфатикою:  
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En quoi déconné-je ? (Еn quoi est-ce que je déconne ?, Еn quoi je déconne ?) 

Je cherche ardemment en redescendant vers El Chibro où je compte m’en jeter 

un de mieux et bavasser encore avec le loufiat. 

(133) Ô Jupiter, vraiment, vous plaisé-je ? (J. Giraudoux, A 38, 167) 

У цитованому МПВ спостерігається двобазова трансформація 

денотативного ядра, тому що предикативна форма plaisé становить нетиповий 

аграматизовний семантичний еквівалент дієслова в кондиціоналі plairais. 

Отже, зворотно реконструйований віртуальний синонімічний ряд 

преференціальної опції має такий вигляд: est-ce que je vous plairais ? 

(стрижнева структура) → je vous plairais ? (близька структура) → vous plairais-

je ? (подібна структура) → vous plaisé-je ? (адекватна структура). 

Досліджувана синонімічна конструкція, як і функціонально схожі побудови 

з предикатами в імперфекті суб’юнктива, є архаїчною і належить до 

пишномовного стилю мовлення. Саме через цей факт Ж. Жіроду використовує 

аналізоване синонімічне МПВ у розмові мешканки Землі з богом:  

– Ô Jupiter, vraiment, vous plaisé-je ? (est-ce que je vous plairais ?, je vous 

plairais ?, vous plairais-je ?) 

– Si le mot plaire ne vient pas seulement du mot plaisir, mais du mot biche 

en émoi, du mot amande en fleur, Alcmène, tu me plais. 

Алкмена не наважується навіть повірити в те, що вона може подобатися 

Юпітеру, саме тому автор актуалізує пом’якшену синонімічну структуру, 

що є інцидентно еквівалентною первинній пропозиції (фокалізація 

предикативного референта). 

(134) Dût-on lui offrir un carosse attelé de douze chevaux ! (H. Troyat, M, 148) 

Особливість структурної організації поданого нелюдичного МПВ із СС 

полягає в тому, що автор використовує інверсивну побудову із суб’юнктивом 

в імперфекті в спонукальному висловленні. Актуалізація в імперативній 

конструкції інверсивної структури пояснюється претекстом: Quitter Pauline ? 

Jamais ! Dût-on lui offrir un carrosse attelé de douze chevaux !  
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Інверсивна преференціальна опція-однобазовий трансформ актуалізує 

деномінативний центр-вербальну синтагму з умовно-концесивним 

семантичним значенням та з адвербіальним стимулятором (même): même si on 

devait lui offrir… . Вона перифразується в подібну інверсивну структуру 

devrait-on lui offrir... . Вибір мовцем компресованої конструкції пояснюється 

синтаксичною «перевантаженістю» денотативного ядра та семантичною 

нюансованістю висловлення в кондиціоналі: devrait-on (умовно-концесивне 

семантичне значення); dût-on (умовно-концесивне значення із додатковою 

периферійною семою впевненості). 

Такі ускладнені модифікаторами структури також становлять стрижневі 

підрядні пропозиції синонімічних частин ППВ, які докладно розглянуто 

в четвертому розділі дисертаційної роботи. 

Складні інфінітивні конструкції з ініціальною адвербіальною лексемою 

у вигляді компаративно-умовної побудови в сучасній французькій художній 

прозі представлені найрідшими нелюдичними синонімічними МПВ і ППВ 

із прислівником autant: 

(135) Autant vouloir effondrer les Raspes avec une sarbacane d’enfant 

(M. Genevoix, MR, 227). 

У наведеному МПВ адвербіально-інфінітивна конструкція autant vouloir 

становить преференціальну опцію-перифразу денотативного ядра comme si on 

voulait / c’est comme si on voulait. Дистантний ко(н)текст допомагає визначити 

ступінь пертинентності аналізованого однобазового трансформу:  

Alors on n’aurait plus, pour battre l’énorme muraille, que quelques méchants 

fauconneux. ((C’est) Сomme si on voulait...) Autant vouloir effondrer les Raspes 

avec une sarbacane d’enfant.  

У претексті вже наявна складна умовна поліпредикативна конструкція. 

Отже, автор спрощує адресатові інтерпретацію поданої інформації 

за допомогою компресованої адвербіальної структури зі збереженням мовного 

режиму інциденції (фокалізацією інфінітива vouloir). 
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У поодиноких прикладах із сучасної французької художньої прози 

трапляються нелюдичні синонімічні суб’єктивеми з ініціальною головною 

ад’єктивною лексемою + COI + Inf pr із семантичним значенням висновку: 

(136) Libre à Paul Arkadiévitch de prendre l’escampette devant l’usurpateur 

(H. Troyat, М, 12). 

Завдяки «альтернативному» лінгвістичному експерименту виявляємо, що 

письменник актуалізує наведену синонімічну преференціальну 

опцію-однобазовий трансформ первинної структури Paul Arkadiévitch est libre 

de prendre… з метою експресивно виділити субстантив-СOI, у такий спосіб 

семантично нюансуючи стрижневу пропозицію: 

Dans mon état on ne bouge pas, Monsieur mon fils, on attend la mort entre 

les quatre murs qui vous ont vu vivre. (Donc) Libre à Paul Arkadiévitch de prendre 

l’escampette devant l’usurpateur. 

Пор.: Paul Arkadiévitch est libre de prendre l’escampette devant l’usurpateur 

(констатація факту) та Libre à Paul Arkadiévitch de prendre l’escampette devant 

l’usurpateur (висновок). 

В аналізованих людичних типових та нетипових аграматизованих 

і нелюдичних одно- та двобазових трансформах із вербальною головною 

лексемою спостерігається збереження мовного режиму інциденції (семантичне 

ядро-предикат = синтаксичне ядро-предикат). 

 

3.3 Неускладнені дієприслівниковим і суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами монопредикативні висловлення з вербальною головною 

лексемою з розширенням стрижневої структури 

 

У процесі актуалізації монопредикативної преференціальної опції 

з розширенням стрижневої синтагми або пропозиції конструктивно 

факультативний елемент-розширювач виконує адитивну або специфікативну 

синтаксичні функції. Найчастіше в синонімічних людичних, неускладнених 
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дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим зворотами, МПВ 

із ключовою лексемою-предикатом у французькій художній прозі ХХ – 

початку ХХІ століть спостерігається адвербіальне та дієслівне специфікативне 

розширення, а також прономінальне й адвербіальне адитивне розширення.  

Виділяємо такі типи специфікативного розширення неускладнених МПВ: 

1) активно-дієслівне розширення десемантизованим предикатом aller 

в інфінітивних конструкціях типу aller + Inf; 2) активно-дієслівне розширення 

десемантизованими предикатами être та avoir у МПВ із надскладним минулим 

часом; 3) пасивізація з активним суб’єктом дії; 4) розширення 

адвербіально-дієслівними аналітичними конструкціями з актуалізацією 

несинонімічних номінальних лексем, які позначають стадію розвитку дії: être + 

en train de, en cours de, en passe de, sur le point de тощо; 5) розширення 

предикатом être у суб’єктному інфінітивному звороті être + à + Inf. 

Адитивне розширення неускладнених дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами МПВ із СС реалізується хронофоричними, 

екзофоричними та ендофоричними [436, с. 101] засобами: 

 

Адитивні розширювачі стрижневої структури 

хронофоричні                     екзофоричні                                  ендофоричні  

(темпоральні 

прислівники)     остензори          екстензори           анафоричні      катафоричні                                               

                           (вказівні           (адвербіальні         розширювачі   розширювачі           

                    займенники)     та прономінальні 

                                             (особові, питальні 

                                             та відносні займенники) 

                                             розширювачі 

 

Рис. 3.3 Засоби адитивного розширення стрижневих синтагм і пропозицій 

у МПВ із вербальною головною лексемою 
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Аналіз корпусу прикладів із сучасної французької художньої прози 

дозволяє виділити такі адитивні розширювачі монопредикативних 

мовленнєвих інновацій: 

1) адвербіальні розширювачі: а) адвербіальний модалізатор-екстензор 

peut-être, який вживається у висловленнях у кондиціоналі; б) адвербіальний 

хронофоричний розширювач puis у монопредикативних конструкціях 

з прислівником après; в) адвербіальний компонент-екстензор seulement, що 

актуалізується в нетиповій аграматизованій структурі; 

2) прономінальні розширювачі: а) анафоричні несамостійні (le, la, les, en) 

та самостійні (moi, lui, nous тощо) особові займенники; б) прономінальні 

екстензори: питальний і відносний займенник que; особовий займенник третьої 

особи il в інверсивних питальних структурах; займенник-екстензор il як 

невизначений деміактивний суб’єкт дії в безособових висловленнях; 

в) вказівні остензори: займенники cela, ça; г) катафоричні прономінальні 

розширювачі-несамостійні особові займенники (il, elle, le, y, en). 

При активно-дієслівному розширенні синонімічних МПВ предикатом 

aller, що здійснюється автором для ускладнення інтерпретації його 

комунікативного наміру, відбувається десемантизація цього дієслова: з одного 

боку, він указує на майбутність дії; з іншого боку, для системної семантичної 

сполучуваності певних предикатів таке розширення неконвенціональне, отже, 

має суто ко(н)текстуальний, творчий характер: 

(137) Allait-il avoir les mêmes difficultés avec Chauser qu’avec Shakespeare ? 

(J. Green, M, 160) 

У наведеному МПВ із СС на рівні висловлення розширювач кумулює 

в собі функцію предиката і прислівника невже або його функціональних 

аналогів. Така десемантизація предиката aller пов’язана із семантичною 

валентністю полісемічного дієслова avoir. У сполученні з певними 

субстантивами це дієслово синонімічне до дієслів obtenir або recevoir. Отже, 

у такому випадку наявність предиката aller є конвенціональною, усталеною 
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в мові, оскільки він актуалізується для маркування найближчого майбутнього. 

Водночас уживання деяких абстрактних номінальних компонентів у ролі COD 

обмежує сполучуваність предиката avoir із дієсловом aller, який виконує 

ко(н)текстуальну функцію модалізатора (маркера модальності). Пор.: Je vais 

avoir les résultats du vote та Allait-il avoir les mêmes difficultés avec Chauser 

qu’avec Shakespeare ? У першій структурі спостерігається лексична синонімія 

(avoir = obtenir), ініціальна частина другої конструкції становить 

преференціальну опцію такої стрижневої структури: aurait-il les mêmes 

difficultés… . Неінверсивні структура, що наближається (il aurait les mêmes 

difficultés…), та близька (il allait avoir les mêmes difficultés...) видаються 

ко(н)текстуально непертинетними, тому що в них актуалізується периферійна 

сема впевненості. Натомість у претексті експлікуються вагання протагоніста, 

що обумовлюють пертинентність аналізованої побудови з периферійною 

семою сумніву:  

Mais ce mot d’amour le heurtait, et plus encore le qualificatif qui le précédait : 

chaud en amour. On ne devait pas dire de pareilles choses, moins encore les écrire. 

Allait-il avoir (Aurait-il, Il aurait, Il allait avoir) les mêmes difficultés avec Chauser 

qu’avec Shakespeare ? 

(138) Allez donc expliquer ce moment ! (G. Conchon, JTOCQÉ, 30) 

У прикладі (138) розширення в наказовому способі також реалізується 

десемантизованим предикатом, оскільки майбутність уже виражена 

імперативною структурою, а наявність розширювача aller (давайте! або ну!) 

є семантично та синтаксично надлишковою. Завдяки дистантному ко(н)тексту 

стає зрозумілим, що в наведеному МПВ дієслово aller виступає не у своєму 

первинному семантичному значенні дієслова руху, а як вигук, експресивний 

засіб підсилення позитивного або негативного ефекту висловленої інформації 

на адресата:  

Surtout, par-dessus tout, car c’est bien là le fond de l’affaire, pouvait-elle leur 

dire : « Je ne supporte plus vous voir vieillir ! » ? Allez donc expliquer ce moment ! 
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Tout d’un coup vous ne reconnaissez plus « Pintade », trente-quatre ans, dans mme 

Desfraizeaux. [...] 

Таким чином, зворотно реконструйована первинна пропозитивна 

структура досліджуваної суб’єктивеми має такий вигляд: Expliquez donc… ! 

Надскладний минулий час уживається в синонімічних МПВ, які 

становлять розширені трансформи стрижневої структури з попереднім (passé 

antérieur) або зі складним минулим (passé composé) часом. У першому випадку 

у структурі МПВ наявний адвербіальний або сполучниковий вказівник часу, 

що підкреслює завершеність дії. А. Бюржі зазначає, що «надскладний минулий 

час породжується у результаті відступу простого минулого часу перед 

складним минулим часом, що спричиняє також відступ його складного 

еквівалента, попереднього минулого […] Функціонуючи як простий час, 

останній дозволяє емерджентність надскладного часу» [386, с. 48]: 

(139) Tous les loquedus des environs, les pue-la-sueur, les électeurs 

du camarade Marty et surtout leurs épouses, les mamans de nos petits camarades 

de classe ont eu vite catalogué ma jolie daronne (A. Boudard, ME, 63). 

Подана преференціальна опція містить дієслово в надскладному 

минулому часі (ont eu catalogué) з десемантизованим предикатом avoir, який 

разом з адвербіальним елементом (vite) підкреслює темпоральну 

детермінованість дії в минулому:  

Tous les loquedus des environs, les pue-la-sueur, les électeurs du camarade 

Marty et surtout leurs épouses, les mamans de nos petits camarades de classe ont eu 

vite catalogué (ont vite catalogué) ma jolie daronne. On me posait des questions 

vicelardes à l’occase : « Mais qu’est-ce qu’elle fait ta maman ? » au début je disais 

je sais pas et puis elle m’a dit de répondre qu’elle était modiste…  qu’elle travaillait 

du chapeau.  

Отже, «альтернативний» лінгвістичний експеримент і дистантний 

ко(н)текст дозволяють довести, що актуалізована структура видається 

пертинентною, оскільки вона передає швидку завершеність дії:  
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… ont vite catalogué ma jolie daronne (констатація факту).  

… ont eu vite catalogué ma jolie daronne (швидкоплинність дії). 

У другому випадку надскладний минулий час уживається в розмовній 

мові для заміни складного минулого часу з метою розрізнення «перфекта 

(стану, що є результатом процесу) та претерита (процесу)» [324, с. 66], 

наприклад: 

(140) Hier il a eu fait beau (Ch. Garnier, EB, 102).  

Цитоване МПВ зі специфікативним активно-дієслівним розширенням 

десемантизованим предикатом eu, який виступає підсилювачем 

процесуальності дії (претерита) в минулому, становить однобазовий 

трансформ стрижневої структури hier il a fait beau: 

Hier il a eu fait (il a fait) beau. On avait même l’impression que c’était 

le printemps. Du coup, j’ai même acheté des graines de melon. Mais l’hiver est 

revenu, pas encore les nuages, mais un terrible vent froid. 

При пасивно-дієслівному розширенні в синонімічній конструкції як носій 

ознаки виступає пацієнс (пасивний учасник ситуації), а активний продуцент дії 

(актант) – агенс – актуалізується в позиції додатка як залежний синтаксичний 

компонент. Граматична спрямованість ознаки – «відцентровість», тобто 

спрямованість ознаки від підмета до додатка – суперечить її ситуативній 

спрямованості, що визначається в такому разі як «доцентрова» (від додатка 

до підмета) [147, с. 135].  

У психосистематиці при породженні пасивного стану дієслова 

враховується напрям інциденції. Ґ. Ґійом уважає, що при пасивізації предикат 

приймає другу інциденцію з двох можливих інциденцій: А (активної 

інциденції) та В (пасивної інциденції). Суб’єктом інциденції В може бути 

тільки додаток перехідного дієслова. Операціонально цей процес можна 

представити так [293, с. 59]: 
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                                                                                        В 

                                                                     

логічний суб’єкт дії                                                                        додаток 

           

 

Рис. 3.4 Каузація пасивізованих висловлень 

 

Отже, пасивний стан має одну інциденцію, що спрямовується не на 

динамічний суб’єкт дії, а на нединамічний додаток. Пасивний стан закріплює 

розподіл логічної і динамічної функцій суб’єкта дії; у логічному актанті не 

залишається місця для динамічного, сам логічний агенс імплікує функцію 

нединамічного додатка. Такий розподіл функцій виражається в семіології 

певними формами. Пасивний стан завжди складний і надскладнимй: être battu, 

avoir été battu [там само, с. 60]. 

Розширення синонімічних пасивізованих МПВ відбувається за допомогою 

займенника par, що характеризується «семантичною рисою розширення» 

[547, с. 438], у конструкціях із референтно визначеним агенсом із 

реверсивно-активною перспективою [1, с. 4–5], які будуються за такою 

моделлю: S (COD) + пасивізований P + активний COI (S), наприклад: 

(141) Nous avons été faits par mai 1968 (F. Coupry, MPST, 106). 

Наведене пасивізоване МПВ із надскладним пасивним станом (avons été 

faits) є преференціальною опцією-однобазовим трансформом 

монопредикативної пропозиції mai 1968 nous a faits. Автор актуалізує 

конструкцію з пасивним предикатом зі збереженням однієї теми 

(презентованої в посттексті як прономінальний анафор (on)) з метою створити 

когерентний дискурсивний фрагмент та полегшити адресатові інтерпретацію 

повідомлення:  
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Nous avons été faits par mai 1968 (Mai 1968 nous a faits). On s’est tous 

retrouvés perdus au milieu d’une bataille, une grande bataille en France. On n’était 

pas préparés, on n’avait pas appris à faire la révolution [...] 

Cеред розширювачів синонімічних МПВ, які виражають неграничність 

дії, виокремлюємо: а) аналітичні конструкції, що передають тривалу дію або 

дію в процесі розвитку. Найпоширенішою адвербіально-вербальною 

структурою такого типу в сучасній французькій художній прозі є être + en train 

de (+ Inf); б) аналітичні адвербіально-вербальні побудови, які «позначають 

неминучість настання дії, що перебуває на межі темпоральної ситуації» 

[226, с. 82]: être + en passe de (+ Inf), être + sur le point de (+ Inf) тощо. Такі 

розширені структури вводяться автором для полегшення інтерпретації 

інформації слухачеві / читачеві. 

Наприкінці XII та у ХІІІ століттях адвербіально-вербальний зворот être 

en train de + Inf уживався замість être en humeur de + Inf, être en disposition de + 

Inf із проспективним темпоральним семантичним значенням, яке в середині 

ХІХ століття було витіснено новим значенням – тривалості або курсивності 

процесу, вираженим субстантивним елементом train – «хід», що створює 

загальну уяву неграничності дії: 

(142) Partout, ses armées sont en train de reculer (J. Noli, MO, 77). 

У цитованому МПВ із темпоральним значенням курсивності 

(неграничності) дії спостерігається СС на рівні висловлення з розширенням 

стрижневої структури ses armées reculent. Мовець використовує розширену 

преференціальну опцію з метою підкреслити процесуальність дії, яка 

виражається також у посттексті інфінітивною структурою сommencer à + Inf 

(Partout, ses armées sont en train de reculer. L’ennemi commence à s’essouffler, 

il tire la langue.). Отже, актуалізація предикативних конструкцій із 

семантичним темпоральним значенням тривалості дій, подій становить одну із 

характеристик ідіостилю автора. 
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Іноді в сучасній французькій художній прозі трапляються випадки 

вживання аналізованої адвербіальної конструкції в проспективному значенні 

(підготовка суб’єкта до виконання дії):  

(143) J’étais en train de jeter une poignée de terre dans le trou (A. Gavalda, 

JVQQAQP, 76). 

Такий приклад монопредикативної мовленнєвої інновації із СС 

характеризується семантичним значенням темпоральної проспективності (être 

en disposition de + Inf = être en train de + Inf). Преференціальна опція актуалізує 

приблизно таке денотативне ядро: je me disposais de… або ж je m’apprêtais 

à… . Дистантний ко(н)текст пояснює специфічне вживання звороту en train de, 

оскільки в ньому описані ірреальні події, плід уяви наратора (je me voyais 

déja...). При цьому в останньому висловленні дискурсивного фрагмента 

йдеться про подію, що завадила авторці здійснити свій намір. Пор.: 

Bon allez je te laisse, j’ai plein de boulot... J’ai rien fait depuis ce matin, je me 

voyais déjà veuve. J’étais en train de (Je me disposais de (m’apprêtais à)) jeter une 

poignée de terre dans le trou. (Mais) Ta mère m’a appelée, ma mère m’a appelée... 

Найближчий момент до початку процесу може виражатися за допомогою 

таких аналітичних конструкцій, як: être en passe de + Inf, être sur le point de + 

Inf. Завдяки семантичній поліфункціональності дієслова être інфінітивні 

структури з вказаним предикатом здатні передавати етап з’єднання двох 

ситуацій, а переосмислення просторових категорій (passe, point), що 

виступають переломною межею, дозволяє виявити темпоральну стадію 

реалізації процесу, що визначається у французькій мові як imminence 

(неминучість). Таким чином, у семантичному плані висловлення з en passe de 

та sur le point de доцільно вважати футуральними конструкціями 

з найближчим, або неминучим, майбутнім (futur immédiat / futur imminent), на 

відміну від побудов із десемантизованим предикатом aller, які вказують на 

реалізацію дії в дуже близькому (безпосередньому) або не дуже далекому 

майбутньому (futur proche). Цей семантичний нюанс, який не змінює 
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денотативне значення cкладного знака-синтагми або пропозиції, дозволяє 

вважати перший тип конструкцій синонімами до побудов другого типу 

з розширенням стрижневої структури: 

(144) Elle était sur le point de quitter la place (M. Aymé, U, 16). 

(145) N’Diap est en passe de donner une nouvelle impulsion à sa carrière 

(B. Werber, M, 185). 

У першому МПВ описано граничну ситуацію вступу до нової дії, про що 

свідчить номінальний лексичний елемент point (точка) синонімічної 

аналітичної конструкції, а в другому – неграничну, процесуальну (passe 

(прохід)). Актуалізована синонімічна синтагма еlle était sur le point de 

в прикладі (144) є однобазовим трансформом первинної синтагми elle allait; 

преференціальна опція прикладу (145) N’Diap est en passe de – однобазовою 

перифразою синтагматичної стрижневої структури (N’Diap vа). Розглянемо 

ко(н)текстуальне оточення кожної з двох мовленнєвих інновацій: 

Mme Archambaud sentait lui échapper l’avantage et il en allait d’ailleurs ainsi 

chaque fois que le ton de leurs querelles montait. [...] Elle était sur le point de 

(allait) quitter la place. (Mais) L’arrivée de son mari la réconforta un peu.  

Завдяки «альтернативному» лінгвістичному експерименту доводимо, що 

мовець актуалізує аналізовану преференціальну опцію з двох причин: 

1) у посттексті міститься протиставлення, яке маркує моментальність події 

(або дії); отже, семантична амбігуентність конструкції з aller, що позначає 

близьке або безпосереднє майбутнє, наштовхує мовця на вибір 

ко(н)текстуально пертинентної граничної структури; 2) у претексті вже наявна 

часткова ЛС у вигляді предиката aller = se passer; імовірно, автор уникає 

перевантаження розповіді лексичними еквівалентами з різним семантичним 

значенням. 

Il s’agit d’un accident de parcours, a-t-il affirmé. N’Diap est en passe de 

(va) donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Et il va en surprendre plus d’un, 

lors des prochains matches de la Ligue européenne. 
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У посттексті прикладу (145) також актуалізується футуральна структура 

з предикатом aller, що пояснює прагнення мовця до перифразування 

претекстуальної синтаксичної конструкції. Водночас автор намагається 

підкреслити процесуальність описуваної події (est en passe de donner) 

порівняно з подією, яка відбудеться в найближчому або безпосередньому 

майбутньому (va en surprendre plus d’un). 

Інфінітивне сполучення être à + Inf, що маркує неграничну процесуальну 

ситуацію, становить синонімічну мовленнєву інновацію, яка актуалізує 

феноменологічно реконструйоване поняття «перебування в стані зайнятості 

чимось». Темпоральне значення тривалості притаманне інфінітивному звороту 

être à + Inf при суб’єктах-істотах: 

(146) Elle est là avec ses grоsses mamelles à suer (J. Giono, SE, 141). 

У наведеному синонімічному МПВ перифраза être à + Inf підсилює 

процесуальність дії і характеризується семантичним темпоральним значенням, 

що виражає необмежено-тривалий спосіб дії. На відміну від висловлень 

з аналітичною конструкцією être en train de + Inf, такі структури менше 

пов’язані з окремим моментом певного періоду розгортання дії. Стрижнева 

пропозиція цього однобазового трансформу має такий вигляд: еlle sue là avec 

ses grоsses mamelles.  

(1) Tu sais comment je l’appelle, moi ? La suante. Elle est là avec ses grosses 

mamelles à suer. 

(2) Tu sais comment je l’appelle, moi ? La suante. Elle sue là avec ses grоsses 

mamelles. 

Як бачимо, автор дистантно розташовує елементи, які відсилають 

до одного референта, для додаткового експресивного виділення фінального 

інфінітивного елемента та створення ефекту очікування в адресата на 

пояснення прізвиська, яке письменник дав одному зі своїх персонажів.  

Адитивне адвербіальне розширення первинної структури здійснюється 

семантично надлишковими прислівниками-екстензорами peut-être 
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та (поодиноко) seulement. Такі адвербіальні розширювачі характеризуються 

комунікативною факультативністю, оскільки їхнє значення «"включилося" до 

значення іншого слова або словосполучення» [306, с. 4].  

Модальний алетичний прислівник peut-être актуалізується наратором як 

розширювач в умовних мовленнєвих інноваціях. Деякі лінгвісти зазначають, 

що сфера вживання прислівника peut-être обмежена синтаксичними 

конструкціями, які містять дієслово-присудок із модальним значенням 

констатації [206, с. 58]. Аналіз прикладів синонімічних висловлень із сучасної 

французької художньої прози дозволив виявити значну кількість МПВ із СС 

із семантичним значенням ірреальності, розширених адвербіальним 

компонентом peut-être, наприклад: 

(147) Je n’y serais peut-être pas mal (A. Wurmser, KSDNBSL, 227). 

(148) J’aurais peut-être pu trouver une question plus originale (R. Barjavel, 

VI, 112). 

Згідно з правилами авторської мовної гри першого типу (розширення 

висловлення з метою додаткового пояснення поданої інформації та 

полегшення її інтерпретації) мовець уводить до МПВ у кондиціоналі 

семантично надлишковий адвербіальний модалізатор peut-être. У прикладі 

(147) цей екстензор супроводжує предикат у теперішньому часі, а в прикладі 

(148) – у минулому. Письменник залучає адресата до мовної гри; останній 

використовує «альтернативний» лінгвістичний експеримент, щоб розпізнати 

інтенцію мовця та правильно витлумачити повідомлення: 

Deux gendarmes allaient-ils me reconduire à ma mère ? Peut-être pas, à cause 

de la guerre. Naturellement, je n’avais pas de papiers sur moi. J’étais à l’hôpital. 

Je n’y serais peut-être pas mal (Je n’y serais pas mal). 

Дистантний ко(н)текст дозволяє визначити ступінь пертинентності 

преференціальної опції. Автор акцентує свою невпевненість у висловленому 

реактуалізацією вже введеного адвербіального компонента, оскільки йдеться 

про лікарню, перебування в якій приносить психологічні та / або фізичні 
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страждання. Таким чином, наратор підсилює та додатково пояснює сумнів 

щодо ситуації, у якій він перебуває.   

Je m’approchai du dernier et lui criai dans l’oreille : « Comment allez-vous ? » 

J’aurais peut-être pu (J’aurais pu) trouver une question plus originale. Mais ce fut 

la première phrase qui me vint aux lèvres.  

Р. Баржавель уводить адвербіальний розширювач з метою 

самовиправдання, пом’якшення «помилки» протагоніста або його нерішучості 

в певній комунікативній ситуації. Читач, утягнений до мовної гри, повинен 

вибачити герою, поставитися до нього поблажливо, з розумінням. 

(149) Puis souvent après on avance à nouveau (B. Werber, M, 73). 

У наведеній типовій аграматизованій розширеній суб’єктивемі, яка 

актуалізує монопредикативну пропозицію souvent après on avance à nouveau, 

вживання хронофоричного розширювача puis має суто ко(н)текстуальний 

характер, оскільки він становить контекстуальний синонім темпорального 

конектора et, що виражає послідовність подій або дій. У такому разі видається 

можливим котекстуальне співіснування двох темпоральних адвербіальних 

компонентів puis і après. Пор.:  

On avance, on s’arrête, (et) on réfléchit. Puis (= Et) souvent après on avance 

à nouveau. 

On avance, on s’arrête, (et) on réfléchit. Souvent après on avance à nouveau. 

Очевидно, що преференціальна опція з препозитивним темпоральним 

конектором (puis) «виступає релевантним сигналом стратегій» [109, с. 13] 

формування когерентного дискурсивного фрагмента, у якому описано 

послідовність дій персонажа(-ів). 

Бувають випадки, коли письменник використовує третій тип авторської 

мовної гри з метою ускладнити інтерпретацію його комунікативної інтенції 

через вживання нетипових аграматизованих конструкцій, що відображають 

особливості розмовного мовлення окремих протагоністів. Цікавим з цього 

погляду видається приклад МПВ із СС, розширеного адвербіальним 
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модифікатором seulement, який становить так званий «заперечний мовний 

матеріал»: 

(150) Je n’ai vu seulement que les deux autres copains de mon appareil 

(J. Laffitte, CQV, 40). 

Завдяки паратекстуальному компоненту (передмові) та ко(н)тексту 

читачеві стає зрозумілим, що Ж. Лафітт передає стиль мовлення одного 

з неграмотних персонажів, який реально існував і долю якого (та багатьох 

інших) він описав у романі « Ceux qui vivent » : 

– Tu as vu tes gars ? 

– Je n’ai vu seulement que (Je n’ai vu que) les deux autres copаins de mon 

appareil. 

Прономінальне адитивне розширення реалізується плеонастичними 

(дублюючими) ендофоричними (анафоричними та катафоричними) 

займенниками (феномен «подвійного маркування» [379, с. 231]), 

плеонастичними остензорами (вказівними займенниками) й екстензорами 

(прономінальним елементом que) та деміактивним референтно невизначеним 

суб’єктом дії-екстензором il в імперсональних структурах.  

Традиційно анафора визначається дослідниками як «феномен 

інтерпретативної залежності між двома лінгвістичними конституантами – 

анафоричним висловом і попереднім сегментом» [567, с. 358], які вступають 

у відношення ко-референції, або «співкерування» одним актуалізованим 

референтом із віртуального «комплексу референтів». Таким чином, анафора 

встановлює дисиметричне відношення між елементами різного статусу: 

опорним словом, тобто організувальним центром [138, с. 8], і другим 

прономінальним, адвербіальним, ад’єктивним, вербальним, номінальним або 

нумеральним елементом висловлення (анафором), що він прогнозує. 

Інтрафрастичне адитивне анафоричне розширення у МПВ із СС 

реалізується прономінальними компонентами у вигляді «сегментувальних» 

[496, с. 57] та резюмувальних самостійних (moi, toi, lui тощо) і несамостійних 
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(le, la, les, en тощо) займенників. При цьому в розширених конструкціях 

змінюється мовний режим інциденції: фокалізується не головна 

лексема-предикат, а прономінальний анафор (семантичне ядро ≠ синтаксичне 

ядро висловлення). Наведемо приклади:  

(151) Valène lui, à cette époque, vivait là depuis déjà dix ans (G. Perec, 

VME, 89).  

(152) Moi, hier soir, je suis arrivé à huit heures et demie (J. Laffitte, CQV, 57). 

У МПВ (151) анафор lui виконує резюмувальну функцію, оскільки він 

перебуває в постпозиції щодо опорного компонента; у суб’єктивемі (152) 

займеннику moi притаманна сегментувальна функція (препозиція з нетривалою 

паузацією в кінетизмі думки у вигляді коми). Наведені мовленнєві інновації 

становлять однобазові трансформи-ко(н)текстуально адекватні структури, що 

деякі лінгвісти визначають як «дислоковані» [402, c. 108] висловлення, які 

актуалізують монопредикативну нерозширену пропозицію. Застосування 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту дозволяє розпізнати інтенцію 

автора та правильноно інтерпретувати висловлену інформацію. 

У безпосередньому претексті прикладу (151) йдеться про мешканців 

будинку, яких пригадує головний персонаж Вален, зокрема про людину, яка 

купила там квартиру, тоді як Вален мешкав там уже десять років. Автор 

уводить прономінальне розширення з метою протиставити ці два факти:  

Et il (le jeune homme qui prenait des leçons quotidiennes d’aquarelle chez 

Valène) l’avait acheté le jour même, évidemment sans discuter le prix.  

(1) Valène, à cette époque, vivait là depuis déjà dix ans (стрижнева 

структура). 

(2) (Mais, Tandis que) Valène lui, à cette époque, vivait là depuis déjà dix ans 

(адекватна структура). 

Soyons calme. Une demi-heure pour le rendez-vous. Une heure pour le métro. 

Une demi-heure pour les commissions. Un quart d’heure d’imprévu. Ça peut 
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la mener jusqu’à huit heures et quart. Moi, hier soir, je suis arrivé à huit heures 

et demie. 

Прономінальний розширювач надає МПВ (152) 

протиставно-експлікативного семантичного значення:  

Hier soir, je suis arrivé à huit heures et demie (первинна структура). 

(Et, par contre) Moi (par exemple), hier soir, je suis arrivé à huit heures 

et demie (ко(н)текстуально адекватна структура). 

Отже, вилучення займенника moi змінило б тематичну спрямованість та 

структуру аналізованого дискурсивного фрагмента: Moi, hier soir, je suis arrivé 

à huit heures et demie (актуалізація преференціальної опції передбачає введення 

(фокалізованим референтом moi) та розвиток нової теми, тобто зміну 

спрямованості розповіді). 

(153) Ce thème, tout en moi le reprenait alors (A. Maurois, C, 31). 

Анафорична реприза препозитивного СOD у вигляді особового 

займенника le реалізується в однобазовому трансформі первинної структури 

tout en moi reprenait ce thème alors. Зміна мовної інциденції аналізованого 

МПВ (фокалізація прямого додатка сe thème) пояснюється певним 

прагматичним плануванням розповіді автором повідомлення: 

… et j’entendais, avec une force croissante, ce thème du Chevalier protecteur, 

du dévouement jusqu’à mort qui avait accompаgné pour moi depuis l’enfance l’idée 

de l’amour véritаble. 

Ce thème, tout en moi le reprenait alors. / Tout en moi reprenait ce thème 

alors. 

Автор реактуалізує претекстовий референт у вигляді еквівалентної 

номінальної анафори (ce thème) з метою полегшити читачеві інтерпретацію 

поданої інформації, нагадуючи йому, про яку саме тему йдеться. Через цей 

факт до МПВ уводиться семантично надлишковий (але структурно необхідний 

при репризі) прономінальний компонент (le); тоді як уживання стрижневої 
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структури потребувало б посттекстової експлікації того, що саме знову 

повертало автора до цієї теми. 

При катафоричному розширенні стрижневих пропозицій відбувається 

відсилання до ко-референтного опорного слова, яке перебуває в постпозиції 

щодо прономінального розширювача. Таким чином, у катафоричних 

синонімічних МПВ спостерігається «інтерпретативна невизначеність» 

[511, с. 38] катафоричного займенника. У ролі катафоричних субститутів 

виступають несамостійні та самостійні особові займенники:  

(154) En trente années j’en ai vu des collègues (R. Queneau, DJ, 212). 

(155) Le voulait-elle, sortir ? (M.-F. Pisier, JNAQV, 97) 

(156) Elle, son amour aurait suffi à ma vie (J. Littell, B, 12–13). 

У наведених однобазових трансформах письменник, згідно з правилами 

мовної гри першого типу, катафорично розширює мовні монопредикативні 

пропозиції семантично та структурно факультативним компонентом. Такий 

авторський «хід» пояснюється дистантним ко(н)текстом. Для прикладу (154):  

Moi, je crois qu’il aurait tort de ne pas écouter Alfred. Parce que, Alfred, 

c’était quelqu’un. Je dis bien : c’était quеlqu’un. En trente années, j’en ai vu, 

des collègues (j’ai vu des collègues). Eh bien, je n’en ai pas vu deux comme lui.  

Анафоричне та катафоричне розширення структур є особливістю 

ідіостилю Р. Кено, який котекстуально реактуалізує певні референти з метою 

експресивного виділення окремих лексичних компонентів.  

Un soir, n’en pouvant plus, elle déclara qu’elle les trouvait sinistres et qu’elle 

préférait sortir. Aussitôt Camille se leva d’un bond, grave et gaie tout à coup. 

« Laura, chérie, inutile de chеrcher une raison. Tu fais ce que tu veux, bien sûr. » 

Le voulait-elle, sortir ? (Voulait-elle sortir ?, Est-ce qu’elle voulait sortir ?, Elle 

voulait sortir ?) 

У фінальному МПВ (155) катафоричний елемент виступає засобом 

створення когерентного дискурсивного фрагмента: з одного боку, займенник 

реактуалізує вже введений референт (sortir); з іншого боку, як катафор 
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він потребує котекстуальної експлікації для уникнення неправильної 

інтерпретації поданої інформації.  

У МПВ (156) автор уводить катафоричний «контрастивний займенник» 

[388, c. 188] elle, ко-референтний ад’єктивному аргументу підмета (son), для 

протиставлення двох фактів реальної дійсності: 

Les types avec qui j’ai couché, je n’en ai jamais aimé un seul, je me suis servi 

d’eux, de leurs corps, c’est tout. Elle, son amour aurait suffi à ma vie. 

(1) Son amour aurait suffi à ma vie. 

(2) (Mais) Elle, son amour aurait suffi à ma vie. 

Актуалізація стрижневої пропозиції в поданому ко(н)тексті видається 

можливою тільки при зміні мовного режиму інциденції, тобто при фокалізації 

субстантива amour, тоді як актуалізація нового ко(н)текстуального референта 

elle відповідає авторській інтенції.  

Отже, конструкції з екзофоричними розширювачами «містять певну ідею 

сингулярності» [437, c. 27], що характеризує опорне слово протилежно до 

займенника, який становить «слід» [там само] розширеного компонента. Цей 

факт обґрунтовує одночасну появу двох сегментів у мовленні.  

Деміактивний референтно недетермінований актант у вигляді 

займенника-екстензора il, який розширює денотативне ядро, визначається 

деякими лінгвістами як «синтаксичний підмет, позбавлений смислу» 

[384, c. 289−290], тоді як поствербальний компонент являє собою 

предикативний додаток. На думку Д. Гаатона, у мовленнєвих інноваціях, 

розширених займенником il, останній функціонує як «фальшивий підмет» 

[417, с. 134], на відміну від нерозширених імперсональних структур, де він 

відіграє роль справжнього, очевидного, підмета. Із цього погляду вчений 

виділяє неусталені безособові конструкції, або «випадково імперсональні 

структури», типу il arrive, il vient, il se passe, il reste тощо та усталені 

безособові висловлення, або «дійсно імперсональні структури» [там само], 

на зразок il faut, il y a, il pleut тощо з референтно недетермінованим підметом. 
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Неусталені безособові конструкції становлять трансформаційні варіанти 

стрижневої особової структури без зміни мовного режиму інциденції; 

при цьому спостерігається часткова пасивність суб’єкта дії в ролі додатка та 

часткова активність структурно і семантично надлишкового референтно 

невизначеного екстензора il. Р. Г. Піотровський розглядає такі структури як 

«зворотні конструкції», у яких безособова форма виступає носієм суб’єктного 

елемента судження, який представляє дію, що здійснюється немовби 

самочинно. Такі висловлення вказують на немотивованість та деяку 

неочікуваність появи в розповіді нової особи чи об’єкта або непізнанність 

причин тих чи інших подій або явищ реальної дійсності, тобто створюють 

деяку таємничість [255, с. 125–127]: 

(157) Il émanait d’elle un prestige de mort (J. Cocteau, ET, 159). 

Авторська інтуїція, що вгадується читачем у ході «альтернативного» 

лінгвістичного експерименту, підказує письменнику, що прономінально 

розширене синонімічне МПВ видається ко(н)текстуально пертинентним:  

Cette boule imposait le silence. Elle fascinait et répugnait à la manière d’un 

nœud de serpents qu’on croit formé d’un seul reptile et où l’on découvre plusieurs 

têtes. Il émanait d’elle un prestige de mort / Un prestige de mort émanait d’elle. 

– C’est une drogue, dit Paul. Il se drogue. 

Неочікуваність появи «еманації престижу смерті» дозволяє персонажеві 

зробити висновок про те, що їхній знайомий (про якого йшлося в дистантному 

ко(н)тексті) вживає наркотики. Саме тому актуалізація первинної структури 

un prestige de mort émanait d’elle, яка активує суб’єкт дії, послабляє необхідний 

авторові стильовий колорит загадковості та ефект неочікуваності. 

Розширення мовленнєвих інновацій остензорами-дейктиками та 

вказівними займенниками характеризує переважно розмовне мовлення: 

(158) Un crieur, ça doit être au-dessus des choses (F. Vargas, PVERT, 76). 

(159) Ça, les gens ne le savent pas encore (F. Coupry, MPST, 30). 

(160) Il habite où cela ? (San-Antonio, BTPQJVM, 156) 
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У поданих МПВ із СС розширення реалізується пре- та постпозитивним 

вказівним прономінальним компонентом-остензором ça / cela. 

Усі актуалізовані перифрази становлять однобазові трансформи стрижневих 

монопредикативних пропозицій зі зміною мовного режиму інциденції 

(фокалізацією прономінальних розширювачів). У першій і третій мовленнєвих 

інноваціях автор намагається передати розмовний стиль мовлення персонажів, 

що виражається введенням семантично та структурно надлишкового 

компонента для підкреслення емоційного ставлення до ситуації або до певної 

події: поваги до своєї професії через уведення займенника çа, що позначає 

істоту (приклад (158)); зневажливий або іронічний відтінок, якого набуває 

запитання (приклад (160)) у формі нетипової аграматизованої 

преференціальної опції: 

(158) – Avec votre tempérament vous n’auriez jamais pu faire crieur. Parce 

que si on s’arrête sur tout ce qu’on lit, c’est la fin de tout. On ne peut pas crier, 

on s’étrangle. Un crieur, (ça) doit être au-dessus des choses. 

(160) – Il habite où cela? (Où habite-t-il?, Où est-ce qu’il habite?, Il habite 

où?) 

– Madrid, mais les distances ne le gênent pas. 

Уведення стрижневої où habite-t-il та приблизної où est-ce qu’il habite 

структур надало б офіційності та конвенціональності побутовій розмові, 

близька структура il habite où є граматизованою побудовою, що не передає 

особливостей мовлення неграмотної людини. Отже, Сан-Антоніо, відомий як 

автор детективів, ідіостиль якого характеризується вживанням арготизмів та 

аграматизованих структур (див. також с. 131, 198, 313, 436, 452), уводить 

ко(н)текстуально надлишковий у семантичному та синтаксичному планах 

розширювач для надання автентизму комунікативній ситуації. 

У прикладі (159) з протиставно-уточнювальним семантичним значенням 

препозитивний остензор ça актуалізується автором для нагадування 

попередньої інформації: 
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Et là : ce n’est pas ce jeune homme blond qui offre amoureusement ce bouquet 

de fleurs à une jeune fille brune, mais ce sont les ondes ancestrales de la coutume 

d’acheter la femme, alors inférieure au mâle, qui tendent les fleurs au soleil 

de juillet. (Mais) (Ça), les gens ne le savent pas encore. 

Уточнювальний займенник ça немовби кумулює в собі протиставлення 

двох явищ дійсності та уточнення того, чого люди ще не знають, саме тому він 

актуалізується і фокалізується автором в аналізованому висловленні. 

У розмовному мовленні часто спостерігається дублювання питальних 

займенників прономінальним компонентом-екстензором que. Такі мовленнєві 

інновації з розширенням становлять типові аграматизовані конструкції, що 

також містять структурно та семантично необов’язковий плеонастичний 

елемент. Вони актуалізуються в мовленні, ймовірно, з метою запобігання 

перевантаження МПВ складною інверсією та підсилення семи питальності 

висловлення, що виражається актуалізацією двох ініціальних займенників: 

(161) Pourquoi que le père ne s’est pas inquiété de la disparition de la petite ? 

(O. Mirbeau, JFC, 180) 

Автор використовує ко(н)текстуально пертинентну структуру такого 

зворотно реконструйованого синонімічного ряду: pourquoi le père ne s’est-il pas 

inquiété de la disparition de la petite ? (стрижнева структура) → pourquoi est-ce 

que le père ne s’est pas inquiété de la disparition de la petite ? (структура, 

що наближається) → pourquoi le père ne s’est pas inquiété de la disparition de la 

petite ? (близька структура) → pourquoi que le père ne s’est pas inquiété de la 

disparition de la petite ? (адекватна структура). 

Із дистантного претексту стає зрозумілим, що йдеться про доньку 

бакалійниці, неграмотної людини з народу, яка розповідала сусідкам про 

вбивство дівчинки, структурно та семантично аграматизуючи і спрощуючи, 

з метою уникнення інверсування та ускладнення конструкції питальним 

зворотом est-ce que, системно усталені побудови за допомогою розширювача 

que. Цей питальний займенник експресивно виділяє ініціальний 
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прономінальний елемент, змінюючи мовний режим інциденції, тобто 

фокалізуючи увагу слухача на причині нездійснення певної дії, а не на самій 

дії, що пояснює непертинентність інших членів синонімічного ряду. 

Прономінальний розширювач-відносний займенник que може 

актуалізуватися у структурах з ініціальною апозицією іменної частини 

предиката після нетривалої паузації в кінетизмі думки (коми) на осі 

оперативного часу формування висловлення:  

(162) Juliette, qu’elle s’appelait (J. Carrière, ÉM, 313). 

Денотативне ядро поданої синонімічної конструкції-однобазового 

трансформу має такий вигляд: еlle s’appelait Juliette. У мовленнєвій інновації 

з антепозитивним номінальним компонентом спостерігається зміна мовного 

режиму інциденції (фокалізація референта Juliette):  

Juliette, qu’elle s’appelait (Elle s’appelait Juliette). Oui, c’est ça. Abel avait 

secoué la tête d’un air entendu : « si, je te dis qu’elle s’appelait Juliette, je le sais 

bien, tout de même, non c’était ma mère, c’était pas la tienne ! » 

Завдяки «альтернативному» лінгвістичному експерименту та посттексту 

адресат розпізнає комунікативну інтенцію мовця та правильно інтерпретує 

повідомлення. Автор реалізує феноменологічно реконструйовану розширену 

конструкцію для вираження невпевненості суб’єкта мовлення у висловленій 

інформації, яку підтверджує його співрозмовник. Натомість актуалізація 

стрижневої структури передавала б абсолютну впевненість адресанта 

в реальному стані справ і спричинила б зміну семантичного змісту ко(н)тексту. 

У деяких МПВ сучасної французької художньої прози спостерігається 

плеонастичне розширення ініціальних вказівних і неозначених займенників 

через клітизацію, тобто актуалізація конструкцій зі складною інверсією. 

Інверсія використовується авторами, схильними до архаїзації їхньої розповіді. 

Вона виступає ко(н)текстуальним засобом експресії, що «емфатично 

підкреслює окремі члени речення» [255, с. 172]. Е. Раншон висловлює думку, 

що при складній інверсії займенник експлетивно відтворює підмет, який 
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передує [513, с. 48]. Ш. Баллі пояснює явище складної інверсії стисненням 

сегментованого висловлення [19, с. 231]. При цьому, на погляд ученого, 

займенник становить «обов’язковий плеоназм», тобто такий, що належить до 

мови [там само, с. 169]. 

У дисертаційній роботі розглядаємо займенникове розширення 

прономінального компонента в позиції підмета в актуалізованих МПВ як 

необов’язковий у формальному та семантичному планах, тобто 

«дискурсивний», плеоназм, що ускладнює неінверсивну системну побудову. 

Таким чином, при клітизації займенника формуються емфатичні синонімічні 

МПВ із надлишковим плеоназмом: 

(163) Cela prend-il bien deux t ? (M. Tournier, CB, 17) 

У цитованому плеонастичному МПВ, розширеному клітичним 

займенником-екстензором il, автор експресивно підсилює препозитивний 

вказівний займенник cela: 

« Ils vont encore dire que j’ai une écriture de bébé », pense Pierre avec dépit, 

en relisant son billet d’adieu. Et l’orthographe ? Rien de tel qu’une grosse faute 

bien ridicule pour enlever toute dignité à un message, fût-il pathétique. Bottes. Cela 

prend-il bien deux t ? (Cela prend bien deux t ?, Est-ce que cela prend bien deux t ?) 

Oui sans doute puisqu’il y a deux bottes. 

У дистантному ко(н)тексті наявна інша складна архаїчна компресована 

інверсивна умовна структура з предикатом у суб’юнктиві (fût-il). Отже, автор 

намагається зберегти особливості «застарілого» стилю мовлення персонажа, 

який виражає свої емоції ко(н)текстуальною реактуалізацією вже введеного 

референта в преференціальній опції-однобазовому трансформі пропозитивного 

денотативного ядра cela prend bien deux t ? Водночас структура, що 

наближається (est-ce que cela prend bien deux t ?), видається непертинентною 

в аналізованому дискурсивному фрагменті, оскільки питальний зворот еst-ce 

que вказує на більш високий ступінь упевненості в позитивній відповіді. 
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Аналіз людичних розширених монопредикативних структур із СС 

із головною лексемою-предикатом французької художньої прози ХХ – 

початку ХХІ століть показав, що всі актуалізовані преференціальні опції 

становлять елементи авторської мовної гри першого та третього типів, під час 

якої у процесі креативно-творчої діяльності, згідно зі своєю комунікативною 

стратегією, письменник «демонструє» певні прийоми реалізації мовленнєвих 

інновацій з метою ускладнити або полегшити читачеві / слухачеві 

розпізнавання його інтенції та інтерпретацію поданої інформації. Розширені 

МПВ із СС реалізуються у вигляді однобазових трансформів стрижневої 

монопредикативної пропозиції або синтагми (окрім типових аграматизованих 

питальних конструкцій, розширених займенником-екстензором que) зі 

збереженням (семантичне ядро = синтаксичне ядро) (для пасивізованих МПВ, 

висловлень, розширених аналітичними структурами та адвербіальними 

модифікаторами) і зміною (семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро) (для 

монопредикативних конструкцій, розширених десемантизованим предикатом 

aller та займенниковими компонентами) мовного режиму інциденції. 

 

3.4 Неускладнені дієприслівниковим і суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами синонімічні кількісно рівнокомпонентні монопредикативні 

висловлення з вербальною головною лексемою  

 

У синонімічних МПВ із предикативною головною лексемою, 

неускладнених дієприслівниковими або суб’єктними дієприкметниковими 

зворотами, у деяких випадках спостерігається феномен кількісної 

рівнокомпонентності. Така побудова синонімічних висловлень пояснюється 

певними стратегіями планування комунікативної ситуації, яке виступає одним 

з елементів мовної гри адресанта. Мовець спонукає реципієнта інформації 

«розгадати» його комунікативну інтенцію з метою визначення ступеня 

ко(н)текстуальної пертинентності феноменологічно реконструйованої 
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кількісно рівнокомпонентної преференціальної опції та правильної 

інтерпретації поданої інформації стосовно певних об’єктів, подій чи явищ. 

Аналіз прикладів із творів сучасних французьких письменників дозволив 

виділити три типи кількісно рівнокомпонентних неускладнених трансформів 

стрижневих моно- та поліпредикативних пропозицій з ядерним предикатом: 

а) пасивізовані монопредикативні суб’єктивеми з невираженим 

(неактивним) актантом; 

б) інверсивні МПВ на зразок (D) P + S;  

в) специфічні інфінітивні звороти, побудовані за синтаксичною моделлю 

être + іменна частина присудка + à + Inf. 

Пасивізовані МПВ із неактивним суб’єктом дії становлять «безагентні» 

синонімічні конструкції. У таких побудовах об’єкт (пацієнс) зазнає 

структурно-семантичної переорієнтації та набуває статусу граматичного 

суб’єкта, а реальний суб’єкт (агенс) узагалі не експлікований. На думку 

І. П. Распопова, позиція підмета в безагентних монопредикативних структурах 

є «частково зруйнованою» [270, с. 77]. В. Ю. Копров уважає, що синтаксичний 

нуль (неактивний агенс) у пасивних висловленнях завжди представляє 

суб’єкт-антропонім, тоді як у пасивних структурах із визначеним агенсом він 

може належати будь-якому категоріальному та субкатегоріальному типу 

[147, с. 168].  

У такому прикладі пасивізованого МПВ: 

(164) Ses paroles sont écoutées tout près de ses lèvres (A. Breton, N, 49). 

мікрополе стрижневої монопредикативної структури on écoute ses 

paroles... містить активний суб’єкт дії-антропонім (on), референтно 

детермінований у широкому ко(н)тексті. У мовленні актуалізується однобазова 

перифраза у вигляді безагентної мовленнєвої інновації, пертинентність якої 

визначається дистантним ко(н)текстом: 
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Ses paroles sont écoutées (On écoute ses paroles) tout près de ses lèvres. Tout 

à coup elle s’interrompt, on la voit à peine ouvrir son sac et, découvrant une cuisse 

merveilleuse, là, un peu plus haut que la jarretière sombre [...] 

У посттексті аналізованого МПВ наявний активний актант on, що 

референтно визначається в претексті (ми, або люди, або присутні).  

Отже, у пасивізованих конструкціях із кількісною рівнокомпонентністю 

спостерігається імплікація активного, референтно детермінованого або 

недетермінованого в дистантному ко(н)тексті суб’єкта дії. 

В інверсивних рівнокомпонентних синонімічних МПВ, що трапляються 

в письменників, «схильних до архаїзації розповіді» [255, с. 171], 

спостерігається зміна мовного режиму інциденції (синтаксичне ядро ≠ 

семантичне ядро), оскільки мовцем фокалізується актант з метою надати 

висловленню емфатичної тональності:  

(165) Devant marchait le Vieux (R. Frison-Roche, DM, 117). 

Непертинентність стрижневої структури le Vieux marchait devant 

пояснюється комунікативним наміром автора вказати читачеві на значущість 

персонажа розповіді. Авторська інтенція підтверджується в посттексті, де 

в прономінально розширеному ППВ акцентується манера старця рухатися:  

Devant marchait le Vieux (Le Vieux marchait devant). Son étonnante allure 

lente et régulière, il la soutenait sans faiblir depuis le départ.  

У специфічних інфінітивних зворотах être + іменна частина присудка + Inf 

інфінітивний компонент набуває експлікативного семантичного значення: 

(166) Je fus le premier à avoir repris le contrôle de mon fou rire (M. Levy, 

EL, 45).  

Подане кількісно рівнокомпонентне МПВ із СС є актуалізованим 

ко(н)текстуально пертинентним трансформом поліпредикативної первинної 

пропозиції je fus le premier qui avait repris... , в якому зберігається мовний 

режим інциденції (фокалізація другого компонента складного предиката). 

«Альтернативний» лінгвістичний експеримент допомагає адресатові 
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розпізнати інтенцію автора, який уникає перевантаження дискурсивного 

фрагмента складними поліпредикативними структурами, оскільки 

в дистантному ко(н)тексті наявні безсполучниково-сполучникові ППВ із 

кількома підрядними висловленнями: 

Ce dimanche-là, le patron a dû se demander pourquoi d’un coup d’un seul, 

sa salle de restaurant tout entière s’est mise à se tordre de rire, alors que 

visiblement aucun de clients ne semblait se connaître. 

Je fus le premier à avoir repris (Je fus le premier qui avais repris) le contrôle 

de mon fou rire. Non parce que je trouvais la situation moins cocasse que les autres, 

mais c’est qu’au fond du bistrot, je venais de voir Damira et Marc qui déjeunaient 

aussi en tête-à-tête. 

У посттексті міститься пояснення фокалізованого предикативного 

референта (repris) з актуалізацією відносного займенника qui. Отже, 

поліпредикативна стрижнева структура з підрядним з’ясувальним 

висловленням, яке містить аналогічний пронмінальний компонент, 

синтаксично та семантично ускладнює аналізований дискурсивний фрагмент. 

Аналіз людичних кількісно рівнокомпонентних МПВ із головною 

предикативною лексемою дозволяє зробити висновок, що у випадку 

з пасивізованими структурами саме відсутність референтно визначеного агенса 

дозволяє мовцю актуалізувати нерозширену ко(н)текстуально адекватну 

структуру (у пасивізованих МПВ із референтно визначеним суб’єктом дії 

спостерігається розширення первинної структури). Реалізація інверсивних 

конструкцій пояснюється ідіостилем автора та його комунікативним наміром 

виділити ко(н)текстуально значущий елемент. Стосовно специфічних 

інфінітивних зворотів, то в таких МПВ наявне звуження на лексичному рівні, 

тобто перетворення багатоскладної лексеми на односкладну (qui → à). Таким 

чином, у кількісно рівнокомпонентних МПВ також виявляється прагнення 

мовця до економії мовленнєвих засобів для передачі певної інформації.  
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3.5 Неускладнені дієприслівниковим і суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами номінальні, прономінальні та нумеральні монопредикативні 

висловлення зі звуженням та розширенням стрижневої структури 

 

Синонімічні конструкції з номінальною, прономінальною та нумеральною 

головними лексемами здебільшого становлять звужені функціонально 

транспоновані або еліптичні граматизовані та нетипові аграматизовані МПВ; 

розширення первинної структури реалізується у вигляді контактної 

реактуалізації еквівалентного номінального, прономінального або 

нумерального анафора; феномен кількісної рівнокомпонентності не 

спостерігається в аналізованому типі конструкцій із СС. 

У пропонованому дослідженні виділяємо такі типи звужених номінальних 

МПВ із СС, неускладнених дієприкметниковими та дієприслівниковими 

зворотами: а) МПВ з апозитивними субстантивом або номінальною 

синтагмою; б) еліптичні номінальні висловлення або синтагми; в) еліптичні 

номінальні МПВ із кореференцією; г) МПВ з ініціальною синонімічною 

номінальною синтагмою, яка вводиться адвербіальними та препозитивними 

стимуляторами dès, une fois, à peine, avant, après, à тощо з темпоральним 

семантичним значенням; ґ) монопредикативні мовленнєві інновації із 

синонімічною номінальною синтагмою, побудованою за моделлю sans + С + 

S + P, з умовним семантичним значенням або семантичним значенням 

поступки; д) монопредикативні конструкції із синонімічною номінальною 

синтагмою, що вводиться сполучниками підрядності bien que / quoique із 

семантичним значенням поступки (рідше parce que з причинно-наслідковим 

семантичним значенням); е) номінально-вербальні суб’єктивеми (з іменною 

частиною присудка-субстантивом). 

Апозитивні номінальні компоненти являють собою синтаксично 

відокремлені слабкою паузацією в русі думки (комою) елементи висловлення. 

Деякі вчені розглядають такі структури як «засіб вторинної неповної 
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предикативності» [340, с. 361] або інтонаційний засіб смислового виділення, 

підкреслення «особливої значущості» другорядного члена речення 

[251, с. 290]. Е. А. Гуляєва зазначає, що такі побудови характеризуються 

функціональною полівалентністю, конструктивною поліморфністю та 

імпліцитною предикативністю [91, с. 42].  

Релевантними для апозитивних номінальних лексем / синтагм є три 

синтаксичні позиції у МПВ із СС: абсолютна препозиція, або «відокремлення 

полюса відкриття» [491, c. 87], контактна постпозиція («неполярне 

відокремлення» [там само]) та дистантна постпозиція, або «відокремлення 

полюса закриття» [там само]. Найбільш типовою для таких побудов 

є ініціальна позиція. Основну формальну ознаку відокремленого субстантива 

становить «відсутність артикля та будь-якого детермінатива, незалежно від 

ступеня та характеру поширювачів відокремлення» [26, с. 84].  

Як показує аналіз сучасної французької художньої прози, в ініціальній та 

дистантно постпозитивній апозитивній функції актуалізуються номінальні 

лексеми та синтагми, які позначають професію, вік, стать, національну, 

соціальну та партійну належність, особистісні та родинні відносини, 

кваліфікативні лексеми тощо; у контактній постпозиції перебувають тільки 

номінальні лексеми та синтагми, що позначають певні міжособистісні 

відносини та кваліфікативні характеристики, тому що в інших випадках 

ідеться про кореферентні зв’язки між контактно розташованими лексемами. 

Апозитиви близькі до релятивів, але не тотожні їм, оскільки містять 

у семантичній структурі сему «відношення», яка перебуває не в центрі 

структури, а на периферії [338, с. 82]. 

Спираючись на доробки вітчизняних і зарубіжних дослідників, 

у дисертації визначаємо апозитивні номінальні компоненти як звужені 

синонімічні ознакові дієприкметникові структури з повною імплікацією 

предикативного компонента та із семантичними темпоральним, причинним, 

умовним тощо значеннями. Вони завжди становлять двобазові трансформи 
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стрижневої синтагми, що перифразуються за такою схемою: синтагма 

з експліцитною предикацією (денотативне ядро) → синтагма 

з імпліцитно-експліцитною предикацією (структура, що наближається) → 

синтагма з імпліцитною предикацією (актуалізована ко(н)текстуально 

адекватна структура), наприклад: 

(167) Enfant Vous habitiez en ville, donc ? (L. Cossé, CS, 70) 

(168) Victime d’une crise de tétanie, Bel-Tran n’éprouvait plus la moindre 

sensibilité dans ses doigts de pied et de main (Ch. Jacq, JV, 240). 

Наведені МПВ із темпоральним (167) та причинно-наслідковим (168) 

семантичними значеннями із синтагматичною СС становлять двобазові 

трансформи з такими синонімічними рядами: quand / lorsque vous étiez enfant 

(первинна структура) → étant enfant (структура, що наближається) → enfant 

(адекватна структура) (167); comme il était victime d’unе crise de tétanie або 

il était victime d’une crise de tétanie, donc… (денотативне ядро) → étant victime 

d’une crise de tétanie (структура, що наближається) → victime d’une crise 

de tétanie (адекватна структура) (168). Актуалізація стрижневої синтагми 

ускладнює мовленнєві структури повторним уведенням референта (vous та il), 

створюючи ППВ (Quand Vous étiez enfant, vous habitiez en ville, donc ? / Comme 

il était victime d’une crise de tétanie / Il était victime d’une crise de tétanie, donc 

Bel-Tran n’éprouvait plus la moіndre sensibilité dans ses doigts de pied et de mais). 

Дистантне ко(н)текстуальне оточення аналізованих висловлень також дозволяє 

визначити ступінь їхньої пертинентності:  

(Quand vous étiez, Étant ) Enfant Vous habitiez en ville, donc ? Vous veniez 

à Saint-Vals aux vacances. Alors Vous étiez l’oiseau rendu au vol. Vous teniez 

les livres de compte, Vous aviez un avis sur les cultures.  

З одного боку, у кожному посттекстуальному висловленні прикладу (167) 

реактуалізується той самий референт у вигляді еквівалентного анафора (Vous), 

що ще раз доводить семантичну та структурну надмірність денотативного 

ядра; з іншого боку, структура, що наближається, містить 
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імпліцитно-експліцитний предикат (étant), який також семантично 

перевантажує ко(н)текст, оскільки цей референт актуалізується в посттексті 

при описі дитинства персонажа. 

La dame Silkis, affolée, ne parvenait pas à contenir la colère de son mari. 

(Comme il était, Étant) Victime d’une crise de tétanie, Bel-Tran n’éprouvait plus 

la moindre sensibilité dans ses doigts de pied et de main. En proie à des actes de 

rage, il brisait des vases précieux, déchirait des papyrus neufs et injuriait les dieux. 

Як бачимо, у прикладі (168) вибір звуженої побудови з імплікованим 

предикатом зумовлюється ідіостилем автора, який вживає апозитивні 

синонімічні дієприкметникову (affolée) та адвербіальну (en proie à des actes 

de rage) синтагми у пре- та посттекстах.  

В еліптичних номінальних висловленнях або синтагмах-складниках МПВ, 

що становлять одноактантні структури, номінальна головна лексема «вміщує 

в собі функцію найменування предмета й ідею його існування» [252, с. 9]. 

Синонімізації у вигляді номінальних висловлень і синтагм підлягають тільки 

стрижневі структури з субстантивом, що позначають об’єкти та явища 

реального світу, які піддаються наочно-чуттєвому сприйняттю в момент 

мовлення в просторовому локалізаторі [64, с. 19]. 

Н. Д. Арутюнова та Є. Н. Ширяєв зазначають, що у структурі номінальних 

висловлень синтаксична позиція локалізатора незаміщена та її значення 

вилучається з контексту (лінгвістичного контексту, або котексту) чи 

конситуації [11, с. 67], тобто в номінальних синонімічних МПВ імплікуються 

екзистенційні структури il y a, c’est із деміактивним референтно невизначеним 

або визначеним актантом та (рідше) особові предикати чи структури 

з визначеним агенсом, який експлікується в пре- або посттексті. 

У мовленні актуалізований номінальний елемент «підтримує» 

екзистенційну предикацію, надаючи їй «ситуативного прикріплення» 

[460, c. 520]. Безособові екзистенційні конструкції, які являють собою 

незворотні, або абсолютні, імперсональні структури, маркують «абстрактний, 
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тривалий стан без указівки на конкретний час або місце» [255, с. 129]. Агенс il 

визначається лінгвістами як граматичний суб’єкт із недетермінованою 

референцією, який становить актантний маркер і одночасно порожній актант, 

що не може експлікуватися ніяким субстантивом; при цьому експлікований 

поствербальний компонент у вигляді прямого додатка або цілого висловлення 

виконує роль «логічного суб’єкта» [400, с. 204]. Зі свого боку, деміактивний 

(се) та активний (on) – розчленований та нерозчленований суб’єкти дії, 

референтно детерміновані в ко(н)тексті. Прономінальний компонент 

се експлікується в контактному ко(н)тексті, а on – здебільшого в дистантному. 

Імпліковані предикативні конструкції становлять неактуалізовану частину 

еліптичних синонімічних висловлень або синтагм із різними семантичними 

значеннями та прагматичними функціями.  

Представимо схематично типи еліптичних МПВ із некореферентною 

номінальною ключовою лексемою, виділені в дисертаційній роботі: 

 

Номінальні МПВ із синтаксичною синонімією 

 

ідентифікувальні характеризувальні атрибутивні локативні екзистенційні процесуальні 

(еквативні)                                           

            

                   S                    Ср + S                             з конкретною  з абстрактною 

                                                                                  локалізацією   локалізацією 

                               просторово-локативні       темпорально-локативні 

 

Рис 3.5 Типи номінальних МПВ із СС 

 

Ідентифікувальні, характеризувальні, процесуальні [71, с. 351], 

атрибутивні та локативні МПВ виконують копулятивну (зв’язувальну) 

функцію між суб’єктом дії і предикатом. Екзистенційні МПВ можна 
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охарактеризувати «як імпліцитно-локативні структури, що включають 

семантичне значення темпоральності» [162, с. 371]. Cеред номінальних МПВ 

усіх наведених типів виділяємо конструкції з ініціальним та медіальним 

еліпсисом. 

Ідентифікувальні МПВ, які імплікують екзистенційну структуру 

з референтно визначеним деміактивним підметом c’est, набувають 

експлікативно-уточнювального семантичного значення, оскільки вони 

пояснюють та деталізують претекстуальний(-і) кореферентний(-і) 

компонент(-и) висловлення: 

(169) Un baluchon léger, en vérité (J. Noly, MO, 16). 

Стрижнева структура c’est un baluchon léger ініціальної синонімічної 

побудови цього прикладу є семантично надлишковою, тому що остання 

вводиться автором для уточнення ознак уже актуалізованого в претексті 

референта: 

La veille du mariage et de la séparation, Marie et sa mère ont rejoint la famille 

de Raphaёl, qui prépare son sac. (С’est) Un baluchon léger, en vérité. 

Характеризувальні МПВ уживаються як дейктичні структури, що 

кваліфікують певного референта. У характеризувальних конструкціях першого 

типу (S) імплікується екзистенційний зворот c’est із референтно 

детермінованим актантом: 

(170) Pauvre vieux radoteur (F. Vargas, CVERT, 22). 

Денотативне ядро цього номінального кваліфікативного 

МПВ-однобазової синонімічної перифрази має такий вигляд: с’est un pаuvre 

vieux radoteur. Експлікація екзистенційного маркера залишається потенційною, 

оскільки, з одного боку, автор уникає структурно-семантичної надлишковості 

репліки учасника діалогічної інтеракції, який вживає в претексті аналогічну 

еліптичну конструкцію; з іншого боку, письменник підкреслює емотивне 

ставлення адресанта до співрозмовника, але не констатує стан справ 

у реальному світі:  
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– Pauvre vieux con, murmura Joss en le regardant partir. (C’est un) Pauvre 

vieux radoteur.  

(171) Un raté, l’inspecteur Van Thian ! (D. Pennac, FC, 177) 

У характеризувальному МПВ другого структурного типу (Ср + S) 

з медіальним еліпсисом імплікується екзистенційний предикат-копула être, 

а іменна частина неактуалізованого Р становить катафоричну репризу S. Вона 

маркує «моментальну минущу ознаку» [460, с. 514]. Денотативне ядро таких 

структур будується за схемою S + P копула + C: l’inspecteur Van Thian est un 

raté. Завдяки дистантному ко(н)тексту та «альтернативному» лінгвістичному 

експерименту обґрунтуємо вживання аналізованої преференціальної опції:  

Que dalle ! Des semaines, maintenant, qu’il traquait l’égorgeur de vieilles, 

et rien. Pas plus de résultat que les îlotiers de Cercaire. (L’inspecteur Van Thian est 

un raté !) Un raté, l’inspecteur Van Thian ! 

З одного боку препозитивна частина ко(н)текстуально адекватного 

трансформу становить висновок (характеризується конклюзивним 

семантичним значенням) із викладеної вище інформації, тоді як у первинній 

структурі міститься констатація факту; з іншого боку, завдяки претексту стає 

зрозумілим, що еліптичні структури становлять одну з ідіостильових рис 

автора.  

В атрибутивних МПВ завжди актуалізується присвійний прикметник, що 

вказує на належність об’єкта(-ів) реального світу певному антропоніму. 

У таких суб’єктивемах імплікуються екзистенційні побудови (il y a / c’est) 

із деміактивним невизначеним суб’єктом дії (il) при медіальному еліпсисі 

та з деміактивним (ce) визначеним у ко(н)тексті агенсом – при ініціальному 

еліпсисі, наприклад: 

(172) À chacun son dû (C. Chonez, A, 28). 

У наведеній синонімічній «усталеній конструкції», у якій «необхідний 

підмет не розглядається як реприза» [там само, c. 518], з ініціальним 

стимулятором (à) спостерігається медіальний еліпсис. Стрижнева структура 
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актуалізованої преференціальної опції така: à chacun il y a son dû. 

Ко(н)текстуальна пертинентність однобазової перифрази пояснюється її 

мовленнєвою конвенціональністю. 

(173) Pas sa faute, si elle supporte mal ses époques (G. Duhamel, DB, 93). 

У поданому атрибутивному МПВ із синтагматичною СС ініціальна 

еліптична номінальна побудова імплікує заперечний екзистенційний зворот 

(ce n’est). У ко(н)тексті пояснюється комунікативна інтенція автора зберегти 

особливості розмовного стилю мовлення персонажа, який також не актуалізує 

в посттексті прономінальний елемент il усталеної безособової конструкції:  

« M. Raoul a tort de brutaliser sa dame. (Сe n’est) Pas sa faute, si elle 

supporte mal ses époques. Faut de la douceur. » 

Серед локативних еліптичних номінальних МПВ, що імплікують 

екзистенційну побудову il y a або особовий предикат, виділяємо 

просторово- і темпорально-локативні структури: 

(174) En contrebas, la cité perdue (Сh. Jacq, JV, 126). 

(175) Trois mois déjà depuis cette horrible nuit (A. Maurois, C, 131).  

Просторово-локативні МПВ наближаються до екзистенційних МПВ, 

оскільки в такому разі йдеться про «дескриптивну констатацію» 

[там само, c. 519]: у якомусь місці перебуває щось або хтось. У прикладі (174) 

з препозитивним адвербіальним локалізатором спостерігається медіальний 

еліпсис. Актуалізація еліптичної опції пояснюється ідіостилем автора, який 

віддає перевагу саме еліптичним номінальним мовленнєвим інноваціям при 

дескрипції об’єктів або подій:  

En contrebas, (il y a) la cité perdue. Un poste de garde en brique, à moitié 

effondré, des maisons éventrées, un temple sans toit dont les murs menaçaient 

ruine... Et la montagne rouge percée de galeries [...]  

Щодо прикладу (175) темпорально-локативного МПВ із медіальною 

імплікацією особового предиката, письменник фокалізує номінальну синтагму 
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з метою звернути увагу читача на значущий для протагоніста та його спогадів 

час страшної події, що відбулася однієї ночі в його житті. Пор.: 

Trois mois déjà se sont passés (se sont écoulés) depuis cette horrible nuit 

(констатація факту). 

Trois mois déjà depuis cette horrible nuit (експресивне виділення 

референта). 

Tu m’as dit : « J’étouffe, Isabelle, je vais mourir ». J’entends encore cette voix 

qui n’était déjà plus tienne. 

Екзистенційні МПВ позначають певну ситуацію, стан навколишнього 

середовища та суб’єкта / об’єкта, явище, час та імплікують екзистенційну 

конструкцію il y a або сполучення S + P із референтно визначеним актантом. 

Такі синонімічні конструкції поділяються на структури з конкретною та / або 

абстрактною локалізацією в темпоральній та / або просторовій площинах:  

(176) Un coup d’absence (S. Japrisot, DAALEF, 223). 

(177) Pas de problème, il garderait cela pour plus tard (E. Sender, SDN, 377). 

Приклад (176) однобазової перифрази деномінативного центру j’avais 

un coup d’absence з імплікацією референтно визначеного агенса становить 

екзистенційну структуру з конкретною просторовою та абстрактною 

темпоральною локалізаціями референтів: 

(J’avais) Un coup d’absence. J’avais seulement un coup d’absence.  

Згідно зі своїм ідіостилем автор пояснює катафоричне еліптичне МПВ та 

локалізує референтів (ідеться про стан певної особи je) у постпозитивному 

висловленні з експлікованим предикативним ядром. Таким чином, 

«альтернативний» лінгвістичний експеримент доводить, що актуалізація 

стрижневої структури спричинила б референціальну надлишковість 

і нюансування семантики аналізованого дискурсивного фрагмента. 

У прикладі (177) спостерігається абстрактна просторова та темпоральна 

локалізації референтів. В ініціальному однобазовому трансформі імплікується 
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екзистенційний зворот il n’y a з референтно невизначеним деміактивним 

актантом:  

Impossible de saisir si M. Richard était absent ou bien indisponible. Résultat, 

Samuel n’avait pas de billes pour étayer ce volet de l’histoire. (Il n’y a) Pas de 

problème, il garderait cela pour plus tard. 

У претексті автор актуалізує еліптичні мовленнєві інновації з різними 

головними лексемами (impossible, résultat), що є характерними для його 

ідіостилю. До того ж когерентність цього дискурсивного відрізка 

забезпечується вживанням саме звужених висловлень згідно з певним 

прагматичним плануванням розповіді. 

Процесуальні еліптичні синонімічні МПВ виражають дію, яка маркується 

відвербальним субстантивом. У таких висловленнях імплікується здебільшого 

екзистенційна структура c’est або суб’єктно-предикатні конструкції 

з референтно визначеним у ко(н)тексті агенсом:  

(178) Promenade en Vespa (F. Beigbeder, ADTA, 172). 

Soleil blanc. Promenade en Vespa. Chaleur et poussière. Fleurs desséchées. 

Mer turquoise. Odeur des pins. Chant des grillons. Lézards trouillards. Moutons 

qui font mêêê. 

З одного боку, актуалізація номінального МПВ дозволяє описати дію 

у найбільш відстороненій формі, зосередивши на ній увагу адресата; з іншого 

боку, автор уживає в пре- та посттекстах еліптичні екзистенційні синонімічні 

конструкції, отже, імплікація екзистенційних зворотів, тобто звуження 

первинних структур, відповідає його комунікативній інтенції та становить 

одну з ідіостильових особливостей певного періоду його творчості. 

Кореференція, або різноманітне позначення того самого об’єкта / 

суб’єкта, денотата, виявляється в повторній номінації. У дисертаційній роботі 

відрізняємо кореференцію від анафоричної і катафоричної ко-референції, 

оскільки перша визначається як відношення ко(н)текстуальної 

референціальної залежності з неможливістю елімінації одного 
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з кореферентних компонентів; у другому випадку один із ко-референтних 

елементів становить семантично та синтаксично надлишковий розширювач 

стрижневої структури, що реактуалізує вже експлікований референт. Треба 

зазначити, що синонімічними кореферентними синтагмами є структури 

«з максимальною референтною еквівалентністю при повній актуальній 

кореференції, що базується на віртуальній кореференції» [4, с. 9]. Еліптичні 

номінальні МПВ із кореференцією, що позначає родо-видові відношення між 

контактно розташованими поняттями у вигляді гіпероніма і гіпоніма, доцільно 

відрізняти від МПВ з апозитивними номінальними компонентами, які 

становлять атрибутивні структури. Пор.: 

(179) Mercier, son médecin, était enchanté (M. Chapsal, SEP,19). 

(180) Son expression, mélange d’avidité et de méfiance, était celle d’un enfant 

devant un jouet nouveau (M.-F. Pisier, JNAQV, 118). 

Приклад МПВ (179) із синтагматичною синонімією з кореферентними 

відношеннями між двома контактними номінальними елементами імплікує 

відносне підрядне висловлення Mercier, qui était son médecin, était enchanté. 

Неактуалізація предиката-копули être пов’язана з прагненням автора уникнути 

інтрафрастичного повторення актуалізованого референта. 

Мовленнєва інновація (180) становить МПВ із синтагматичною 

синонімією з контактною постпозицією апозитивного субстантива. Зворотно 

реконструйований синонімічний ряд ФСМ аналізованої синтагми такий: son 

expression, qui était mélange d’avidité et de méfiance (стрижнева структура) → 

son expression étant mélange d’avidité et de méfiance (структура, що 

наближається) → son expression, mélange d’avidité et de méfiance (адекватна 

структура). Мовець актуалізує скорочену преференціальну опцію з тієї 

ж причини, що й у прикладі (179) (уникнення структурно-семантичної 

надлишковості експліцитного або експліцитно-імпліцитного предикативного 

референта (копули être)). 
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Серед досліджуваних МПВ часто трапляються темпоральні побудови 

з ініціальною синтагматичною синонімією у вигляді «незалежної 

номіналізації» [71, с. 354], яка вводиться адвербіальними та препозитивними 

стимуляторами dès, avant, après, à, à peine, une fois тощо. Незалежна 

номіналізація реалізується при заміні предиката відвербальним субстантивом: 

(181) Dès la fin de la brève cérémonie Ramsès s’enferme avec son vizir 

(Ch. Jacq, JV, 358). 

(182) A la tombée du jour, on a frappé à la porte (M. Levy, EL, 9). 

Віртуальний синонімічний ряд першого однобазового трансформу 

стрижневої пропозиції з незалежною номіналізацією (fin = finir) 

із темпоральними семантичними відношеннями послідовності дій має такий 

вигляд: dès que la brève cérémonie finit (стрижнева структура) → dès la fin de la 

brève cérémonie (адекватна структура). Завдяки «альтернативному» 

лінгвістичному експерименту виявляємо, що первинна підрядна пропозиція 

синтаксично ускладнює дискурсивний фрагмент, оскільки в претексті 

актуалізується складнопідрядне висловлення з відносним конектором que: 

Le roi précisa que la paix avec l’Asie serait durable et qu’il continuerait, après 

la fête, à régner selon l’éternelle loi de Maât.  

Dès la fin de la brève cérémonie (Dès que la brève cérémonie finit) Ramsès 

s’enferme avec son vizir. 

Ініціальна синтагма прикладу (182) з прийменником-стимулятором, що 

вводить відвербальний субстантив (tomber → la tombée), становить двобазовий 

трансформ деномінативного центру quand (lorsque) le jour est tombé. 

Пропозитивна стрижнева структура та члени синонімічного ряду le jour étant 

tombé (приблизна структура) та le jour tombé (структура, що наближається) 

перевантажують ко(н)текст: з одного боку, у посттексті вже реалізується 

поліпредикативне висловлення; з іншого боку, у синонімічних трансформах 

актуалізуються дієприкметники минулого часу, як і у висловленнях, що їх 

оточують, отже, автор обирає номінальну синтагму з метою збереження 
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дискурсивної когерентності шляхом уведення різноструктурних компонентів 

у контактний ко(н)текст. 

Nous avons attendu le reste de l’après-midi. A la tombée du jour (Le jour étant 

tombé / tombé), on a frappé à la porte. Pas de cette façon qui vous fait sursauter, 

pas ce cognement assuré de la Milice quand elle vient vous arrêter, juste deux petits 

coups contre la chambranle.  

Темпоральні МПВ із незалежною номіналізацією не обов’язково повинні 

містити відвербальні номінальні компоненти. Адвербіальні стимулятори на 

зразок à peine, une fois уводять субстантивні елементи, які супроводжуються 

прийменниками à та en:  

(183) Une fois au large, les trois Packard ont rugi (J. Noli, MO, 158). 

У цьому прикладі з ініціальною синтагматичною синонімією мікрополя 

ФСМ СС можуть бути відтворені так: une fois qu’ils ont été au large (стрижнева 

структура, темпоральний план якої визначається в контактному ко(н)тексті) → 

une fois au large (адекватна структура). 

Toujours avec nos moteurs silencieux, on s’est écartés de l’île. Une fois 

(Une fois qu’ils ont été) au large, les trois Packard ont rugi. A toute allure, nous 

sommes rentrés à la base.  

Непертинентність первинної структури пояснюється ідіостилем автора, 

який, з одного боку, віддає перевагу монопредикативним конструкціям в описі 

фактів та подій, з іншого, актуалізує в інтерфрастичному ко(н)тексті ініціальні 

адвербіалізовані субстантиви une fois, à toute allure. 

Синонімія у МПВ, побудованих за моделлю sans + С + S + P, з умовним 

семантичним значенням або семантичним значенням поступки також 

реалізується на рівні синтагми: 

(184) Sans le secours d’un auditeur au moins sa pensée fermentait en vase 

clos (J. Perret, R, 63). 

Звужена синонімічна синтагма з віддієслівною головною лексемою 

(secourir → le secours) є ко(н)текстуально пертинентною преференціальною 
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опцією-однобазовим трансформом первинної пропозиції з умовним 

семантичним значенням si un auditeur au moins ne le secourait pas. 

У дистантному ко(н)тексті експлікується комунікативний намір автора 

актуалізувати саме компресовану номінальну конструкцію: 

Mais il avait fallu se relayer pour tenir comagnie à Philis, épargner à cet 

homme pointilleux et par trop sociable une solitude qui eût affecté gravement son 

caractère. Sans le secours d’un auditeur au moins (Si un auditeur au moins 

ne le secourait pas) sa pensée fermentait en vase clos. Aussi dès le premier soir pour 

ne pas lui laisser le temps d’imaginer que son isolement pouvait être convenu, 

Martin avait-il décidé Bret à prendre un jour sur deuх son tour de présence dans 

le canot de Philis. 

Як бачимо, у пре- та посттекстах автор актуалізує складні 

поліпредикативні висловлення. Вибір номінальної структури дозволяє 

уникнути синтаксичного ускладнення аналізованого МПВ та дискурсивного 

фрагмента, що обумовлює його ко(н)текстуальну пертинентність. 

Після сполучників підрядності bien que, quoique та parce que іноді 

імплікується предикат та актуалізується іменна частина присудка. У такому 

разі «можна говорити про використання сполучника у функції прислівника або 

про його транспозицію в прийменник» [там само, с. 362]: 

(185) Bien que voisines depuis fort longtemps, Christa et Magdalone 

ne s’étaient vraiment parlé pour la première fois qu’au printemps dernier, lors 

du vide-grenier caritatif annuel (E. Sender, SDN, 122).  

Актуалізація двобазового трансформу-члена такого синонімічного ряду: 

bien qu’elle fussent voisines depuis fort longtemps (стрижнева структура) → bien 

qu’étant voisines depuis fort longtemps (структура, що наближається) → bien que 

voisines depuis fort longtemps (адекватна структура) пояснюється шляхом 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту, який виявляє, що первинна 

структура та структура, що наближається, є ко(н)текстуально 
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непертинентними, оскільки в них реактуалізується поданий у посттексті 

експліцитний (fussent) та експліцитно-імпліцитний (étant) предикат-копула. 

(186) Raphaёl se sentit victime d’une conspiration générale (M. Tournier, 

CB, 37). 

У цитованому прикладі з номінальним компонентом-іменною частиною 

присудка з подвійною референціацією у вигляді предиката почуттєвої 

перцепції автор обирає ко(н)текстуально адекватну звужену дієслівну 

конструкцію, що становить перифразу стрижневої пропозиції Raphaёl sentit 

qu’il était victime d’une conspiration générale з метою уникнути повторної 

прономінальної презентації референта Raphaёl у ролі підмета (il) та 

синтаксично спростити висловлення. 

Серед МПВ з ініціальним, медіальним і фінальним синтагматичним 

еліпсисом із прономінальною головною лексемою виділяємо: 

а) характеризувальні (побудовані за синтаксичною моделлю Ср + S) МПВ; 

б) темпорально-локативні структури; в) атрибутивні монопредикативні 

конструкції; г) екзистенційні мовленнєві інновації.  

(187) Bien quelconque, ce punch (J. Perret, R, 20). 

(188) Pas pour tout, dit Colin (B. Vian, ÉJ, 31). 

(189) Plus jamais (M.-F. Pisier, JNAQV, 9).  

(190) Et puis ça (S. Japrisot, DAALEF, 15). 

Приклад (187) становить характеризувальне МПВ із ключовою 

прономінальною лексемою з медіальною імплікацією дієслова-копули être. 

Препозиція в преференціальній опції займенника quelconque детермінує 

первинну структуру поданої конструкції: ce punch est bien quelconque. 

У дистантному ко(н)тексті експлікується комунікативна інтенція мовця 

в гумористичній формі зробити висновок стосовно пуншу поганої якості. 

Отже, стрижнева констатувальна пропозиція не актуалізується автором, 

оскільки вона позбавлена конклюзивного ко(н)текстуального відтінку: 
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Bien quelconque, ce punch (Сe punch est bien quelconque). Et, posant son 

verre, il essaya d’évoquer le bouquet du « pipi-ma-sœur », ce tafia séraphique 

distillé par les sœurs de la Mana [...] 

Ініціальна синтагма атрибутивного МПВ (188) з імплікацією негативної 

екзистенційної конструкції з деміактивним референтно визначеним 

у ко(н)тексті суб’єктом дії становить ко(н)текстуально адекватну еліптичну 

структуру-однобазову перифразу деномінативного центру ce n’est pas pour 

tout. Письменник намагається передати особливості розмовного мовлення 

учасників діалогічної інтеракції, які синтаксично спрощують репліки шляхом 

елімінації вже актуалізованих референтів: 

–  Ça tient compte de l’harmonie ? dit Chick. 

–  (Ce n’est) Pas pour tout, dit Colin. Ce serait trop compliqué.  

У темпорально-локативному МПВ (189) імплікується фінальна частина 

висловлення з референтно визначеним актантом, який актуалізується 

в посттексті. Згідно з наміром автора, така конструкція виконує катафоричну 

інтерфрастичну функцію, як у прикладі (176). Отже, повторне введення 

еквівалентних референтів є синтаксично та семантично надлишковим 

в аналізованому ко(н)тексті: 

Plus jamais. Elle se le jura. Plus jamais. Plus jamais elle ne leur servirait 

d’agent de liaison.  

У прикладі (190) екзистенційної монопредикативної побудови 

з абстрактною темпоральною та конкретною просторовою локалізаціями 

імплікується медіальна предикативна синтагма з референтно визначеним 

у посттексті агенсом j’ai entendu, що вводить вказівний займенник (ça). 

Аналізоване МПВ також виконує катафоричну інтерфрастичну функцію, 

створюючи ефект очікування в адресата на пояснення актуалізованого 

недетермінованого в контактному ко(н)тексті референта. Експлікація 

стрижневої пропозиції видається в такому разі структурно та семантично 

надлишковою: 
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Et puis (j’ai entendu) ça.  

Plus fort que tous les cris, oui, je l’ai entendu : le craquement des os de ma 

propre main, ma main qu’on écrasait. 

У поодиноких випадках у прономінальних МПВ сучасної французької 

художньої прози трапляється фінальний синтагматичний еліпсис: 

(191) Ce dont je (San-Antonio, BTPQJVM, 114). 

У наведеному прикладі спостерігається фінальна імплікація предиката, 

який виводиться з претексту: Ne me reste qu’à ramasser deux pétards. Ce dont je. 

Такі конструкції притаманні ідіостилю Сан-Антоніо, який, згідно з правилами 

авторської мовної гри, актуалізує нетипові аграматизовані еліптичні 

конструкції для ускладнення розпізнавання його комунікативної інтенції та 

інтерпретації повідомлення. Первинна пропозиція досліджуваної побудови 

має, очевидно, такий вигляд: ce dont je m’occupe (прономінальний компонент 

dont дозволяє приблизно реконструювати денотативне ядро). 

Усередині нумеральних еліптичних висловлень і синтагм, які 

пристосовуються до передачі інформації про кількість, відбувається 

пересунення комунікативного фокуса на кількісне визначення субстантива, 

унаслідок чого він відривається від показника кількості й отримує самостійну 

синтаксичну позицію [10, с. 226]. Серед МПВ із нумеральною ядерною 

лексемою в дослідженні виокремлено атрибутивні, локативні та екзистенційні 

еліптичні конструкції: 

(192) Pour deux (S. Japrisot, DAALEF, 129). 

(193) A peu près trois cent cinquante (J. Laffitte, CQV, 171). 

(194) 0,78, dit-il (B. Vian, ÉJ, 233). 

В атрибутивному нумеральному МПВ (192) імплікується 

поліпредикативне денотативне ядро з референтно детермінованим суб’єктом 

дії (elle), реституція якого видається можливою завдяки претексту: 
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Elle donna la pièce au bonhomme – cela prit beaucoup de temps à cause de sa 

main – et elle lui demanda de faire servir quelque chose, même froid, dans la salle 

à manger. Pour deux.  

Мовленнєва реалізація деномінативного центру (elle lui demanda de faire 

servir quelque chose, même froid, dans la salle à manger pour deux) є семантично 

та структурно надмірною, тому що він становить еквівалентне представлення 

претекстуально актуалізованої сукупності референтів. 

Локативне еліптичне МПВ із нумеральною ключовою лексемою (193) 

містить імпліковану екзистенційну структуру (il y en a) з деміактивним 

референтно недетермінованим агенсом (il) та COD (en), який маркує 

номінальний компонент (kilomètres). Автор передає розмовний стиль мовлення 

протагоністів, імплікуючи предикативне ядро реплік діалогічної інтеракції, 

оскільки воно легко відновлюється з ко(н)тексту адресатом: 

– Сombien de kilomètres de Kharkov à Kiev ? 

Ici, c’est Simon qui répond aussitôt : 

– A peu près trois cent cinquante. 

Остання екзистенційна суб’єктивема (194) з конкретною просторовою 

(експлікованою в претексті) та абстрактною темпоральною локалізаціями 

з нумеральною головною лексемою (актуалізованою у вигляді цифри) 

становить еліптичне синонімічне представлення первинної структури il y en a 

0,78 pourcent з імплікованими екзистенційною конструкцією та COD 

(pourcent), що зворотно реконструюються завдяки дистантному претексту та 

елімінуються письменником для передачі мовлення персонажів, у якому 

спостерігається тенденція до конденсації синтаксичних структур: 

– Votre production baisse de 0,7 %, dit le chef. Qu’est-ce qu’il y a ? 

– Quatre machines hors circuit, dit Chick.  

– A 0,8 vous êtes renvoyé, dit le chef de la production. 

Il consulta le niveau en pivotant sur son fauteuil chromé. 

– (Il y en a) 0,78, dit-il. 



315 

 

Досліджувані типи синонімічних конструкцій із розширенням стрижневої 

пропозиції дуже рідко трапляються в сучасній французькій художній прозі. 

Розширення віртуальної первинної структури, що відбувається шляхом 

актуалізації того самого референта в контактному ко(н)тексті, становить 

елемент авторської мовної гри першого типу, коли письменник ускладнює або 

спрощує інтерпретацію повідомлення та розпізнавання його комунікативного 

наміру через уведення семантично та синтаксично зайвих компонентів: 

(195) Voiture sept, c’était la voiture sept (Ch. Garnier, EB, 27). 

Ініціальна реактуалізація в поданій мовленнєвій інновації семантично та 

структурно надлишкової іменної частини присудка є експресивним засобом 

передачі емотивного стану мовця, який розширює монопредикативне 

денотативне ядро (c’était la voiture sept) з метою емфатично акцентувати 

препозитивний компонент: 

« Ma valise a dû être volée avant l’arrivée à Hamburg, me disais-je, mais qui 

sait, je suis si distraite, je l’ai peut-être oubliée dans mon compartiment ? » Пор.: 

С’était la voiture sept (констатація факту) та Voiture sept, c’était la voiture sept 

(експресивне виділення ініціального субстантива). 

Усі проаналізовані типи нелюдичних та людичних синонімічних МПВ 

і синтагм із номінальною, прономінальною та нумеральною головними 

лексемами становлять одно- та двобазові трансформи первинних моно- та 

поліпредикативних пропозицій зі збереженням мовного режиму інциденції. 

 

3.6 Неускладнені дієприслівниковим і суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами монопредикативні висловлення з ад’єктивною, 

дієприкметниковою, дієприслівниковою та адвербіальною головними 

лексемами зі звуженням та розширенням стрижневої структури 

 

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть 

монопредикативні мовленнєві інновації, емерджентне ко(н)текстуальне 
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значення яких актуалізується ад’єктивною, адвербіальною, 

дієприкметниковою та дієприслівниковою головними лексемами, здебільшого 

становлять функціонально транспоновані конденсовані нелюдичні 

преференціальні опції-трансформи стрижневої пропозиції або синтагми. 

Розширення денотативного ядра, яке реалізується прономінальними 

компонентами в людичних висловленнях із СС, спостерігається 

в ад’єктивно- та адвербіально-вербальних МПВ.  

У дисертаційній роботі виділяємо такі типи синонімічних ад’єктивних 

МПВ зі звуженням первинної структури: а) еліптичні ад’єктивно-вербальні 

характеризувальні МПВ; б) ад’єктивно-вербальні МПВ з апозитивною 

синонімічною синтагмою; в) ад’єктивно-вербальні МПВ із перцептивним 

предикатом-ініціатором; г) ад’єктивно-вербальні структури з ініціальною 

головною лексемою, що вводиться адвербіальним стимулятором une fois; 

ґ) ад’єктивно-вербальні побудови зі стимулятором-сполучником підрядності 

bien que. 

У перших двох типах МПВ із СС відокремлений прикметник, на думку 

Р. Г. Піотровського, «позначає здебільшого непостійну ознаку предмета» та 

«виявляє тенденцію до перетворення в обставинне (прислівникове) слово» 

[255 с. 203]. 

В еліптичних ад’єктивно-вербальних МПВ актантний та ознаковий 

компоненти виражаються, як і в номінальних структурах, двома засобами: 

1) актуалізацією суб’єкта та його ознаки (двокомпонентні характеризувальні 

МПВ); 2) актуалізацією ознаки невираженого (імпліцитного) агенса 

(однокомпонентні характеризувальні МПВ).  

(196) Intéressant, l’analyste (С. Chonez, А,130). 

(197) Vrai, tu lui as dit tout ça ? (G. Duhamel, DB, 189) 

Обидві аналізовані конструкції становлять ко(н)текстуально пертинентні 

преференціальні опції з медіальною імплікацією предиката-копули (être). 
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У прикладі (196) із СС на рівні висловлення, який є однобазовим 

трансформом стрижневої пропозиції l’analyste est intéressant, спостерігається 

мовленнєве катафоричне представлення номінального референта, яке виражає 

моментальну, непостійну ознаку, тобто виконує експресивну ко(н)текстуальну 

функцію. Вивчаючи синтаксичну структуру цього типу ад’єктивно-вербальних 

МПВ, П. Ле Гоффік зазначає, що такий порядок лексем у висловленні «єдиний 

можливий порядок без вираження дієслова» [460, c. 513]. 

У посттексті міститься експлікація висновку, який робить автор стосовно 

аналітика, що обґрунтовує пертинентність саме актуалізованого МПВ: 

Intéressant, l’analyste. Créant un climat de sagesse sensible, une sorte 

de sérénité qui contrastait avec les problèmes de son métier et les bizarreries de son 

milieu.  

L’analyste est intéressant (констатація факту об’єктивної реальності). 

Intéressant, l’analyste (висновок, зроблений із певної ситуації об’єктивної 

реальності). 

У МПВ (197) з ініціальним еліпсисом на рівні синтагми письменник 

імплікує екзистенційну структуру з деміактивним визначеним у контактному 

ко(н)тексті агенсом (c’est) з метою передати особливості діалогічної інтеракції, 

в якій комуніканти із загальною «аперцепційною базою» [322, с. 48] часто 

використовують конденсовані побудови. Як уже зазначалося, імпліковані 

елементи таких висловлень легко реконструюються з ко(н)тексту: 

– (C’est) Vrai, tu lui as dit tout ça ? 

– Oui, pour l’amadouer. 

В ад’єктивно-вербальних МПВ з апозицією ключова лексема синонімічної 

синтагми-двобазового трансформу пропозитивного деномінативного центру 

займає ініціальну, медіальну або фінальну позицію. При цьому «дієслово 

втрачає свою предикативну гострість, яка переходить до відокремленого 

прикметника» [419, с. 182]: 

(198) Hautaine, Claire avait repris toute son assurance (L. Faure, MF, 117). 
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(199) Madame Salouinet, très digne, se résigne (H. Bazin, ÉV, 79). 

(200) Il les regarde, heureux (J. Noli, MO, 150). 

Усі наведені преференціальні опції із синтагматичною СС становлять 

двобазові перифрази стрижневих структур із причинно-наслідковим 

семантичним значенням (198), семантичним значенням поступки (199) та 

одночасності подій (200). Віртуальний ряд мікрополів ФСМ синонімічної 

побудови прикладу (198) має приблизно такий вигляд: comme elle était 

hautaine / elle était hautaine, donc... (стрижнева структура) → étant hautaine 

(структура, що наближається) → hautaine (адекватна структура); синонімічної 

конструкції МПВ (199): bien qu’elle soit très digne (стрижнева структура) → 

étant très digne (структура, що наближається) → très digne (адекватна 

структура); синонімічної синтагми прикладу (200): et il est heureux 

(денотативне ядро) → étant heureux (структура, що наближається) → heureux 

(адекватна структура). 

Ко(н)текстуальна пертинентність першого прикладу пояснюється, 

з одного боку, ідіостилем автора, який реалізує переважно звужені структури 

(що дозволяє уникнути багаторазової реактуалізації дієсловa-копули être); 

з іншого боку, у посттекстуальному фрагменті наявні складні 

поліпредикативні висловлення. Отже, письменник обирає мікрополе 

конденсованої конструкції: 

– (C’est) Inutile, laissons les choses en l’état, nous en avons, semble-t-il, décidé 

ainsi. 

(Comme elle était / Étant) Hautaine, Claire avait repris toute son assurance. 

(Quand elle fut / Étant) Rentrée chez ellе, elle se rendit compte qu’il lui restait 

une semaine à passer dans ces conditions assez particulières, en tout cas nouvelles 

pour elle. 

Е. Базен та Ж. Нолі також імплікують деякі референти, віддаючи перевагу 

компресованим МПВ із різними головними лексемами (уникаючи актуалізації 

та реактуалізації предиката être (199) та синтаксично спрощуючи стрижневі 
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пропозиції різних структурних типів, відповідно до прагматичного планування 

розповіді (200), що пояснює вибір аналізованих ко(н)тексуально адекватних 

структур: 

(199) « De quelle provenance (est) ce billet ? demande sèchement la dame 

en gris, qui ne désarme pas. 

– Si vous la croyez litigeuse (Si vous croyez qu’elle est litigeuse), rétorque 

vivement maître Millet, c’est à la justice de le prouver. » 

Madame Salouinet, (bien qu’elle soit / étant) très digne, se résigne. 

(200) – Bonjour à tous. J’ai une grande joie à vous retrouver. 

Il les regarde, (et il est / étant) heureux. 

Ад’єктивно-вербальні МПВ із перцептивними дієсловами-ініціаторами, 

як і МПВ із головною лексемою-дієсловом, становлять експлікативні 

синонімічні структури з одинарною і подвійною референціаціями: 

(201) Vous vous croyez peut-être intelligent, monsieur ? (R. Queneau, 

DJ, 188) 

(202) Il paraissait déjà un peu calme (J. Littell, B, 19). 

Обидва приклади є однобазовими трансформами віртуального 

деномінативного центру-поліпредикативної пропозиції (vous croyez peut-être 

que vous êtes intelligent, monsieur ? та il paraissait déjà qu’il était un peu calme). 

«Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє виявити, що вибір 

аналізованих ко(н)текстуально адекватних структур зумовлено контактним 

ко(н)текстом, в якому екстеріоризується референтно визначений агенс, отже, 

у прикладі (201) його реактуалізація видається семантично та синтаксично 

надлишковою; у МПВ (202) прономінальний компонент il позначає різних 

референтів (деміактивного референтно невизначеного й активного референтно 

визначеного актантів), актуалізація яких на рівні одного висловлення 

ускладнює інтерпретацію повідомлення. 

У сучасній французькій художній прозі іноді трапляються звужені 

ад’єктивно-вербальні конструкції, ініціальні або (рідше) фінальні синонімічні 
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синтагми яких мають аналогічну з номінальними МПВ і МПВ, ускладненими 

дієприслівниковими зворотами, структурну модель: D (une fois) + S, G, Adj: 

(203) Une fois seul avec la Mamma, il l’entraîna vers la baie vitrée 

(J.-G. Arnaud, CEH, 97). 

Наведена ад’єктивно-вербальна конструкція з ініціальною синтагмою 

з темпоральним адвербіальним стимулятором une fois є однобазовим 

трансформом первинної пропозиції такого ФСМ: une fois qu’il eut été seul avec 

la Mamma (стрижнева структура) → une fois seul avec la Mammа (адекватна 

структура). 

– Il pense que tout ira bien, dit Kovask pour le rassurer.  

Une fois (Une fois qu’il eut été) seul avec la Mamma, il l’entraîna vers la baie 

vitrée. 

– Je suppose qu’il y a un autre appareil téléphonique dans leur chambre.  

Наявність у пре- та посттекстах складнопідрядних поліпредикативних 

висловлень і прагнення письменника уникнути реактуалізації прономінального 

референта il у контактному ко(н)тексті пояснює пертинентність звуженого 

МПВ. 

В останньому типі виділених ад’єктивно-вербальних побудов після 

стимулятора-сполучника підрядності bien que, як і у номінальних МПВ, 

імплікується предикат копула être: 

(204) Bien qu’étranger au conflit, il était parti faire le coup de feu (M. Levy, 

EL, 16). 

Ініціальна синонімічна синтагма є однобазовою перифразою стрижневої 

структури bien qu’il fût étranger au conflit із семантичним значенням поступки. 

Комунікативний намір автора – вживання компресованого МПВ – пояснюється 

тим фактом, що реалізація денотативного ядра спричинила б реактуалізацію 

того самого референта (il) і синтаксично ускладнила б ко(н)текст, в якому 

реалізуються складні ППВ: 
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Au cas où la défense avancerait quelques arguments d’ordre patriotique aux 

fins d’accorder à Langer des circonstances atténuantes, Lespinasse rappelle encore 

à la Cour que le prévenu est apatride, qu’il a préféré abandonner sa femme et 

sa petite fille en Espagne. (Bien qu’il fût étranger au conflit) Bien qu’étranger 

au conflit, il était parti faire le coup de feu. La France, dans sa mansuétude, l’avait 

accueilli, mais pas pour venir ici, chez nous, porter désordre et chaos. 

Неускладнені дієприкметниковими зворотами МПВ із головними 

дієприкметниковими лексемами, в яких актуалізується суб’єкт і його 

процесуальна (або результативна) якісна ознака, становлять характеризувальні 

одно- та двокомпонентні МПВ з ініціальним і медіальним еліпсисом 

предикатів être та (рідше) avoir у різних темпоральних планах:  

(205) Bien avancé, monsieur (D. Pennac, FC, 181). 

(206) Repliées sous elle, ses jambes (A. Duguёl, CQR, 86). 

(207) Nabuco obéi (F. Coupry, MPST, 122). 

У прикладі (205) спостерігається ініціальна імплікація референтно 

визначеного агенса (je) + дієслова être в теперішньому часі індикатива, які 

легко відновлюються з претексту. Стрижнева пропозитивна структура не 

актуалізується автором, оскільки в діалогічній інтеракції персонажі 

із загальною аперцепційною базою використовують переважно еліптичні 

конструкції:  

– Alors, où en êtes-vous ?  

– (Je suis) Bien avancé, monsieur. 

– Un suspect ? 

– De fortes présompions. Un certain Malaussène... 

Приклади (206) та (207) є синонімічними МПВ із медіальним еліпсисом 

дієслів être (206) (у теперішньому часі індикатива) та avoir (207) (у складному 

минулому часі індикатива). Перше висловлення, яке містить дієприкметник-

катафору, становить двокомпонентну однобазову перифразу такого 

денотативного ядра: ses jambes sont repliées sous elle. МПВ (207), що являє 
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собою нетипову аграматизовану синонімічну структуру, імплікує 

деномінативний центр Nabuco a obéi. Вибір досліджуваних суб’єктивем 

пояснюється ідіостилем авторів. А. Дюгель віддає перевагу саме МПВ із 

дієприкметниковою ядерною лексемою:  

(206) Et vous, petits pieds, chaussés de mules ? [...] Pourquoi m’avez-vous 

abandonnée ?  

Sa tête entourée de linges blancs repose sur ses pattes de devant. Repliées sous 

elle, ses jambes (Ses jambes sont repliées sous elle). 

Ф. Купрі аграматизує аналізоване висловлення згідно з комунікативним 

наміром актуалізувати структуру із семантичним значенням висновку / 

результату дії:  

(207) – Tu danses ? demande-t-elle à Nabuco... 

Nabuco obéi. Ils dansent [...] 

Nabuco a obéi ( = obéit) (констатація факту). 

Nabuco obéi (Et Nabuco obéit / Et voilà que Nabucо obéit) (результат дії). 

Серед аналізованих творів французької художньої літератури ХХ – 

початку ХХІ століть тільки в романі Р. Кено «Останні дні» виявлено 

неускладнене синонімічне МПВ із дієприслівниковою головною лексемою, що 

свідчить про поодинокі випадки реалізації таких структур:  

(208) En ne me couchant pas (R. Queneau, DJ, 222). 

Автор актуалізує аналізовану конструкцію для відповіді-пояснення певної 

ситуації адресатові. Така структура становить редуковану преференціальну 

опцію-трансформ віртуальної підрядної пропозиції із семантичним значенням 

причини рarce que je ne me coucherai pas. Вибір письменником 

дієприслівникової мовленнєвої інновації зумовлено його прагненням запобігти 

реактуалізації автореферентного займенника je та синтаксичного ускладнення 

парцельованим підрядним висловленням ко(н)тексту, який містить 

складнопідрядні структури:  
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– Mes amis, je vais vous faire une confidence. Moi, je ne mourrai pas. 

– C’est bien possible, dit Tuquedenne. 

– N’est-ce pas ? Savez-vous pourquoi et comment ? 

Ils ne le savaient pas. 

– (Parce que je ne me coucherai pas) En ne me couchant pas. Je dors assis. 

C’est une bonne idée, n’est-ce pas ? Si je me couchais pour dormir, je mourrais. [...]  

Серед компресованих МПВ із СС з адвербіальною головною лексемою 

виділяємо: а) МПВ з еліптичними локативними та екзистенційними (одно- та 

двокомпонентними) конструкціями на рівні висловлення та синтагми; б) МПВ 

із дієсловом-ініціатором перцепції; в) монопредикативні побудови, 

синонімічні синтагми яких вводяться адвербіалізованим субстантивом-

стимулятором une fois; г) МПВ зі стимуляторами-адвербіалізаторами на зразок 

de retour, de passage тощо, що вводять синонімічні синтагми; ґ) специфічні 

конструкції з ініціальним адвербіальним компонентом, що заміщує 

предикативну синтагму в синонімічних мовленнєвих інноваціях. 

У локативних та екзистенційних МПВ імплікується екзистенційна 

структура c’est з деміактивним визначеним у пре- або посттексті референтом: 

(209) Tout en haut de l’escalier (G. Perec, VME, 275). 

(210) En tout cas, très peu pour moi, le clergymаn élégant (M. Tournier, 

CB, 153). 

Перша просторово-локативна синонімічна структура є ініціальним 

висловленням розділу «Сходи» роману Ж. Перека «Життя – пам’ятка», 

інтеріоризований референт якої актуалізується в посттекстуальному 

фрагменті, де автор також використовує еліптичні частини складнопідрядних 

висловлень з імплікацією екзистенційного звороту il y a. Отже, 

комунікативний намір письменника полягає в «урівноваженні» актуалізованих 

ППВ із відносним підрядним висловленням редукованими трансформами 

первинних пропозицій (у нашому випадку – c’est tout en haut de l’escalier), що 

пояснює їхню ко(н)текстуальну непертинентність:  
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(C’était) Tout en haut de l’escalier. A droite (il y avait) la porte 

de l’appartement que Gaspard Winckler occupait ; à gauche (il y avait) la cage 

de l’ascenseur ; au fond, (il y avait) la porte vitrée ouvrant sur le petit escalier qui 

conduit aux chambres de bonne. 

МПВ (210) є двокомпонентним екзистенційним висловленням 

з абстрактною темпоральною та конкретною просторовою 

локалізаціями-двобазовим трансформом, що становить складник такого 

синонімічного ряду: le clergymаn élégant, c’est très peu pour moi (стрижнева 

структура) → c’est très peu pour moi, le clergymаn élégant (структура, що 

наближається) → très peu pour moi, le clergymаn élégant (адекватна структура). 

Шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту виявляємо, що 

непертинентність структури, що наближається, детермінується особливостями 

ідіостилю письменника, який актуалізує переважно еліптичні висловлення 

в розповіді; натомість неможливість ко(н)текстуалізації стрижневої 

(експлікативно-констатувальної) структури обумовлена інтенцією автора 

експресивно виділити фокалізований референт згідно з певним прагматичним 

плануванням комунікації: 

En tout cas, très peu pour moi, le clergymаn élégant (le clergymаn élégant, 

c’est très peu pour moi, c’est très peu pour moi, le clergymаn élégant). 

Une impasse, la vocation religieuse. Donc va pour le mariage. Avec Antoinette... 

Деякі французькі письменники використовують у своїх творах 

адвербіальні структури з перцептивними дієсловами-ініціаторами: 

(211) Ils se savaient désormais hors d’atteinte (M. Genevoix, MR, 82). 

У поданому прикладі із СС на рівні висловлення з подвійною 

референціацією стрижнева структура будується за такою моделлю: Р-ініціатор 

почуттєвої перцепції + Adv (ils savaient qu’ils étaient désormais hors d’atteinte). 

Вибір автором ко(н)текстуально адекватної суб’єктивеми зумовлений 

синтаксичною складністю (поліпредикативністю) та семантичною 
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надлишковістю віртуальної пропозиції (повторне введення еквівалентного 

прономінального референта (il)). 

(212) Une fois dehors, Rachel rédigea un texto pour Peter (E. Sender, 

SDN, 150). 

В адвербіальних, як і в ад’єктивних синонімічних конструкціях 

з адвербіалізованим субстантивом une fois, відбувається однобазова 

трансформація стрижневої структури une fois qu’elle eut été dehors. 

Темпоральний план денотативного ядра та пертинентність преференціальної 

опції визначаються контактним і дистантним ко(н)текстами: 

Une fois (Une fois qu’elle eut été) dehors, Rachel rédigea un texto pour Peter. 

« Tu as lu la dépêche AFP ? Call me quand tu peux. » Elle savait que ce soir 

son patron fêtait ses cinq ans de vie commune avec Kyle, son compagnon, et n’osait 

le déranger. 

«Альтернативний» лінгвістичний експеримент дозволяє адресатові 

зробити висновок, що стрижнева структура синтаксично та семантично 

перевантажує: а) контактний ко(н)текст, оскільки в ініціальній синтагмі 

реактуалізується референт Рашель (у вигляді нееквівалентного 

прономінального анафора); б) дистантний ко(н)текст, у якому реалізуються 

поліпредикативні складнопідрядні конструкції. 

Аналізуючи четвертий тип адвербіальних МПВ, доцільно зауважити, що 

в дисертаційній роботі розрізнено відвербальні субстантиви, які становлять 

складові частини номінальних синтагм (au retour, à la tombée, à l’arrivée тощо), 

і адвербіалізатори, або адвербіальні вислови, на зразок de retour, de passage 

тощо, які актуалізуються у МПВ з адвербіальною головною лексемою. 

В. Г. Гак зазначає, що «у французькій мові через недостатність дериваційних 

засобів велика кількість ознак виражається не прислівниками, 

а словосполученнями, які являють собою транспозицію слів інших частин 

мовлення» [71, с. 211]. На думку Т. І. Ніколашиної, «субстантивні словоформи 

адвербіалізуються, коли переживають процес лексичного переосмислення 



326 

 

і набуття категоріального значення непроцесуальної якісної ознаки дії» 

[236, с. 119]. 

(213) De retour à Paris, Camille organisa sa vie (M. Cardinal, S, 166). 

Наведене МПВ з ініціальним адвербіалізатором становить двобазовий 

трансформ деномінативного центру такого ФСМ СС: quand (lorsque) elle fut 

retournéе à Paris (стрижнева структура) → étant retournée à Paris (приблизна 

структура) → retournée à Paris (структура, що наближається) → de retour 

à Paris (адекватна структура). Пертинентність преференціальної опції 

пояснюється, намаганням авторки, з одного боку, структурно скоротити деякі 

висловлення, оточені ППВ; з іншого боку, урізноманітнити синонімічні 

звужені синтагми з метою стилістично «прикрасити» та евфонічно побудувати 

розповідь:  

(Quand elle fut retournéе, Étant retournée, Retournée) De retour à Paris, 

Camille organisa sa vie. Elle changea d’appartement : elle vint vivre à Boulogne 

dans un immeuble neuf. Les enfants dépaysés pendant quelques jours, retrouvaient 

vite des amis dans leurs écoles, ils partaient en groupes braillards, le jeudi, leurs 

patins pendant sur leur poitrine.  

Цікавими з погляду аналізу емерджентних ко(н)текстуальних значень 

висловлень із СС є специфічні монопредикативні конструкції з адвербіальною 

головною лексемою, яка заміщує в мовленні віртуальну екзистенційну 

структуру: 

(214) Non pas de vipères asseyons-nous là (C. Simon, SP, 41). 

Такі нетипові аграматизовані МПВ є поодинокими в сучасній французькій 

художній прозі, оскільки вони характеризують персональний ідіостиль 

окремих письменників, які використовують авторську мовну гру третього типу 

(реалізація нетипових аграматизованих конструкцій) з метою ускладнити 

адресатові розпізнавання їхньої комунікативної інтенції та інтерпретацію 

висловленої інформації. Актуалізація МПВ зі складним негативним 

прислівником, що функціонує як предикативне ядро, ще раз доводить 
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семантичну значущість прислівника pas при породженні синонімічних 

суб’єктивем. Пропозитивна стрижнева структура синонімічної 

синтагми-однобазового трансформу має такий вигляд: il n’y a pas de vipères.  

Ідіостиль К. Симона полягає в імплікації різних компонентів висловлення, 

що спричиняє появу нетипової аграматизації багатьох мовленнєвих інновацій, 

тобто великої кількості «заперечного мовного матеріалу». Таким чином, 

аналізована синтагма із СС видається цілком пертинентною в такому 

ко(н)тексті: 

… elle avait seulement peur qu’il y ait des vipères peur 

Se laissant faire avec une sorte de ravissement geignard. 

Son ventre bête et nu trop blanc blanc-verdâtre mou et nu dans le soleil avec 

le nombril comme un œil fermé gras et l’empreinte la marque rose cannelée 

du caoutchouc de la culotte de jersey indémaillable. 

Sur la peau vert-blanc l’ombre mouvante des fougères. 

(Il n’y a pas) Non pas de vipères asseyons-nous là. 

Розширення стрижневої пропозиції або синтагми в ад’єктивно-вербальних 

МПВ реалізується прономінальними референтами у вигляді анафоричних та 

катафоричних особових займенників та відносного займенника-екстензора que:  

(215) Il est fameux, leur porto (R. Queneau, DJ, 136). 

(216) Pauvre, il l’était assurément (A. Gide, NT, 189). 

(217) Aveugle, que j’étais ! (P. Boulle, ÉD, 60) 

У наведених прикладах синонімічних МПВ спостерігається розширення: 

а) катафоричним особовим займенником il стрижневої пропозиції leur 

porto est fameux;  

б) анафоричним особовим займенником le стрижневої структури il était 

pauvre assurément;  

в) відносним екстензором que денотативного ядра j’étais aveugle. 
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Як і в МПВ із головною номінальною лексемою, такий прийом 

використовується письменником для експресивного виділення ядерної 

лексеми в мовленні.  

(215) – C’est des trucs de vautours, ça. Il est fameux, leur porto (Leur porto est 

fameux). 

(216) … mais c’était lui, le nègre, que nos regardions. Pauvre, il l’était 

assurément (Il était pauvre assurément).  

(217) Je savais, je sentais au plus profond de mon âme que j’étais capable 

d’un tel exploit [...]. Aveugle que j’étais (J’étais aveugle) ! 

Завдяки ко(н)тексту стає зрозумілим, що авторська мовна гра першого 

типу, елементом якої є прономінальне розширення висловлень, слугує для 

передачі емотивності реплік (215), уточнення (216) та сентенційності (217). 

У претексті прикладу (217) спостерігається також поліактуалізація 

прономінального референта je в реалізованій виділеній стрижневій пропозиції. 

Аналіз наведених синонімічних побудов свідчить про комунікативну стратегію 

письменника не економити засоби вираження авторської думки та 

розширювати висловлення з метою надання мовленнєвим інноваціям 

семантичного конклюзивного значення, на відміну від констатувальних 

стрижневих структур.  

В адвербіально-вербальних МПВ займенникове катафоричне розширення 

ключової лексеми відбувається при ад’єктивізації певних прислівників, 

вживання яких у літературних творах набуває «жаргонного забарвлення» 

[255, с. 84] та стає «засобом мовленнєвої характеристики» [там само] 

протагоніста або предмета: 

(218) Elle est bien, sa peinture ? (G. Duhamel, DB, 138)  

Структура вищенаведеної розширеної преференціальної опції аналогічна 

до побудови ад’єктивно-вербальних МПВ із розширювачем-особовим 

займенником, тобто фокалізований адвербіальний референт емфатично 

виділяється письменником, що спричиняє семантичне нюансування 
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ко(н)текстуально адекватної структури-члена такого віртуального 

синонімічного ряду: sa peinture est-elle bien ? (стрижнева структура) → est-ce 

que sa peinture est bien ? (приблизна структура) → sa peinture est bien ? 

(близька структура) → elle est bien, sa peinture ? (адекватна структура).  

– Il peint. Il peint une grande toile, dans le bas du jardin. 

– Elle est bien, sa peinture ? 

Первинна, приблизна (з периферійною семою впевненості 

у стверджувальній відповіді) та близька структури із функцією запиту 

інформації видаються непертинентними в поданому ко(н)тексті, оскільки під 

час мовної гри авторська інтуїція підказує письменнику (який очікує на 

підтвердження висловленої інформації з боку адресата) додатково експресивно 

акцентувати адвербіальний компонент (bien), при цьому в преференціальній 

опції сема конклюзивності превалює над семою питальності. 

Досліджувані типи одно- та двобазових людичних і нелюдичних 

компресованих і розширених синонімічних трансформів-мовленнєвих 

інновацій із різноманітними емерджентними ко(н)текстуальними значеннями 

зберігають мовний режим інциденції (фокалізацію семантично та синтаксично 

головної лексеми).  

 

3.7 Ускладнені та неускладнені дієприслівниковим або суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами монопредикативні конструкції 

із синтагматичною полісинонімією та полісинонімією на рівні 

висловлення  

 

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть надзвичайно 

поширені МПВ із полісинонімією на рівні синтагми або висловлення 

з віртуальною моно- та політрансформацією стрижневої структури, тобто 

функціонуванням одного або кількох ФСМ у синтагмі та кількох ФСМ 

у висловленні.  
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Аналіз 74 творів сучасних французьких письменників дозволив виділити 

такі типи полісинонімічних МПВ: 

1) МПВ, ускладнені дієприслівниковими / дієприкметниковими 

зворотами, з моно- та політрансформацією: звуженням, розширенням 

і кількісною рівнокомпонентністю: а) на рівні синтагми (звуження + звуження; 

розширення + звуження); б) на рівні висловлення (звуження (звуження + 

звуження, звуження + розширення) + звуження; звуження 

(звуження + звуження, звуження + розширення) + розширення, звуження + 

кількісна рівнокомпонентність); 

2) неускладнені МПВ із різними головними лексемами з моно- та 

політрансформацією: звуженням, розширенням та кількісною 

рівнокомпонентністю: а) на рівні синтагми (звуження + звуження); б) на рівні 

висловлення (звуження + звуження, розширення + розширення, звуження + 

розширення, звуження або розширення + кількісна рівнокомпонентність). 

Проаналізуємо декілька прикладів першого типу МПВ із синтагматичною 

синонімією: 

(219) Elle était descendue de sa chaise à porteurs, soutenue par quatre 

gaillards enthousiastes (Сh. Jacq, JV, 98). 

У поданому МПВ із фінальною синонімічною дієприкметниковою 

синтагмою з адвербіальною ко(н)текстуальною функцією (оскільки вона 

експлікує засіб конкретної дії протагоністів) наявні темпоральні семантичні 

відношення одночасності. У досліджуваній конструкції спостерігається 

подвійна монотрансформаційна синонімізація (звуження (дієприкметниковий 

зворот) + розширення (пасивізація)) стрижневої пропозиції et quatre gaillards 

enthousiastes la soutenaient, що актуалізується у вигляді компресовано-

розширеної преференціальної опції soutenue par quatre gaillards enthousiastes. 

Процес трансформації денотативного ядра можна відтворити так: et elle était 

soutenue par quatre gaillards enthousiastes (приблизна структура) → quatre 

gaillards enthousiastes la soutenant (структура, що наближається) → étant 
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soutenue par quatre gaillards enthousiastes (близька структура) → soutenue par 

quatre gaillards enthousiastes (адекватна структура). Пертинентність обраної 

автором синонімічної синтагми в ко(н)тексті визначається шляхом 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту: 

Ils dansèrent autour de Panthère, couronnée de palmes et ointe d’huile 

odorante [...] 

Panthère joua son rôle à perfection ; la fête achevée, elle prit 

le commandement de la petite troupe. [...] 

À leur grande surprise, les soldats égyptiens se terraient derrière les murs et 

ne patrouillaient plus depuis plusieurs jours. 

Ils firent halte au pied d’un piton rocheux, à l’abri du soleil et du vent ; Souti 

s’approcha de Panthère. Elle était descendue de sa chaise à porteurs, soutenue par 

quatre gaillards enthousiastes. 

Як бачимо, складні стрижнева та приблизна синонімічні конструкції  

є структурно надлишковими в ко(н)тексті, оскільки в претексті вже 

актуалізуються поліпредикативні суб’єктивеми. Саме тому скорочена 

преференціальна опція сприяє створенню когерентного дискурсивного 

відрізка. Cтосовно структури, що наближається, та близької синонімічної 

синтагми, їхня ко(н)текстуальна непертинентність пояснюється ідіостилем 

автора, який віддає перевагу дієприкметниковим структурам із Рр та 

з імплікованим дієсловом-копулою (être). 

(220) N’ayant plus d’ongles à ronger, je décide de sortir dîner (F. Beigbeder, 

ADTA, 62). 

У такому прикладі МПВ, ускладненого суб’єктним дієприкметниковим 

зворотом, з подвійною синтагматичною синонімією (звуження + звуження 

денотативних ядер) спостерігаються причинно-наслідкові та експлікативні 

семантичні відношення, що обумовлює віртуальну політрансформаційність 

актуалізованої синтагми: comme je n’ai plus d’ongles або je n’ai plus d’ongles, 

donc… (деномінативний центр) → n’ayant plus d’ongles (адекватна структура) 
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(перше ФСМ з однобазовою трансформацією); que je rongerai (денотативне 

ядро) → à ronger (адекватна структура) (друге ФСМ з однобазовою 

трансформацією).  

On est vieux quand on a dit la veille à une demoiselle née en 1976 : « 76 ? 

Je m’en rappelle, c’était l’année de la sécheresse. » 

 

(Сomme je n’ai plus d’ongles que je rongerai) N’ayant plus d’ongles à ronger, 

je décide de sortir dîner. 

Автор повідомлення використовує подвійно звужену полісинонімічну 

монопредикативну структуру як фінальне висловлення після лакуни, що 

свідчить про нюансовання семантики аналізованого МПВ, яке набуває 

ко(н)текстуального значення «абсурдного висновку», притаманного ідіостилю 

письменника. 

Серед МПВ із політрансформацією на рівні висловлення, ускладнених 

дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим зворотами, виділяємо 

мовленнєві інновації з подвійним звуженням (компресований ускладнювач + 

компресований ускладнювач) та (компресований ускладнювач + синтагма 

з різноманітними головними лексемами): 

(221) Interrompant sa partie d’échecs, la caissière s’avança vers eux, 

en raclant les dalles de ses savates (P. Benoît, CU, 15). 

У цитованому прикладі спостерігається подвійне звуження 

дієприслівникових синтагм-ускладнювачів із семантичними темпоральними 

відношеннями (послідовність та одночасність дій). Синонімічний ряд першого 

ФСМ має приблизно такий вигляд: après qu’elle eut interrompu... (стрижнева 

структура) → après avoir interrompu... (приблизна структура) → ayant 

interrompu... (структура, що наближається) → interrompant... (адекватна 

структура). Друге ФСМ містить стрижневу структуру та однобазовий 

ко(н)текстуально адекватний трансформ: et (en même temps) elle raclait… → 

en raclant… . 
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Актуалізація денотативного ядра першого та другого ФСМ спричиняє 

подвійне введення референта la caissière у вигляді нееквівалентної 

прономінальної анафори (elle) та синтаксично ускладнює аналізоване 

висловлення. Структура, що наближається, та приблизний трансформ першого 

ФСМ не передають специфічної семантики ініціальної мовленнєвої інновації, 

у якій вживання Gpr замість Gp відповідає комунікативному наміру автора 

показати миттєвість події: ayant interrompu = interrompant (зненацька). 

(222) Ahuris, ils ont l’impression d’avoir posé les pieds sur une autre planète 

(J. Noli, MO, 26). 

У такій політрансформаційній суб’єктивемі звуження віртуальних 

синонімічних пропозицій відбувається за допомогою ініціального 

дієприкметникового звороту з імплікованим предикатом-копулою (être) 

та вербальної конструкції з дієсловом-ініціатором почуттєвої перцепції + Inf p. 

Синонімічний ряд першої первинної пропозиції з експлікативним 

семантичним значенням такий: eux, qui sont ahuris (стрижнева структура) → 

eux, étant ahuris (приблизна структура) → étant ahuris (структура, що 

наближається) → eux, ahuris (близька структура) → ahuris (адекватна 

структура). 

Непертинентність усіх неактуалізованих членів синонімічного ряду 

визначається надлишковістю прономінального референта (eux) та 

копулятивного дієслова в ко(н)тексті: 

Depuis leur débarquement, ils sont constamment étonnés. [...] 

– C’est vraiement différent de chez nous, commente Arsène. 

(Eux, qui sont, Eux, (Étant)) ahuris, ils ont l’impression d’avoir posé les pieds 

sur une autre planète. 

Cтосовно другого однобазового трансформу з денотативним ядром ils ont 

l’impression qu’ils ont posé, письменник також уникає еквівалентної 

реактуалізації референта ils. Отже, полісинонімізація аналізованого МПВ 

запобігає потрійній інтрафрастичній експлікації суб’єкта дії.  
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У полісинонімічних МПВ, ускладнених дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами, розширення відбувається ендофоричними 

засобами та десемантизованим предикатом aller. 

(223) Rassuré, le Raoul ne l’était pas terrible (А. Boudard, ME, 111). 

У полісинонімічному прикладі (223) іменна частина присудка (terrible) 

розширюється катафоричним особовим займенником le. Політрансформація 

синонімічних структур реалізується в межах двох ФСМ. Синонімічний ряд 

першого ФСМ можна відтворити так: lui, qui était rassuré (стрижнева 

структура) → lui, étant rassuré (приблизна структура) → étant rassuré 

(структура, що наближається) → lui, rassuré (близька структура) → rassuré 

(адекватна структура); синонімічні мікрополя другого ФСМ: le Raoul n’était 

pas terrible (стрижнева структура) → le Raoul ne l’était pas terrible (адекватна 

структура). Ко(н)текстуальна пертинентність ініціальної синтагми 

пояснюється наявністю надлишкового вербального референта (être) та 

прономінального елемента (lui) у потенційних преференціальних опціях. 

Реалізація розширеної конструкції детермінується ко(н)текстом:  

– Et vous allez avoir l’honneur de recevoir le général Erich von Faulherber 

en personne. C’est lui qui va s’installer ici, avec son état-major… ses services. […] 

(Lui, qui était, Lui, (Étant)) Rassuré, le Raoul ne l’était pas terrible. Il restait 

sur son quant-à-soi dans son faux col… ça il en avait l’habitude. 

У пре- та посттекстах письменник використовує розширені граматизовані 

(із десемантизованим предикатом aller та презентативом c’est...qui) та 

аграматизовану (із катафоричним займенником ça) конструкції. Отже, 

розширення аналізованої мовленнєвої інновації з емфатичним виділенням 

предикативного додатка реалізується автором з метою ускладнити 

розпізнавання його комунікативного наміру згідно з правилами мовної гри 

третього типу, що характеризує ідіостиль A. Будара. 
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У політрансформаційних ускладнених МПВ із полісинонімією іноді 

спостерігаються випадки звуження + кількісної рівнокомпонентності на рівні 

висловлення: 

(224) Condamné à mort le 15, il est fusillé le 16 (G. Conchon, JTCQOÉ, 27). 

Наведене МПВ складається з двох синонімічних конструкцій, одна з яких 

(ініціальна синтагма) становить звужену преференціальну опцію первинної 

пропозиції lui, qui est condamné à mort le 15 із синонімічним рядом: lui, étant 

condamné à mort (приблизна структура) → étant condamné à mort... (структура, 

що наближається) → lui, condamné à mort… (близька структура) → condamné 

à mort... (адекватна структура); друга – рівнокомпонентний однобазовий 

трансформ денотативного ядра on le fusille le 16. Такий вибір пояснюється 

намаганням наратора запобігти інтрафрастичній реактуалізації референтів être 

та il й ідіостильовими особливостями його творчості, що полягають 

в актуалізації або конденсованих МПВ, або полісинонімічних 

звужено-рівнокомпонентних МПВ і ППВ:  

Torturé du 4 au 12, « Amiral » se tait. (Lui, qui est, Lui, (Étant)) Condamné 

à mort, il est fusillé (on le fusille) le 16. Le 21 mai, « Reine », enceinte de quatre 

mois réussit à sauter du train [...] Blessée dans sa chute, les deux bras fracturés, 

elle est recueillie après avoir erré deux jours et deux nuits [...] 

Треба зауважити, що в багатьох випадках в ускладнених МПВ 

реалізується моно- та політрансформаційна полісинонімія, що формується на 

синтагматично-парадигматичних осях трьох і більше ФСМ на рівні синтагми 

та висловлення. Таким чином, неможливо дати вичерпну класифікацію 

ускладнених дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим зворотами 

полісинонімічних монопредикативних структур, у межах яких варіюються як 

кількість синонімічних конструкцій, так і структурно-семантичні типи 

синонімічних побудов: 

(225) Il va en décroissant au sein des profondeurs, happé par cette 

formidable bouche d’ombre (San-Antonio, BTPQJVM, 185). 
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У наведеному МПВ із темпоральними відношеннями одночасності дій 

спостерігається ініціальне розширення десемантизованим предикатом aller та 

подвійна монотрансформаційна синонімія на рівні фінальної синтагми 

(звуження + розширення). В ініціальній позиції аналізованого висловлення 

наявна монотрансформаційна однобазова перифраза денотативного ядра 

il décroît au sein des profondeurs зі зміною режиму інциденції в мовленні 

(фокалізацією предиката aller). Синонімічний ряд полісинонімічної синтагми 

має такий вигляд: et cette formidable bouche d’ombre le happe (стрижнева 

структура) → cette formidable bouche d’ombre le happant (приблизна 

структура) → et il est happé par cette formidable bouche d’ombre (структура, що 

наближається) → étant happé par cette formidable bouche d’ombre (близька 

структура) → happé par cette formidable bouche d’ombre (адекватна структура). 

Більшість членів синонімічного ряду або розширює вже ускладнене 

поліпредикативізацією висловлення, або реактуалізує введений референт (il), 

або ж подвійно ускладнює аналізовану мовленнєву інновацію 

дієприслівниковим зворотом (en décroissant + happant). Пертинентність 

досліджуваної монопредикативної структури визначається ко(н)текстом: 

Le cri d’Émily retentit longuement dans la nuit espagnolе. Il va en décroissant 

au sein des profondeurs, happé par cette formidable bouche d’ombre. Le temps 

paraît long. Et puis un choc énorme. Un flamboiement. Le bruit est repris par 

les échos [...] et le silence revient coupé par les faibles crépitemеnts 

de l’ambulance en flammes. 

Розширення ініціальної структури пояснюється бажанням письменника 

підкреслити процесуальність дії, полегшуючи адресатові інтерпретацію його 

комунікативного наміру. У другій частині МПВ синтактико-семантична 

надлишковість урівноважується дієприкметниковим зворотом, що скорочує 

аналізоване МПВ. Той самий феномен спостерігається в посттекстуальному 

висловленні: дієприкметникова компресія (coupé) з одночасним розширенням 

через пасивізацію, що дозволяє виявити певні ідіостильові риси Сан-Антоніо. 
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Уживання еліптичних конструкцій немовби «компенсує» пре- та 

посттекстуальне розширення висловлень. 

(226) Paul, traqué, épouvanté, grimaçant, courant, injuriant, ne riait plus aux 

anges (J. Cocteau, ET, 72). 

У цитованому МПВ полісинонімія презентована  дієприкметниковими 

конструкціями з головними лексемами Рр та Рpr з експлікативним 

семантичним значенням. Синонімічні ряди перших двох двобазових 

трансформів є структурно ідентичними: qui était traqué / épouvanté (стрижнева 

структура) → étant traqué / épouvanté (структура, що наближається) → traqué / 

épouvanté (адекватна структура). ФСМ трьох ускладнювачів-Ppr також містять 

структурно аналогічні первинні синтагми й однобазові трансформи: qui 

grimaçait / courait / injuriait → grimaçant / courant / injuriant. Таке скорочення 

дозволяє авторові синтаксично «розвантажити» аналізовану мовленнєву 

інновацію та уникнути повторення імпліцитно-експліцитного 

предиката-копули (être). 

У монопредикативних структурах, неускладнених дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами, полісинонімізація на рівні 

синтагми трапляється дуже рідко, що пояснюється відсутністю в таких 

конструкціях моно- та полісинонімічних ускладнювачів: 

(227) De te sentir vaillant me rendra heureux à la fin de ma vie (A. Gide, 

NT, 254). 

Подана полісинонімічна дієслівна синтагма монопредикативної 

суб’єктивеми є монотрансформаційною двобазовою перифразою стрижневої 

пропозиції з умовним семантичним значенням, що детермінується в претексті: 

si je sens que tu es vaillant ça / cela... (стрижнева структура) → si je te sens 

vaillant ça / cela… (приблизна структура) → de sentir que tu es vaillant 

(структура, що наближається) →  de te sentir vaillant (адекватна структура). 

Je te passe pouvoir. Si je te sens me succéder, j’accepterai mieux de mourir. 

Je reporte sur toi mon espoir. 
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De te sentir vaillant (Si je sens que tu es vaillant ça / cela..., Si je te sens 

vaillant ça / cela... De sentir que tu es vaillant) me rendra heureux à la fin de ma 

vie. Fais ton bonheur d’augmenter celui de tous. 

Деномінативний центр та приблизна структура становлять 

ко(н)текстуально непертинентні структурно та семантично «надлишкові» 

поліпредикативні мовленнєві інновації з повторним уведенням суб’єкта 

мовлення та сполучника умовності si в контактному і дистантному 

ко(н)текстах. Структура, що наближається, являє собою поліпредикативну 

побудову, яка ускладнює ко(н)текст, де превалюють компресовані 

висловлення. Таким чином, ко(н)текстуально адекватна структура вписується 

до ідіостилю автора, який актуалізує інфінітивні конструкції в аналізованому 

дискурсивному фрагменті. 

(228) Je suis calme maintenant, heureux de vivre et de me sentir libre 

(J. Laffitte, CQV, 15). 

У цьому прикладі МПВ із СС фінальна полісинонімічна синтагма містить 

монотрансформаційний синонімічний ряд (heureux que je vive et que je sente que 

je suis libre (стрижнева структура) → heureux de vivre et de sentir que je suis libre 

(структура, що наближається) → heureux de vivre et de me sentir libre 

(ко(н)текстуально адекватна структура). Непертинентність потенційних 

преференціальних опцій обґрунтовано в претексті:  

On m’a dit de faire très attention et de ne voir personne durant l’après-midi. 

[...] Je suis certain de ne pas être suivi. [...] Je suis calme maintenant, (heureux que 

je vive et que je sente que je suis libre / heureux de vivre et de sentir que je suis 

libre) heureux de vivre et de me sentir libre. 

Отже, актуалізація контамінованих структур Р1 + стимулятор de + Inf pr 

становить одну з особливостей ідіостилю автора.  

Неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами МПВ із полісинонімією на рівні висловлення феноменологічно 

реконструюються в мові за різноманітними синтаксичними моделями 
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з різними головними лексемами, серед яких в сучасній французькій художній 

прозі найчастіше актуалізуються конструкції з подвійним 

звуженням-еліпсисом: 

(229) Première minute de Lauge : des larmes (F. Coupry, MPST, 32). 

Ф. Купрі, Ф. Бегбедер, Ж. Коншон та деякі інші автори часто 

використовують монопредикативні мовленнєві інновації, які складаються 

з двох еліптичних конструкцій, відділених паузацією середньої тривалості 

в русі думки (у вигляді двокрапки), що маркує доволі тривалу зупинку думки 

в процесі каузації МПВ, а отже, коливання автора або ж умисне експресивне 

переривання розповіді з метою додаткового афективного виділення другого 

синонімічного компонента. У досліджуваній структурі автор імплікує 

екзистенційні конструкції c’est та il y a, які вводять темпорально-локативну 

й екзистенційну синтагми у МПВ з абстрактною темпоральною та конкретною 

просторовою локалізаціями, оскільки в ко(н)тексті наявні ідентичні структури:  

Première minute de Lauge : des larmes. 

Deuxième minute de Lauge : des questions. 

Troisième minute de Lauge : des réponses. 

Quatrième minute de Lauge : des départs. 

Розширено-звужені неускладнені МПВ поодинокі в аналізованих творах 

письменників ХХ – початку ХХІ століть: 

(230) Myriam, toujours Myriam (M.-F. Pizier, JNAQV, 27). 

Наведена монотрансформаційна синонімічна конструкція становить 

еліптичну мовленнєву інновацію, розширену ініціальною реактуалізацією 

номінального референта (Myriam). Синонімічний ряд мікрополів ФСМ цього 

МПВ такий: c’était toujours Myriam (стрижнева структура, темпоральний план 

якої детермінується дистантним ко(н)текстом) → toujours Myriam (близька 

структура) → Myriam, toujours Myriam (адекватна структура). Шляхом 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту визначимо ступінь 
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ко(н)текстуальної пертинентності первинної пропозиції та кожного 

трансформу: 

Sa poitrine se souleva et il expulsa, en desserant les lèvres, un souffle rauque 

qu’il camoufla en toux. (C’était) Myriam, toujours Myriam. C’était la guerre. 

Ils partageaient un fantôme. 

У посттексті письменником уже актуалізується екзистенційна конструкція 

для пояснення реального стану справ. Таким чином, подвійне введення 

предиката être видається семантично та синтаксично надлишковим. Натомість 

еквівалентна номінальна анафора використовується автором у контактному 

ко(н)тексті з метою експресивно маркувати «всюдисущість» людини-фантома, 

тобто в дискурсивному фрагменті спостерігається семантичне нюансування 

аналізованої суб’єктивеми: toujours Myriam (констатація факту) – Myriam, 

toujours Myriam (висновок). 

Подвійне розширення на рівні неускладнених полісинонімічних МПВ як 

один із елементів авторської мовної гри першого типу реалізується вказівними 

(остензорами), особовими займенниками й алетичним прислівником peut-être:  

(231) Celui-là, ce pari-là, elle l’a gagné (G. Conchon, JTOCQÉ, 123). 

(232) Elle l’eût peut-être détruite, image déformée de leur amour (F. Mauriac, 

MF, 47). 

У монотрансформаційному МПВ (231) полісинонімія актуалізується 

ініціальним (вказівний займенник celui-là) і фінальним (особовий займенник 

le) розширювачами COD ce pari-là. Адвербіальний елемент là не розглядається 

в цьому дослідженні як розширювач, оскільки в такому випадку йдеться про 

«результативне повторення» [542, с. 144], що змінює семантику аналізованої 

структури (пор.: ce pari (може бути єдиним парі, що уклав протагоніст) та 

ce pari-là (саме це парі)). У випадку з прономінальними розширювачами 

можна говорити про «узагальнене повторення» [там само].  

Віртуальний синонімічний ряд ФСМ досліджуваного МПВ можна 

реконструювати так: elle a gagné ce pari-là (стрижнева структура) → ce pari-là, 
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elle l’a gagné (близька структура) → celui-là, ce pari-là, elle l’a gagné (адекватна 

структура). Вказівний займенник у таких конструкціях виконує «функцію 

шифтера (він вказує на референта як такого, що перебуває "in praesentia") та 

пейоративну функцію, яка характеризує складні вказівні займенники, що 

маркують віддаленість» [497, с. 43]. Автор двічі актуалізує той самий референт 

у вигляді нееквівалентної анафори (le) та катафоричного займенника (celui-là) 

для експлікації його комунікативного наміру та експресивного виділення 

окремих елементів розповіді.  

Elle dit : 

– Eh bien, vous voyez, Lecacheux, je commence à gagner mes paris ! 

ХІ 

 

(Elle a gagné ce pari-là, Ce pari-là, elle l’a gagné) Celui-là, ce pari-là, elle l’a 

gagné. 

Як бачимо, аналізоване висловлення починає новий розділ. Отже, 

паузація максимальної тривалості в русі думки (знак оклику + лакуни + 

нумерація розділу) при формуванні синонімічних конструкцій передає 

комунікативну стратегію автора, що полягає в подвійному виділенні референта 

з метою нагадування та уточнення, що саме це парі було вигране (серед 

інших). 

У прикладі (232) ініціальне розширення здійснюється катафоричним 

прономінальним референтом (la), що реактуалізує номінальну синтагму (image 

déformée de leur amour), та адитивним адвербіальним компонентом (peut-être). 

Таке подвійне розширення на рівні МПВ реалізується письменником 

виключно з метою полегшити адресатові інтерпретацію поданої інформації 

згідно з правилами авторської мовної гри першого типу: 

Hors ces propos dont quelques-uns laissaient entendre que peut-être leurs vies 

se confondraient un jour [...] Aucune caresse n’eût ajouté à cette joie... Elle l’eût 
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peut-être détruite, image déformée de leur amour (Elle eût détruit l’image déformée 

de leur amour). 

Отже, ідіостилю Ф. Моріака притаманні різні типи ускладнення 

висловлень. Письменник використовує не тільки синонімічне розширення 

у своїх творах, але й складні граматичні форми (наприклад, другу форму 

кондиціонала минулого часу) для надання розповіді надмірної вишуканості, 

типової для художніх творів XVIII – XIX століть. 

Серед аналізованих полісинонімічних неускладнених МПВ трапляються 

структури із кількісною рівнокомпонентністю на рівні висловлення: 

(233) Seul, Nino n’aurait pas été déplacé, là-haut, parmi les Olympiens 

(J.-L. Curtis, ÉN, 51). 

У такому політрансформаційному МПВ із СС ініціальна ад’єктивна 

синтагма становить преференціальну опцію синонімічного ряду із умовною 

первинною пропозицією s’il était seul, яка трансформується в синтагму, що 

наближається étant seul з імпліцитно-експліцитним предикатом, яка, зі свого 

боку, перифразується в ко(н)текстуально адекватну синтагму seul. Медіальна 

кількісно рівнокомпонентна пасивізована побудова з референтно 

детермінованим у претексті агенсом становить однобазовий трансформ такого 

деномінативного центру: on (un dieu) n’aurait pas déplacé Nino. Звуження 

аналізованого МПВ пояснюється, по-перше, намаганням автора імплікувати 

семантично та структурно надлишкові нееквівалентні представлення 

референта Nino, по-друге, – інтенцією автора «розбавити» подану в претексті 

інформацію у вигляді надскладних ППВ експресивно виділеним подвійно 

звуженим висловленням із модальним відтінком іронії або сарказму:  

Nino, jeune imperator condescendant au rôle d’acolyte, se mouvait avec 

aisance entre le chariot, lа prêtresse et les deuх fidèles [...] Au-dessus du groupe 

dévot, recueilli, les dieux de l’Olympe se prélassaient sur des nuages roses ; 

à chaque angle, un démiurge robuste, rubicond et rieur, plongeait vers l’un 
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des mortels, sans doute afin de le ravir au ciel. (S’il était, étant) Seul, (on n’aurait 

pas déplacé Nino) Nino n’aurait pas été déplacé, là-haut, parmi les Olympiens. 

Полісинонімічні неускладнені МПВ можуть містити потрійну (і більше) 

синонімізацію з різними головними лексемами: 

(234) Toujours trop d’eau, trop de sécheresse, trop de soleil et trop de vent 

(G. Duhamel, DB, 94). 

(235) Je me repens d’avoir assombri ma jeunesse, d’avoir préféré 

l’imaginaire au réel, de m’être détourné de la vie (A. Gide, NT, 233). 

Обидва наведені МПВ становлять мовленнєві інновації з потрійною 

синонімією. Перша структура являє собою політрансформаційну еліптичну 

побудову з імплікованою екзистенційною конструкцією il y avait (темпорально 

детермінованою в ко(н)тексті) та з номінальними головними лексемами 

(il y avait toujours trop d’eau → trop d’eau, il y avait trop de sécheresse → trop de 

sécheresse, il y avait trop de soleil et trop de vent → trop de soleil et trop de vent); 

друге висловлення-однобазова перифраза поліпредикативної пропозиції (je me 

repens que j’aie assombri... que j’aie préféré... que je me sois détourné...) –

монотрансформаційну структуру з вербальними ключовими лексемами. 

Залучення «альтернативного» лінгвістичного експерименту допомагає 

довести, що актуалізація обох конструкцій обумовлена бажанням письменника 

уникнути багаторазової експлікації референтів (il y avait та je) у контактному 

та дистантному ко(н)текстах та ускладнення актуалізованої структури 

предикатом у суб’юнктиві (для прикладу 235): 

(234) Il n’y avait presque plus de bon monde. Il n’y avait plus de saisons. 

(Il y avait) toujours trop d’eau, (il y avait) trop de sécheresse, (il y avait) trop 

de soleil et trop de vent. 

(235) Je me repens que j’aie assombri ma jeunesse, que j’aiе préféré 

l’imaginaire au réel, que je me sois détourné de la vie. 

Усі проаналізовані моно- та політрансформаційні полісинонімічні 

структури (окрім конструкції, розширеної десемантизованим предикатом aller) 
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є інцидентно аналогічними віртуальним пропозиціям (семантичне ядро = 

синтаксичне ядро), однак, дериваційне дерево кожної з таких мовленнєвих 

інновацій будується за окремою моделлю через велику кількість 

лексико-синтаксичних комбінацій при полісинонімізації на рівні синтагми та 

висловлення у МПВ. 

У ході дослідження процедура кількісних підрахунків дозволила виявити 

симптоматичність зустрічальності різних типів МПВ із СС у 72 французьких 

письменників ХХ – початку ХХІ століть: найпоширенішими видаються 

компресовані МПВ, ускладнені та неускладнені дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим зворотами; найменш поширені – 

прономінальні та нумеральні звужені і розширені МПВ. Проведений аналіз дає 

змогу зробити висновок, що вербальні МПВ із прономінальним розширенням 

первинних синтагми або пропозиції також популярні в сучасній французькій 

художній прозі (див. Додаток Б), що ставить під сумнів наявність тенденції до 

економії лексичних і синтаксичних засобів вираження думки, але свідчить про 

тенденцію до синтаксичного та семантичного врівноваження складників 

дискурсивних фрагментів та про широке використання стратегій авторської 

мовної гри з метою полегшити або ускладнити читачеві / слухачеві 

розпізнавання комунікативної інтенції наратора з актуалізації певних 

людичних структур та інтерпретацію синонімічних мовленнєвих інновацій. 

Р. А. Будагов, який критикує принцип економії як такої, на запитання про 

визнання ним принципу економії в розвитку та функціонуванні мови 

відповідає, що, «скорочуючись» в одних сферах, мова здебільшого 

«розширюється» в інших [43, с. 16]. 

 

Висновки до розділу ІІІ 

 

1. Монопредикативні висловлення із синтаксичною синонімією 

актуалізуються в мовленні у вигляді моносуб’єктних преференціальних опцій 
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з внутрішньомодельними (перифразування стрижневої монопредикативної 

структури) та з міжмодельними (перифразування стрижневої 

поліпредикативної структури) трансформаціями, серед яких у дисертаційній 

роботі виділено конструкції, ускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами, або моноcуб’єктні мовленнєві інновації 

з імпліцитно-експліцитною та з імпліцитно-експліцитною + експліцитною 

синтагматичною предикацією. Монопредикативні висловлення, ускладнені 

дієприкметниковим зворотом зі звуженням денотативного ядра, визначено 

як функціонально транспоновані структури з непроцесуально- / 

нерезультативно-ознаковими (при атрибутивній функції дієприкметника) або 

процесуально- / результативно-ознаковими (при адвербіальній функції 

дієприкметника) синонімічними мікрополями з експлікативним, 

причинно-наслідковим та концесивним семантичними значеннями. Структури, 

ускладнені процесуальним або результативним мікрополем-дієприслівниковим 

зворотом, з атрибутивною і атрибутивно-співпредикативною функцією 

характеризуються темпоральним (одночасність / передування дії), умовним, 

причинно-наслідковим семантичними значеннями та семантичним значенням 

поступки (з антепозитивним стимулятором tout). У компресованих 

висловленнях, ускладнених дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами, режим мовленнєвої інциденції відповідає 

мовному режиму інциденції (семантичне ядро = синтаксичне ядро). 

Розширення монопредикативної стрижневої структури, що актуалізується 

в мовленні у вигляді ускладнених дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами конструкцій, реалізується двома аналітичними 

структурами: aller + дієприслівниковий ускладнювач та être + 

дієприкметниковий ускладнювач (із семантичним значенням тривалості дії). 

При вживанні предикативних розширювачів змінюється мовний режим 

інциденції (семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро). 
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2. У процесі комплексного аналізу неускладнених монопредикативних 

висловлень із синтаксичною синонімією виділено такі структурні типи 

компресованих вербальних конструкцій: 1) з інфінітивом / інфінітивним 

зворотом-підметом; 2) з інфінітивом-присудком; 3) з ініціальним, медіальним 

та фінальним еліпсисом: а) з ініціальним та медіальним імплікованим 

номінальним / прономінальним компонентом та з повною або частково 

експлікацією вербальної синтагми (із особовою, безособовою або 

інфінітивною формами дієслова). Виявлено, що в інфінітивних еліптичних 

висловленнях з ініціальним еліпсисом імплікуються безособові конструкції 

типу il faut / on doit із невизначеним деміактивним (il) та визначеним активним 

(on) суб’єктами дії. В еліптичних синонімічних побудовах із неактуалізованим 

особовим предикатом імплікуються деміактивний або активний визначені 

суб’єкти дії; б) заперечні конструкції з медіальною імплікацією адвербіального 

компонента pas у складному вербальному предикаті. Такі структури 

розглянуто в дисертації як синонімічні конструкції з експлікацією складного 

прислівника (ne...pas), оскільки в процесі феноменологічної реконструкції 

висловлення заперечення виконує референтну функцію, змінюючи мовний 

режим інциденції. При цьому проклітична функція ne дозволяє визначити 

синтаксичні побудови з імплікацією першого елемента заперечення як 

несинонімічні; в) специфічні заперечні питальні та питально-спонукальні 

конструкції з медіальною імплікацією прислівника pas та з препозитивними 

прономінальними компонентами qui, que та quel у функції ко(н)текстуального 

лексичного синоніма питального займенника pourquoi; г) структури 

з фінальною імплікацією непрямого додатка; 4) контаміновані 

монопредикативні конструкції: а) з предикатом-ініціатором почуттєвого 

і фізичного сприйняття: se regarder, se voir, s’entendre, se sentir, sembler, avoir 

l’impression, regretter тощо + Inf pr / p; б) із предикатом-ініціатором думки: 

penser, croire, se rappeler, se savoir тощо + Іnf pr / p; в) із перформативами: 

(se) dire / s’excuser + de, assurer, avouer, affirmer тощо + Inf pr / p; 
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г) ад’єктивно- та дієприкметниково-вербальні структури на зразок être sûr, 

persuadé, content + de тощо + Inf pr / p; ґ) із подвійним контролем: інфінітива 

та прямого додатка типу P + à + COD + Inf. Усі контаміновані структури 

становлять однобазові трансформи стрижневої поліпредикативної пропозиції 

з одинарною (з непрономінальним предикатом-ініціатором) та подвійною 

(з незворотним прономінальним та зворотним предикатами-ініціаторами) 

референціацією без зміни мовного режиму інциденції; 5) інверсивні структури, 

побудовані за моделлю Pp або аграматизований Р у кондиціоналі + je зі 

звуженням стрижневої структури з питальним зворотом est-ce que; 

6) інверсивні конструкції на зразок Р у кондиціоналі + S зі звуженням 

первинної структури із семантичним значенням поступки; 7) складні 

інфінітивні конструкції з адвербіальною лексемою, що актуалізує безособову 

стрижневу структуру. 

3. У синонімічних людичних вербальних висловленнях, неускладнених 

дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим зворотами, у французькій 

художній прозі ХХ – початку ХХІ століть спостерігається адвербіальне 

і дієслівне специфікативне розширення та прономінальне адитивне 

розширення. Виділено такі типи специфікативного розширення: 

а) активно-дієслівне розширення десемантизованим предикатом aller 

в інфінітивних конструкціях типу aller + Inf; б) активно-дієслівне розширення 

десемантизованими предикатами être та avoir у структурах із надскладним 

минулим часом; в) пасивізація з активним агенсом; г) розширення 

адвербіальними аналітичними конструкціями, що позначають стадію розвитку 

дії: en train de, en cours de, en passe de, sur le point de тощо; ґ) розширення 

специфічним суб’єктним інфінітивним зворотом зі структурною моделлю 

être + à + Inf. Адитивне розширення синонімічних конструкцій реалізується 

хронофоричними, екзофоричними та ендофоричними засобами: 

а) адвербіальним модалізатором-екстензором peut-être в умовних 

висловленнях; б) адвербіальним хронофоричним розширювачем puis 
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у конструкціях із прислівником après; в) адвербіальним екстензором seulement; 

г) анафоричними та катафоричними особовими несамостійними (le, la, les, en 

тощо) та самостійними (moi, lui, nous тощо) займенниками; 

ґ) прономінальними екстензорами: питальним займенником que та особовим 

займенником третьої особи il в інверсивних питальних структурах; 

д) займенником-екстензором il у безособових висловленнях; е) дейктичними та 

вказівними остензорами cela, ça. Усі розширені вербальні структури як 

елементи авторської мовної гри є однобазовими трансформами стрижневої 

монопредикативної пропозиції (крім типових аграматизованих конструкцій, 

розширених екстензором que) зі збереженням (для пасивізованих, розширених 

аналітичними структурами та адвербіальними модифікаторами висловлень) 

або зміною (для конструкцій, розширених предикатом aller та займенниками) 

мовного режиму інциденції. 

4. Серед кількісно рівнокомпонентних неускладнених трансформів 

стрижневих пропозицій із головною лексемою-предикатом виявлено: 

а) пасивізовані конструкції з неактивним агенсом, детермінованим 

у дистантному ко(н)тексті; б) інфінітивні звороти, побудовані за моделями 

être + іменна частина присудка + à + Inf та avoir + COD + à + Inf 

з експлікативним семантичним значенням та з лексичним звуженням 

(перетворенням двоскладної лексеми на односкладну (qui → à)), що свідчить 

про різнорівневу економію автором мовленнєвих засобів для вираження 

комунікативної інтенції. 

5. Номінальні, прономінальні та нумеральні висловлення, неускладнені 

дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим зворотами, становлять 

одно- та двобазові трансформи первинних структур зі збереженням мовного 

режиму інциденції. У дослідженні виділено такі типи звужених номінальних 

конструкцій: а) з апозитивними субстантивом або номінальною синтагмою; 

б) еліптичні висловлення або синтагми; в) еліптичні синтагми 

з кореференцією; г) з ініціальною номінальною синтагмою, яка вводиться 
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адвербіальними та препозитивними стимуляторами dès, une fois, à peine, 

à тощо з темпоральним семантичним значенням; ґ) із номінальною синтагмою, 

побудованою за моделлю sans + С + S + P, з умовним або концесивним 

семантичними значеннями; д) із номінальною синтагмою, що вводиться 

сполучниками підрядності bien que / quoique, parce que із семантичним 

значенням поступки; е) номінально-вербальні. Апозитивні номінальні 

компоненти визначено як звужені синонімічні ознакові дієприкметникові 

структури з повною імплікацією предикативного компонента та 

із семантичними темпоральним, причинним, умовним тощо значеннями, які 

становлять двобазові трансформи стрижневої монопредикативної структури, 

що перифразуються за такою схемою: синтагма з експліцитною предикацією 

(денотативне ядро) → синтагма з імпліцитно-експліцитною предикацією 

(подібна структура) → синтагма з імпліцитною предикацією (адекватна 

структура). Серед еліптичних номінальних висловлень у дослідженні 

виявлено: 1) ідентифікувальні з імплікацією екзистенційної структури (c’est) із 

визначеним у ко(н)тексті деміактивним підметом, що виконують 

експлікативну семантичну функцію; 2) характеризувальні двох структурних 

типів, які кваліфікують певного референта: у побудовах першого типу (S) 

імплікується екзистенційний зворот c’est; у висловленнях другого типу (CP + 

S) із медіальним еліпсисом – екзистенційний предикат-копула être; 

3) атрибутивні з актуалізацією присвійного займенника та з імплікацією 

екзистенційних побудов із деміактивним невизначеним суб’єктом дії (il) при 

медіальному еліпсисі та з деміактивним визначеним у ко(н)тексті агенсом 

(ce) – при ініціальному еліпсисі; 4) просторово- та темпорально-локативні, що 

завжди імплікують екзистенційну побудову il y a; 5) екзистенційні 

з конкретною та / або абстрактною темпоральною та / або просторовою 

локалізацією, що позначають певну ситуацію, стан навколишнього 

середовища, суб’єкта / об’єкта, явище, час та імплікують екзистенційну 

конструкцію il y a або сполучення S + P з активним референтно визначеним 
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агенсом; 6) процесуальні, що виражають дію, яка маркується відвербальним 

субстантивом, та імплікують здебільшого екзистенційну структуру c’est 

або конструкції з визначеним у ко(н)тексті референтом. У дисертаційній 

роботі розрізнено кореференцію та анафоричну і катафоричну ко-референцію: 

першу визначено як відношення ко(н)текстуальної референціальної залежності 

з неможливістю елімінації одного з кореферентних компонентів; другу – як 

семантичну надлишковість розширювача синонімічної структури, що позначає 

вже експлікований референт. Еліптичні номінальні структури 

з кореференцією, що маркує родо-видові відношення між контактно 

розташованими поняттями у вигляді гіпероніма і гіпоніма, відокремлено 

від синонімічних конструкцій з апозитивними номінальними компонентами, 

які становлять атрибутивні структури. У висловленнях з ініціальною 

номінальною синтагмою, яка вводиться адвербіальними та препозитивними 

стимуляторами dès, une fois, à peine, à реалізується незалежна номіналізація 

(заміна предиката відвербальним субстантивом або актуалізація адвербіальних 

стимуляторів на зразок à peine, une fois, що вживаються із субстантивами 

з прийменниками à та en). Серед прономінальних висловлень з ініціальним, 

медіальним та фінальним синтагматичним еліпсисом виявлено такі структури: 

а) характеризувальні (побудовані за синтаксичною моделлю Ср + S); 

б) темпорально-локативні; в) атрибутивні; г) екзистенційні. Нумеральні 

висловлення становлять атрибутивні, локативні та екзистенційні еліптичні 

конструкції. Розширення первинної структури реалізується у вигляді 

контактної реактуалізації еквівалентного номінального, прономінального або 

нумерального анафорів; феномен кількісної рівнокомпонентності 

не спостерігається в аналізованому типі синонімічних структур. 

6. У сучасній французькій художній прозі монопредикативні 

суб’єктивеми з ад’єктивною, адвербіальною, дієприкметниковою та 

дієприслівниковою головними лексемами, що зберігають мовний режим 

інциденції, здебільшого є синонімічними конденсованими преференціальними 
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опціями стрижневої пропозиції або синтагми. У дисертації виокремлено такі 

типи синонімічних неускладнених компресованих ад’єктивних структур: 

а) характеризувальні одно- та двокомпонентні еліптичні ад’єктивно-вербальні; 

б) апозитивні ад’єктивно-вербальні; в) ад’єктивно-вербальні 

з предикатом-ініціатором перцепції; г) ад’єктивно-вербальні з ініціальною 

головною лексемою, що вводиться адвербіальним стимулятором une fois; 

ґ) ад’єктивно-вербальні зі стимулятором-сполучником підрядності bien que. 

Неускладнені дієприкметниковими зворотами структури з головною 

дієприкметниковою лексемою, в яких актуалізується суб’єкт дії та його 

процесуальна або результативна якісна ознака, становлять характеризувальні 

одно- та двокомпонентні конструкції з ініціальним та медіальним еліпсисом 

предикатів être та (рідше) avoir у різних темпоральних планах. Виявлено 

поодинокі структури з дієприслівниковою головною лексемою 

з імпліцитно-експліцитним предикатом. Серед неускладнених компресованих 

адвербіальних конструкцій виділено: а) еліптичні локативні та екзистенційні 

(одно- та двокомпонентні); б) із дієсловом-ініціатором перцепції; 

в) з ініціальним адвербіалізованим субстантивом une fois; г) зі 

стимуляторами-адвербіалізаторами типу de retour, de passage тощо; 

ґ) з ініціальним адвербіальним компонентом, що заміщує предикативну 

синтагму в синонімічних мовленнєвих інноваціях. У дисертаційній роботі 

розрізнено відвербальні субстантиви, які становлять складові частини 

номінальних висловлень (au retour, à la tombée, à l’arrivée тощо), 

і адвербіалізатори, або адвербіальні вислови (de retour, de passage тощо), які 

актуалізуються в адвербіальних висловленнях. Розширення денотативного 

ядра спостерігається в аналізованих ад’єктивно-вербальних (актуалізація 

екзофоричних займенників і займенника-екстензора que) та 

в адвербіально-вербальних (ад’єктивізація певних прислівників) висловленнях. 

7. У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть виявлено 

велику кількість монопредикативних висловлень із полісинонімією на рівні 
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синтагми та висловлення з віртуальною моно- та політрансформацією, тобто 

функціонуванням одного або кількох макрополів синтаксичної синонімії 

у синтагмі та кількох макрополів у висловленні, зі збереженням мовного 

режиму інциденції (окрім структури, розширеної десемантизованим 

предикатом aller). У дисертації виокремлено такі типи полісинонімічних 

висловлень: 1) ускладнені дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами зі звуженням, розширенням первинної структури та з кількісною 

рівнокомпонентністю: а) на рівні синтагми (звуження + звуження; 

розширення + звуження); б) на рівні висловлення (звуження (звуження + 

звуження, звуження + розширення) + звуження; звуження (звуження + 

звуження, звуження + розширення) + розширення, звуження + кількісна 

рівнокомпонентність); 2) неускладнені з різними головними лексемами зі 

звуженням, розширенням стрижневої структури або з кількісною 

рівнокомпонентністю: а) на рівні синтагми (звуження + звуження); б) на рівні 

висловлення (звуження + звуження, розширення + розширення, звуження + 

розширення, звуження або розширення + кількісна рівнокомпонентність). 

Доведено, що оскільки моно- та політрансформаційна полісинонімія 

створюється і функціонує в межах двох-трьох (та більше) 

функціонально-семантичних макрополів на рівні синтагми та висловлення, 

неможливо дати повну класифікацію та побудувати моделі дериваційних дерев 

полісинонімічних монопредикативних структур через велику кількість 

лексико-синтаксичних комбінацій і типів трансформації кожної 

полісинонімічної побудови.  

Основні положення розділу висвітлено у дванадцятьох публікаціях автора 

[173; 174; 175; 179; 181; 183; 186; 187; 190; 191; 192; 193]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ПОЛІПРЕДИКАТИВНИХ 

ВИСЛОВЛЕННЯХ 

 

Поліпредикативні мовленнєві інновації із СС трактуються в дисертаційній 

праці як актуалізовані ко(н)текстуально адекватні структури-моно- або 

полісуб’єктні поліпредикативні (з імпліцитно-експліцитною предикацією 

в підрядному висловленні та експліцитною предикацією в матричному 

висловленні або з експліцитною предикацією в усіх частинах ППВ) 

функціональні домінанти, що формуються на завершальному етапі віртуальної 

трансформації первинних синтагм та моно- і поліпредикативних 

сполучникових і безсполучникових пропозицій, побудованих на основі 

сублінгвістичних схем-результату феноменологічної реконструкції буття та 

його структур і категорій на осі оперативного часу руху думки. 

Поліпредикативні преференціальні опції із СС функціонують у мовленні як: 

1) контаміновані моносинонімічні ППВ або частини сполучникових 

і безсполучникових ППВ: а) каузативні (faire + Inf) та рефлексивно-каузативні 

(se faire + Inf) конструкції; б) структури з предикатами перцепції (entendre, 

voir, écouter, observer тощо + Inf ); в) ППВ із контролювальними предикатами 

(dire, recommander, ordonner, interdire тощо + D (de) + Inf); г) безособові 

конструкції із деміактивним референтно невизначеним суб’єктом дії на зразок 

il faut, il suffit de + Inf, il est possible / impossible, probable / improbablе тощо + D 

(de) + Inf pr; ґ) специфічні інфінітивні конструкції, побудовані за схемами Р + 

D (à) + Inf pr, P + COD + D (à) + Inf pr, c’est + CР + D (à) + Inf рr, c’est + D (à) + 

Inf pr та avoir + СOD + D (à) + Inf pr; д) специфічні синонімічні частини ППВ із 

розширенням стрижневої структури типу c’est + Inf; 2) безсполучникові 

синонімічні підрядні частини багатокомпонентних ППВ: а) різноструктурні 

умовні конструкції з предикатами в кондиціоналі або суб’юнктиві; 
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б) ініціальні інфінітивні підрядні висловлення, побудовані за моделлю D (à або 

de) + Inf pr / p із різними семантичними значеннями; в) «детермінантні» 

[60, с. 284] ініціальні, медіальні та фінальні підрядні висловлення з різними 

семантичними значеннями з такою структурною моделлю: D (sans, avant de, 

après, au moment de, jusqu’à, pour, à moins de, à condition de, par crainte de 

тощо) + Inf pr / p; г) ініціальні інфінітивні матричні висловлення типу D (à) + 

Inf; ґ) ініціальні інфінітивні синтагми, уведені номінальними компонентами 

(le temps, histoire тощо), що заміщують темпоральний або експлікативний 

конектор, та адвербіальним компонентом autant-субститутом предикативної 

структури; д) об’єктні (ті, що належать до додатка) та абсолютні 

дієприкметникові / дієприслівникові звороти з імпліцитно-експліцитною 

предикацією-підрядні частини полісуб’єктних ППВ; 3) сполучникові 

моносинонімічні ППВ: а) звужені умовні та причинно-наслідкові побудови 

з конектором que у підрядному або матричному висловленнях; б) розширені 

ППВ із з’ясувальним підрядним висловленням, уведеним конектором que; 

в) кількісно рівнокомпонентні структури з умовним та експлікативним 

семантичними значеннями з конектором que в підрядному висловленні; 

г) кількісно рівнокомпонентні інверсивні ППВ із сполучником si з умовним 

семантичним значенням; ґ) ППВ, розширені презентативами на зразок 

c’est…que / qui, ce que...c’est, voici / voilà…que, il y a...que / qui тощо; 

д) нетипові аграматизовані конструкції, pозширені інверсивним 

екзистенційним зворотом est-ce; 4) полісинонімічні моно- та 

політрансформаційні ППВ. 

Моносинонімічні ППВ являють собою суб’єктивеми із СС на рівні 

синтагми або висловлення з предикативною, номінальною, ад’єктивною або 

адвербіальною головними лексемами; полісинонімічні поліпредикативні 

конструкції включають різноманітні структурно-семантичні типи 

синонімічних синтагм та підрядних або матричних висловлень із різними 

дериваційними деревами. ППВ, на відміну від МПВ, можуть специфікативно 
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розширюватися презентативами. Феномен кількісної рівнокомпонентності 

виявлено в сполучникових синонімічних ППВ із з’ясувальними підрядними 

висловленнями. 

 

4.1 Контаміновані моносинонімічні поліпредикативні висловлення та 

частини поліпредикативних висловлень 

 

Контаміновані каузативні ППВ із СС з одинарною та подвійною 

(рефлексивні ППВ) референціацією, побудовані за синтаксичною моделлю 

«предикат впливу» [366, с. 138] (se) faire + Inf, що завжди становлять 

однобазові трансформи віртуального поліпредикативного сполучникового 

денотативного ядра без зміни мовного режиму інциденції, характеризуються 

такими «інваріантними ознаками: генетична залежність, синтезувальний 

характер та незворотність» [18, с. 7]. Досліджуючи каузативні конструкції, 

Д. Лайонз уводить до лінгвістики поняття «каузативної трансформації», за якої 

некаузативні ситуації можуть бути похідними від каузативних і навпаки. 

При цьому пасив і каузатив учений розглядає як вияви інтерверсії суб’єктів дії 

[162, с. 373–375]. Л. Теньєр виділяє каузативну діатезу, вказуючи, що «якщо 

кількість актантів збільшити на одну одиницю, то нове дієслово буде 

каузативним стосовно попереднього» [307, с. 273].  

Вивчення компресованих каузативних конструкцій з одинарною 

референціацією у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть 

дозволило виділити структури з моновалентним предикатом faire та 

полівалентні агентивні каузативні ППВ із прямою каузативністю, 

або імплікувальні структури «типу-Сила» [531, с. 135], та неімплікувальні 

каузативні поліпредикативні конструкції з непрямою каузативністю 

«типу-Причина» [там само]. 
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(236) Une bourrasque avait fait voler des feuilles de ses dossiers au bas de son 

bureau = Une bourrasque avait fait que des feuilles de ses dossiers volassent au bas 

de son bureau (E. Sender, SDN, 131) (пряма каузативність). 

(237) Je l’ai fait expertiser = J’ai fait que quelqu’un l’expertisât (G. Duhamel, 

DB, 230) (непряма каузативність). 

При цьому як синтаксично синонімічні преференціальні опції 

в дисертаційній роботі розглядаються тільки полівалентні каузативні 

конструкції, тому що моновалентність є виявом ЛСС, наприклад:  

(238) Il nous fit raconter la croisière = Il fit que nous racontâssions 

la croisière (L. Cossé, CS, 243). 

(239) Rieux fit observer qu’on ne pouvait pas toujours être seul ≠ Rieux fit 

qu’on observât qu’on ne pouvait pas toujours être seul (A. Camus, P, 59). 

Синонімічне ППВ (238) – однобазова перифраза поліпредикативної 

стрижневої структури, тоді як у прикладі (239) спостерігається «предикативне 

злиття» [489, c. 395], тобто ЛСС (faire observer = remarquer, noter тощо). 

У моно- та полівалентних каузативних ППВ із предикатом впливу laisser 

також наявна ЛСС:  

(240) Il veut simplement être certain qu’on le laissera mener ses petites 

intrigues politiques ≠ Il veut simplement être certain qu’on laisse qu’il mène ses 

petites intrigues politiques (J. Littell, B, 35), оскільки le laisser = lui permettre de, 

l’autoriser à тощо. Отже, такі конструкції не є предметом нашого аналізу. 

Дієслово faire, що керує предикатом в інфінітиві, визначаємо як 

каузативний оператор, підмет H (істота) / NH (неістота) якого нав’язує 

суб’єктові або об’єктові в позиції додатка певну поведінку чи дію (пряма 

каузативність) або спричиняє певні зміни в їхньому стані (непряма 

каузативність). Ф. Марсак підкреслює, що «аглютинація, яку здійснює 

предикат faire, та інфінітив надають йому статусу допоміжного 

(або напівдопоміжного) предиката)» [468, с. 20]. У неімплікувальних 

нерефлексивно- та рефлексивно-каузативних ППВ (структурах із одинарною 
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та подвійною референціаціями faire та se faire + Inf) активний каузувальний 

суб’єкт становить одночасно об’єкт дії іншого неактивного або референтно 

детермінованого активного агенса в позиції додатка, тобто є одним із засобів 

вираження пасивності у французькій мові, наприклад: 

(241) Elles ne se le firent pas dire deux fois (P. Benoît, CU, 53). 

У поданій рефлексивно-каузативній (пасивізованій) структурі автором 

інтерналізується агенс (що виводиться з дистантного претексту (par Doña 

Fraisette)) з метою запобігти посттекстуальній реактуалізації референта. 

Рефлексивно-каузативні ППВ із подвійною референціацією se laisser + 

Inf, як і конструкції з одинарною референціацією з предикатом laisser, 

становлять ППВ із ЛСС: (242) Celle-ci ne se laisse hélas pas toujours apprivoiser 

(M. Tournier, CB, 107) = Celle-ci ne permet hélas pas toujours de s’apprivoiser, 

що не є предметом дослідження цієї наукової розвідки. 

Отже, серед каузативних ППВ із СС виділено каузативні та 

рефлексивно-каузативні імплікувальні (з прямою каузативністю) та 

неімплікувальні (з непрямою каузативністю) конструкції з каузативним 

оператором faire. 

Представимо схематично типи синонімічних каузативних структур: 

 

Каузативні синонімічні конструкції з прямою та непрямою каузативністю 

       одинарна референціація                                      подвійна референціація 

 

ППВ із СOD    ППВ із COI ППВ із неактивним СО                                   

                                                                     ППВ з активним  ППВ із неактивним 

   суб’єкт     об’єкт   суб’єкт                                   агенсом                 агенсом 

(IС) (НІС) (ІС) (НІС)   (ІС)                                     інфінітива             інфінітива 

 

Рис. 4.1 Типи каузативних синонімічних структур з одинарною та 

подвійною референціацією 
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ІС – імплікувальна структура, НІС – неімплікувальна структура. 

Компресовані імплікувальні та неімплікувальні каузативні конструкції 

з одинарною референціацією перших двох типів (ППВ із COD та ППВ із COI) 

актуалізуються письменниками з метою уникнути перевантаження 

контактного ко(н)тексту суб’юнктивною складнопідрядною структурою. 

В імплікувальних ППВ із COD-H агентивний суб’єкт у позиції підмета 

каузативного оператора-присудка faire примушує вираженого чи 

невираженого референтно детермінованого / недетермінованого у пре- або 

посттексті COD H чи NH виконати якусь дію або змінити поведінку чи 

ставлення до певної ситуації реального світу:  

(243) Ils auraient pu faire trimer Auguste dans leur propriété (M. Boudard, 

ME, 19). 

У поданому каузативному ППВ-преференціальній опції з прямою 

каузативністю та зі стрижневою структурою ils auraient pu faire qu’Auguste 

trimât dans leur propriété постпозитивному COD нав’язується певна дія 

(напружено працювати) агентивним H (ils) у такому ко(н)тексті:  

Ils auraient pu faire trimer Auguste (Ils auraient pu faire qu’Auguste trimât) 

dans leur propriété. Nib… Je crois que ça venait de ses détestables relations avec 

le curé, je vous dirai plus loi. 

(244) C’est vulgaire et ça peut faire perdre beaucoup d’argent de nos jours 

(А. Gavalda, JVQQAQP, 31). 

У ППВ (244) невиражений COD становить H (істоту) із «довільною 

референцією» [485, с. 202], тобто навіть у широкому ко(н)тексті інтерпретація 

референта може бути вільною (les hommes, les patrons, les riches тощо):  

Lundi, il demandera à sa secrétaire d’appeler Salomon. Il pense un instant aux 

seins de sa secrétaire, très petits. Il n’a jamais couché avec ses secrétaires. C’est 

vulgaire et ça peut faire perdre beaucoup d’argent de nos jours. De toute façon, 

il ne trompe plus sa femme depuis qu’ils se sont amusés un jour, avec Antoine Say, 

à calculer leurs pensions alimentaires respectives pendant une partie de golf.  
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Отже, у такому разі йдеться про авторську мовну гру другого типу, тобто 

ускладнення адресатові інтерпретації референтів шляхом «недостатності 

вираження» згідно з певною стратегією письменника, що призводить до 

провалу «альтернативного» лінгвістичного експерименту. 

В обох наведених дискурсивних фрагментах наявні складні 

поліпредикативні конструкції, що пояснює комунікативну інтенцію автора 

синтаксично спростити аналізовані ППВ.  

Неімплікувальні каузативні мовленнєві інновації поділяємо на 

пасивізовані структури з подвійною функцією предиката faire (каузативний 

оператор + пасивізатор) з активним вираженим у контактному ко(н)тексті та 

з неактивним референтно детермінованим / недетермінованим у дистантному 

ко(н)тексті COD-об’єктом дії, де суб’єкт дії H або NH дієслова faire становить 

чинник, що сприяє зміні стану предмета або ситуації, події, на які ця дія 

спрямована:  

(245) Il ne retourna pas au studio et fit écrire par Amélie au directeur 

de la station pour expliquer dans quel état il se trouvait (M. Tournier, CB, 64). 

(246) Saganne fit creuser des tombes (L. Gardel, FS, 148). 

У пасивізованому матричному висловленні ППВ (245) із непрямою 

каузативністю та з поліпредикативним деномінативним центром et fit 

qu’Amélie écrivît au directeur de la station певна ситуація змінюється 

в результаті впливу референтно визначеного в інтрафрастичному ко(н)тексті 

суб’єкта дії інфінітива (Amélie). При цьому СОD-об’єкт дії залишається 

неексплікованим навіть у широкому ко(н)тексті, але приблизно виводиться 

читачем із контактного ко(н)тексту (лист), що пояснює комунікативний намір 

письменника уникнути семантичної і структурної інтра- та інтерфрастичної 

надлишковості актуалізованої преференціальної опції; водночас 

в аналізованому дискурсивному фрагменті не детермінується актант 

інфінітива, отже, його експлікація у ППВ (245) видається необхідною для 

правильної інтерпретації подій: 
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Cependant le suicide de Flavie suffisait à justifier une dépression nerveuse 

et trois semaines de repos.  

Іl ne retourna pas au studio et fit écrire par Amélie (et fit qu’Amélie écrivît) au 

directeur de la station pour expliquer dans quel état il se trouvait. Puis il attendit la 

réponse qui arriva le surlendemain et qui était aussi positive qu’il l’avait souhaitée. 

Compte tenu des incidents, on lui accordait bien volontiers le repos qu’il souhaitait. 

Приклад (246) являє собою неімплікувальне пасивізоване каузативне 

висловлення з невираженим агенсом, що експлікується в дистантному 

ко(н)тексті (представники племені Шаамба):  

Saganne fit creuser (Saganne fit qu’on (les Chaambas) creusât) des tombes. 

Quand les compagnons de Takarit furent ensevelis, il leur fit rendre des honneurs. 

Les Chaambas, qui trouvaient que c’était prendre beaucoup de peine pour quelques 

dissidents, ne grommelèrent pas [...] 

Як видно з ко(н)тексту, актуалізація компресованих структур, зокрема 

каузативних, не тільки синтаксично розвантажує ко(н)текст, але є однією 

з особливостей ідіостилю Л. Гарделя. 

Каузативні конструкції із СOI завжди становлять імплікувальні ППВ із 

вираженим, референтно детермінованим додатком-Н або NН предиката faire, 

який повинен виконати певну дію, експліковану у вигляді COD інфінітива:  

(247) Le recul lui avait d’ailleurs fait gagner un bon mètre sur le verglas 

(D. Pennac, FC, 16). 

У наведеному контамінованому каузативному ППВ із денотативним 

ядром le recul avait d’ailleurs fait qu’elle gagnât un bon mètre sur le verglas 

суб’єкт дії NH (le recul) вимушує детермінованого актанта дієслова faire, 

вираженого займенником lui, здійснити дію, яка спричиняє бажаний результат, 

що підтверджується наявністю в інтрафрастичному ко(н)тексті прислівника 

d’ailleurs (проте). Структурно надлишкова первинна пропозиція видається 

ко(н)текстуально непертинентною, оскільки в претексті автором 

актуалізується складна суб’юнктивна структура: 
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Avant que le premier pétale en fût retombé, la vieille avait remisé son arme 

dans son cabas et reprenait sa route. Le recul lui avait d’ailleurs fait gagner 

(Le recul avait d’ailleurs fait qu’elle gagnât) un bon mètre sur le verglas. 

Рефлексивно-каузативні ППВ із подвійною роллю дієслова faire 

(каузативний оператор та пасивізатор) становлять пасивізовані IC з активним 

та неактивним суб’єктом дії інфінітива. У другому типі ППВ із подвійною 

референціацією неактивний актант або експлікується в дистантному 

ко(н)тексті або характеризується «довільною референцією»: 

(248) Ils se sont fait surprendre par un soldat de garde, alors qu’ils fouillaient 

la paille, derrière l’orgue où se trouve une grille (M. Levy, EL, 95). 

(249) Ils se firent ouvrir une petite porte sur le seuil de laquelle veillait 

un huissier en habit noir dont le col s’ornait d’une chaînette d’argent (G. Leroux, 

HDL, 174). 

(250) Ils se firent servir une légère collation (J.-L. Curtis, ÉN, 216). 

Стрижнева структура синонімічного матричного висловлення першого 

ППВ із активним детермінованим актантом H ils ont fait qu’un soldat de garde 

les surprît непертинентна в перевантаженому поліпредикативними 

конструкціями ко(н)тексті. Письменник експлікує інфінітивний суб’єкт дії, 

який не реактуалізується в дискурсивному фрагменті, згідно з комунікативною 

інтенцією полегшити адресатові інтерпретацію інформації:   

Aujourd’hui, trois résistants, que nous avons rencontrés ici, ont tenté 

de s’évader. Ils se sont fait surprendre par un soldat de garde (Ils ont fait qu’un 

soldat de garde les surprît), alors qu’ils fouillaient la paille […] Quesnel et Damien, 

qui fête aujourd’hui ses vingt ans, ont réussi à filer à temps.  

В ініціальному матричному висловленні прикладу (249) імплікується 

детермінований у контактному ко(н)тексті (у підрядній частині ППВ) агенс 

(un huissier), отже, первинна структура каузативної конструкції є такою: 

ils firent qu’un huissier leur ouvrît une petite porte. Автор уникає введення 
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еквівалентного референта у висловлення, оскільки в контактному 

і дистантному ко(н)текстах спостерігається його потрійна реактуалізація:  

Arnoldson dit quelques mots à l’huissier en lui montrant du doigt Lawrence, 

debout dans une loge. 

– Entendu, monsieur, fit l’huissier. Cette porte est condamnée. 

Остання пасивізована структура є елементом авторської мовної гри 

другого типу, що унеможливлює правильну зворотну реконструкцію 

віртуального мікрополя денотативного ядра, тобто спричиняє провал 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту, тому що навіть у широкому 

ко(н)тексті відсутня експлікація інтрафрастично невираженого агенса:  

Elle admira la gravure ; [...] se contenta de sourire quand on lui révéla 

comment cette œuvrette avait été acquise. Ils se firent servir une légère collation. 

Johannès lui dit qu’il s’était attendu à une réaction plus sévère chez elle.  

Серед контамінованих ППВ із СС у дисертаційній роботі виділяємо також 

конструкції з предикатами перцепції із COD на зразок P перцепції + СOD + Inf 

та ППВ із «контролювальним дієсловом» [505, с. 219; 519, с. 23], побудовані за 

моделлю Р + COI + (D) + Inf.  

Більшість французьких лінгвістів наголошують на подвійній 

комплементарності перцептивних ППВ. Так, Ж. Гард-Тамін визначає 

перцептивні структури-ППВ як «дієслова з двома прямими додатками, де 

суб’єкт дії та інфінітив становлять додатки дієслова-оператора, що не мають 

між собою настільки вузького зв’язку, який існує між присудком і підметом» 

[421, с. 59]. Ж. Хіггінботам зазначає, що «оскільки підмет інфінітива отримує 

відмінок дієслова перцепції та клітизується на нього, доцільно вважати, що він 

керується цим дієсловом» [443, с. 162]. Ж. Mуаньє говорить про дискурсивне 

зближення двох «режимів» одного дієслова, які є синтаксично незалежними: 

один номінальний, другий – квазіномінальний [482, с. 127]. К. Mюллер 

пропонує аналізувати перцептивні структури як один із випадків «актантного 

нарощування»: «актантна позиція, до якої входить предикат-інфінітив, 
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роздвоюється, при цьому інфінітив (і його додатки), з одного боку, і перший 

актант предиката в інфінітиві, з іншого боку, входять до нової актантної 

послідовності. Інтеграція до тієї ж самої позиції фінітного дієслова спричиняє 

усунення одного з додатків» [488, с. 397–398]. Отже, актантне нарощування 

становить окремий випадок подвійної комплементарності, оскільки вона 

є прямою та не існує незалежно від інфінітива. 

Деякі французькі лінгвісти вважають, що каузативні і перцептивні 

конструкції мають однакові ознаки у функціональному плані, отже, доцільно 

визначити перцептивні ППВ і перцептивні складові частини ППВ як «підклас 

каузативних конструкцій» [366, с. 138]. 

Н. Рюве наголошує на наявності континууму між суб’єктивемами із 

перцептивним і контролювальним предикатами, тому що в таких конструкціях 

суб’єкт дії має «неагентивний характер» [519, с. 24], а об’єкт є актантним 

суб’єктом. При цьому основну різницю між аналізованими типами 

мовленнєвих інновацій С. Поллар та І. Саг убачають у тому, що 

в перцептивних структурах ідентифікація актантного суб’єкта здійснюється 

через повний розподіл семантики між дієсловом перцепції 

й інфінітивом-аргументом із «синтаксичним дефіцитом»; натомість 

у синонімічних побудовах із контролювальним предикатом суб’єкт-актант 

ідентифікується шляхом «співуказівки» двох предикатів [505, с. 220]. 

Перцептивні ППВ та синонімічні частини ППВ характеризуються селективною 

валентністю через те, що предикати фізичної та почуттєвої перцепції voir, 

regarder, entendre, sentir тощо сполучаються з обмеженою кількістю 

інфінітивних аргументів; ППВ та частини ППВ із контролювальними 

предикатами на зразок dire de, écrire de, interdire de, recommander de, permettre 

de тощо становлять полівалентні синонімічні мовленнєві інновації. 

У досліджуваних типах ППВ із СС спостерігається «прозорість» 

[431, с. 61; 456, с. 8], або семантичний дефіцит перцептивного 

та контролювального дієслів і синтаксичний дефіцит контролювального 
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дієслова. Отже, семантико-синтаксичні відношення між складниками 

синонімічних конструкцій з активним та неактивним актантом інфінітива із 

перцептивними і контролювальними особовими дієсловами мають такий 

вигляд: 1) P перцепції (семантичний дефіцит) + анте-, інтер- або 

постпозитивний чи імпліцитний СОD-H або NH  + Inf pr / p 

(семантико-синтаксичний дефіцит); 2) P перцепції (семантичний дефіцит) + Inf 

pr / p (семантико-синтаксичний дефіцит); 3) контролювальний P 

(семантико-синтаксичний дефіцит) + анте- або інтерпозитивний чи 

імпліцитний COI-Н + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит); 

4) контролювальний P (семантико-синтаксичний дефіцит) + Inf 

(семантико-синтаксичний дефіцит). 

Серед аналізованих перцептивних синонімічних конструкцій виділяємо 

ППВ і частини ППВ із предикатами фізичної або почуттєвої перцепції 

з активним та неактивним суб’єктом дії інфінітива: 

(251) Je le méprisais d’être aussi indulgent (A. Maurois, C, 140).  

(252) Je vois vos cheveux pousser, vos ongles s’allonger, vos rides se creuser 

(G. Giraudoux, A 38, 53). 

(253) J’entends grincer une carriole sur la route de Sacley (G. Duhamel, 

DB, 113). 

(254) On entendait courir dans les couloirs (H. Troyat, M, 241). 

ППВ (251) із предикатом почуттєвої перцепції (mépriser) та активним 

препозитивним референтно детермінованим актантним суб’єктом-Н 

(le) становить скорочену синонімічну мовленнєву реалізацію 

поліпредикативного денотативного ядра із суб’юнктивом у підрядній частині 

je méprisais qu’il fût aussi indulgent. Контамінована синонімічна структура (252) 

з інтерпозитивними активними референтно детермінованими інфінітивними 

актантами-NH представляє в мовленні первинну складнопідрядну пропозицію 

з кількома з’ясувальними підрядними je vois que vos cheveux poussent, que vos 

ongles s’allongent, que vos rides se creusent. У синонімічній поліпредикативній 
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мовленнєвій інновації (253) з деномінативним центром j’entends qu’une carriole 

grince sur la route de Sacley суб’єкт дії-NН перебуває в постпозиції щодо 

інфінітива. У прикладі (254) із денотативним ядром on entendait qu’on 

(les soldats) courait dans les couloirs імпліковано інфінітивний актант-Н (on), 

що детермінується в посттексті:  

On entendait (qu’on (les soldats) courait) courir dans les couloirs. En 

s’approchant de la fenêtre, Armand vit des soldats qui entassaient des ballots [...]. 

Письменники використовують проаналізовані ППВ із метою запобігання 

синтаксичного (поліпредикативні індикативні та суб’юнктивні структури) та 

семантичного ускладнення ко(н)тексту. В останньому випадку автор уникає 

подвійного введення займенникового анафора on, що маркує різних 

референтів. При цьому предикати перцепції характеризуються семантичним 

дефіцитом, а інфінітиви-додатки – семантико-синтаксичним дефіцитом:  

Je méprisais. Je vois. On entendait – структурно можливі, але семантично 

неповноцінні конструкції (окрім структури з полісемічним предикатом voir, 

що може виступати лексичним синонімом до дієслова comprendre). 

D’être aussi indulgent. Vos cheveux pousser, vos ongles s’allonger, vos rides 

se creuser. Courir dans les couloirs – дефіцитні в семантико-синтаксичному 

плані структури, що можуть функціонувати в мовленні як парцеляти. 

У синонімічних ППВ або частинах ППВ із контролювальними 

предикатами імплікується або експлікується інфінітивний актант-H: 

(255) Ton ami t’a dit de la fermer et tu obéis (F. Vargas, PVERT, 350). 

(256) Émile propose de lui faire un signe depuis la fenêtre, mais ce n’est pas 

sans risque (M. Levy, EL, 31). 

У прикладі (255) з антепозитивним активним референтно детермінованим 

актантом (te) інфінітивна частина вводиться контролювальним 

предикатом-ініціатором dire. Стрижнева структура досліджуваної 

контамінованої частини складносурядного ППВ має такий вигляд: ton ami a dit 

que tu la fermâsses. У контамінованому сурядному висловленні прикладу (256) 
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iз первинною пропозицією Émile propose que Jacques lui fasse un signe depuis 

la fenêtre імплікується інфінітивний актант-Н, детермінований у претексті:  

Jacques est perplexe. Émile propose (que Jacques lui fasse) de lui faire 

un signe depuis la fenêtre, mais ce n’est pas sans risque. 

Аналізовані адекватні структури також актуалізуються авторами для 

запобігання додаткового перевантаження складних сполучникових ППВ 

підрядними суб’юнктивними висловленнями та реактуалізації 

ко(н)текстуалізованих референтів (для прикладу 255). 

У ППВ із контролювальними дієсловами спостерігається 

семантико-синтаксичний дефіцит обох предикативних частин:  

Ton ami t’a dit. Émile propose. De la fermer. De lui faire un signe depuis 

la fenêtre – синтаксично та семантично неповноцінні структури, що можуть 

становити компоненти парцельованих конструкцій.  

Серед синонімічних контамінованих ППВ або частин ППВ виділяємо 

також імперсональні структури з деміактивним референтно недетермінованим 

суб’єктом дії-підметом (il), із референтно детермінованим у контактному 

ко(н)тексті деміактивним актантом-підметом (ce) та з активним референтно 

детермінованим або неактивним агенсом-COI, побудовані за такими моделями: 

а) іl + безособовий P (семантико-синтаксичний дефіцит) + активний 

антепозитивний або постпозитивний чи неактивний COІ (+ D) + Inf pr / p 

(семантико-синтаксичний дефіцит) + анте- або постпозитивний СOD; б) іl + 

активний антепозитивний або постпозитивний чи неактивний COІ + P 

копула + ад’єктивний елемент (семантико-синтаксичний дефіцит) + D + Inf pr 

(семантико-синтаксичний дефіцит); в) с’est + ад’єктивний елемент 

(семантичний дефіцит) + активний або неактивний постпозитивний COI + D +  

Inf pr (семантико-синтаксичний дефіцит) + анте- або постпозитивний СOD; 

г) c’est + CP (семантичний дефіцит) + D (à) + Inf pr (семантико- синтаксичний 

дефіцит); ґ) Р + СOD (семантичний дефіцит) + D (à) + Inf pr 

(семантико-синтаксичний дефіцит); д) специфічні конструкції з кількісною 
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рівнокомпонентністю: с’est + номінальний елемент (семантичний дефіцит) + D 

(à) + Inf pr (семантико-синтаксичний дефіцит); avoir + СOD 

(семантико-синтаксичний дефіцит) + D (à) + Inf pr (семантико-синтаксичний 

дефіцит) і розширені ППВ: с’est (семантико-синтаксичний дефіцит) + Inf pr 

(семантико-синтаксичний дефіцит). 

ППВ, побудовані за першою структурною моделлю, поділяються на 

зворотні структури (наприклад, ППВ із предикатом suffire), що 

реконструюються в особові висловлення, та незворотні, або абсолютні, 

структури, які не піддаються перетворенню у висловлення з активним 

референтно детермінованим суб’єктом дії-підметом (наприклад, ППВ із 

предикатом falloir). Щодо ад’єктивно-предикативних імперсональних ППВ, 

такі конструкції завжди становлять незворотні мовленнєві інновації. 

Проаналізуємо зворотні та незворотні синонімічні ППВ і частини ППВ:  

(257) Il faut l’éliminer (В. Simonay, EV, 107). 

(258) Il me suffit d’avoir vu ce cadavre (G. de Villiers, HC, 245). 

(259) Il nous est possible d’organiser la chasse au gibier dangereux, comme 

les lions, léopards, rhinocéros, hippopotames, éléphants et, bien entendu, le buffle 

du Cap, expliquait-il (H. Sender, SDN, 385). 

(260) Elle me promettait que je retournerais bientôt à la Dezonnière, que 

c’était important de connaître la capitale de la France (M. Boudard, ME, 38). 

Імперсональні дієслова-складники контамінованих конструкцій, що 

вживаються тільки в третій особі однини типу il faut, il vaut mieux тощо, 

визначаються лінгвістами як уніперсональні [546, с. 255]. У прикладі 

синонімічного ППВ (257) з імовірною стрижневою структурою il faut que nous 

l’éliminions спостерігається імплікація суб’єкта дії-COI, який екстеріоризується 

в претексті. Ідеться про плем’я або окремих представників племені, які 

знищать небезпечного ворога:  

Cette fille apportera le malheur sur la tribu. [...] C’est par elle que viendront 

tous les malheurs de notre tribu. Il faut l’éliminer (Il faut que nous l’éliminions).  
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Як бачимо, автор скорочує аналізоване ППВ із метою запобігти 

інтрафрастичного синтаксичного ускладнення підрядним суб’юнктивним 

висловленням та «врівноважити» ко(н)текст, у якому вже наявне ППВ, 

розширене презентативом c’est…que. 

У прикладі (258) зі зворотним імперсональним предикатом (il suffit) 

актант-СOI експлікується в контактному ко(н)тексті у вигляді 

прономінального референта (me). Деномінативний центр аналізованого 

синонімічного ППВ-однобазового трансформу такий: il suffit que j’eusse vu 

ce cadavre. Шляхом контамінації автор уникає реактуалізації вже введеного 

в претекст референта:  

Je les aurais sacrifiés pour un vivant, pas pour un mort. Il me suffit d’avoir vu 

(Il suffit que j’eusse vu) ce cadavre.   

Ад’єктивно-вербальна синонімічна частина безсполучникового ППВ (259) 

з деміактивним референтно невизначеним актантом (il), первинна структура 

якої має такий вигляд: il est possible que nous organisions la chasse au gibier 

dangereux..., також містить експлікований референтно детермінований 

прономінальний актант-COI (nous). У таких атрибутивних вербальних 

конструкціях ад’єктивні компоненти «виражають судження стосовно фактів 

(або епістемологічне судження)» [514, с. 493]. Контамінація аналізованого 

ППВ пояснюється, по-перше, синтаксичною складністю посттексту, по-друге, 

особливостями ідіостилю авторки, яка актуалізує моно- та поліпредикативні 

контаміновані структури різних типів:  

« Il nous est possible d’organiser (Il est possible que nous organisions) 

la chasse au gibier dangereux, comme les lions, léopards, rhinocéros, 

hippopotames, éléphants et, bien entendu, le buffle du Cap, expliquait-il. Nous 

sommes très fiers de pouvoir dire que nous comptons parmi nous John Smith qui 

fait partie des rares personnes à avoir réussi à chasser les cinq espèces du big five 

en cinq jours avec cinq balles ! »  

Au souvenir de ces mots, Rachel sentit la colère l’envahir.  
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В останньому ППВ екзистенційний зворот c’est, що складається 

з деміактивного визначеного в контактному ко(н)тексті підмета та 

предиката-копули, виконує «не тільки вказівну функцію, але й презентативну. 

Його вживають для того, щоб наполягти на констатації, яку він уводить» 

[527, с. 24]. Суб’єкт дії-COI досліджуваної фінальної синонімічної структури зі 

стрижневою пропозицією c’était important que je connusse la capitale de la 

France імплікується письменником, оскільки повторення вже введеного 

в матричне та підрядне з’ясувальне висловлення референта (je) є семантично 

та структурно надлишковим у контактному ко(н)тексті:  

Elle me promettait que je retournerais bientôt à la Dezonnière, que c’était 

important de connaître (que je connusse) la capitale de la France. 

У контамінованих ППВ або частинах ППВ, побудованих за моделлю 

c’est + Cp + D (à) + Inf pr, екзистенційний зворот із деміактивним, 

детермінованим у контактному ко(н)тексті референтом (се) виконує 

презентативно-вказівну ко(н)текстуальну функцію. Такі мовленнєві інновації, 

що імплікують суб’єкт дії інфінітивного компонента з суб’єктно-предикатним 

контролем інфінітива та предикатно-інфінітивним контролем Cр, набувають 

експлікативного семантичного значення: 

(261) C’est une route à élire dans un pays de toutes parts inconnu où chacun 

fait sa découverte (A. Gide, NT, 220). 

У поданій контамінованій синонімічній частині складнопідрядного ППВ 

імплікується недетермінований у пре- та посттекстах активний суб’єкт дії (on) 

(що виводиться слухачем / читачем асоціативно або детермінується в іншому 

претекстуальному дискурсивному фрагменті), наявний у первинній 

поліпредикативній пропозиції c’est une route qu’on élit, зворотно 

реконструйованій адресатом завдяки ко(н)тексту, в якому спостерігається 

реактуалізація актанта, що пояснює вибір автором конденсованої структури:  
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L’incertitude de nos voies tourmenta toute la vie. [...] Tout choix est effrayant, 

quand on y songe […] C’est une route à élire (qu’on élit) dans un pays de toutes 

parts inconnu où chacun fait sa découverte. 

Специфічні кількісно рівнокомпонентні інфінітивні звороти (c’est + Cр + 

D (à) + Inf pr та avoir + СOD + D (à) + Inf pr) характеризуються подвійним 

контролем: суб’єктно-предикатним контролем інфінітива та 

предикатно-інфінітивним контролем додатка з експлікацією актанта Inf: 

(262) C’était parfaitement le genre de garçon à inspirer des sentiments 

maternels à une femme de son âge (F. Sagan, AVB, 20). 

Наявність у висловленні активного референтно визначеного актантa 

інфінітива (le genre de garçon (тип молодого чоловіка)) дозволяє зворотно 

реконструювати первинну кількісно рівнокомпонентну пропозицію 

з експлікативним семантичним значенням c’était parfaitement le genre de garçon 

qui inspіrait… . Контамінація аналізованого однобазового трансформу 

зумовлена претекстом, перевантаженим складними поліпредикативними 

структурами, та наміром письменниці запобігти реактуалізації 

прономінального компонента qui шляхом його субституції скороченим на 

лексичному рівні прийменником à: Il avait des poignets d’adolescent, trop 

maigres, qui sortaient comiquement d’une veste de gros tweed. « On ne s’habille 

pas comme un trappeur avec ce genre de physique », pensa-t-elle, et elle eut 

une seconde l’envie de s’en occuper. C’était parfaitement le genre de garçon 

à inspirer (qui inspirait) des sentiments maternels à une femme de son âge. 

(263) Lizbeth a une voix à couper le souffle (F. Vargas, CVRT, 101). 

ФСМ СС прикладу (263) з експлікативним семантичним значенням 

містить денотативне ядро a une voix qui coupe le souffle і однобазовий 

трансформ (адекватну структуру) a une voix à couper le souffle. У дистантному 

ко(н)тексті спостерігається еліптичне звуження актуалізованих структур, 

що становлять репліки учасників діалогічної інтеракції: 
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– Elle chante, répéta Decambrais, elle se produit. Dans un cabaret. Lizbeth 

a une voix à couper (qui coupe) le souffle.  

– Depuis quand, bon sang ? 

У такому разі автор зберігає особливості розмовного мовлення, також 

компресуючи аналізоване висловлення на лексичному рівні (qui → à), що 

пояснює неможливість реалізації стрижневої поліпредикативної пропозиції. 

Контаміновані конструкції, побудовані за моделлю с’est + Іnf, 

представляють особливий інтерес для дослідження, оскільки вони становлять 

однобазові розширені трансформи первинних синтагм: 

(264) C’était décider qu’Élisabeth et Paul coucheraient dans la chambre, 

Gérard dans la salle de bain (J. Cocteau, ET, 66). 

У поданому прикладі з деміактивним суб’єктом дії (се) спостерігається 

розширення деномінативного центру-предикативної синтагми on décidait 

(темпоральний план та референтна співвіденесеність якої детермінуються 

в ко(н)тексті) з так званим стилістичним імперфектом, що функціонально 

наближається до складного або простого минулого часів (on décidait = on 

décida, on a décidé). Аналізована синонімічна частина ППВ характеризується 

темпоральним семантичним значенням, що виводиться з претексту: (D’abord) 

On proposa d’y coucher Paul et Gérard et de dresser un lit pour Élisabeth dans 

la salle de bain communicante. (À la fin) C’était décider (On décidait) qu’Élisabeth 

et Paul coucheraient dans la chambre, Gérard dans la salle de bain. 

Ко(н)текстуальна пертинентність обраної структури пояснюється 

ідіостилем Ж. Кокто, який, з одного боку, імплікує вже екстеріоризований 

у претексті референт (on); з іншого боку, акцентує фінальну стадію 

послідовності подій презентативно-вказівним зворотом. 

Контаміновані структури c’est + dire становлять побудови з ЛСС, тому що 

інфінітив таких конструкцій є контекстуальним синонімом різних особових 

предикатів залежно від контактного (або дистантного) ко(н)текстів: 
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(265) Elle ne pleure toujours pas, c’est dire sa force de caractère (J. Noly, 

MO, 114). 

Розширена контамінована конструкція c’est dire наведеного ППВ 

становить лексико-синтаксичний синонім приблизно такого синтагматичного 

денотативного ядра: cela / ça signale / prouve. Таким чином, дієслово 

в інфінітиві dire становить контекстуальний синонім фінітних предикатів 

prouver або signaler, тоді як екзистенційний зворот c’est – ко(н)текстуальий 

синонім вказівного займенника cela / ça. Такі лексичні та структурні зміни 

в межах первинної синтагми презентують окремий випадок ЛСС (подвійна 

лексична синонімія + синтаксична синонімія).  

Викладені вище висновки стосовно контаміновано-розширених ППВ або 

частин ППВ було зроблено після консультації з доктором філологічних наук, 

викладачем французької літератури в університеті Сержі-Понтуаз К. Майо 

з питання перифразування таких специфічних конструкцій.  

Зазначимо, що ППВ із деміактивним актантом il та предикатом avoir 

характеризуються семантико-синтаксичним дефіцитом особової та 

інфінітивної структур (Il me siffit. Il faut. Il est possible. A une voix. L’éliminer. 

D’avoir vu ce cadavre. D’organiser la chasse au gibier... À couper le souffle.); 

синонімічні конструкції c’est – семантичним дефіцитом особової структури та 

семантико-синтаксичним дефіцитом інфінітивного звороту (C’est important. 

C’est une route. C’était parfaitement le genre de garçon. De connaître la capitale 

de la France. À élire. À inspirer des sentiments maternels à une femme de son âge), 

окрім специфічних розширено-контамінованих структур із 

семантико-синтаксичним дефіцитом обох частин ППВ: C’était décider. 

Qu’Élisabeth et Paul coucheraient dans la chambre, Gérard dans la salle de bain. 

У специфічних контамінованих ППВ або частинах ППВ на зразок P + 

COD + D (à) + Inf спостерігається подвійний контроль: суб’єктно-предикатний 

контроль інфінітива та предикатно-інфінітивний контроль COD з імплікацією 

суб’єкта дії інфінітивного звороту:  
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(266) Ils nous livraient des Juifs et des Tsiganes à exécuter (J. Littell, B, 48). 

Il nous livraient des Juifs et des Tsiganes – семантичний дефіцит; 

À exécuter – семантико-синтаксичний дефіцит. 

У цитованому синонімічному ППВ з експлікативним семантичним 

значенням суб’єкт дії інфінітива (nous) актуалізується в контактному 

ко(н)тексті у вигляді COI. Таким чином, комунікативний намір автора полягає 

в уникненні подвійного ускладнення поліпредикативної структури (підрядним 

з’ясувальним висловленням та реактуалізацією вже детермінованого 

референта). Саме цей факт пояснює непертинентність денотативного ядра 

ils nous livraient des Juifs et des Tsiganes que nous exécutions.  

Отже, проведений аналіз контамінованих ППВ і частин ППВ дозволяє 

зробити висновок, що синонімічні звужені розширені та кількісно 

рівнокомпонентні структури з одинарною та подвійною референціацією, що 

функціонують на рівні ППВ, становлять функціонально транспоновані 

однобазові трансформи (окрім розширених структур типу c’est + 

Inf-ко(н)текстуально адекватних реалізацій віртуальних синтагм) стрижневих 

різносуб’єктних поліпредикативних пропозицій у межах ФСМ СС 

з експлікацією або імплікацією COD або COI-актантів інфінітива. 

 

4.2 Моносинонімічні підрядні частини умовних і темпоральних 

безсполучникових поліпредикативних висловлень 

 

У пропонованому дослідженні безсполучникові умовні ППВ 

визначаються як складнопідрядні висловлення із СС на рівні підрядної 

частини. Синонімічні підрядні висловлення становлять детермінантні 

преференціальні опції- одно- та двобазові трансформи двох типів стрижневих 

пропозицій: si + S + P або même si + S + P, актуалізовані у вигляді мовленнєвих 

інновацій із СС зі збереженням або порушенням (для безсуб’єктних структур) 

мовного режиму інциденції. Предикативні частини таких ППВ семантично 
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не рівнозначні: підрядне висловлення виражає умову здійснення дії 

матричного висловлення, а матричне – пояснює дію підрядного висловлення 

як прямий наслідок певних причин, констатуючи певний факт.  

Кондиціонал (умовний спосіб) трактується в лінгвістиці як ірреальний 

спосіб, що використовується суб’єктом мовлення для позначення ситуацій або 

подій, які містять ірреальний компонент. У східноєвропейському мовознавстві 

відомі праці О. С. Мельничука, О. О. Шахматова, Н. С. Валгіної, Б. В. Лаврова 

та ін., присвячені проблемі умовності та умовних висловлень. О. С. Мельничук 

розглядає умовність як вияв того, що здійснення зображуваного в змісті 

висловлення стану речей мислиться мовцем як можливе, але зумовлене 

певними обставинами, які маркуються спеціальними підрядними умовними 

висловленнями, обставинами умови чи іншими членами простого 

висловлення, але можуть і зовсім не позначатися в цьому висловленні 

[213, c. 49]. На погляд О. О. Шахматова, умовність – це зв’язок між суб’єктом 

і предикатом, що мовець уявляє як передбачуваний, можливий (здійсненний) 

чи неможливий (нездійсненний) [340, с. 484]. У дослідженнях Н. С. Валгіної 

умовність визначається як указівка на умову, за якої могло чи може мати місце 

те, про що повідомляється у висловленні [48, с. 330].  

У більшості наукових праць умовність тлумачиться як частина ширшого 

класу відношень, об’єднаних у категорію зумовленості (каузальності). 

У висловленнях зі значенням зумовленості, тобто причинності в широкому 

розумінні, співвідносяться дві ситуації, одна з яких залежить від другої. 

Б. В. Лавров зазначає, що умовний період, або «два речення, пов’язаних 

інтонацією чи особливим сполучником, виражають думку, що, за уявленням 

суб’єкта мовлення, якесь явище А викликає чи викличе інше явище В як 

наслідок» [160, с. 5]. В. І. Подлеська також указує, що специфіка конструкцій, 

які слугують для передачі умовних відношень, полягає в тому, що значення 

обумовленості в них конкретизується як зв’язок двох компонентів – протазису 

(посилання, умови) й аподозису (наслідку), тобто такий зв’язок, при якому 
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ступінь реальності стану речей, позначений аподозисом, залежить від ступеня 

реальності стану справ, позначеного протазисом [260, с. 255]. 

У західноєвропейській лінгвістиці проблема умовності та висловлень 

у кондиціоналі підіймалася Ґ. Ґійомом, П. Імбсом, Б. Комрі, М. Рігелем та ін. 

Ґ. Ґійом визначав кондиціонал як «гіпотетичне майбутнє», що у французькій 

системі часів є симетричним імперфекту, тому що воно виявляє абсолютну 

ідентичність закінчень [435, с. 30]. Учений уважав за можливе ідентифікувати 

мотиваційні характеристики кондиціонала «на підставі обмеженого 

лінгвістичного оточення» і «виділити котекстуальні та / або контекстуальні 

константи, що можуть групуватися на основі широкого трансфрастичного та / 

або екстралінгвістичного дослідження» [433, с. 56]. П. Імбс також розглядав 

кондиціонал як «тип вербальної форми, значення якої уточнюється 

в контексті», підкреслюючи, що «ніяке правило не змогло б провести чіткі 

межі його вживання» [446, с. 79].  

Саме цей факт пояснює реалізацію в умовних структурах кондиціонала та 

суб’юнктива, тобто існування в мовленні «континууму гіпотетичності» 

[393, с. 78], розташованого на семантико-прагматичній шкалі, яка виражає 

різні ступені ймовірності реалізації гіпотези в умовних висловленнях.  

У системі гіпотетичних конструкцій кондиціонал позначає потенційну або 

ірреальну дію. На думку М. Рігеля, дві форми кондиціонала протиставляються 

хронологічно: кондиціонал теперішнього часу виражає потенційну дію 

в майбутньому або ірреальну дію в теперішньому часі залежно від ко(н)тексту; 

кондиціонал минулого часу виражає ірреальну дію в минулому [514, с. 557]. 

П. Імбс стверджує, що, з одного боку, ірреальне зорієнтоване на минуле, 

оскільки воно виражає факт, який не може бути реалізованим, зокрема стан 

справ, бажаний у минулому; з іншого боку, потенційне спрямовується на 

майбутнє через те, що його реалізація завжди залишається можливою в часі, 

який ще не існує в реальності, але тільки «уявляється» в розумі людини 

[446, c. 71]. 
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Н. П. Шабадей виділяє два типи висловлень із кондиціоналом: 

1) висловлення напівреальної (малоймовірної) умови, в яких присудок 

підрядного висловлення виражає малоймовірну дію й які належать до 

теперішнього та майбутнього часів; 2) висловлення нереальної умови, у яких  

підрядна частина виражає дію, що суперечить дійсності і є зовсім 

нездійсненною. Висловлення другого типу належать до минулого часу [339].  

У французькій лінгвістичній літературі розрізняються: 1) висловлення 

з кондиціоналом із субординативним зв’язком, в яких умовне підрядне 

висловлення вводиться конектором умовності si; 2) умовно-наслідкові або 

умовно-концесивні висловлення із зіставленням, або кореляцією [371, c. 28; 

383] (безсполучникові конструкції з кондиціоналом в обох частинах ППВ).  

У цьому дослідженні другий тип ППВ із кондиціоналом визначається як 

умовно-наслідкові та умовно-концесивно-наслідкові конструкції із СС на рівні 

підрядного висловлення, яке становить одно- або двобазовий 

трансформ-преференціальну опцію первинних пропозицій si + S + Р 

(із семантичним умовним значенням) та même si + S + P (із семантичним 

умовно-концесивним значенням). В усіх поліпредикативних мовленнєвих 

інноваціях у кондиціоналі з імплікацією конектора умовності si наслідкова та 

концесивна семи актуалізуються як периферійні в полі ко(н)текстуальних 

емерджентних значень. Отже, безсполучникові ППВ з умовними підрядними 

висловленнями є семантично нюансованими суб’єктивемами, що реалізуються 

автором згідно з певним прагматичним плануванням розповіді. 

Аналіз французьких художніх творів ХХ – початку ХХІ століть дозволяє 

виявити велику кількість умовних ППВ із СС, що містять другу форму 

кондиціонала минулого часу, яка становить вишуканий літературний варіант 

першої форми. У сучасній французькій мові плюсквамперфект суб’юнктива та 

друга форма кондиціонала визначаються як омоніми, враховуючи спільність 

їхнього походження [514, с. 555; 371, c. 11]. У лінгвістиці використовується 

термін «гіпотетичний суб’юнктив» для характеристики форм «il eût fait, été» 
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[492, c. 293], що являють собою найпоширеніші структури другої форми 

кондиціонала минулого часу. 

До ХVІІ століття суб’юнктив використовувався у французькій мові 

в гіпотетичних підрядних висловленнях, що вводилися сполучником si, 

де в сучасній мові переважно актуалізуються форми кондиціонала та 

індикатива. Така субституція способів зумовлена тим, що суб’юнктив виражає 

факт, який наявний тільки в думках, але не в реальності. М. Гревісс наголошує, 

що суб’юнктив указує на те, що мовець не бере на себе відповідальність за 

реальність факту, тобто процес не є фактом, який констатується, але становить 

необ’єктивний факт. Інакше кажучи, суб’юнктив не стверджує факт, він 

виражає почуття, що суб’єкт мовлення відчуває стосовно цього факту. Таким 

чином, суб’юнктив містить експліцитне або імпліцитне значення сумніву 

[430, с. 1265]. Ж. Ле Бідуа також уважає, що суб’юнктив становить особливий 

афективний спосіб, що виражає побажання, мету, сумнів [459, с. 538]. 

Дослідження корпусу прикладів із французької художньої прози ХХ – 

початку ХХІ століть дозволяє зробити висновок, що суб’юнктив зберігається 

в багатьох безсполучникових ППВ, синонімічні частини яких становлять 

трансформи первинних підрядних пропозицій із кондиціоналом. Отже, 

субституція інших способів суб’юнктивом є ко(н)текстуальним феноменом 

відповідно до комунікативної інтенції та ідіостильових характеристик автора. 

Така «неповна» субституція пояснюється функціональними особливостями 

суб’юнктива, який виражає «граматичне підпорядкування» [229, с. 64]. 

На думку Ф. Брюно, суб’юнктив є тільки «граматичною залежністю», оскільки 

його автоматично обирає мовець залежно від антецедента [384, с. 706], 

та «семантична сукупність вживань цього способу зосереджується 

у прототипних прямих і непрямих вираженнях сумніву» [549, с. 159]. 

Безсполучникові ППВ із суб’юнктивом визначено як інверсивні 

мовленнєві інновації із семантичним умовно-концесивно-наслідковим 
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значенням, синонімічні підрядні частини яких актуалізують первинні 

пропозиції, побудовані за моделлю même si + S + Р (умовність та поступка). 

Темпоральний план умовно-наслідкових та умовно-концесивно-

наслідкових ППВ є індикатором ступеня ймовірності реалізації гіпотези: 

актуалізація дієслів в індикативі в матричному та / або підрядному 

висловленнях указує на більшу ймовірність здійснення подій, описаних 

у ко(н)тексті; кондиціонал теперішнього часу та суб’юнктив імперфект 

позначають меншу ймовірність реалізації гіпотези; кондиціонал минулого часу 

є вказівником нереалізації гіпотези в минулому (нульова ймовірність). 

Представимо схематично структурно-семантичні типи умовних та 

умовно-концесивних синонімічних підрядних висловлень: 

 

                                             Стрижнева пропозиція 

                       Si + S + P                                   Même si + S + P 

 ко(н)текстуально адекватні структури  ко(н)текстуально адекватні структури 

                                                                     

                                                        підрядне висловлення  підрядне висловлення  

                                                         в кондиціоналі             в суб’юнктиві  

                                                         теперішнього або         імперфекті 

                                                          минулого часів                  

                                                   S + P                      P + S         P + S                     

підрядне висловлення  підрядне висловлення   

в кондиціоналі              в кондиціоналі              

теперішнього часу        минулого часу  

                               кондиціонал І          кондиціонал ІІ      

   S + P P + S PN  S + P  P + S PN    S + P  P + S PN     

                                                                             

Рис. 4.2 Структурно-семантичні типи умовних та умовно-концесивних 

синонімічних підрядних висловлень 
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До першого типу підрядних висловлень належать умовні однобазові 

перифрази первинної пропозиції, що будуються за моделлю S + P, синонімічні 

інверсивні (P + S) підрядні висловлення-двобазові трансформи денотативного 

ядра з невисоким ступенем реалізації гіпотези та еліптичні структури типу РN 

(заперечне дієслово в імперфекті індикатива) з більшою ймовірністю реалізації 

гіпотези. У ППВ із підрядною частиною досліджуваного типу умова завжди 

передує наслідку:  

(267) Elle dépenserait moins pour sa toilette, son mari serait moins ruiné 

(M. Tournier, CB, 93). 

(268) Cessé-je de le penser, il cesserait de l’être (A. Gide, NT, 215). 

(269) N’était le désordre d’esprit dans lequel je me trouvais, ces précautions 

de petit dur m’eussent semblé comiques (S. Japrisot, DAALEF, 169). 

Підрядна частина ППВ (267) є преференціальною опцією-однобазовою 

перифразою первинної умовної структури si elle dépensait moins pour sa toilettе. 

Письменник обирає семантично нюансовану, ко(н)текстуально пертинентну 

конструкцію із СС, оскільки, по-перше, він намагається зберегти особливості 

розмовного стилю мовлення, в якому переважають компресовані синонімічні 

побудови, по-друге, у творах М. Турньє рідко актуалізуються конструкції 

в кондиціоналі з конектором si, що, ймовірно, пов’язано з його ідіостильовими 

характеристиками, які виявляються, зокрема, у бажанні структурно 

урізноманітнити розповідь. ППВ із СС (268) являє собою специфічну 

умовно-наслідкову структуру, у якій предикат у кондиціоналі заміщується 

дієприкметником минулого часу (cesserais = cessé) в сполученні з особовим 

займенником першої особи однини (je). Монопредикативні конструкції з таким 

субститутом уже були предметом вивчення розділу 3 (див. 2, с. 267). Підрядні 

висловлення з дієприкметником минулого часу становлять двобазові 

трансформи-члени такого синонімічного ряду: si je cessais de le penser 

(стрижнева структура) → je cesserais de le penser (структура, 
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що наближається) →cesserais-je de le penser (подібна структура) → cessé-je 

de le penser (адекватна структура).  

Et, comme il advient que les vieillards perdent successivement cheveux et 

dents, vue, mémoire et enfin lа vie, mon Dieu perdit en vieillissant (ce n’est pas lui 

qui vieillissait, c’est moi) tous les attributs dont je l’avais revêtu naguère ; 

à commencer (ou à finir) par l’existence, ou, si l’on veut, par la réalité. 

(Si je cessais, Je cesserais, Cesserais-je) Cessé-je de le penser, il cesserait 

de l’être. 

Шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту встановлюємо, 

що непертинентність деномінативного центру пояснюється прагненням автора 

видалити «скупчення сполучникових слів» [144, с. 44], синтаксично 

розвантажити висловлення, тобто скоротити поліпредикативну конструкцію 

в ко(н)тексті, в якому вже наявна складна поліпредикативна структура 

з конекторами si, comme, et. Інверсивне ППВ із кондиціоналом містить 

периферійну сему питальності, тобто невпевненість у висловленій інформації, 

яку письменник намагається передати, та що унеможливлює актуалізацію 

неінверсивної побудови (структури, що наближається). У контактному 

ко(н)тексті подібної структури наявні два формально еквівалентні предикати 

(сesserais, cesserait). Таким чином, евфонічна непертинентність подібної 

пропозиції обумовлює актуалізацію аналізованої преференціальної опції. 

Умовнi конструкції типу PN із середнім ступенем імовірності реалізації 

гіпотези являють собою специфічні еліптичні побудови-однобазові 

трансформи з ініціально-медіальним еліпсисом, що розглядаються в дисертації 

як моносинонімічні, оскільки елімінація елементів здійснюється на рівні 

одного зі складників синонімічної структури, на відміну від полісинонімічних 

МПВ та ППВ, де супресія відбувається в різних синонімічних компонентах. 

Підрядна частина прикладу (269) є перифразою денотативного ядра si се n’était 

pas le désordre d’esprit dans lequel je me trouvais, скороченого автором із двох 

причин: а) синтаксичне спрощення в контактному та дистантному (який вже 
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містить ППВ) ко(н)текстах складної поліпредикативної структури: J’ai choisi 

la robe parce que, de toute évidence, il ne voulait pas être vu avec moi dans 

un vêtement que j’avais déjà porté au cours du voyage. N’était le désordre d’esprit 

dans lequel je me trouvais, ces précautions de petit dur m’eussent semblé comiques; 

б) фокалізація предикативного референта-копули, пор.:  

Si ce n’était pas le désordre... 

N’était le désordre... 

Отже, імплікація адвербіального компонента pas спричиняє зміну мовного 

режиму інциденції у висловленні (синтаксичне ядро ≠ семантичне ядро). 

Синонімічні підрядні висловлення умовно-наслідкових ППВ із 

кондиціоналом у минулому часі, тобто з нереалізованою гіпотезою, поділяємо 

на: а) неінверсивні й інверсивні синонімічні перифрази первинної підрядної 

пропозиції з першою формою кондиціонала; б) неінверсивні й інверсивні 

трансформи з предикативним компонентом у другій формі кондиціонала; 

в) еліптичні негативні структури третьої особи однини з плюсквамперфектом 

індикатива або другою формою кондиціонала:  

(270) Il désigna la foule d’un geste du menton : « On aurait pu vendre 

les places, on serait riches » (J. Littell, B, 51). 

(271) Aurait-il pu finir par y arriver, dans une certaine mesure, ç’aurait été 

alors plus gai (S. Beckett, IPFEAF, 16). 

(272) N’avait été ce bruit de sabots et de harnais derrière lui, Armand aurait 

pu croire qu’il était seul en promenade à travers un univers de paix (H. Troyat, 

M, 192). 

(273) C’eût été un matin, et un autre jour que samedi, il serait entré dans 

un HLM, il aurait trouvé une ménagère éreintée, il l’aurait interviewée pour 

Le Progrès de Lyon jusqu’au lit conjugal, elle aurait expliqué ensuite qu’elle avait 

perdu son porte-monnaie à l’Uniprix (S. Japrisot, DAALEF, 117–118). 
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(274) N’eût été la note sévère de doña Fraisette, on eût pu fort bien oublier 

que nous ne sommes pas dans ce monde uniquement pour nous amuser (P. Benoît, 

CU, 39).  

(275) Se fût-il trouvé à Venise, il aurait passé ses après-midi à parler chiffres 

et projets avec des hommes porteurs de riches serviettes de cuir... (Ch. Garnier, EB, 

158) 

Синонімічні підрядні висловлення ППВ (270) та (271) у кондиціоналі 

минулого часу становлять відповідно однобазовий трансформ 

деномінативного центру si on avait pu vendre les places та двобазовий 

трансформ-член такого синонімічного ряду: s’il avait pu finir par y arriver 

(стрижнева структура) → il aurait pu finir par y arriver (близька структура) → 

aurait-il pu finir par y arriver (ко(н)текстуально адекватна структура). 

Непертинентність обох денотативних ядер обумовлюється прагматичним 

плануванням розповіді письменником, що реалізується в актуалізації 

висловлень із периферійною семою наслідку, причому у ФСМ інверсивної 

підрядної частини ППВ (271) наявна друга периферійна сема питальності. 

Отже, згідно зі своєю комунікативною інтенцією виразити невпевненість 

у результаті дії актанта прикладу (271), автор «відкидає» близьку синонімічну 

структуру, обираючи інверсивне висловлення:  

Ce n’est pas le moment de parler de ses torts, mais il a eu tort peut-être 

de ne pas persister dans ses efforts pour percer l’obscurité. (S’il avait pu, Il aurait 

pu) Aurait-il pu finir par y arriver, dans une certaine mesure, ç’aurait été alors plus 

gai. Et tout pourra s’éclairer, d’un moment à l’autre, insensiblement d’abord 

et puis, comment dire, puis de plus en plus, jusqu’à ce que tout soit inondé de clarté, 

le chemin, le sol, les parois, la voûte, lui-même, tout cela inondé de lumière sans 

qu’il le sache. 

У претексті міститься алетичний прислівник peut-être, що виражає сумнів 

одного з персонажів у тому, чи варто було здійснювати певну дію, 
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підсилюючи інверсивну синонімічну побудову; посттекст є своєрідним 

висновком-відповіддю на поставлене запитання. 

Підрядні частини ППВ (272) та (274) з кондиціоналом минулого часу 

першої та другої форми становлять однобазові трансформи стрижневих 

структур si ce n’avait pas été ce bruit de sabots et de harnais derrière lui та si ce 

n’eût pas été la note sévère de doña Fraisette з ініціально-медіальною 

інтеріоризацією компонентів (si та pas) та зміною мовного режиму інциденції 

(фокалізацією предиката être в кондиціоналі минулого часу). Вибір 

аналізованих перифраз пояснюється комунікативним наміром акцентувати 

певні референти висловлення та ідіостилем аналізованих письменників.  

А.Труайя актуалізує в пре- і посттекстах еліптичні та контаміновані 

суб’єктивеми:  

L’air était frais, la route, sèche. Une belle journée d’automne. (Si ce n’avait 

pas été) N’avait été ce bruit de sabots et de harnais derrière lui, Armand aurait pu 

croire qu’il était seul en promenade à travers un univers de paix. Il avait, dans sa 

poche, la liste de quelques villages à visiter.  

П. Бенуа використовує у своїх творах переважно мовленнєві інновації 

з кондиціоналом минулого часу (on eût dit, qu’eussé-je fait тощо). 

Підрядні висловлення прикладів (273) та (275) являють собою відповідно 

умовні однобазовий (si ç’eût été un matin, et un autre jour que samedi (первинна 

структура) → c’eût été… (адекватна структура)) та двобазовий (s’il se fût 

trouvé... (стрижнева структура) → il se fût trouvé... (близька структура) → 

se fût-il trouvé... (адекватна структура)) трансформи з периферійними 

наслідковою (273) і наслідковою та питальною (невпевненість у висловленому 

припущенні) (275) семами. «Альтернативний» лінгвістичний експеримент 

дозволяє виявити ступінь ко(н)текстуальної пертинентності аналізованих 

функціональних домінант. С. Жапризо скорочує підрядну частину 

багатокомпонентного ППВ із метою полегшити адресатові інтерпретацію 

поданої інформації та уникнути реактуалізації структур у плюсквамперфекті 



384 

 

(si ç’avait été, elle avait perdu). К. Гарньє вводить інверсивну конструкцію 

в кондиціоналі другої форми, оскільки, з одного боку, авторка віддає перевагу 

саме таким структурам, з іншого боку, у претексті наявні питання протагоніста 

до самого себе, що пояснює вибір ППВ із семою питальності:  

Au sortir de Berlin, Munich eût dû m’apparaître plus attrayante encore. Mais 

que vis-je de Munich, ce matin-là. [...] N’avait-il pas toujours des rendez-vous 

d’affaires ? (S’il se fût trouvé, Il se fût trouvé) Se fût-il trouvé à Venise, il aurait 

passé ses après-midi à parler chiffres et projets avec des hommes porteurs de riches 

serviettes de cuir... 

Серед ППВ із СС із умовно-концесивно-наслідковими семантичними 

відношеннями, що мають типове семантичне значення «антинаслідку» 

[131, с. 13], у дисертаційній праці виділено структури: а) з інверсивним 

і неінверсивним підрядним висловленням у кондиціоналі теперішнього 

(із середнім ступенем імовірності реалізації гіпотези) або минулого 

(із нереалізованою гіпотезою) часів; б) з інверсивними підрядними частинами 

з усталеними предикативними конструкціями в імперфекті суб’юнктива типу 

fût-il, eût-il, dût-il, fût-ce, ne fût-ce тощо; в) нетипові аграматизовані ППВ із 

підрядним висловленням в імперфекті суб’юнктива. 

Аналіз французьких художніх творів ХХ – початку ХХІ століть дозволив 

побудувати таку типологію умовно-концесивно-наслідкових 

безсполучникових поліпредикативних суб’єктивем:  

а) S + Р у кондиціоналі або Р у кондиціоналі + S + S + P у кондиціоналі; 

б) P у суб’юнктиві + S + S + P у кондиціоналі;  

в) Р у суб’юнктиві + S + S + P в індикативі. 

Третій тип ППВ реалізується адресантом у вигляді нетипових 

аграматизованих структур з індикативом у матричному висловленні згідно 

з ігровою стратегією ускладнити реципієнту розпізнавання авторської 

комунікативної інтенції та інтерпретацію повідомлення.  

(276) Elle aurait pu y assister, cela n’aurait rien changé (J. Littell, B, 183). 
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(277) Fût-il mieux réussi encore, mon plan ne tiendrait pas sans cela devant 

les enquêteurs (S. Japrisot, DAALEF, 290). 

(278) Dussiez-vous me retirer sur-le-champ votre confiance, je ne vous 

cacherai rien de mes misères : j’ai douté de vous, monsieur (G. Bernanos, MO, 164). 

Неінверсивне підрядне висловлення ППВ (276) у кондиціоналі минулого 

часу є однобазовим трансформом умовно-концесивної стрижневої структури 

з адвербіальним модифікатором même (même si elle avait pu y assister). Автор 

імплікує прислівник + конектор умовності si з метою семантично нюансувати 

актуалізовану мовленнєву інновацію та синтаксично спростити висловлення, 

оточене багатокомпонентними ППВ: 

En arrivant à la conférence, Bierkamp pensait que les jeux n’étaient pas encore 

faits ; mais Köstring, avec Bräutigam sans doute, avait déjà pipé les dés, et 

l’échange de vues n’avait été que du théâtre, une représentation au bénéfice 

des non-initiés. (Même si elle avait pu y assister) Elle aurait pu y assister, cela 

n’aurait rien changé. Le coup du Daghestan était brillant, imparable : il découlait 

naturellement de ce qui avait été dit, et Bierkamp ne pouvait y opposer aucune 

objection raisonnable […] 

Умовно-концесивні суб’юнктивні підрядні висловлення, що Г. Лажерквіст 

визначає як «обмежувальні структури» [457, с. 131], завжди актуалізуються 

у вигляді інверсивних синонімічних суб’єктивем із периферійною семою 

питальності, що, очевидно, зумовлено семантичним значенням сумніву, 

притаманним цьому способу. 

Підрядна частина умовно-концесивно-наслідкового ППВ другого типу 

(277) становить мікрополе такого синонімічного ряду: même s’il était mieux 

réussi encore (стрижнева структура) → il serait mieux réussi encore (структура, 

що наближається) → il fût mieux réussi encore (близька структура) → serait-il 

mieux réussi encore (подібна структура) → fût-il mieux réussi encore (адекватна 

структура). Денотативне ядро є ко(н)текстуально непертинентним, тому що 

автор актуалізує в пре- та посттекстах контаміновані конструкції; структура, 
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що наближається, та близька структура не містять сему питальності, яка 

є ко(н)текстуально необхідною, оскільки фінальне висловлення 

досліджуваного дискурсивного фрагмента являє собою відповідь на 

поставлене запитання; подібна структура видається евфонічно 

непертинентною через те, що в ній наявний двічі реалізований у претексті 

копулятивний предикат être: 

Il était alors un peu plus de onze heures. Anita était prête à partir, vous aviez 

fini votre travail. Je vous ai donné cette enveloppe de salaire que je pensais vous 

reprendre plus tard, quand vous ramèneriez la Thunderbird. Il me fallait 

absolument vous mettre au volant de cette voiture. (Même s’il était, Il serait, Il fût, 

Serait-il) Fût-il mieux réussi encore mon plan ne tiendrait pas sans cela devant 

les enquêteurs. (Parce que) Ils examineraient en premier lieu la Thunderbird, avec 

des moyens que j’ignore mais que je présume hautement efficaces. 

Синонімічний ряд підрядної пропозиції нетипового аграматизованого 

ППВ (278) із високим ступенем реалізації гіпотези, що маркується 

індикативом у матричному висловленні, має такий вигляд: même si vous deviez 

me retirer sur-le-champ votre confiance (первинна структура) → devriez-vous 

me retirer sur-le-champ votre confiance (подібна структура) → dussiez-vous 

me retirer sur-le-champ votre confiance (адекватна структура).  

Аграматизація досліджуваного ППВ, синонімічна підрядна частина якого 

містить периферійну сему питальності, полягає в граматичній 

«нез’єднуваності» двох частин висловлення: Dussiez-vous me retirer 

sur-le-champ votre confiance, je ne vous cacherai rien de mes misères = 

Dussiez-vous me retirer sur-le-champ votre confiance, je ne vous cacherais rien de 

mes misères. Ко(н)текстуальна непертинентність первинної та подібної 

структур пояснюється інтенцією автора «архаїзувати» розповідь шляхом 

використання формул ввічливості та специфічних зворотів, 

що характеризують описану епоху. 
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Таким чином, підрядні висловлення моносинонімічних безсполучникових 

умовно-наслідкових та умовно-концесивно-наслідкових поліпредикативних 

конструкцій становлять однобазові (неінверсивні з повною предикацією 

й еліптичні) та двобазові (інверсивні з повною предикацією) трансформи 

стрижневої пропозиції зі збереженням або зміною (для ППВ із 

ініціально-медіальним еліпсисом) мовного режиму інциденції, що 

актуалізуються письменником згідно з певним прагматичним плануванням 

розповіді або особливостями його ідіостилю. 

Здатність суб’юнктива замінювати в мовленні первинні структури 

в різних способах виявляється в його вживанні в конструкціях із темпоральним 

семантичним значенням, в яких імплікується сполучникова підрядна частина 

в дійсному способі: 

(279) Vienne la nuit, le balcon ne s’est laissé que très lentement dépouiller 

de ses sens trop riches (С. Chonez, A, 69). 

Темпоральний план матричного висловлення дозволяє зворотно 

реконструювати денотативне ядро (quand / lorsque la nuit est venue) ініціальної 

структури. В аналізованій суб’юнктивній мовленнєвій інновації сема сумніву, 

притаманна суб’юнктиву, що актуалізується автором як периферійна, 

підсилюється претекстом, який містить риторичне питання:  

En face du balcon le pont Mirabeau pont des soupirs arches du regret – mais 

aussi à jamais ce fruit doré bombé du bonheur, qui doublait le soleil rouge. Un peu 

trop de poésie dans le coin. Qu’y faire ? (Quand la nuit est venue) Vienne la nuit, 

le balcon ne s’est laissé que très lentement dépouiller de ses sens trop riches. 

Аналіз корпусу прикладів синонімічних суб’юнктивних підрядних частин 

ППВ дозволив зробити висновок, що темпоральні безсполучникові мовленнєві 

інновації із СС є поодинокими у французькій художній прозі ХХ – початку 

ХХІ століть. 
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4.3 Поліпредикативні конструкції з моносинонімічними 

безсполучниковими підрядним або матричним висловленнями 

з інфінітивом-присудком 

 

Підрядна функціонально транспонована інфінітивна частина 

безсполучникових ППВ становить включену синонімічну структуру 

із субординацією «зеро» [477, с. 159], тому що вона містить нефінітний 

(або включений) предикат, який є маркером підрядності за відсутності 

субординативного конектора, тобто, у такому разі, «спосіб указує на 

залежність» [там само]. 

У сучасних лінгвістичних дослідженнях підрядні інфінітивні висловлення 

розглядаються як ускладнювачі (разом із дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами) монопредикативних структур із вторинною 

предикацією. В. В. Богданов зазначає, що вторинно-предикативні конструкції 

виконують функцію уточнення, розгортання ствердження, що міститься 

в матричному (фінітному) предикаті [29, c. 10]. При цьому як одну 

із характеристик висловлень із вторинною предикацією (зокрема інфінітивних) 

учені визначають рівносуб’єктність. «Додаткова предикація вводиться також 

інфінітивними зворотами. Інфінітив, що позначає залежну дію, і дієслово 

в особовій формі є пов’язаними з одним суб’єктом дії» [50, с. 45] або 

ж «вторинна предикація […] може підключатися не до будь-якого слова або 

фрагмента висловлення, а тільки до тих із них, що є чужими предикатами до 

того референта, до якого підключена первинна авторська предикація» 

[81, с. 13]. 

Автори «Методичної граматики французької мови» визнають повну 

інфінітивну структуру тільки за умови різносуб’єктності [514, с. 336]. 

О. А. Роніна відносить різносуб’єктні інфінітивні висловлення до проміжних 

структур, перехідних від простого висловлення до складного, оскільки, 

з одного боку, вони включають більш ніж один суб’єкт і більш ніж одне 
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предикативне відношення; з іншого боку, нерівноправність 

та нерівнозначущість предикативних відношень, що формують ускладнене 

висловлення, не дозволяють включати цю синтаксичну одиницю до класу 

складних висловлень, тому що вони характеризуються однорідністю 

конституювальних предикативних відношень [277, с. 21]. 

У цій науковій розвідці підрядна частина ППВ із інфінітивом-присудком 

зі стимулятором або без нього визначається як синонімічна компресована 

структура з експліцитним предикатом та імплікованим (нереалізованим 

[468, с. 13]) суб’єктом дії, кореферентним або некореферентним актанту 

матричного висловлення. Основну відмінність таких конструкцій від 

дієприслівникових і суб’єктних дієприкметникових зворотів-вторинних 

предикатів вбачаємо в тому, що в ускладнених МПВ дієприкметниковий 

зворот становить мотивувальне пояснення того факту, події або стану справ, 

яке описано у структурі з експліцитним предикатом; дієприслівниковий зворот 

представляє темпоральний маркер не як подію, а як стан або процес; 

інфінітивні структури презентують минулу, теперішню або майбутню реальну 

чи гіпотетичну подію. 

Французькі лінгвісти зазначають, що інфінітивні конструкції мають 

«пропозитивну структуру, організовану навколо вербальної форми та, 

ймовірно, невираженого підмета» [514, с. 475], при цьому інфінітивний актант 

може відрізнятися або бути кореферентним суб’єкту дії фінітного дієслова 

[430, с. 1282]. На думку С. Ремі-Жіро, «будь-який інфінітив, зведений навіть до 

свого найкоротшого вираження, тобто до самого себе, становить висловлення 

(семантико-логічне)» [512, с. 129]. При віртуальній трансформації інфінітивна 

конструкція являє собою редуковану форму первинної монопредикативної 

структури із  концесивними, темпоральними, причинно-наслідковими 

семантичними відношеннями, при цьому відбуваються імплікація суб’єкта дії, 

конвертація фінітного дієслова в нефінітне та супресія конектора підрядності. 
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Через цей факт деякі лінгвісти говорять не про інфінітивну пропозицію, а про 

інфінітивну трансформацію [405, с. 199]. 

Визначення інфінітивних структур як синонімічних 

експліцитно-предикативних частин ППВ базується також на інцидентній 

природі інфінітива. Ж. Муаньє зазначає, що інфінітив має субстантивну 

інциденцію, оскільки він імплікує загальне вербальне представлення часу 

(навіть віртуальне) у процесі каузації мовно-мовленнєвого акту. Інфінітив не 

може мати зовнішній суб’єкт дії через те, що він активує внутрішній (мовний) 

недетермінований суб’єкт: «один із моментів каузації, неізольований від інших 

моментів, містить віртуально, у перспективі, недетерміновану масу істот, які 

урізноманітнюються та ізолюються. Цей процес породжує на пізнішій стадії 

хроногенезу систему особи» [481, с. 125]. Найбільш невизначені займенники 

у французькій мові, зокрема займенник on, що позначає живих істот, або 

займенник il, що становить підмет безособових конструкцій, є не здатними, за 

відсутності достатньої віртуальності, слугувати підтримкою інфінітива 

[там само, с. 126]. У підрядних інфінітивних структурах 

з інфінітивом-присудком суб’єкт дії експлікується завдяки ко(н)текстуальному 

оточенню. 

У структурному плані інфінітивні частини ППВ також доцільно 

визначити як конструкції з первинною предикацією, тому що потрібний 

певний рівень феноменологічної деструкції для того, щоб предикація 

функціонувала як вторинна [416, с. 7].  

Отже, структурно-семантичні та інцидентні характеристики інфінітива 

дозволяють розглядати інфінітивні частини ППВ як синонімічні підрядні 

висловлення з експлікованим предикатом та імплікованим суб’єктом дії.  

У пропонованій дисертаційній роботі висловлення з інфінітивом-підметом 

визначаємо як МПВ із СС (див. 2, с. 244), а конструкції з ініціальним 

інфінітивом-присудком – як рівносуб’єктні або різносуб’єктні ППВ із СС. 

Пор.:  
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(280) D’avoir écrit ces phrases la soulageait un peu (J. Green, M, 40). 

(281) De n’être plus dans une relative quiétude, elle retrouve comme une joie 

depuis longtemps oubliée (L. Faure, MF, 129). 

У першому висловленні субстантивна інцидентна природа інфінітива 

виявляється в його синтаксичній позиції, оскільки він активує суб’єкт дії, 

невиражений у контактному ко(н)тексті, у ролі підмета; у другій структурі 

з ініціальним інфінітивом у позиції присудка імплікуються приінфінітивний 

актант (elle), що актуалізується в позиції підмета фінітного дієслова, 

та конектор субординації (comme). 

У дисертації виділяємо такі типи компресованих інфінітивних підрядних 

висловлень із СС із різними семантичними значеннями: а) (D (à або de) +) Inf 

pr / p із причинно-наслідковим, умовним і темпоральним семантичними 

значеннями; б) D (sans, avant de, après, au moment de, jusqu’à тощо) + Inf pr / p 

із темпоральним семантичним значенням; в) D (pour) + Inf p із семантичним 

значенням причини; г) ініціальні інфінітивні синтагми, введені номінальними 

компонентами (le temps, histoire тощо), що заміщують підрядну пропозицію 

з темпоральним конектором або конектором мети (après que, pour que тощо); 

ґ) адвербіально-інфінітивні підрядні висловлення з прислівником autant, що 

заміщує предикативну синтагму з активним або деміактивним, референтно 

визначеним чи невизначеним у ко(н)тексті суб’єктом дії. 

Конструкції першого типу становлять однобазові трансформи 

монопредикативної стрижневої пропозиції, які містять актант, кореферентний 

або некореферентний суб’єкту дії матричного висловлення. Аналіз прикладів 

французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть дозволяє зробити 

висновок, що синонімічні підрядні структури, побудовані за моделлю D (à) + 

Іnf, характеризуються умовним, темпоральним та причинно-наслідковим 

семантичними значеннями, а преференціальні опції зі структурою D (de) + 

Inf – причинно-наслідковим і темпоральним семантичними значеннями: 

(282) À trop crier, l’on s’enroue (J. Cocteau, ET, 106). 
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(283) À y être revenu souvent, j’ai gagné, au prix de tant d’horreurs dont les 

pires imaginées, de me souvenir d’un couplet parfaitement pur (A. Breton, N, 44). 

(284) À faire le bien, il n’y a vraiment d’autre raison que de se protéger 

soi-même (J. Freustié, MA, 195). 

ППВ із синонімічними інфінітивними частинами (282) (із умовним 

семантичним значенням) та (283) (із причинно-наслідковим семантичним 

значенням) містять кореферентні актанти, що дозволяє зворотно 

реконструювати стрижневу структуру si on crie trop (282) та comme je m’y étais 

revenu souvent або je m’y étais revenu souvent, donc... (283). ППВ (284) із 

темпоральними семантичними відношеннями характеризується 

різносуб’єктністю: матричне висловлення з екзистенційним зворотом містить 

деміактивний референтно невизначений суб’єкт дії (il); підрядне 

висловлення – неактивний, експлікований у посттексті, актант (on). Редукція 

первинних структур обумовлена бажанням автора синтаксично розвантажити 

поліпредикативну побудову. Водночас письменник уникає реактуалізації 

в контактному (282) та (283) та в дистантному (284) ко(н)текстах 

кореферентних актантів. В останньому випадку мовець має за мету запобігти 

неправильній інтерпретації адресатом різних референтів, позначених 

займенником on, та синтаксично спростити структуру, розташовану перед 

складною поліпредикативною конструкцією:  

À faire le bien (Quand on fait le bien), il n’y a vraiment d’autre raison que 

de se protéger soi-même. On vous désigne […] non pour vivre mais pour mourir, 

ce que bien évidemment on n’eût pas choisi en pleine conscience. 

(285) Mais d’émerger ainsi quand on n’y compte plus, le courage vous revient 

vite (J. Giono, SÉ, 16). 

(286) De les avoir mordus, les dents sont agacées (A. Gide, NT, 182). 

У першому ППВ неактуалізований суб’єкт дії ініціальної інфінітивної 

структури, детермінований у претексті, виводиться з контактного ко(н)тексту 

(on), а семантичне значення з контактного та дистантного ко(н)текстів:  
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... en luttant à la désespérée avec les serpents d’un sureau, je passai. 

Des graines étaient dans mes poils, des morceaux de fleurs dans mes cheveux ; 

une grande feuille gluante s’était collée sur ma joue. Mais d’émerger ainsi quand on 

n’y compte plus, le courage vous revient vite. Le sentier se trouva sous mon pied [...] 

Завдяки інтрафрастичному ко(н)тексту стає зрозумілим, що між 

частинами ППВ немає причинно-наслідкового зв’язку. Інтерфрастичний 

ко(н)текст допомагає зворотно реконструювати первинну структуру, оскільки 

в ньому йдеться про конкретні, але не про гіпотетичні події, отже, аналізована 

конструкція характеризується темпоральним семантичним значенням 

одночасності подій із підрядним висловленням-преференціальним 

трансформом такого деномінативного центру: quand / lorsqu’ on émerge ainsi..., 

що пояснює вибір компресованої синонімічної суб’єктивеми (quand on émerge 

ainsi quand on n’y compte plus...). Редукція ППВ із двома та більше підрядними 

частинами здійснюється автором з метою «запобігти зіткненню кількох 

послідовно розташованих у складному висловленні підрядних» [277, с. 105], 

особливо, коли вони вводяться аналогічними конекторами (у нашому 

випадку – quand). 

У другій синонімічній інфінітивній структурі з причинно-наслідковою 

первинною пропозицією comme elles (les dents) les ont mordus або elles 

(les dents) les ont mordus, donc... імплікується кореферентний матричному 

актанту суб’єкт дії (les dents) для уникнення подвійного введення вже 

актуалізованого референта. 

У підрядних інфінітивних синонімічних структурах зі стимуляторами на 

зразок avant de, après, jusqu’à, au moment de, pour, à moins de тощо, які 

становлять однобазові трансформи суб’юнктивних первинних пропозицій (для 

висловлень з avant de, jusqu’à, à moins de, à condition dе, afin de, sans тощо); 

первинних структур з предикатом в імперфекті або теперішньому часі 

індикатива (для ППВ з au moment de), у плюсквамперфекті або у складному 

минулому часі індикатива (для суб’єктивем із прийменником pour) 
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та в попередньому або складному минулих часах індикатива (для конструкцій 

з après) семантичне значення виражається формально експлікованим 

прийменником, що виключає подвійне тлумачення синтаксичної структури, та 

не виводиться з контактного або дистантного ко(н)текстів, як у ППВ зі 

стимуляторами-прийменниками à та de. Усі синонімічні структури 

з прийменниками з однозначною семантикою становлять підрядні висловлення 

із суб’єктом дії, кореферентним матричному актанту. 

У темпоральних ППВ із препозицією, інтерпозицією та постпозицією 

підрядного висловлення наявність прийменників дозволяє передати 

співвідношення в часі подій, що описуються інфінітивною та матричною 

структурами. Мовленнєві інновації із СС з прийменниками avant, jusqu’à та 

après характеризуються семантичним значенням послідовності подій. 

Найчастіше такі темпоральні ППВ виражають акціональність, рідше – 

статальність реалізації подій: 

(287) On lui a expliqué, avant de lui confier ce poste, qu’il s’agissait des gens 

durs et fiers (J. Noli, MO, 26). 

(288) Beaucoup de bébés mouraient avant d’avoir atteint l’âge de deux ou 

trois ans (B. Simonay, EV, 21). 

(289) Elle s’était même enhardie jusqu’à suggérer un nouveau délai 

à Trouvère (P. Boulle, ÉD, 174). 

(290) Aussi le débond de la madame ne se fit qu’après m’avoir regardé 

(G. Giono, SÉ, 25). 

(291) Après s’être assurée que le père n’avait pas quitté son travail, elle courut 

jusqu’à la rue (B. Clavel, CQVVM, 77). 

Первинні пропозиції двох перших синонімічних акціональних 

інфінітивних структур з інтерпозитивним і постпозитивним підрядними 

висловленнями з темпоральним семантичним значенням передування подій, 

виражених інфінітивом, мають такий вигляд: avant qu’on lui confiât ce poste та 

avant qu’ils (les bébés) eûssent atteint l’âge de deuх ou trois ans. ППВ (289) 
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та (290) містять акціональну та статальну постпозитивні синонімічні структури 

із семантичним темпоральним значенням послідовності подій, що становлять 

трансформи таких деномінативних центрів: jusqu’à ce qu’elle suggérât та après 

qu’elle (madame) m’eut regardé. Препозитивне підрядне висловлення 

останнього аналізованого прикладу являє собою темпоральну статальну 

синонімічну інфінітивну структуру з денотативним ядром: après qu’elle se fut 

assurée. 

Письменники використовують досліджувані мовленнєві інновації згідно 

з їхнім комунікативним наміром синтаксично спростити контактний ко(н)текст 

та уникнути інтрафрастичного введення кореферентного суб’єкта дії.  

Темпоральні ППВ із прийменниками типу au moment de, à l’instant de, sans 

тощо виражають одночасність подій, які маркуються матричною та 

синонімічною інфінітивною структурами.  

(292) Au moment d’écrire ce que j’ai vu, je me rends compte des difficultés 

de ma tâche (R. Barjavel, VI, 107). 

Первинна монопредикативна пропозиція ініціальної акціональної 

синонімічної інфінітивної конструкції прикладу (292) має такий вигляд: 

au moment où j’écris. 

Мовленнєві інновації з прийменником sans позначають одночасність або 

послідовність подій, що виражається інфінітивом теперішнього або минулого 

часів. При актуалізації ППВ із темпоральним значенням одночасності підрядна 

частина із sans набуває специфічного обставинного значення передачі 

суміжності фактів або подій. Аналіз корпусу прикладів показав, що такі 

синонімічні структури частіше виражають статальність реалізації подій, ніж 

синонімічні частини ППВ з іншими темпоральними прийменниками. 

(293) Je parlais sans les voir. (C. Gallay, D, 394). 

(294) Puis, sans avoir frappé, j’entrai chez le concierge (Ch. Garnier, 

EB, 173). 
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Синонімічні інфінітивні структури наведених прикладів виражають 

відповідно одночасність (суміжність) (статальна постпозитивна інфінітивна 

структура) та передування (акціональна інтерпозитивна структура) подій.  

Індикативна (au moment où j’écris) та суб’юнктивні (sans que je le vusse 

й sans que j’eusse frappé) стрижневі структури є непертинентними 

в контактному ко(н)тексті з тієї ж причини, що й деномінативні центри 

аналізованих вище темпоральних підрядних висловлень 

з інфінітивом-присудком (див. приклади 287 – 291). 

Серед досліджуваних поліпредикативних побудов із синонімічними 

інфінітивними структурами у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ 

століть часто трапляються ППВ із семантичним значенням причини, 

вираженим прийменником pour, за яким слідує інфінітив у минулому часі: 

(295) Le papa est mort pour avoir avalé de travers une arête de calemar 

(San-Antonio, BTPQJVM, 74). 

(296) Un prestidigitateur célèbre que vous connaissez tous pour l’avoir vu à la 

télévision, souhaite utiliser des Emach pour ses tours (B. Werber, M, 68). 

У первинних монопредикативних пропозиціях синонімічних інфінітивних 

підрядних висловлень у постпозиції (295) та інтерпозиції (296) із семантичним 

значенням причини, темпоральний план яких детермінується в контактному 

ко(н)тексті, наявні актанти, кореферентні матричним суб’єктам дії: parce qu’il 

avait avalé... та parce que vous l’avez vu à la télévision, імпліковані 

письменниками в преференціальних опціях. До того ж приклад (296) 

ускладнено кількома підрядними висловленнями, що обумовлює авторську 

комунікативну стратегію спростити читачеві / слухачеві інтерпретацію 

повідомлення. 

У сучасній французькій художній літературі виявлені поодинокі 

синонімічні структури з іншими типами семантичних відношень, наприклад, 

синонімічні трансформи сполучникових первинних пропозицій з à moins que, 

à condition que з умовним семантичним значенням: 
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(297) On pouvait obtenir des effets intéressants de mordançage à condition 

dе badigeonner le modèle au bioxyde de titane ou au nitrate d’urane (M. Tournier, 

CB, 74). 

Автор обирає інфінітивну умовну перифразу стрижневої пропозиції 

à condition qu’on badigeonnât le modèle au bioxyde de titane ou au nitrate d’urane 

з метою запобігти мовленнєвій суб’юнктивізації синонімічної конструкції та 

повторення в контактному ко(н)тексті експлікованого в матричній частині 

референта (on). 

У деяких ППВ актуалізуються специфічні номінально- та 

адвербіально-інфінітивні синонімічні підрядні висловлення. В інфінітивних 

суб’єктивемах першого типу номінальні компоненти, або «абстрактиватори» 

[324, с. 194], lе temps, histoire, manière заміщують прийменник, що дає підстави 

визначити такі субститути як препозиціональні субстантиви: 

(298) Le temps de peser le pour et le contre, j’ai opté en faveur de la seconde 

solution (San-Antonio, BTPQJVM, 78). 

(299) Histoire de reprendre contact, je m’enquiers : « Les affaires marchent 

toujours ? » (A. Duguёl, CQR, 184) 

(300) Manière de m’aérer les méninges, je m’approche de la fenêtre 

(San-Antonio, BTPQJVM, 174). 

ППВ із підрядною частиною, що вводиться препозиціональним 

субстантивом le temps, становлять двобазові трансформи первинної 

монопредикативної пропозиції та здебільшого характеризуються 

темпоральним семантичним значенням послідовності дій / подій, імплікуючи 

первинну структуру, побудовану за такою моделлю: après que + P. Отже, 

синонімічний ряд прикладу (298), темпоральний план якого визначається 

інтрафрастичним ко(н)текстом, можна відтворити приблизно так: après que j’ai 

pesé le pour et le contre (стрижнева структура) → après avoir pesé le pour et 

le contre (приблизна структура) → le temps de peser le pour et le contre 

(ко(н)текстуально адекватна структура).  
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Щодо прикладів (299) та (300), підрядні синонімічні інфінітивні 

висловлення являють собою двобазові трансформи монопредикативної 

пропозиції із семантичним значенням мети (pour qu’on reprenne / nous 

reprenions contact (стрижнева структура) → pour reprendre contact (приблизна 

структура) та pour que j’aère les méninges (первинна структура) → pour m’aérer 

les méninges (приблизна структура). 

(299) Pauvre ! [...] Et ce, en dépit des années, trente exactement, écoulées 

depuis.  

(Pour qu’on reprenne / nous reprenions contact, Pour reprendre contact) 

Histoire de reprendre contact, je m’enquiers : « Les affaires marchent toujours ? » 

Question d’une stupidité sans nom, regrettée aussitôt qu’émise. Par-dessus 

ses verres, Mme Latour me lance un regard glacé. 

(300) Fort bien, forban, me dis-je en aparté et familièrement, tu vas donc 

devoir prendre une décision urgente, car il suffit d’un rien pour que ça tourne 

au caca. Tu contrôles la situation pour très peu de temps. (Pour que j’aère 

les méninges, Pour m’aérer les méninges) Manière de m’aérer les méninges, 

je m’approche de la fenêtre. 

Актуалізація преференціальних опцій пояснюється: 1) комунікативною 

стратегією письменника синтаксично спростити в мовленні віртуальну 

підрядну структуру та уникнути реактуалізації вже введених у контактний 

ко(н)текст (je) або ко(н)текстуально детермінованих (on, nous = je та mme 

Latour) (298) та (299) референтів та ідентичних прийменників (pour) (300); 

2) ідіостильовими особливостями деяких авторів, які віддають перевагу 

компресованим моно- та поліпредикативним та / або номінально-інфінітивним 

конструкціям (А. Дюгель, Сан-Антоніо та ін.). 

Треба зазначити, що в досліджених специфічних побудовах дуже складно 

зворотно реконструювати всі мікрополя синонімічного ряду, оскільки 

реципієнт інформації, який спирається тільки на свою інтуїцію, не в змозі 
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виявити всі особливості індивідуальних креативно-творчих поліоперацій 

кожного суб’єкта мовлення з трансформації первинних пропозицій. 

У поодиноких випадках номінально-предикатні частини ППВ 

є еліптичними (функціонально нетранспонованими) ко(н)текстуально 

адекватними структурами із семантичним значенням мети: 

(301) Le temps de réfléchir, il continue d’agiter son bâton (M. Levy, EL, 82). 

Денотативне ядро ініціального синонімічного інфінітивного висловлення 

має такий вигляд: pour qu’il ait le temps de réfléchir, приблизна структура – pour 

avoir le temps de réfléchir. Cемантичне значення мовленнєвої інновації 

виводиться з контактного та дистантного ко(н)текстів, в яких пояснюється така 

поведінка персонажа:  

(Pour qu’il ait le temps de réfléchir, Pour avoir le temps de réfléchir) Le temps 

de réfléchir, il continue d’agiter son bâton. Interrompre le mouvement serait comme 

reconnaître qu’il a perdu la face. Rubio regarde ses copains, il sourit, et à son tour 

se met à agiter les bras, sans jamais toucher un gardien pour ne pas donner 

de prétexte à l’envoi de renforts. 

Редукція аналізованої мовленнєвої інновації обумовлена намаганням 

автора уникнути додаткового перевантаження ко(н)тексту реактуалізованим 

референтом (il) та інфінітивними компонентами, а також ідіостильовими 

особливостями письменника, який реалізує переважно інфінітивні 

преференціальні опції. 

В адвербіально-інфінітивних  синонімічних конструкціях адвербіальний 

компонент autant замінює безособову або особову структуру з активним, 

референтно детермінованим або недетермінованим у ко(н)тексті суб’єктом дії: 

(302) Autant demander ce qu’alors par rapport à avant il ressentait à propos 

d’alors (S. Beckett, C, 12). 

У випадку з прикладом (302) навіть дистантний ко(н)текст не дозволяє 

правильну зворотну реконструкцію первинної структури:  
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Que ressent-il avec ce qu’il lui reste de sentiment à propos de maintenant par 

rapport à avant ? Lorsque avec ce qu’il lui restait de jugement il jugea son état sans 

retour. Autant demander ce qu’alors par rapport à avant il ressentait à propos 

d’alors. Comme alors il n’y avait pas d’avant de même il n’y en a pas maintenant.  

В аналізованому ППВ автор може імплікувати як безособову конструкцію 

(il faut, il est nécessaire тощо) для запобігання реактуалізації деміактивного 

референта il у контактному ко(н)тексті, так і конструкцію з невизначеним 

активним референтом on doit або ж особову структуру типу je dois. 

Отже, такі специфічні людичні синонімічні мовленнєві інновації із 

«недостатністю вираження» свідчать про провал «альтернативного» 

лінгвістичного експерименту, обумовлений неможливістю реконструювання 

адресатом віртуального синонімічного ряду. 

Серед інфінітивних ППВ із СС також трапляються структури 

з інфінітивним матричним висловленням, побудовані за моделями D + Inf pr 

або Inf pr. Найчастіше в таких інфінітивних конструкціях імплікується 

підрядна пропозиція si (l)’on sait у різних темпоральних планах із 

детермінованим у пре- або посттексті референтом on. 

(303) À savoir seulement si on arrivera à temps (M. Druon, CC, 280). 

(304) – Savoir ce qu’elle a dans sa cave, tiens ! (P. Benoît, CU, 16)  

Завдяки «альтернативному» лінгвістичному експерименту доводимо, що 

деномінативні центри цитованих ППВ із умовним семантичним значенням 

є ко(н)текстуально непертинентними, оскільки первинна структура прикладу 

(303) синтаксично перевантажує ППВ у поліпредикативному 

ко(н)текстуальному оточенні і містить реактуалізований у контактному 

ко(н)тексті референт (on) та омонімічний частці (si) конектор умовності, 

що ускладнює інтерпретацію повідомлення читачеві / слухачеві:  

Je pourrais bien essayer de leur téléphoner, mais ça va prendre des heures et 

ils ne seront peut-être pas chez eux. […] Je connais Jacqueline ; un peu bigote 
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comme elle est, elle trouvera qu’on a eu raison. (Si (l)’on sait) À savoir seulement si 

on arrivera à temps. 

Приклад (304) становить синтаксично спрощену репліку персонажа, який 

немовби врівноважує ко(н)текст вживанням розширеної структури 

в посттексті:  

– (Si (l)’on sait) Savoir ce qu’elle a dans sa cave, tiens ! Une soirée pareille, 

ça s’arrose, ne trouvez-vous pas ?  

У поодиноких творах сучасної французької художньої прози (наприклад, 

у романах Л. Фор, Л. Коссе) виявлено екзофорично розширені (вказівним 

займенником) та кількісно рівнокомпонентні ППВ із інфінітивом-присудком 

в ініціальній позиції: 

(305) S’aimer : nous ne prononcions jamais ça (L. Cossé, CS, 112). 

(306) Se résigner, il n’en serait jamais question (L. Faure, MF, 201). 

Однобазовий, розширений остензором ça, трансформ (305) стрижневої 

структури nous ne prononcions jamais s’aimer та кількісно рівнокомпонентна 

суб’єктивема-перифраза денотативного ядра il ne serait jamais question de se 

résigner характеризуються зміною мовного режиму інциденції: фокалізацією 

референтів s’aimer та se résigner, актуалізованих в ініціальній позиції, що 

підсилюється (для прикладу 305) паузацією середньої тривалості в просторі 

оперативного часу кінетизму думки (двокрапкою). Цікавим видається той 

факт, що в прикладі (306) має місце «псевдорозширення» екстензором en, 

тобто семантичне розширення при збереженні кількісної рівнокомпонентності 

завдяки режиму керування безособової структури il est question de. Це дає 

підстави визначити такі синонімічні структури як кількісно рівнокомпонентні.  

Вибір аналізованих ко(н)текстуально адекватних структур зумовлено 

стратегіями авторської мовної гри першого типу (полегшення інтерпретації 

комунікативного наміру автора шляхом актуалізації розширених трансформів). 

Нюансована семантика прикладів (305) та (306) виявляється завдяки 

інтерфрастичному ко(н)тексту: 
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(305) S’aimer : nous ne prononcions jamais ça (Nous ne prononcions jamais 

s’aimer). Nous parlions d’autre chose. Mais ce n’était pas vraiment parler. Nous 

nous disions des phrases – à peine : des mots, des sons.  

(306) Le mécanisme du malheur remis en marche, comment l’arrêter ? Une fois 

encore, Claire, ayant le sentiment d’avoir subtilisé quelques semaines de paix 

au sort toujours contraire, retrouvait son acharnement. Se résigner, il n’en serait 

jamais question (Іl ne serait jamais question de se résigner). 

У ППВ (305) сема висновку займає центральну позицію в полі 

емерджентних значень СС, тоді як констатувальна сема перебуває на 

периферії; у прикладі (306), що становить своєрідну відповідь на ініціальне 

риторичне питання: Le mécanisme du malheur remis en marche, comment 

l’arrêter ?, актуалізується центральна результативно-конклюзивна сема. 

У первинних структурах обох прикладів констатується факт реальної 

дійсності, що пояснює їхню ко(н)текстуальну непертинентність. 

Проаналізовані вище синонімічні підрядні та матричні 

висловлення-одно-та двобазові трансформи з інфінітивом-присудком зі 

збереженням (для звужених структур) та зі зміною (для розширених та 

кількісно рівнокомпонентних конструкцій) мовного режиму інциденції, в яких 

імплікується монопредикативна первинна пропозиція, становлять частину 

моно- або полісуб’єктних ППВ з експліцитною предикацією. Серед ППВ із СС 

у дисертаційній праці виділяємо також полісуб’єктні поліпредикативні 

конструкції з імпліцитно-експліцитною синонімічною структурою. 

 

4.4 Моносинонімічні безсполучникові підрядні висловлення 

поліпредикативних структур із дієприкметниковою, дієприслівниковою, 

номінальною, ад’єктивною та адвербіальною головними лексемами 

 

Функціонально транспоновані ППВ із синонімічною підрядною частиною 

з дієприкметниковою та дієприслівниковою головними лексемами 
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в дисертаційній роботі поділяємо на: а) полісуб’єктні структури 

з абсолютними дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами; 

б) полісуб’єктні конструкції з об’єктними (тими, що належать до прямого або 

непрямого додатків) дієприкметниковими зворотами. 

Більшість сучасних вітчизняних і зарубіжних лінгвістів розглядають 

безсполучникові побудови з абсолютними дієприкметниковими та (рідше) 

дієприслівниковими зворотами як монопредикативні структури із вторинною 

предикацією [71, с. 189; 380, с. 3; 442, с. 9; 487, с. 52 тощо], незавершеною 

предикативністю [301, с. 393], додатковою предикативністю [267, с. 19–38; 

281, с. 35], імпліцитною предикативністю [117; с. 193; 299, с. 82], 

напівпредикативністю [127, с. 29; 353, с. 133]. 

П. І. Заславська визначає абсолютну дієприкметникову конструкцію як 

«групу слів, що має власний суб’єкт дії, який не збігається з підметом речення, 

до складу якого входить такий дієприкметниковий зворот» [110, с. 224]. 

Б. Куллан зазначає, що абсолютна предикативна конструкція є цільною, але не 

має повної незалежності, оскільки становить відокремлений елемент 

висловлення, відділений від його синтаксичного ядра [454, с. 18]. Таким 

чином, абсолютні звороти містять окремі предикативні відношення, тобто 

«виступають альтернативою» [32, с. 27] підрядних висловлень. Однак, такі 

«предикативні відношення неповноцінні, тому що процес у них виражений 

неособовою формою дієслова» [71, с. 190]. Зв’язок із «приймаючим» [380, с. 3] 

висловленням здійснюється без з’єднувального слова, отже, семантика 

відношень між абсолютними дієприкметниковими конструкціями і матричним 

висловленням імпліцитна. 

Ю. В. Богоявленська підкреслює, що ядром абсолютної конструкції 

є дієприкметник (або рідше – дієприслівник), що становить синкретичну 

частину мовлення, в якій переплітаються ознаки дієслова і прикметника / 

прислівника. В абсолютному вживанні дієприкметник або дієприслівник 

максимально функціонально наближаються до предиката, але вони не здатні 
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вповні виконувати функцію дієслова, вираженого в особовій формі [31, с. 16–

17]. Отже, йдеться не про дієприкметникове / дієприслівникове висловлення, 

а про дієприкметникову / дієприслівникову конструкцію з власним суб’єктом 

дії, що пов’язана з «приймаючим» висловленням обставинними 

темпоральними, причинними, умовними, експлікативними відношеннями. 

На думку К. Ено, абсолютна конструкція є дієприкметником у пасивній формі 

з квазігерундіальною функцією [441, c. 96]. 

М. С. Гуричева розглядає абсолютні звороти як конструкції, що 

«слугують для скорочення складнопідрядного речення» [94, с. 356]. На погляд 

О. А. Роніної, «семантична незалежність та здатність непрямо виражати 

логічно завершене судження, з одного боку, і структурна схожість із 

синтаксичними конструкціями з повноцінною предикативністю, з іншого 

боку, – такі особливості абсолютного звороту дозволяють бачити в ньому 

переоформлене речення, а у включаючій поверхневій структурі – результат 

конденсації як мінімум двох ядерних одиниць, що визначає 

поліпредикативність ускладненого зворотом речення і неможливість його 

беззастережного віднесення до класу простих речень» [277, с. 23].  

М. Гревісс уважає, що дієприкметник формує абсолютне 

дієприкметникове висловлення, яке дорівнюється обставинному висловленню 

та залишається граматично незалежним від головного (матричного) 

висловлення [430, с. 803]. Н. М. Штейнберг використовує термін 

«la proposition participe absolue» (абсолютне дієприкметникове речення), тобто 

розуміє під абсолютною дієприкметниковою конструкцією не просто «групу 

слів», «особливий зворот», а безсполучникове підрядне висловлення 

[355, с. 135]. Аналогічної думки дотримується Л. І. Ілія [123, с. 272]. Н. І. Гусар 

зазначає, що абсолютна конструкція, виявляючи близькість як до речення, так 

і до словосполучення, має низку специфічних граматичних рис, тому не може 

бути ототожнена з жодним із них, але становить проміжне утворення, 

що дослідниця визначає як залежне неособово-дієслівне речення, 
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яке функціонально дорівнює підрядному реченню [95, с. 5, с. 16]. 

Н. Ф. Іртеньєва також розглядає абсолютні конструкції як висловлення, 

враховуючи їхню здатність виконувати певні комунікативні функції 

[125, с. 112]. 

Мовознавці не виділяють об’єктні дієприкметникові звороти як окремий 

вид підрядних конструкцій. Утім, вони мають ознаки, що відрізняють їх від 

абсолютних зворотів: а) абсолютні конструкції будуються за моделями S + 

Ppr / p, Pp / р або (D) S + G pr / p, G pr / p, G p + S; об’єктні – за моделлю Ppr / 

р + C; б) абсолютні звороти займають ініціальну, медіальну і фінальну позиції 

у ППВ, об’єктні дієприкметникові звороти – тільки фінальну позицію. 

Ґрунтуючись на проведених дослідженнях у дисертації визначаємо 

абсолютні дієприкметникові та дієприслівникові звороти й об’єктні 

дієприкметникові звороти як синонімічні підрядні висловлення з імпліцитно-

експліцитною предикацією з головною лексемою дієприкметником / 

дієприслівником. Зазначимо, що моносинонімічними дієприкметниковими 

підрядними висловленнями доцільно вважати тільки структури 

з неперехідними предикатами; конструкції з перехідними предикатами 

становлять полісинонімічні побудови з подвійною компресією на рівні 

підрядного висловлення, що будуть проаналізовані в пункті 4.7 цього розділу. 

Компресовані дієприкметникові підрядні висловлення, що 

характеризуються причинно-наслідковим семантичним значенням, завжди 

будуються за моделлю S + Ppr / p. К. Мюллер зазначає, що актант 

дієприкметникового / дієприслівникового висловлення або співвідноситься 

з іменником матричного висловлення як «частина – ціле», або позначає деталь 

загальної ситуації [490, c. 29]:  

(307) Personne n’ayant mis en doute cette affirmation, Philis n’eut pas à la 

démontrer sur-le-champ (G. Perec, R, 71). 

У цитованому ППВ препозитивна дієприкметникова синтагма становить 

однобазовий трансформ причинно-наслідкової первинної підрядної пропозиції 
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comme personne n’avait mis en doute cette affirmation або personne n’avait mis 

en doute cette affirmаtion, темпоральний план якої визначається в контактному 

ко(н)тексті. Вибір компресованої структури з відношеннями між суб’єктами 

дії «частина – ціле» відображає ідіостильові риси Ж. Перре, оскільки 

в посттексті аналізованого прикладу та упродовж усього роману трапляється 

велика кількість конденсованих МПВ та ППВ із дієприкметниковими 

зворотами:  

Personne n’ayant mis en doute cette affirmation, Philis n’eut pas à la 

démontrer sur-le-champ. D’ailleurs, n’entendant même pas le créole, il avait pu 

constater déjà la valeur de ses harangues en petit nègre d’opérette. 

... Capaci Tabiki n’était qu’un petit dégrad créole, comptant une dizaine de 

carbets [...] En temps normal, la population pouvait bien compter une trentaine de 

mulâtres miséreux travaillant « au fond » [...] 

У французькій художній прозі XX – початку ХХІ століть трапляються 

поліпредикативні причинно-наслідкові мовленнєві інновації з абсолютним 

дієприкметниковим зворотом у теперішньому часі з імплікацією суб’єкта дії, 

що референтно маркується в контактному ко(н)тексті та узгоджується в роді 

і числі з дієприкметником. Ф. Ньовьо визначає такі структури як висловлення 

«з непрямим спарюванням, підрядна частина яких функціонує на 

трансфрастичному рівні» [491, c. 191], при цьому актант дієприкметникового / 

дієприслівникового висловлення або співвідноситься з іменником матричного 

висловлення як «частина – ціле», або позначає деталь загальної ситуації 

[490, c. 29]: 

(308) N’étant pas complètement rétablie, son état dépressif s’est aggravé 

au cours des autres grossesses (M. Cardinal, S, 145). 

В ініціальній дієприкметниковій синтагмі наведеного ППВ 

з аналогічними відношеннями між актантами (elle – son état) інтерналізується 

актант (elle), експлікація якого здійснюється як у синонімічній конструкції 

(флексія дієприкметника минулого часу), так і у постпозитивній матричній 
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частині з повною предикацією (son). Непертинентність стрижневої 

причинно-наслідкової пропозиції: comme elle n’était pas complètement rétablie 

або ж elle n’était pas complètement rétablie, donc... обумовлюється пре- та 

посттекстами, в яких актуалізуються поліпредикативні структури та подвійно 

експлікується актант у вигляді еквівалентної прономінальної анафори (elle):  

Elle a une chose courante : elle a fait un choc post-puerpéral après son 

premier accouchement. (Comme elle n’était pas complètement rétablie / Еlle n’était 

pas complètement rétablie, donc...) N’étant pas complètement rétablie, son état 

dépressif s’est aggravé au cours des autres grossesses. Chaque fatigue nouvelle, 

chaque contrariété n’a fait que l’enfoncer plus profondément dans sa dépression.  

Дієприслівникові моносинонімічні підрядні висловлення ((D) S + G pr / p 

та G p + S) із темпоральним семантичним значенням одночасності та 

передування подій, що «пов’язується з якимось фактом дійсності» [277, с. 86], 

актуалізуються у вигляді конструкцій без темпорального маркера або 

з маркером-стимулятором (une fois, à peine, aussitôt тощо). 

Наведемо приклади пре-, інтер- та постпозитивних дієприслівникових 

підрядних висловлень: 

(309) Le débauche était fort répandu et, la nuit venue, l’agitation pour 

des causes fort opposées était aussi importante que le jour (J.-P. Imbrohoris, MF, 

255–256). 

(310) Passé la première inquiétude d’un si rapide départ et l’émotion devant 

tant de générosité et d’attentions, les René avaient repris leurs habitudes 

(M. Gazier, MB, 93). 

(311) Sitôt William rentré, la poésie s’envolait (O. Mirbeau, JFC, 376). 

(312) Une fois ses compagnons partis, Rachel verrouilla de nouveau la porte 

d’entrée à double tour, vérifia que toutes les fenêtres étaient bien fermées et tira 

les rideaux sur la baie vitrée (E. Sender, SDN, 75). 

Перші дві моносинонімічні структури становлять двобазові перифрази 

стрижневих підрядних пропозицій із семантичним темпоральним значенням 
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передування подій, синонімічні ряди яких мають такий вигляд: quand / lorsque 

la nuit venait (стрижнева структура) → la nuit venant (приблизна структура) → 

la nuit étant venue (структура, що наближається) → la nuit venue (адекватна 

структура) (309); quand / lorsque la première inquiétude... et l’émotion... étaient 

passées (стрижнева структура) → la première inquiétude... et l’émotion... étant 

passées (приблизна структура) → la première inquiétude... et l’émotion... passées 

(близька структура) → рassé la première inquiétude... et l’émotion... 

(ко(н)текстуально адекватна структура) (310). Непертинентність первинної 

пропозиції прикладу (309) пояснюється синтаксичною складністю контактного 

та дистантного ко(н)текстів; приблизна пропозиція не містить семи 

результативності, що актуалізується в аналізованій мовленнєвій інновації 

згідно з ідіостильовими особливостями автора; структура, що наближається, 

є ко(н)текстуально непертинентною, оскільки в інтра- та інтерфрастичному 

ко(н)текстах спостерігається повторне введення дієслова-копули:  

Il courtisa les femmes dont la réputation était la plus mauvaise et découvrit 

les inépuisables ressources que Versailles possédait en ce domaine. Le débauche 

était fort répandu et, la nuit venue (quand la nuit venait, la nuit venant, la nuit étant 

venue), l’agitation pour des causes fort opposées était aussi importante que le jour. 

C’était un ballet incessant de chandelles qui montaient et descendaient les escaliers, 

se glissant dans les chambres et alcôves [...] 

У прикладі (310) із типовою аграматизацією підрядного висловлення 

компресія обумовлена ідіостилем автора, який віддає перевагу 

монопредикативним або редукованим поліпредикативним конструкціям: 

Il avait pensé à tout. (Quand la première inquiétude... et l’émotion... étaient 

passées, La première inquiétude... et l’émotion... étant passées, La première 

inquiétude... et l’émotion... passées) Passé la première inquiétude d’un si rapide 

départ et l’émotion devant tant de générosité et d’attentions, les René avaient repris 

leurs habitudes. Chacun dans son coin attendait le retour d’Alain Rachet. Mais, 

désormais ils attendaient [...] sans se demander si oui ou non il reparaîtrait. 
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Непертинентність приблизної та близької полісуб’єктних структур 

із багатьма аргументами номінальних лексем відповідає комунікативному 

наміру автора побудувати когерентний дискурсивний фрагмент й афективно 

виділити один із компонентів висловлення. Порівнюючи La première inquiétude 

d’un si rapide départ et l’émotion devant tant de générosité et d’attentions étant 

passées (passées) та Passé la première inquiétude d’un si rapide départ et l’émotion 

devant tant de générosité et d’attentions, ми бачимо, що письменник, згідно зі 

стратегією мовної гри ІІІ типу полегшити інтерпретацію повідомлення, 

акцентує в преференціальній опції головну лексему в препозиції з метою 

передати емоції персонажів і семантично нюансувати розповідь, актуалізуючи 

центральну конклюзивну сему; в інших конструкціях ідеться про констатацію 

факту і головна лексема немовби «губиться» в розгалуженій системі 

номінальних елементів та їхніх аргументів. 

Дієприcлівникові підрядні висловлення з темпоральними стимуляторами 

(311) та (312) становлять відповідно однобазовий sitôt que William rentrait 

(стрижнева пропозиція прикладу (311)) та двобазовий une fois que ses 

compagnons furent partis (стрижнева пропозиція) → une fois que ses compagnons 

partis (близька структура) (312) трансформи-мовленнєві інновації, 

темпоральний план яких визначається в контактному ко(н)тексті. 

Непертинентність первинної пропозиції прикладу (311) пояснюється 

ідіостилем автора, який актуалізує конденсовані дієприкметникові 

і дієприслівникові структури, та синтаксичною складністю посттексту:  

Et le soir, en attendant William dans mon lit, exaltée par tout cet avenir 

de joies pures, je composais des vers. [...] Sitôt William rentré (Sitôt que William 

rentrait), la poésie s’envolait. Il m’apportait l’odeur lourde du bar, et ses baisers 

qui sentaient le gin avaient vite fait de casser le ailes à mon rêve.  

Неадекватність у мовленні стрижневої та близької структур прикладу 

(312) зумовлена контактним ко(н)текстом у вигляді складного ППВ та 

реактуалізацією в пре- та посттекстах конектора підрядності que: 
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– Il a fait semblant de dormir pour que tu t’arrêtes, oui ! Un éclat de rire 

général lui répondit. 

Une fois ses compagnons partis (Une fois que ses compagnons furent partis, 

Une fois que ses compagnons partis), Rachel verrouilla de nouveau la porte 

d’entrée à double tour, vérifia que toutes les fenêtres étaient bien fermées et tira 

les rideaux sur la baie vitrée.  

У дисертації виділяємо також дієприслівникові підрядні висловлення 

«з непрямим спарюванням», що вводяться темпоральними стимуляторами une 

fois, à peine тощо, в яких імплікується суб’єкт дії, референтно детермінований 

інтрафрастично. Деякі лінгвісти вважають такий тип конструкцій архаїчними 

[32, с. 424; 355, с. 138]. Цікавим видається той факт, що досліджувані 

«архаїчні» структури найчастіше трапляються у французьких письменників 

кінця ХХ – початку ХХІ століть, зокрема у представників модернізму 

(С. Бекетт), що ставить під сумнів правомірність такого визначення:  

(313) Je profite tout de même de cette détente pour leur demander s’il me 

serait pas possible de me retirer les bracelets une fois arrivé à l’hosto (А. Boudard, 

ME, 171). 

(314) Mais une fois bien prostré rien ne l’empêche de basculer sur l’un ou 

l’autre de ses deux flancs ou sur son unique dos et ainsi de gésir si l’une quelconque 

de ces trois postures devait s’avérer plus distrayante que l’une quelconque des trois 

autres (S. Beckett, C, 22). 

(315) À peine arrivée à la Maison rouge, Peter passa une tête dans son bureau 

(Е. Sender, SDN, 292). 

У наведених прикладах із синонімічними дієприслівниковими пре- та 

постпозитивними висловленнями імпліковані актанти детермінуються 

в матричних та підрядних висловленнях з експліцитною предикацією ((313) – 

je (я), me (мені); (314) – l’ (йому), ses, son (його); (315) – son (її)). При цьому 

узгодження неактивного суб’єкта дії з Pp дозволяє визначити його стать: 

чоловіча для перших двох прикладів; жіноча – для останнього прикладу. 
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Стрижнева та близька структури двобазової перифрази (314) (une fois qu’il 

est bien prostré й une fois quе bien prostré) видаються непертинентними 

в поданому контактному ко(н)тексті, оскільки актуалізована мовленнєва 

інновація становить складну поліпредикативну складносурядно- 

складнопідрядну побудову з реактуалізованим конектором que. Денотативні 

ядра та близькі структури синонімічних трансформів прикладів (313) та (315) 

(une fois que je serai arrivé, une fois qu’arrivé..., à peine fut-elle arrivée à la 

Maison rouge quе, à peine qu’arrivée...) містять конектор que, що є семантично 

та синтаксично надлишковим у дискурсивних фрагментах, в яких 

актуалізуються займенники qui / que; до того ж первинна пропозиція à peine 

fut-elle arrivée à la Maison rouge que ускладнена інверсією та формою 

попереднього минулого часу; структура, що наближається à peine qu’elle fut 

arrivée..., прикладу (315) також є «перевантаженою» конектором que та 

складним минулим часом. Отже, автор синтаксично «розвантажує» 

висловлення, яким передують складнопідрядні та складносурядні мовленнєві 

інновації:  

(313) Après cette déclaration, s’installe entre nous cette espèce de complicité 

douteuse qui s’établit entre les poulets et leurs clients. À mon corps défendant, 

certes, je suis pas en état de poursuivre ce dialogue fait d’allusions, de plaisanteries 

à usage interne de ceux qui se trouvent sur les mêmes champs de bataille. Je profite 

de cette détente pour leur demander s’il me serait pas possible de me retirer les 

bracelets une fois arrivé (une fois que je serai arrivé, une fois qu’arrivé) à l’hosto. 

(315) En prenant la route de l’école, elle se dit qu’elle n’avait désormais 

d’autre choix que de faire du porte à porte chez la quarantaine de toubibs de la 

liste. Puis une autre idée, bien plus intelligente, germa. Lorsqu’elle confia Sacha 

à Carol, l’aide scolaire, l’idée avait pris corps. Elle renonça encore une fois 

à prendre le vélo et continua en voiture. […] (À peine fut-elle arrivée…, À peine 

qu’elle fut arrivéе…, À peine qu’arrivée...) À peine arrivée à la Maison rouge, Peter 

passa une tête dans son bureau. 
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Синонімічні підрядні висловлення з абсолютним дієприслівниковим 

зворотом теперішнього часу, в яких «ідея часу пов’язана зі вказівкою на 

процес або стан» [277, с. 86], рідковживані в сучасній французькій художній 

прозі. У таких структурах імплікується агенс, який відновлюється (або ні) 

з дистантного ко(н)тексту:  

(316) En remontant vers la ligne de chemin de fer, il avait deux autres bouts 

de terrain à lui où il plantait ses pommes de terre et puis, à deux kilomètres plus loin 

près du passage à niveau sur la route de Bois commun, un petit carré de vigne 

contre la voie ferrée d’un train qui ne passe plus depuis des lustres (M. Boudard, 

ME, 19). 

У поданій поліпредикативній мовленнєвій інновації семантичне умовне 

значення виводиться з дистантного ко(н)тексту, тоді як імплікований референт 

залишається суб’єктом дії з «довільною референцією». Отже, зворотна 

реконструкція первинної структури однобазового трансформу 

з дієприслівниковою головною лексемою видається неможливою, тобто 

аналізована преференціальна опція є прикладом провалу «альтернативного» 

лінгвістичного експерименту:  

En remontant vers la ligne de chemin de fer, il avait deux autres bouts 

de terrain à lui où il plantait ses pommes de terre et puis, à deux kilomètres plus loin 

près du passage à niveau sur la route de Bois commun, un petit carré de vigne 

contre la voie ferrée d’un train qui ne passe plus depuis des lustres. Avec ça, 

il faisait sa piquette, un petit tonneau à consommer dans l’année. 

Monter jusqu’à la vigne ça représentait une expédition. Le dab empruntait 

la carriole aux Jourdieux pour transporter son matériel. Il a dû m’emmener avec lui 

quand j’avais quatre ou cinq ans. 

Стрижнева структура цитованої синонімічної конструкції може мати 

такий вигляд: si on remontait, les gens, les villageois remontaient, nous remontions. 

Складний процес підйому до залізної дороги, описаний у посттексті, дозволяє 

інтерпретувати аналізовану суб’єктивему як умовну (за умови, якщо…). 
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Стосовно недетермінованого актанта наявність іншого, «самореферентного», 

[388, c. 196] персонажа (je) дає змогу припустити, що він імплікує себе + свого 

батька (le dab) або узагальненого (люди) чи більш конкретизованого 

(мешканці села) референта. Нагадаємо, що неможливість детермінувати 

ко(н)текстуально невираженого референта є однією зі стратегій авторської 

мовної гри другого типу, що полягає в ускладненні інтерпретації поданої 

інформації адресатом через «недостатність вираження». 

Об’єктні дієприкметникові синонімічні підрядні висловлення, що завжди 

перебувають у постпозиції щодо матричної частини ППВ, характеризуються 

експлікативним семантичним значенням: 

(317) Le vizir félicita le jeune Bak devenu son secrétaire particulier (Ch. Jacq, 

JV, 299). 

Фінальне дієприкметникове висловлення (317) становить двобазовий 

трансформ первинної експлікативної структури. Синонімічні мікрополя ФСМ 

аналізованого прикладу такі: qui était devenu son secrétaire particulier 

(стрижнева структура) → étant devenu... (структура, що наближається) → 

devenu... (адекватна структура). За допомогою «альтернативного» 

лінгвістичного експерименту визначимо ступінь ко(н)текстуальної 

пертинентності потенційних функціональних домінант: 

(316) Le vizir félicita le jeune Bak devenu (qui était devenu, étant devenu) 

son secrétaire particulier. L’adolescent, scrupuleux et travailleur, ne tolérait 

aucune inexactitude dans la rédaction des documents officiels ; aussi Pazair lui 

confiait-il le soin d’examiner décrets et communications, afin de demeurer 

irréprochable aux yeux des responsables et de la population.  

Стрижнева структура, темпоральний план якої детермінується 

в ко(н)тексті, видається непертинентною, оскільки, з одного боку, у посттексті 

наявні синтаксично складні ППВ; з іншого боку, письменник реалізує 

компресовані синонімічні конструкції з імплікацією дієслова-копули étant 
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та з різними головними лексемами, що становить одну із характеристик його 

ідіостилю.  

Синонімічні підрядні висловлення з номінальною, ад’єктивною та 

адвербіальною головними лексемами найчастіше займають ініціальну позицію 

у ППВ та супроводжуються пре- й інтерпозитивними адвербіальними 

темпоральними стимуляторами une fois та à peine.  

Cеред аналізованих структур виділяємо підрядні висловлення 

з експлікованим та імплікованим актантами: 

(318) À peine le fiacre en mouvement, je recommençai de trembler 

(G. Duhamel, DB, 54). 

(319) La machine une fois en route vous ne l’arrêtez plus (М. Boudard, 

ME, 148). 

(320) Une fois la cuisine étincelante, Rachel prépara un thé vert bio 

(E. Sender, SDN, 359). 

(321) Mais une fois dedans, ah, c’est bon, vous ne pouvez pas imaginer 

(J. Littell, B, 109). 

У перших двох прикладах підрядні частини з експлікованими актантами 

(le fiacre, la machine) становлять синонімічні структури з номінальною 

головною лексемою-іменною частиною імплікованого предиката être. 

Синонімічний ряд першого двобазового трансформу з темпоральним 

семантичним значенням передування дії можна реконструювати так: à peine 

le fiacre eut-il été en mouvement que... (стрижнева структура) → à peine que 

le fiacre eut été en mouvement (структура, що наближається) → à peine que 

le fiacre en mouvement (близька структура). Ініціальна синонімічна конструкція 

прикладу (319) є двобазовою перифразою первинної пропозиції une fois que 

la machine est en route (темпоральний план обох стрижневих структур 

визначається в контактному ко(н)тексті), яка трансформується у структуру, 

що наближається une fois que la machine en route. Інтерпозиція темпорального 

стимулятора свідчить про бажання автора закцентувати увагу читача 
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на суб’єкті дії, що зумовлює вибір між двома трансформами une fois la machine 

en route (близька структура) та la machine une fois en route (адекватна 

структура). Шляхом «альтернативного» лінгвістичного експерименту 

визначимо ступінь ко(н)текстуальної пертинентності кожного члена 

синонімічного ряду: у прикладі (318) вибір автором звуженої структури 

пояснюється двома факторами: синтаксичною складністю первинної та 

приблизної пропозицій (інверсія + складний попередній минулий час (для 

стрижневої пропозиції); складний попередній минулий час + que (для 

приблизної структури)); та наявністю в пре- і посттекстах багатокомпонентних 

поліпредикативних побудов із дієприслівниковою компресією, що містять 

відносні конектори qui та que (для приблизної та близької структур):  

Cessant soudain de babiller, Justin me saisit par la taille, ferma la porte sur 

nos pas, me soutint pendant la longue descente de l’escalier, héla bientôt un fiacre 

qui tournait à l’angle de la rue des Écoles et, retirant son pardessus, me le jeta sur 

les épaules. (À peine le fiacre eut-il été en mouvement que...,  À peine que le fiacre 

eut été en mouvement, À peine que le fiacre en mouvement) À peine le fiacre 

en mouvement, je recommençai de trembler. […] C’est quand même là que j’aime 

encore mieux me trouver si je dois... aller très mal. 

У ППВ (319) автор спрощує підрядну частину, оскільки в претексті 

актуалізуються складні структури з конектором que та еліптичні висловлення 

з імплікацією екзистенційних предикатів, тобто спостерігається синтаксичне 

«врівноваження» дискурсивного фрагмента:  

Une époque où j’étais malade, une veille de Noël, les chats fourrés m’ont remis 

au trou pour trois semaines, (c’était) un reliquat de peine que l’administration avait 

mal calculé. (Il y avait) Une peccadille que j’ai proposé d’accomplir après les fêtes. 

(C’était) Bernique. (Une fois que la machine est en route, Une fois que la machine 

en route, Une fois la machine en route) La machine une fois en route vous 

ne l’arrêtez plus. 

 



416 

 

Підрядне висловлення прикладу (320) з головною ад’єктивною лексемою 

являє собою двобазовий синонімічний трансформ-мікрополе ФСМ із такими 

складниками: une fois que lа cuisine eut été étincelаnte (стрижнева структура) → 

une fois que lа cuisinе étincelаnte (близька структура) → une fois lа cuisine 

étincelаnte (ко(н)текстуально адекватна структура). У ППВ (321) з однобазовим 

синонімічним трансформом первинної пропозиції une fois que ça est dedans 

імплікований актант (частина тіла одного з протагоністів) експлікується 

в претексті. Темпоральний план денотативних ядер детерміновано 

в контактному ко(н)тексті. Адекватність функціональної домінанти прикладу 

(320) зумовлено дистантним ко(н)текстом: Le rangement de la vaisselle sale dans 

le lave-vaisselle, un coup d’éponge sur la table et sur le plan de travail, 

le rangement des multiples ingrédients qu’elle avait laissés en vrac après s’en être 

servie, lui prirent une douzaine de minutes. Elle passa un coup de balai et ferma 

les sacs de différents bacs de poubelle qu’elle sortirait le lendemain. (Une fois que 

la cuisine eut été..., Une fois que lа cuisinе...) Une fois la cuisine étincelante, Rachel 

prépara un thé vert bio.  

Авторка обирає інфінітивні компресовані структури з прийменниковим та 

адвербіальним стимуляторами après, une fois, імплікуючи підрядні пропозиції 

зі складним минулим часом, з метою уникнути додаткового синтаксичного 

ускладнення ко(н)тексту, що вже містить сполучникові ППВ. 

(321) Le corps solide de Partenau recelait peu de surprises ; il jouissait 

la bouche ouverte en rond, un trou noir […] Comment décrire ces sensations à qui 

ne les a pas connues ? Au début, lorsque ça entre, c’est parfois difficile, surtout 

si c’est un peu sec. Mais une fois dedans (une fois que ça est dedans, une fois 

ça dedans), ah, c’est bon, vous ne pouvez pas imaginer. 

Реактуалізація прономінального референта (ça) в посттексті зумовлює 

непертинентність первинної une fois que ça est dedans та близької une fois 

dedans структур і вибір наратором компресованого підрядного висловлення. 
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Усі проаналізовані ППВ із підрядними та матричними компресованими 

моносинонімічними висловленнями з дієприкметниковою / 

дієприслівниковою, номінальною, ад’єктивною та адвербіальною головними 

лексемами становлять безсполучникові феноменологічно редуковані 

структури, що характеризуються збереженням мовного режиму інциденції. 

Моносинонімічні підрядні сполучникові висловлення актуалізуються 

в мовленні у вигляді звужених, розширених та кількісно рівнокомпонентних 

структур з аналогічним або зміненим мовленнєвим режимом інциденції. 

 

4.5 Моносинонімічні поліпредикативні сполучникові структури та 

підрядні висловлення  

 

У поліпредикативних конструкціях сполучники функціонують як 

«синтаксичні оператори, що сприяють створенню нової синтаксичної одиниці 

на основі двох висловлень, які вступають у відношення» [476, c. 203]. 

У сполучникових ППВ та підрядних частинах ППВ із синтаксичною 

синонімією актуалізується поліфункціональний синтаксичний оператор que, 

що, на думку Ф. Гаде, має «розмитий семантизм» [418, с. 126] та «основними 

спеціалізаціями якого є вживання в ролі відносного і питального займенників 

та сполучника» [424, с. 225].  

У сучасній лінгвістиці існує чимало поглядів на функцію que 

в поліпредикативних структурах. Синтаксичний оператор que визначається 

мовознавцями як «контекстуальний елемент, що не безпосередньо стосується 

дієслова» [229, с. 64], або ж «належить самій формі subjonctif та не 

є сполучником» у суб’юнктивних ППВ [384, с. 681]. Ф. Маспла зазначає, що 

«у випадку з висловленнями, які вводяться синтаксичним оператором que, 

останній забезпечує їм тетичну базу, схожу з базою, що забезпечують 

займенники le, la, les, коли вони функціонують як артиклі» [472, с. 158]. 
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Залежність матричного висловлення від підрядного, що вводиться 

синтаксичним елементом que, Ж. Гугенейм визначає як «інверсивне 

підпорядкування», оскільки в смисловому плані дія, описана в матричному 

висловленні, обумовлюється дією підрядного висловлення. Саме тому у ППВ 

із СС можлива відсутність que – засобу внутрішнього зв’язку предикативних 

частин, що не передає змісту смислових відношень. Таку неактуалізацію que 

Ж. Гугенейм розглядає як «стилістичний варіант» [428, c. 338] реалізації 

синонімічної структури. Г. Антуан стверджує, що que у складних 

висловленнях із СС – це «лише скріпа, факультативний елемент, який 

заповнює синтаксичний хіатус» [368, c. 372]. Такий синтаксичний оператор 

que, що деякі мовознавці називають «експлетивним» [460, c. 408], 

не є необхідним структурним елементом для встановлення зв’язків між 

предикативними частинами складного висловлення. «Актуалізаційна частка 

que, заповнюючи паузу, матеріалізує її частково (на письмі que передує кома) 

або повністю (кома відсутня)» [368, c. 407–408]. У ролі субституту 

синтаксичного хіатусу que сигналізує не тільки граматичний зв’язок між двома 

частинами поліпредикативної конструкції, але й їхню самостійність, саме 

тому, на погляд Г. Антуана, такі ППВ можливо представити у вигляді 

безсполучникових висловлень [там само]: (322) Le lui eût-on insinué qu’il eût 

souri comme d’une facétie. (L. Faure, MF, 191) = Le lui eût-on insinué il eût souri 

comme d’une facétie.  

Уважаємо неправомірним визначення оператора que як синтаксичного 

хіатусу в аналізованому типі ППВ, оскільки обидві преференціальні опції 

становлять ко(н)текстуально адекватні синонімічні трансформи з умовним 

семантичним значенням різних первинних пропозицій. У безсполучниковому 

ППВ СС реалізується на рівні підрядного висловлення з монопредикативним 

денотативним ядром si on le lui eût insinué; деномінативний центр 

сполучникового висловлення являє собою поліпредикативну пропозицію si on 

le lui eût insinué il eût souri comme d’une facétie. Отже, дві досліджувані 
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мовленнєві інновації належать до різних ФСМ і, таким чином, не можуть бути 

синтаксично еквівалентними. Належність до різних польових структур 

зумовлює їхню різницю в семантичному плані: у центрі поля емерджентних 

значень сполучникової структури перебуває умовна сема, а на периферії – 

наслідкова сема, на яку нашаровується семантичний нюанс упевненості, що 

виражається сполучником que; у безсполучниковій побудові актуалізуються 

умовна (центральна) та наслідкова (периферійна) семи.  

Аналіз корпусу прикладів сполучникових ППВ французької художньої 

прози ХХ – початку ХХІ століть дозволив виділити два типи конструкцій з que 

із СС: а) структури з кондиціоналом із СС на рівні ППВ: матричне 

висловлення + que + підрядне висловлення (див. приклад 322); 

б) поліпредикативні «протатичні» [457, c. 131] структури із СС на рівні 

підрядного висловлення, де que використовується як субститут багатьох 

субординативних сполучників, виконуючи подвійну функцію в підрядній 

частині: «зв’язувального елемента, що поєднує позначення субординації 

і вказівника функції всередині підрядного висловлення» [514, с. 475], 

наприклад: (323) Que je bénisse aujourd’hui ce malheureux petit mort, à quoi ça 

pourrait bien vous servir ? (G. Bernanos, MO, 194) = Si je bénissais aujourd’hui...; 

та ППВ із ЛС на рівні підрядного висловлення без зміни його синтаксичної 

структури, де que становить ко(н)текстуальний синонім інших сполучників 

підрядності: (324) Mais qu’il dorme ou qu’il veille Ève ne cessait de murmurer 

une belle histoire à son oreille (M. Tournier, CB, 4) (bien que, quoique = que). 

Семантико-синтаксична валентність предиката обумовлює виконання 

висловленням із que функції підмета, а також прямого та обставинного 

додатків [472, с. 159]. У першому випадку відбувається синтагматизація 

[470, с. 119] підрядного висловлення. Функціональні особливості que тісно 

пов’язані з процесами реконструкції ППВ із СС: ППВ із підрядними 

висловленнями з que у функції обставинного додатка являють собою кількісно 

рівнокомпонентні преференціальні опції; поліпредикативні конструкції 
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з підрядною частиною-підметом – компресовані ППВ із СС, поліпредикативні 

структури з підрядною частиною-прямим додатком – розширені або кількісно 

рівнокомпонентні ко(н)текстуально пертинентні мовленнєві інновації. 

У дисертації виокремлюємо також розширені презентативами c’est...que / 

qui, ce qui…c’est, voici / voilà…que / qui тощо ППВ із СС та інверсивні 

кількісно рівнокомпонентні підрядні висловлення з конектором умовності si. 

 

4 . 5 . 1  П о л і п р е д и к а т и в н і  с п о л у ч н и к о в і  с т р у к т у р и  т а  

п і д р я д н і  в и с л о в л е н н я  з  к о м п р е с і є ю  т а  к і л ь к і с н о ю  

р і в н о к о м п о н е н т н і с т ю .  Аналіз прикладів сполучникових ППВ із СС 

французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть дозволив побудувати 

типологію звужених і кількісно рівнокомпонентних синонімічних структур на 

рівні підрядного або цілого висловлень. У пропонованій дисертації виділяємо: 

1) ППВ із СС із синтаксичним оператором que: а) компресовані на рівні 

висловлення поліпредикативні конструкції з умовно-наслідковим, 

причинно-наслідковим та умовно-концесивно-наслідковим семантичними 

значеннями; б) кількісно рівнокомпонентні підрядні висловлення з умовним 

семантичним значенням; в) кількісно рівнокомпонентні поліпредикативні 

структури з експлікативним семантичним значенням;  

2) кількісно рівнокомпонентні інверсивні умовні підрядні висловлення 

із синтаксичним оператором si. 

Як і у безсполучникових ППВ, у ФСМ ППВ із que з імплікацією 

конектора умовності si, що характеризуються різними ступенями реалізації 

гіпотези, сема умовності є центральною, а сема наслідковості та поступки – 

периферійними.  

(325) Qu’il pleuve sur la fête, en raison de sa date, n’est pas exceptionnel 

(H. Bazin, ÉV, 199). 

Приклад ППВ (325) з умовно-наслідковим семантичним значенням та 

з високим ступенем імовірності реалізації гіпотези становить суб’єктивему 
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із СС на рівні висловлення, оскільки первинна структура таких однобазових 

трансформів будується за моделлю Si + S + P + S + P + CP: s’il pleut sur la fête, 

en raison de sa date, ce n’est pas exceptionnel. Вибір автором суб’юнктивної 

структури-підмета пояснюється, по-перше, синтаксичною складністю 

стрижневої поліпредикативної пропозиції з узагальнювальним інтрафрастично 

надлишковим ад’єктивним референтом-актантом матричного висловлення ce = 

s’il pleut sur la fête, en raison de sa date; по-друге, у претексті письменник 

актуалізує надскладне умовне ППВ із конектором si, отже, комунікативний 

намір створення евфонічного, когерентного дискурсивного відрізка спричиняє 

продукування аналізованого ППВ:  

Mais si le docteur Lancelot se présente aussi en morticole du Moyen Âge à bec 

antipesteux (en cas d’urgence on ira droit à lui), la plupart des danseurs préférant 

qu’à leur sujet on se pose des questions, changent chaque fois de travesti, surtout 

les jeunes et l’on sait qu’en détachant des loups, plus tard [...] 

Qu’il pleuve sur la fête, en raison de sa date, n’est pas exceptionnel (S’il pleut 

sur la fête, en raison de sa date, ce n’est pas exceptionnel). 

(326) N’eût-il rien soupçonné, qu’une bonne âme l’eût bientôt mis au fait 

(Ch. Léourier, LM, 76). 

У поданому прикладі двобазового трансформу-обставинного додатка 

з умовно-концесивним семантичним значенням спостерігається СС на рівні 

ППВ із нереалізованою в минулому гіпотезою. В умовно-концесивних 

підрядних частинах ППВ, що актуалізуються у вигляді інверсивних 

суб’єктивем, наявна, як уже зазначалося, периферійна сема питальності, що 

передає сумнів із приводу тих чи інших фактів або подій реального світу. 

Матричне висловлення є своєрідною відповіддю на ймовірне питання. Отже, 

стрижнева (même s’il n’eût rien soupçonné une bonne âme l’eût bientôt mis au fait) 

та близька (il n’êut rien soupçonné qu’une bonne âme l’eût bientôt mis au fait) 

структури видаються ко(н)текстуально непертинентними. До того 

ж у претексті вже реалізовані умовно-концесивно-наслідкове ППВ із même si 
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та поліпредикативна конструкція з адвербіальним елементом si, що пояснює 

бажання письменника структурно та лексично урізноманітнити розповідь:  

Même si l’union ne laissait pas un souvenir très précis, il était une tendresse, 

un élan qu’ils avaient partagés [...] De ce jour Enwin fit partie de sa vie, si 

étroitement qu’il semblait incroyable qu’il eût autrefois vécu sans elle. Korwal 

remarqua le changement. (Même s’il n’eût rien soupçonné une bonne âme l’eût 

bientôt mis au fait, Il n’êut rien soupçonné) N’eût-il rien soupçonné, qu’une bonne 

âme l’eût bientôt mis au fait. 

(327) Qu’il eût autant besoin d’elle la touchait, bien sûr (M. Chapsal, SP, 45). 

Цитоване ППВ із причинно-наслідковим семантичним значенням 

є синонімічною структурою-однобазовим трансформом з ініціальним 

суб’юнктивним підрядним висловленням-підметом із середнім ступенем 

імовірності реалізації гіпотези. Денотативне ядро puisqu’il avant autant besoin 

d’elle, cela / ça la touchait bien sûr, як і первинна структура прикладу (325), 

містить узагальнювальний референт-вказівний займенник cela / ça = puisqu’il 

avait autant besoin d’elle, семантично та синтаксично надлишковий 

у контактному ко(н)тексті.  

У кількісно рівнокомпонентних синонімічних побудовах гіпотетичні 

підрядне і матричне висловлення перебувають у співпідрядних відношеннях: 

(328) Que les traîneaux glissent alors dans la trace du troupeau, les attelages 

peineront moins (R. Frison-Roche, DM, 155). 

У прикладі (328) спостерігається СС на рівні ініціального підрядного 

висловлення-однобазового трансформу з умовним семантичним значенням, 

експлікованим у контактному ко(н)тексті, завдяки якому легко зворотно 

реконструюється його деномінативний центр si les traîneaux glissent alors dans 

la trace du troupeau. Темпоральний план та ступінь імовірності реалізації 

гіпотези досліджуваної структури-обставинного додатка обумовлено 

матричною частиною (peineront). Ко(н)текстуальна неадекватність первинної 

структури пояснюється бажанням автора передати високий рівень упевненості 
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у висловленій інформації, що виявляється в актуалізації мовленнєвої інновації 

з центральною умовною і з периферійною наслідковою семами та індикативом 

у матричній частині. 

Серед кількісно рівнокомпонентних поліпредикативних конструкцій із CC 

з умовно-наслідковим семантичним значенням у французькій художній прозі 

ХХ – початку ХХІ століть трапляються поодинокі нетипові аграматизовані 

структури, побудовані за індивідуальним проєктом як елемент авторської 

мовної гри третього типу, використаний для ускладненння інтерпретації 

повідомлення адресатом. Аграматизовані безсполучникові та сполучникові 

(із синтаксичним оператором que) ППВ становлять одну із характеристик 

ідіостилю Ж. Бернаноса (див. приклад 278): 

(329) Que l’un de nous fût sorti à ce moment-là, devait dire encore le même 

Noёl, nous le suivions tous (G. Bernanos, MO, 184). 

Темпоральні плани підрядної і матричної частин поданої 

умовно-наслідкової мовленнєвої інновації із СС  не збігаються, оскільки 

в підрядній частині актуалізується плюсквамперфект суб’юнктива, тоді як 

у матричному та у фінальному висловленнях спостерігається подвійна 

реалізація імперфекта індикатива, що аграматизує аналізовану структуру:  

Que l’un de nous fût sorti à ce moment-là, devait dire encore le même Noёl, 

nous le suivions tous = Que l’un de nous fût sorti à ce moment-là, aurait dû (eût dû) 

dire encore le même Noёl, nous l’aurions tous suivi (eussions tous suivi). 

Стрижнева пропозиція підрядного синонімічного кількісно 

рівнокомпонентного висловлення-однобазового трансформу із гіпотезою, 

не реалізованою в минулому, має такий вигляд: si l’un de nous fût sorti à ce 

moment-là. Непертинентність конструкції із кондиціоналом пояснюється 

інтенцією автора актуалізувати периферійну сему наслідковості. Імовірно, 

саме через цей факт Ж. Бернанос аграматизує досліджуване ППВ, уживаючи 

часи індикатива в матричній і фінальній частинах висловлення. 
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В експлікативних кількісно рівнокомпонентних синонімічних ППВ 

синтаксичний оператор que слугує для того, щоб «перервати значущість істини 

висловлення, що він уводить, та зробити його залежним від вербального або 

сполучникового компонента, які йому передують» [470, с. 119]: 

(330) Ils aiment les êtres qu’ils disent (F. Mauriac, MF, 12). 

Наведене синонімічне ППВ становить однобазовий трансформ 

денотативного ядра ils disent qu’ils aiment les êtres з експлікативним 

семантичним значенням. Актуалізацію кількісно рівнокомпонентної структури 

із СС обумовлено комунікативним наміром автора передати невпевненість 

із приводу істинності інформації, висловленої в матричній частині. Цей факт 

пояснює пертинентність семантично нюансованого ППВ зі зміною мовного 

режиму інциденції (фокалізацією в мовленні предиката dire). 

Кількісну рівнокомпонентність виявлено також в інверсивних 

поліпредикативних побудовах із СС із синтаксичним оператором si, 

що експлікує умовне семантичне значення у структурі підрядного 

висловлення, надаючи ППВ семантичної однозначності: 

(331) Car, si allusion il y avait, comment expliquer qu’Yseut se fût trouvée 

au fait du plat auvergnat qui attendait Robinet après minuit ? (M. Tournier, CB, 57) 

У прикладі (331) актуалізується інверсивне умовне підрядне 

висловлення-однобазовий трансформ деномінативного центру s’il y avait 

(une) allusion із постпозитивним номінальним компонентом-COD 

екзистенційної структури (il y avait). Препозицію COD, тобто зміну мовного 

режиму інциденції (фокалізацію екзистенційного предиката), спричинено 

наміром автора закцентувати увагу читача / слухача саме на стані, вираженому 

екзистенційним зворотом, але не на факті дійсності, маркованому 

препозитивною номінальною лексемою allusion. У такому разі письменник 

використовує елементи авторської мовної гри першого типу, «пропонуючи» 

адресатові інтуїтивно розпізнати його комунікативну інтенцію та правильно 

інтерпретувати подану інформацію.  
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4 . 5 . 2  Р о з ш и р е н і  с п о л у ч н и к о в і  п о л і п р е д и к а т и в н і  

с т р у к т у р и  т а  п і д р я д н і  в и с л о в л е н н я .  Розширення 

сполучникових ППВ із СС на рівні висловлення або підрядної частини 

поліпредикативної структури відбувається кількома засобами:  

а) адитивне ендофоричне розширення анафоричними особовими 

займенниками (le, en тощо) у матричному висловленні ППВ з ініціальною 

підрядною частиною із синтаксичним оператором que;  

б) специфікативне розширення презентативами типу с’est...que / qui, 

ce qui / que...(c)’est, voici / voilà...que / qui, voici / voilà que..., il y a...que / qui, j’ai 

(tu as, il a)...que / qui;  

в) специфікативне розширення інверсивним екзистенційним зворотом 

est-ce в нетипових аграматизованих ППВ.  

Структури першого типу поодинокі у французькій художній прозі ХХ – 

початку ХХІ століть, оскільки в умовному препозитивному підрядному 

висловленні з que поліпредикативної конструкції із СС найчастіше 

актуалізується предикат у суб’юнктиві, що переводить такі висловлення до 

рангу кількісно рівнокомпонентних синонімічних структур (que + subjonctif = 

si + indicatif / conditionnel), при цьому розширення, яке міститься в матричному 

висловленні, створює синтаксичну полісинонімію.  

Прикладами моносинонімічних ендофорично розширених ППВ із que 

можуть слугувати індикативні побудови: 

(332) Que l’homme est né pour le bonheur, certes toute la nature l’enseigne 

(A. Gide, NT, 177).  

У поданому ППВ із СС на рівні висловлення розширення підрядної 

частини відбувається анафоричним особовим займенником le в матричному 

висловленні. У такий спосіб актуалізується плеонастична мовленнєва 

інновація-однобазовий трансформ первинної структури certes toute la nature 

enseigne que l’homme est né pour le bonheur з експлікативним семантичним 

значенням. Зміна мовного режиму інциденції (подвійна фокалізація 
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предикативної частини підрядного висловлення) пояснюється стратегіями 

авторської мовної гри першого типу (розширення синонімічних конструкцій із 

метою полегшити інтерпретацію авторського комунікативного наміру) та 

ідіостилем письменника, який реалізує розширені презентативами структури 

в пре- та посттекстах: 

C’est de la joie que tu appelles fruit quand elle se fait succulence ; et, quand 

elle se fait chant, oiseau. Que l’homme est né pour le bonheur, certes toute la nature 

l’enseigne (Certes toute la nature enseigne que l’homme est né pour le bonheur). 

C’est l’effort vers la volupté qui fait germer la plante, emplit de miel la ruche, 

et le cœur humain de bonté. 

Презентативи, що в дисертаційній роботі поділяємо на розколоті 

(c’est...que / qui, voici / voilà...que / qui, il y a…que / qui, j’ai…que / qui тощо), 

«псевдорозколоті» [497, c. 47; 518, c. 2162] (ce qui / que...(c’)est (que)) 

структури та нефокалізувальні презентативи (voici / voilà que...), становлять 

конструкції «з допоміжною ідентифікувальною предикацією» [498, c. 19]. 

Ж. Mуаньє визначає такі побудови як «екзистенційні дієслова, що 

супроводжуються елементом ситуативної референтності» [483, с. 279]. Таким 

чином, в аналізованих типах ППВ c’est відіграє подвійну роль: презентатива та 

ідентифікатора певного референта, вилученого з віртуального «комплексу 

референтів». Вивчаючи розколоті та псевдорозколоті структури, 

Ф. Дюбуа-Шарліє вводить поняття «перехідного фокуса» та зазначає, що 

«якби фраза являла собою нерозколоту форму, простежувався б розрив 

когерентності з попереднім дискурсивним фрагментом. Отже, фокус виконує 

функцію переходу між тим, що передує, і тим, що слідує» [408, с. 212]. 

Е. Пеллє вказує, що ізоляція елемента між двома паузами спричиняє 

диз’юнкцію висловлення, або функціональне роз’єднання його компонентів 

[497, с. 41].  

У розколотих структурах (c’est...que / qui, voici / voilà...que / qui, 

il y a…que / qui) фокалізується будь-який невербальний елемент (власне 
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або загальне ім’я, займенник, прислівник, номінальне, підрядне висловлення 

тощо), що перебуває між двома корелятивними елементами, які становлять 

«переривчасту морфему» [там само, с. 46]. При цьому відносний займенник 

qui / que є реманентною, лексикалізованою формою [там само].  

Синонімічні ППВ із розколотими структурами характеризуються 

експлікативно-конклюзивним, експлікативно-причинним та 

експлікативно-уточнювальним семантичними значеннями та реалізуються 

у вигляді мовленнєвих інновацій-однобазових трансформів пропозитивного 

денотативного ядра зі зміною (для експлікативно-причинних та 

експлікативно-конклюзивних структур) та зі збереженням (для 

експлікативно-уточнювальних ППВ) мовного режиму інциденції. 

У розколотих конструкціях, побудованих за моделями c’est...que / qui  або 

il y a...que / qui (з деміактивним референтно недетермінованим або 

детермінованим у контактному ко(н)тексті суб’єктом дії), 

презентативно-ідентифікувальна функція кумулюється з ідеєю 

екзистенціальності, оскільки такі структури презентують та актуалізують 

певну подію або факт.  

Серед ППВ із розколотою структурою c’est...qui / que виокремлюємо 

конструкції, що будуються за моделями c’est + CP + qui / que + S + P (P + S) та 

«означальні» [там само, c. 47] висловлення на зразок c’est + CP + que + CP: 

(333) Ce fut alors qu’un malaise indéfinissable la saisit (B. Simonay, EV, 86). 

(334) C’est parce qu’il est malheureux que le dieu a fait le monde (J. Giono, 

SÉ, 132). 

У цитованих ППВ першого структурного типу із CC на рівні висловлення, 

розширених розколотою структурою c’est...que, фокалізуються відповідно 

адвербіальний елемент (alors) та підрядне висловлення (parce qu’il est 

malheureux). Стрижневі пропозиції аналізованих ППВ є такими: alors 

un malaise indéfinissable la saisit (333); le dieu a fait le monde parce qu’il est 

malheureux (334). 
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Стратегії авторської мовної гри першого типу (розширення денотативного 

ядра з метою полегшити розпізнавання комунікативного наміру адресанта 

та інтерпретацію поданої інформації) розпізнаються адресатом завдяки 

інтерфрастичному ко(н)тексту.  

(333) À regret, elle jaillit de l’onde et se dirigea vers l’endroit où elle avait 

laissé ses vêtements. Ce fut alors qu’un malaise indéfinissable la saisit (Alors 

un malaise indéfinissable la saisit). Elle jeta un coup d’œil circulaire, affolée. 

(334) C’est parce qu’il est malheureux que le dieu a fait le monde (Le dieu 

a fait le monde parce qu’il est malheureux). 

Il a voulu se sortir de lui-même et, chaque fois qu’il pensait à une chose, 

les formes se mettaient à éclairer tout ce qu’il réfléchissait. 

Ко(н)текстуальна пертинентність досліджуваних ППВ пояснюється тим, 

що у фокалізованій мовленнєвій інновації першого дискурсивного відрізка 

з’являється експлікативний семантичний нюанс, тоді як у нерозколотому ППВ 

ідеться про одночасність або послідовність подій; адекватна структура (334) 

із фокалізованим підрядним висловленням характеризується 

експлікативно-причинним семантичним значенням, на відміну від стрижневої 

пропозиції із семантичним значенням причини. 

(335) Et c’est ce qui explique le peu de valeur relative de ces terrains et le bon 

marché de leur vente (G. Leroux, HN, 5). 

У синонімічному ППВ із фокалізованим вказівним прикметником (ce) 

референтна детермінація останнього здійснюється на рівні дистантного 

ко(н)тексту. У первинній пропозиції наявний фокалізований у мовленні 

референт (се) у вигляді вказівного займенника, експлікація якого здійснюється 

в претексті: et cela / ça explique le peu de valeur relative de ces terrains et le bon 

marché de leur vente. Ко(н)текстуальну пертинентність однобазового 

трансформу обумовлено комунікативною стратегією автора, який актуалізує 

експлікативно-конклюзивну сему для полегшення інтерпретації повідомлення 

адресатові згідно з правилами мовної гри першого типу:  
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Les résultats sont plus que médiocres. Et c’est ce qui explique le peu de valeur 

relative de ces terrains et le bon marché de leur vente (пояснення + висновок) ≠ 

Et cela / ça explique le peu de valeur relative de ces terrains et le bon marché de 

leur vente (констатація факту). 

В «означальних» висловленнях (c’est + CP + que + CP) з експлікативно-

уточнювальним семантичним значенням найчастіше фокалізується 

пояснювальний номінальний компонент: 

(336) C’était un magnifique voilier que ce Gabian qui portait fièrement 

le nom d’un oiseau de mer (P. Vialar, VÎ, 1). 

ППВ (336) із СС на рівні висловлення зі збереженням мовного режиму 

інциденції (фокалізацією іменної частини складного номінального присудка) 

становить ко(н)текстуально адекватну преференціальну опцію-однобазовий 

трансформ деномінативного центру ce Gаbiаn qui portait fièrement le nom 

d’un oiseau de mer était un magnifique voilier. В інтерфрастичному ко(н)тексті 

нерозколота констатувальна первинна структура видається непертинентною, 

оскільки посттекст містить пояснення виділених референтів: 

C’était un magnifique voilier que ce Gubion qui portait fièrement le nom 

d’un oiseau de mer (Сe Gаbiаn qui portait fièrement le nom d’un oiseau de mer 

était un magnifique voilier).Un trois-mâts-barque de soixante-quinze mètres de long, 

en bois de teck, au beaupré gréé de trois focs, astiqué comme un yacht de plaisance 

et dont le pont ciré brillait sous le soleil. 

При дослідженні синонімічних ППВ з екзистенційним презентативом 

il y a…qui / que треба враховувати той факт, що не всі конструкції з таким 

зворотом становлять побудови із СС. Серед ППВ із розколотою структурою 

il y a…qui / que в дисертаційній роботі виокремлюємо: а) синонімічні ППВ; 

б) несинонімічні поліпредикативні структури; в) ППВ з il y a…que з ЛСС. 

(337) Madame, il y a, en bas, un commissionnaire qui demande monsieur 

(G. Leroux, HN, 61).  
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Подане ППВ становить розширену преференціальну опцію-однобазовий 

трансформ констатувальної стрижневої структури madame, en bas, 

un commissionnaire demande monsieur зі зміною мовного режиму інциденції 

(фокалізацією підмета). У мовленні, згідно з правилами мовної гри першого 

типу, актуалізуються центральна експлікативна та периферійна конклюзивна 

семи, що створює ефект неочікуваності подій:  

On frappa. Quelqu’un entra. C’était le commis, en effet. Il jeta un regard 

sournois dans la pièce et dit : 

– Madame, il y a, en bas, un commissionnaire qui demande monsieur 

(Madame, en bas, un commissionnaire demande monsieur). 

(338) Autour de moi il y a d’autres marmots qu’on a confiés – leurs parents ou 

l’Assistance – à Blanche (M. Boudard, ME, 7). 

Наведене ППВ не є синонімічною структурою через те, що воно не 

припускає перифрази без екзистенційного звороту: 

Autour de moi d’autres marmots on a confiés – leurs parents ou l’Assistance – 

à Blanche або ж Autour de moi on a confié d’autres marmots – leurs parents ou 

l’Assistance – à Blanche не наявні в семантико-синтаксичному або 

семантичному планах конструкції. 

У ППВ з екзистенційними зворотами із фокалізацією компонентів із 

темпоральним семантичним значенням спостерігається ЛСС: безособовий 

зворот il y a, що є полісемічною структурою, в одному зі своїх значень втрачає 

первинну предикативність, виступаючи синонімом до прийменника depuis. 

У такому разі «ініціатор є гаплологічним, оскільки він кумулює презентативне 

і препозиціональнe вживання» [497, c. 47]: 

(339) Il y avait cinq minutes que la conversation languissait (G. Leroux, 

HN, 275). 

Деномінативний центр ко(н)текстуально адекватного однобазового 

трансформу із ЛСС прикладу (340) має такий вигляд: la conversation languissait 

depuis cinq minutes.  
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У дисертації синонімічні конструкції з презентативом voilà (voici)…que / 

quі розглянуто як ППВ із СС, тому що в лінгвістиці voici / voilà кваліфікуються 

як «своєрідні дієслова, що не мають парадигми, флексія яких відмічає єдину 

форму» [483, c. 261]. Такі лексеми «наближаються до аперцептивних дієслів, 

але не вимагають наявності придієслівного займенника» [479, с. 16]. 

Ж. Муаньє визначає їх як уніперсональні дієслова теперішнього часу 

індикатива, які не мають станових форм [483, c. 261], що зближує їх 

з екзистенційними предикатами être, у avoir. Стосовно категорії особи voici / 

voilà, доцільно ототожнювати їх із безособовими дієсловами.  

Розколоті структури з voici / voilà…que / qui поділено на синонімічні ППВ 

та ППВ із ЛСС (із фокалізацією темпоральних лексичних одиниць).  

Перший тип ППВ характеризується семантичним 

дейктично-експлікативним значенням із експресивними ко(н)текстуальними 

відтінками: 

(340) Voilà mon équilibre qui fait la balançoire (G. Giono, SÉ, 129). 

(341) Et voilà ce que nous aurions dû empêcher (C. Simon, SP, 186). 

Аналізована мовленнєва інновація (340) зі зміною мовного режиму 

інциденції (фокалізацією підмета) є розширеним ко(н)текстуально адекватним 

однобазовим трансформом стрижневої пропозиції mon équilibre fait 

la balançoire. Первинна структура розширеної суб’єктивеми-однобазової 

перифрази (341) має такий вигляд: et nous aurions dû empêcher сela / ça.  

В обох випадках письменник обирає фокалізовану конструкцію згідно 

з правилами мовної гри першого типу з метою полегшити адресатові 

інтерпретацію поданої інформації.  

Ко(н)текстуальну непертинентність констатувальних стрижневих 

структур зумовлено інтенцією автора афективно виділити новий референт 

(mon équilibre, ce), тобто семантично нюансувати мовленнєву інновацію, 

надаючи їй експлікативно-конклюзивного ко(н)текстуального значення:  
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(340) Dis-moi si tu sais ce qui l’inquiète. Voilà mon équilibre qui fait 

la balançoire (Mon équilibre fait la balançoire). Qui sait où je vais aller encore ? 

(341) Au reste peu importe. Les Stendhal viennent après, dans les fourgons 

de l’Intendance. Ce ne sont pas eux qui mettent le feu au Kremlin ni aux églises. 

Et voilà ce que nous aurions dû empêcher (Et nous aurions dû empêcher сela / ça). 

Mais j’étais au milieu d’eux, mais je ne l’ai pas fait. 

Презентативи у ППВ із ЛСС виділяють темпоральний субстантив 

із числівником, що виражають дію в минулому або окремий момент минулого 

часу, коли дія почалася й триває. У ролі прийменників, синонімічних із 

прийменниками depuis або il y a, презентативи voici / voilà…que 

(як і il y a…que) втрачають основну предикативну функцію, оскільки до 

висловлення вводиться нова референція. «Така оказіональна декатегоризація 

видається можливою за збереження вторинної предикативності voici / voilà, які 

лише функціонально-семантично, але не структурно еквівалентні 

прийменнику» [216, с. 128]: 

(342) Voilà presque une semaine que les Forces françaises libres et de 

l’intérieur sont passées à l’offensive (M. Levy, EL, 103) = Les Forces françaises 

libres et de l’intérieur sont passées à l’offensive il y a presque une semaine.  

Cинонімічні структури з презентативом: активний референтно 

детермінований актант + Р + СOD+ qui / que + P (j’ai + X + qui / que + Y 

[458, c. 31], tu as + X + qui / que + Y [448, c. 127] тощо) 

з дейктично-експлікативним семантичним значенням найчастіше реалізуються 

в теперішньому часі індикатива (рідше – в імперфекті): 

(343) J’ai la tête qui tourne (F. Beigbeder, ADTA, 106). 

Цитоване дейктично-експлікативне синонімічне висловлення зі зміною 

мовного режиму інциденції (акцентуацією COD la tête) вилучене з листа 

персонажа роману коханій жінці, що пояснює афективне розширення 

констатувальної стрижневої пропозиції la / ma tête tourne, актуалізація якої 

спричинила б зміну ко(н)текстуальної семантики:  
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J’ai la tête qui tourne (La / ma tête tourne). On devrait interdire aux femmes 

comme toi de se rendre aux enterrements de mes grand-mères. Pardon pour ce petit 

mot. C’était ma seule chance de rester près de toi ce week-end.  

Псевдорозколоті структури мовознавці визначають як результат двох 

операцій сегментації: фокалізації за допомогою c’est…que / qui та відриву 

презентативного компонента, заміненого катафоричним вказівним 

прикметником, що передує відносному займеннику qui / que [497, c. 47]. 

У такому типі синонімічних висловлень конструювальний предикат 

«розташовує» двічі один елемент його вербальної валентності, підмет та 

додаток: першого разу – в голові висловлення у вигляді граматично значущої 

проформи (ce qui / que); другого разу – наприкінці висловлення у вигляді 

лексичної форми, реалізованої після дієслова c’est, яке дозволяє пов’язати, 

з одного боку, екзистенційну конструкцію з проформою, а з іншого боку, 

проформу з виділеними лексичними елементами, тобто встановити 

пропорційні відношення: у псевдорозколотій структурі недостатньо 

специфікований компонент (ce qui / que) лексично специфікується в другій 

частині синонімічної конструкції (після c’est). Відношення специфікації між 

складниками псевдорозколотої структури встановлюються поступово, що 

дозволяє віднести їх до категорії «конструкцій із поступовою специфікацією» 

[518, с. 2162], яка зумовлює зміну мовного режиму інциденції ППВ, зокрема 

подвійну фокалізацію в межах однієї структури. Найчастіше псевдорозколоті 

побудови вживаються з евалюативними (sembler, étonner, irriter тощо), 

результативними (engendrer, provoquer, produire, faire, augmenter тощо) 

дієсловами або з предикатами, що представляють два факти, один з яких 

є результатом іншого (montrer, prouver тощо). 

ППВ із псевдорозколотою структурою поділяємо на такі модельні типи: 

а) сe quе + S + P + (c’) est + Ср; б) ce qui + P + Ср + (с’) est + Cp; в) ce qui + P + 

c’est que + S + P; г) ce quе + S + P + c’est que + S + P. 
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(344) Ce que le fard n’avait pas effacé en revanche, c’était sa gueule de bois 

monumentale (H. Sender, SDN, 217). 

(345) Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu’on peut 

y trouver à mourir (A. Camus, P, 12). 

Наведені вище синонімічні ППВ зі зміною мовного режиму інциденції 

(подвійною акцентуацією: дієслова effacer та іменної частини присудка sa 

gueule de bois monumentale (344) й іменних частин присудка original і difficulté 

(345) належать до першого та другого структурних типів псевдорозколотих 

конструкцій. Стрижнева пропозиція прикладу (344) з результативним 

предикатом (effacer) має такий вигляд: le fard n’avait pas effacé en revanche 

sa gueule de bois monumentale. Зворотна реконструкція синонімічного ряду 

псевдорозколотих ППВ другого типу (приклад 345 з евалюативним складним 

номінальним предикатом être original) дозволяє зробити висновок, що 

в мовленні відбувається інверсування підрядного і матричного висловлень, 

пор.: Est plus originale dans notre ville est la difficulté qu’on peut y trouver 

à mourir (семантично та синтаксично ненаявна структура) ≠ La difficulté qu’on 

peut у trouver à mourir est plus originale dans notre ville (стрижнева пропозиція). 

Актуалізація конклюзивної та експлікативної сем у поданих ко(н)текстах 

згідно зі стратегіями авторської мовної гри першого типу пояснює 

пертинентність досліджуваних ППВ із поступовою специфікацією Cр 

(sa gueule de bois monumentale) та (la difficulté):  

(344) Celle-ci s’était fait peur en découvrant son reflet dans le miroir ce matin. 

Elle s’était maquillée un peu plus que d’habitude pour reprendre des couleurs, 

dissimuler les cernes et animer son regard. Ce que le fard n’avait pas effacé 

en revanche, c’était sa gueule de bois monumentale (Le fard n’avait pas effacé 

en revanche sa gueule de bois monumentale (констатація факту)). 

(345) Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu’on peut 

y trouver à mourir (La difficulté qu’on peut y trouver à mourir est plus originale 
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dans notre ville (констатація факту)). Difficulté, d’ailleurs, n’est pas le bon mot 

et il serait plus juste de parler d’inconfort. 

(346) Ce qu’il disait au bout d’un moment, c’est qu’il construisait 

des cathédrales (J.-E. Chabrier, AETB, 7). 

(347) Ce qui est troublant, c’est que le Führer a pris cette décision début août 

(J. Littell, B, 140). 

Особливістю третьої та четвертої моделей псевдорозколотих структур 

є СС на рівні ППВ із двома підрядними частинами, одна з яких поступово 

специфікується: у прикладі (346) – qu’il construisait des cathédrales, у прикладі 

(347) – le Führer a pris cette décision début août.  

Стрижнева складнопідрядна пропозиція ППВ (346) (il disait au bout 

d’un moment qu’il construisait des cathédrales), яке представляє два факти, що 

випливають один з одного, як і в досліджених вище розширених ППВ, 

становить структуру з центральною констатувальною семою та з одинарною 

фокалізацією (дієслова підрядного висловлення), що унеможливлює її 

актуалізацію в такому ко(н)тексті:  

Quand on demandait à Reeves quelle profession il exerçait dans la vie, 

il répondait qu’il ne savait pas comment cela s’appelait. Ce qu’il disait au bout 

d’un moment, c’est qu’il construisait des cathédrales (Il disait au bout d’un moment 

qu’il construisait des cathédrales (констатувальна сема)). 

En réalité, Reeves n’avait pas plus construit de cathédrales que de pyramides. 

Reeves mentait. 

У посттексті міститься заперечення факту говоріння, а не того, що сказав 

протагоніст (il disait mais il mentait, parce qu’il n’avait pas construit...). 

Це пояснює вибір наратором розширеної суб’єктивеми. 

Первинна пропозиція прикладів четвертого структурного типу 

здебільшого містить предикат у суб’юнктиві в різних темпоральних планах. 

Cинтаксична перевантаженість стрижневої структури дієсловом у суб’юнктиві 

минулого часу (С’est troublant que le Führer ait pris cette décision début août) 
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та комунікативна інтенція автора експресивно виділити, з метою надати їм 

ко(н)текстуальної значущості, певні компоненти віртуального «комплексу 

референтів» зумовлюють вибір розширеної псевдо розколотою конструкцією 

мовленнєвої інновації. 

Конструкції типу voici / voilà que... в пропонованій науковій розвідці 

визначаємо як нефокалізувальні презентативи, оскільки вони не специфікують 

окремого референта, але слугують ініціаторами-виділювачами всього 

висловлення із СС та, на відміну від розколотих структур voici / voilà...que, 

не мають дейктичного семантичного значення: 

(348) Voilà qu’un nouveau réseau s’organise et on déshabille son équipe ! 

(M. Levy, EL, 63) 

Первинною пропозицією експлікативно-конклюзивного розширеного 

підрядного висловлення-однобазового трансформу є така констатувальна 

структура: un nouveau réseau s’organise. Її актуалізація залишається 

потенційною в афективному інтерфрастичному ко(н)тексті, що містить 

розширені особовими та вказівними займенниками поліпредикативні 

структури, які становлять одну зі специфічних рис ідіостилю М. Леві:  

Des résistants français, dans Toulouse, hors de la brigade, ça n’existait pas 

encore le mois dernier ! Voilà qu’un nouveau réseau s’organise (Un nouveau réseau 

s’organise) et on déshabille son équipe ! Des types comme Jan, il n’y en a pas assez, 

beaucoup de copains sont tombés ou ont été arrêtés, alors devoir le laisser partir 

ainsi il trouve ça injuste. 

Розширення інверсивним екзистенційним зворотом est-ce реалізується 

в нетипових аграматизованих синонімічних ППВ, актуалізованих згідно 

з правилами авторської мовної гри третього типу (актуалізація типових 

і нетипових аграматизованих структур з метою ускладнити розпізнавання 

комунікативного наміру адресанта та інтерпретацію повідомлення): 

(349) – Et il est où est-ce ? demande Béru (San-Antonio, BTPQJVM, 36). 
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Письменник актуалізує нетипову для розмовного мовлення 

аграматизовану конструкцію-преференціальний трансформ деномінативного 

центру еt où est-il ?, який трансформується в приблизну структуру et où est-ce 

qu’il est ?, що перифразується в близьку структуру et il est où ?, для збереження 

характерних рис, притаманних мові неграмотного персонажа, який уживає 

«аномальні» синонімічні структури:  

– (Et où est-il ?, Et où est-ce qu’il est ?, Et il est où ?) Et il est où est-ce ? 

demande Béru. 

– Il fait une chose qui ne t’est pas arrivée depuis le jour où tu as dû enjamber 

le parapet d’un pont pour échapper à des poursuivants coriaces : il se baigne. 

Стратегії мовної гри адресата зі зворотної реконструкції віртуальних 

трансформаційних ланцюжків дозволяють йому розпізнати ігрові тактики та 

виявити ідіостильові характеристики автора. 

Усі розглянуті в цьому розділі моно- та полісуб’єктні поліпредикативні 

(з імпліцитно-експліцитною предикацією в підрядному висловленні та 

експліцитною предикацією в матричному висловленні або з експліцитною 

предикацією в усіх частинах ППВ) граматизовані та аграматизовані 

поліпредикативні мовленнєві інновації зі збереженням або зміною мовного 

режиму інциденції становлять моносинонімічні преференціальні опції-

трансформи стрижневих синтагм і моно- та поліпредикативних пропозицій. 

На відміну від полісинонімічних МПВ, що трапляються в поодиноких авторів 

(див. Додаток Б), полісинонімічні моно- та політрансформаційні 

поліпредикативні конструкції поширені у французьких художніх творах ХХ – 

початку ХХІ століть (див. Додаток В). 

 

4.6 Поліпредикативні полісинонімічні висловлення 

 

Актуалізація полісинонімічних сполучникових, безсполучникових 

і сполучниково-безсполучникових ППВ свідчить про комунікативну інтенцію 
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письменників синтаксично та лексично компресувати складні 

поліпредикативні конструкції або семантично і структурно врівноважити 

полісинонімічні мовленнєві інновації шляхом актуалізації розширених 

та звужених синонімічних структур у межах одного висловлення.  

Як і полісинонімічним МПВ, ППВ із полісинонімією притаманна 

моно- і політрансформаційність на рівні синтагми та висловлення. 

Здебільшого в полісинонімічних ППВ реалізуються феноменологічно 

реконструйовані підрядні або матричні звужені (ускладнені дієприслівниковим 

або суб’єктним дієприкметниковим зворотами, контаміновані, 

з інфінітивом-присудком тощо), розширені (пасивізація з актуалізацією 

актанта, розширення хронофоричними, екзофоричними та ендофоричними 

засобами, десемантизованим предикатом aller тощо) або кількісно 

рівнокомпонентні (пасивізація з неактивним агенсом, інверсія) пропозиції або 

ж відбуваються «змішування» засобів звуження і розширення на рівні 

синтагми та висловлення.  

Аналіз 74 творів французьких письменників ХХ – початку ХХІ століть 

дозволив виявити тенденцію до поширення структурних моделей ППВ із 

полісинонімією на рівні підрядного, матричного висловлень, одного зі 

складників безсполучникових ППВ, а також на рівні цілого висловлення. 

Серед найбільш уживаних полісинонімічних ППВ виділяємо такі структури: 

1) зі звуженням + звуженням денотативного ядра, побудованих за 

моделями: а) контамінація + контамінація; б) Р pr + контамінація; 

в) кондиціонал + Р pr / p; г) sans + Inf + P pr / p; 

2) із розширенням + звуженням деномінативного центру: а) предикат 

aller + контамінація з безособовою конструкцією il faut ; б) презентатив 

c’est...qui / que + P pr / p; в) презентативи c’est…qui / que або ce que...c’est + 

контамінація; 
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3) із розширенням + розширенням стрижневої пропозиції: а) презентатив 

c’est…quі / quе + ендофоричний розширювач; б) типовий аграматизований 

презентатив c’est-y…que; 

4) із кількісною рівнокомпонентністю + розширенням первинної 

структури: а) препозитивне підрядне висловлення з que + ендофоричний 

розширювач у матричному або підрядному висловленнях.  

Рідше в сучасній французькій художній прозі трапляються 

полісинонімічні ППВ, побудовані за моделями: звуження + розширення 

стрижневої структури (серед яких найчастіше актуалізуються ППВ із 

контамінованою конструкцією + ендофоричний розширювач), звуження + 

кількісна рівнокомпонентність або кількісна рівнокомпонентність + звуження 

первинної пропозиції та нетипові аграматизовані ППВ із фінальним еліпсисом 

після конекторів підрядності. 

В аналізованих творах також наявна велика кількість полісинонімічних 

ППВ із потрійною та більше синонімією, класифікувати синтаксичні моделі 

яких видається неможливим, беручи до уваги структурно-семантичне 

різноманіття дериваційних дерев таких конструкцій.  

ППВ із подвійною синонімією зі звуженням + звуженням стрижневої 

структури становлять моно- та політрансформаційні (з одним та двома ФСМ) 

одно- та двобазові трансформи-мовленнєві інновації із функціональною 

транспозицією предикатів. «Альтернативний» лінгвістичний експеримент 

дозволяє визначити ступінь ко(н)текстуальної пертинентності мікрополів 

первинної та вторинних віртуальних синонімічних структур: 

(350) Je crus voir passer dans ses yeux un regard ironique et triste et je parlai 

d’autre chose (A. Maurois, C, 140). 

(351) En passant devant la maison il sentit son cœur se serrer (J.-E. Chabrier, 

AETB, 94). 

(352) Eût-il décelé cette détresse que sitôt reconnue, l’absurdité de l’affaire 

l’eût accablé (L. Faure, MF, 208). 
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(353) Joss leva ses petits yeux sans répondre en mâchant lа viande 

(F. Vargas, PVERT, 71).  

У прикладі (350) з експлікативним семантичним значенням 

функціональна транспозиція дієслів реалізується у вигляді подвійної 

контамінації на рівні одного зі складників: S (je) + P думки + P (Inf) перцепції 

(з одинарною референціацією) + Inf + COI + COD поліпредикативної 

складносурядної структури. У мові відбуваються монотрансформаційні 

процеси, у результаті яких формується полісинонімічний двобазовий 

трансформ: je crus que je voyais que dans ses yeux avait passé un regard ironique 

et triste (стрижнева пропозиція) → je crus voir que  dans ses yeux avait passé 

un regard ironique et triste (структура, що наближається) → je crus voir passer 

dans ses yeux un regard ironique et triste (ко(н)текстуально адекватна 

структура). Непертинентність первинної пропозиції пояснюється 

реактуалізацією в контактному ко(н)тексті еквівалентного референта (je) та 

наявністю складної поліпредикативної конструкції з розширенням 

презентативом c’est...quі, яка синтаксично врівноважує аналізований 

дискурсивний фрагмент, що зумовлює також ко(н)текстуальну неадекватність 

структури, що наближається:  

Je crus voir passer dans ses yeux un regard ironique et triste (Je crus que 

je voyais que dans ses yeux avait passé un regard ironique et triste, Je crus voir que 

dans ses yeux avait passé un regard ironique et triste) et je parlai d’autre chose. 

Et c’est cette seconde partie de notre conversation qui frappa sans doute Philippe 

car, dans son carnet rouge, je trouve cette note [...] 

ППВ (351) характеризується подвійною синонімізацією 

з політрансформацією на рівні висловлення: Ppr + S (il) + P перцепції + COD + 

Inf. Перше денотативне ядро з темпоральним семантичним значенням має 

такий вигляд: quand (lorsque) il passait devant la maison; друге – il sentit que son 

cœur se serrait. Реактуалізація прономінального референта (il) унеможливлює 

вибір першої стрижневої пропозиції як адекватної структури; ко(н)текстуальна 
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непертинентність другого деномінативного центру пояснюється наявністю 

в пре- та посттекстах ППВ із підрядними висловленнями, що вводяться 

синтаксичним оператором que: 

Maintenant, je crois que je saurai attendre ; maintenant, je suis un homme 

et je vais cоnstruire une cathédrale d’ici peu ! 

Reeves se tut. (Quand il passait devant la maison) En passant devant la maison 

il sentit son cœur se serrer (il sentit que son cœur se serrait). Tout cela était simple, 

il aimait la magicienne et, bien qu’il fût un petit homme, il saurait la protéger 

et l’aimer très fort encore. Longtemps. Longtemps. 

У прикладі (352) із політрансформаційністю на рівні висловлення 

з умовно-наслідковими та темпоральними семантичними відношеннями 

перифразування мікрополів у межах першого ФСМ можна відтворити так: s’il 

eût décelé cette détressе l’absurdité de l’affaire l’eût accablé (стрижнева 

структура) → il eût décelé cette détresse que l’absurdité de l’affaire l’eût accablé 

(близька структура) → eût-il décelé cette détresse que l’absurdité de l’affaire l’eût 

accablé (ко(н)текстуально адекватна структура). Синонімічний ряд другого 

ФСМ має такий вигляд: sitôt qu’il l’eut reconnue (стрижнева структура) → sitôt 

qu’elle eut été reconnue par lui (приблизна структура) → sitôt qu’elle eut été 

reconnue (структура, що наближається) → sitôt que reconnue par lui (близька 

структура) → aussitôt que reconnue (подібна структура) → sitôt reconnue 

(ко(н)текстуально адекватна структура). Як бачимо, автор: 1) уникає 

інтрафрастичної реактуалізації поліреферентного прономінального 

компонента (elle), що може маркувати субстантиви cette détresse або 

l’absurdité, з метою запобігання неправильної інтерпретації повідомлення; 

2) актуалізує периферійну сему питальності в інверсивному ко(н)текстуально 

пертинентному висловленні згідно з певним прагматичним плануванням 

розповіді; 3) синтаксично та семантично розвантажує контактний і дистантний 

ко(н)тексти, оскільки в аналізованому висловленні вже наявний 
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прономінальний референт-актант (il), водночас претекст містить складне ППВ; 

а отже, полегшує адресатові сприйняття інформації: 

L’idée ne pouvait lui venir que Claire ne fût pas satisfaite d’un mode 

d’existence qu’elle avait conquis de haute lutte : il ne prenait pas conscience 

du désarroi de cette femme, désarroi perceptible pour tout autre, tant elle semblait 

traquée. Eût-il décelé cette détresse que sitôt reconnue, l’absurdité de l’affaire l’eût 

accablé. 

Неактуалізація стрижневих структур із темпоральним семантичним 

значенням одночасності дій sans qu’il répondît та et il mâchait la viande ППВ 

із політрансформацією синонімічного підрядного висловлення (353) 

з контамінацією + звуженням суб’єктним дієприкметниковим зворотом 

спричинена подвійним уведенням актанта (Joss) у контактний ко(н)текст 

у вигляді еквівалентного прономінального анафора: Joss leva ses petits yeux 

(sans qu’il répondît) sans répondre (et il mâchait la viande) en mâchant lа viande. 

Цікавим видається той факт, що в аналізованих структурах із 

розширенням + звуженням, а також із розширенням + розширенням 

денотативного ядра в межах одного або двох ФСМ часто трапляється 

контамінація з безособовою конструкцією il faut, що, очевидно, пояснюється 

загальною тенденцією вживання предиката falloir у сучасній французькій 

літературі та обґрунтовує наявність великої кількості прикладів 

полісинонімічних ППВ з il faut у дисертаційній праці: 

(354) – Il va falloir aller voler des vélos, dit Émile (M. Levy, EL, 11). 

(355) Ce fut sur la terrasse, en prenant le café, qu’elle engagea la lutte 

(L. Faure, MF, 228). 

(356) Ce qu’il faut définir, c’est le statut des esprits libres dans la société 

moderne... (G. Duhamel, DB, 34)  

У поданих полісинонімічних ППВ звуження та розширення 

деномінативного центру відбувається на рівні одного зі складників 

безсполучникового ППВ (354) або підрядних висловлень (355) та (356). 
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У політрансформаційному ППВ (354) з однобазовими трансформами зі зміною 

(у першій частині синонімічної синтагми) та зі збереженням мовного режиму 

інциденції десемантизація предиката aller є обумовленою обмеженою 

семантичною валентністю дієслова falloir, розширення якого 

є неконвенціональним у мові. Така семантична обмеженість сполучуваності 

спричиняє вживання предиката, що маркує футуральність як модалізатор (див. 

приклад 137), що позначає вагання, роздуми протагоніста. Отже, 

преференціальна опція зі стрижневою синтагмою il faudra видається 

ко(н)текстуально пертинентною; ко(н)текстуальна неадекватність первинної 

структури другого ФСМ qu’on aille voler пояснюється перевантаженням 

аналізованого ППВ суб’юнктивною структурою та актуалізацією в претексті 

складного ППВ із синтаксичним оператором quі: 

Mon frère a les yeux qui pétillent, je ne sais pas si c’est la faim qui taraude 

son estomac sans relâche ou l’appétit nouveau d’une promesse d’action, mais 

je le vois bien, ses yeux pétillent. 

– Il va falloir aller voler (Il faudra qu’on aille voler) des vélos, dit Émile. 

У ППВ (355) зі зміною мовного режиму інциденції (фокалізацією 

в мовленні COI sur la terrasse) подвійна синонімізація спостерігається на рівні 

підрядного висловлення, розширеного розколотою структурою c’est…que. 

У результаті трансформаційних процесів констатувального денотативного 

ядра (quand / lorsque elle prenait le café sur la terrasse) в межах одного ФСМ 

формується розширено-звужена синонімічна конструкція, пертинентність якої 

детермінується інтрафрастичним (неактуалізація еквівалентного анафора elle) 

та інтерфрастичним (з одного боку, реалізація конденсованих структур 

із різними головними лексемами як одна з особливостей ідіостилю авторки; 

з іншого боку, актуалізація експлікативної і конклюзивної сем) ко(н)текстами:  

Claire souriait à nouveau, elle devrait se montrer avenante pour faire accepter 

son projet. [...] 
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Ce fut sur la terrasse, en prenant le café, qu’elle engagea la lutte (пояснення 

та висновок). Quand / lorsque elle prenait le café sur la terrasse elle engagea 

la lutte (опис події). 

– Dis-moi, ton livre est terminé. Nous n’aurons pas les épreuves avant un bon 

mois si j’en crois la lettre reçue ce matin.  

У ППВ (356) відбувається монотрансформаційна полісинонімізація на 

рівні цілого висловлення з розширенням псевдорозколотою структурою 

(ce que...c’est) та контамінацією констатувальної стрижневої пропозиції 

в межах такого ФСМ: il faut que (on, les politiciens, les politologues, les savants 

тощо) définisse(nt) le statut des esprits libres dans la société moderne (стрижнева 

структура) → il faut définir… (структура, що наближається) → сe qu’il faut 

définir, c’est… (ко(н)текстуально адекватна структура) зі зміною мовного 

режиму інциденції (подвійною фокалізацією контамінованої конструкції та Ср 

le statut). Аналізоване ППВ становить синонімічну мовленнєву інновацію 

з «довільною референцією» унаслідок «недостатності вираження» (стратегії 

авторської мовної гри другого типу з ускладнення інтерпретації повідомлення 

адресатом), що унеможливлює правильну зворотну реконструкцію первинної 

структури, а отже, спричиняє провал «альтернативного» лінгвістичного 

експерименту: 

Les économistes affirment que deux heures de travail assidu suffisent pour 

régler les questions matérielles et nous pouvons en donner quatre, cinq à l’extrême 

rigueur... Ce qu’il faut définir, c’est le statut des esprits libres dans la société 

moderne... (висновок та експлікація)  Sénac, tu sens le vin et l’oignon de façon 

inconvenante.  

Адекватність контамінованої конструкції у складі досліджуваного ППВ 

детермінується синтаксичною перевантаженістю попереднього ППВ; 

розширення презентативом обумовлено комунікативним наміром автора 

семантично нюансувати синонімічну побудову в певному ко(н)тексті. 
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(357) C’est Roland qui l’interroge, après la bataille, lui il sait de quoi 

il retourne… il pratique déjà la branlette (M. Boudard, ME, 87). 

(358) C’est-y vous qu’êtes la nouvelle femme de chambre de M. Rabour ? 

(O. Mirbeau, JFC, 17)  

У цитованих мовленнєвих інноваціях спостерігається подвійне 

розширення на рівні цілого ППВ. Приклад (357) становить 

політрансформаційну синонімічну конструкцію з ендофоричним розширенням 

(lui) поза фокалізованою розколотою структурою частиною. Отже, стрижнева 

поліпредикативна пропозиція має такий вигляд: Roland l’interroge, après 

la bataille, il sait de quoi il retourne... Розширення плеонастичним 

прономінальним компонентом lui полегшує інтерпретацію повідомлення 

адресатові, оскільки в первинній структурі займенники il є референтно 

недетермінованими: для читача незрозуміло, якого з референтів вони 

маркують (Ролана чи його співрозмовника). Водночас зміна мовного режиму 

інциденції (фокалізація актанта) вказує на інтенцію автора актуалізувати 

експлікативну та конклюзивну семи (як у прикладах 355 та 356), але не 

констатувати певний факт або подію:  

C’est Roland qui l’interroge, après la bataille, lui il sait de quoi il retourne 

(Roland l’interroge, après la bataille, il sait de quoi il retourne)… il pratique déjà 

la branlette. Moi je ne pige pas tout ça, je suis encore trop minot. Que le père 

Caillot se la soit astiquée comme ça lui paraissait tout à fait curieux à Roland. Plus 

tard quand il sera vraiment grand, adulte accompli, il trouvera la clef de l’énigme… 

que le père Caillot, tout bouseux qu’il était, avait des pulsions sadiques.  

Завдяки інтерфрастичному ко(н)тексту стає зрозумілим, що ендофоричне 

експлікативне розширення є однією з ідіостильових характеристик М. Будара.  

Монотрансформаційне ППВ (358) є прикладом типової аграматизованої 

синонімічної конструкції, притаманної розмовному мовленню селян. Як уже 

зазначалося, прономінальний розширювач y становить скорочений еквівалент 

ендофоричного розширювача il, який іноді вживається в структурах 
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із презентативами та екзистенційними конструкціями (пор.: (359) С’est-il des 

lentilles ? (J. Renard, PC, 82)), тобто письменник намагається передати 

мовлення персонажів із фонетичними змінами (що наявні також у граматично 

«помилковому» презентативі c’est que = c’est qui аналізованого прикладу) 

згідно зі стратегією мовної гри третього типу ускладнити адресатові 

інтерпретацію висловленої інформації. Водночас зміна мовного режиму 

інциденції (фокалізація прономінального компонента vous) зумовлена 

ко(н)текстуальною експлікативно-конклюзивною семантикою. Отже, 

стрижнева структура Vous êtes la nouvelle femme de chambre de M. Rabour ? 

видається семантично непертинентною в поданому ко(н)тексті, інверсивна 

структура, що наближається Est-ce vous qui êtes la nouvelle femme de chambre de 

M. Rabour ?, яка синтаксично ускладнює ко(н)текст, та близька структура С’est 

vous quі êtes la nouvelle femme de chambre de M. Rabour ? не передають 

особливостей розмовного мовлення кучера з похмурим та червоним обличчям:  

Dès que j’eus remis mon billet au contrôleur, je trouvai, à la sortie, une espèce 

de cocher à face rubiconde et bourrue, qui m’interpella : 

– (Vous êtes la nouvelle femme de chambre de M. Rabour ?, Est-ce vous qui 

êtes la nouvelle femme de chambre de M. Rabour ?, С’est vous quі êtes la nouvelle 

femme de chambre de M. Rabour ?) C’est-y vous qu’êtes la nouvelle femme 

de chambre de M. Rabour ? 

– Oui, c’est moi. 

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть також часто 

трапляються полісинонімічні ППВ із розширенням та кількісною 

рівнокомпонентністю: 

(360) Que votre langue demeure scellée, je le comprends (Ch. Jacq, JV, 90). 

У наведеному ППВ зі зміною мовного режиму інциденції (фокалізацією 

Cp scellée) політрансформаційна синтаксична полісинонімія реалізується 

на рівні цілого висловлення з умовною первинною структурою je comprends si 

votre langue demeure scellée, семантичне значення якої експлікується завдяки 
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посттексту, який містить адверсативне висловлення, що свідчить про 

обізнаність персонажа щодо наявної ситуації: Mais vous ne m’empêcherez pas 

d’écouter mon intuition. Кількісна рівнокомпонентність актуалізується у вигляді 

суб’юнктивної структури (que + номінальний Р), пертинентність якої 

обумовлюється периферійною ко(н)текстуальною cемою впевненості. 

Анафоричне розширення (le), тобто реакцентуація експресивно виділеного 

ініціального референта, пояснюється правилами авторської мовної гри 

першого типу (ускладнення розпізнавання комунікативної інтенції 

письменника та інтерпретації повідомлення читачем).  

Синонімічні структури зі звуженням + розширенням та звуженням + 

кількісною рівнокомпонентністю / кількісною рівнокомпонентністю + 

звуженням менш поширені в сучасній французькій художній прозі. 

Найчастіше розширення реалізується ендофоричними засобами, а кількісна 

рівнокомпонентність – пасивізацією предиката: 

(361) Il faut les voir les enfants chez la nourrice et à partir de cinq heures et 

demie (A. Gavalda, JVQQAQP, 142). 

(362) Il a été arrêté pour avoir distribué des tracts au moment des grèves dans 

le Pas-de-Calais en février 1941 (J. Laffitte, CQV, 125). 

Стрижнева пропозиція монотрансформаційної синонімічної частини ППВ 

(361) має такий вигляд: il faut que vous voyiez les enfants. У контамінованій 

структурі (il faut voir), обраній авторкою для синтаксичного розвантаження 

ко(н)тексту, що містить складні поліпредикативні конструкції, та для 

запобігання багаторазової реактуалізації того самого референта, імплікується 

актант (vous), детермінований у посттексті. Ко(н)текстуальну адекватність 

катафоричного розширення займенником le зумовлено авторською мовною 

грою першого типу (комунікативним наміром адресанта полегшити 

реципієнтові інтерпретацію повідомлення):  

… J’oublie l’heure de la nourrice parce que j’ai un chapitre à terminer ? 
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Il faut les voir les enfants (Il faut que vous voyiez les enfants) chez la nourrice 

à partir de cinq heures et demie. Vous sonnez, ils se précipitent tous vers la porte 

le cœur battant, celui qui vous ouvre est forcément déçu de vous voir puisque vous 

n’êtes pas là pour lui. [...] 

Приклад (362) становить політрансформаційне ППВ із кількісною 

рівнокомпонентністю на рівні матричного висловлення та інфінітивним 

звуженням підрядного висловлення. У первинній пропозиції on l’a arrêté 

ініціальної синонімічної конструкції наявний референтно недетермінований 

суб’єкт дії, який реактуалізується в посттексті. Його введення 

в інтерфрастичний ко(н)текст допомагає, з одного боку, зворотно 

реконструювати денотативне ядро, а з іншого боку, пояснює вибір автором 

пасивізованих мовленнєвих інновацій з імплікацією вже 

ко(н)текстуалізованого референта, що характеризують його ідіостиль:  

Il a été arrêté pour avoir distribué (On l’a arrêté parce qu’il avait distribué) 

des tracts au moment des grèves dans le Pas-de-Calais en février 1941. 

Nous le gavons de cigarettes, car la veille on nous en a distribué, au titre 

de cantine, comme prix de l’argent qui nous avait été confisqué. 

Інфінітивна компресована підрядна частина з причинним семантичним 

значенням становить однобазовий трансформ деномінативного центру parce 

qu’il avait distribué..., що видається ко(н)текстуально непертинентним, оскільки 

він містить еквівалентний прономінальний референт (il).  

Аналіз полісинонімічних ППВ дозволив виділити специфічні 

компресовані (з подвійним та з потрійним звуженням) нетипові аграматизовані 

структури із фінальною супресією підрядного висловлення:  

(363) Il a mis l’autre k’no-coutte, il faut voir comme (R. Queneau, DJ, 165). 

У прикладі (364) із монотрансформаційною контамінованою частиною 

(il faut + Inf) та фінальним еліпсисом після сполучника підрядності comme 

завдяки інтерфрастичному ко(н)тексту експлікується актант предиката voir; 
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водночас контактний ко(н)текст дозволяє приблизно зворотно реконструювати 

підрядне висловлення шляхом використання стратегій мовної гри адресата:  

Tu parles. C’était magnifque. Siki, il est splendide. Il a mis l’autre k’no-coutte, 

il faut voir comme. Tu parles si ça me passionnait. D’autant plus qu’on avait parié. 

Денотативне ядро досліджуваного ППВ il faut que tu vois comme il l’a mis 

(il l’a fait) видається непертинентним у поданому ко(н)тексті з двох причин: 

по-перше, автор уникає реактуалізації надлишкового в розмовному мовленні 

референта (tu) та тим самим синтаксично спрощує висловлення, за яким 

слідують складнопідрядні конструкції; по-друге, згідно з правилами авторської 

мовної гри третього типу, Р. Кено ускладнює розпізнавання адресатом його 

комунікативного наміру та інтерпретацію висловленої інформації шляхом 

нетипової аграматизації.  

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть наявна велика 

кількість полісинонімічних поліпредикативних мовленнєвих інновацій із 

потрійною, четверною тощо синонімією з різноманітними комбінаціями 

звужених, розширених та кількісно рівнокомпонентних синонімічних 

структур. Аналіз складних полісинонімічних конструкцій дозволив виявити 

структурні моделі, що найчастіше актуалізуються у творах сучасних 

французьких прозаїків: звуження + розширення + звуження (+ звуження), 

звуження + звуження + розширення (+ звуження) та (рідше) звуження + 

звуження + звуження (+ звуження) та звуження + розширення / 

звуження (+ звуження / розширення) + кількісна рівнокомпонентність: 

(364) Élisabeth se félicitait, elle, de voir le Paul de jadis accueillant l’insolite, 

le péril, et conservant le sens du trésor (J. Cocteau, ET, 162). 

(365) D’ouvrir les yeux aussi brutalement après les avoir gardés si longtemps 

clos, Reeves fut ébloui par la lumièrе (J.-E. Chabrier, AETB, 103). 

(366) Une fois les frontières terrestres et maritimes de la 200e nation tracées 

et reconnues par la Communauté Internationale, Microland avait été inscrite sur 

toutes les cartes (B. Werber, M, 382). 
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Приклад (364), побудований за першою структурною схемою, становить 

полісинонімічне ППВ із монотрансформацією на рівні матричного 

висловлення: контамінацією + ендофоричним розширенням: Élisabeth 

se félicitait qu’elle voyait (стрижнева структура) → Élisabeth se félicitait de voir 

(близька структура) → Élisabeth se félicitait, elle, de voir (ко(н)текстуально 

адекватна структура) та подвійним звуженням денотативного ядра фінальної 

частини (le Paul de jadis qui accueillait l’insolite, le péril, et qui conservait le sens 

du trésor) у вигляді об’єктного дієприкметникового звороту. Ко(н)текстуальна 

неадекватність первинної складнопідрядної пропозиції ініціальної 

синонімічної конструкції пояснюється реактуалізацією вже введеного 

референта (Élisabeth), реалізація якого в мовленні у вигляді ендофоричного 

розширення семантично нюансує розповідь, надаючи їй ко(н)текстуального 

значення протиставлення ((et) Élisabeth, de sa part). Деномінативний центр 

другої синонімічної побудови синтаксично ускладнює інтра- та 

інтерфрастичний ко(н)тексти:  

En outre, Paul se félicitait d’afficher l’insolite auquel Gérard (d’après 

Élisabeth) prétendait soustraire Agathe, et de braver Agathe.  

(Et) Élisabeth (de sa part) se félicitait, elle, de voir (Élisabeth se félicitait 

qu’elle voyait, Élisabeth se félicitait de voir) le Paul de jadis accueillant (qui 

accueillait) l’insolite, le péril, et conservant (qui conservait) le sens du trésor. 

У політрансформаційному ППВ (365) потрійна синонімія реалізується на 

рівні підрядних висловлень (подвійне інфінітивне звуження) та на рівні 

матричного висловлення (пасивізація з розширенням, реалізованим 

референтно детермінованим актантом). Непертинентність перших двох 

стрижневих пропозицій (quand / lorsque il eut ouvert les yeux та après qu’il les 

avait gardés si longtemps clos), темпоральний план яких визначається 

в контактному ко(н)тексті, пов’язана із синтаксичним ускладненням 

дискурсивного фрагмента попереднім минулим часом та обставинними 

підрядними висловленнями, а також подвійною (або потрійною) 
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реактуалізацією референта (Reeves). Розширення пасивізацією реалізується 

автором із метою збереження евфонії та дискурсивної когерентності, оскільки 

в посттексті містяться порівняння (з використанням пасивної структури 

з невираженим актантом) та пояснення описуваної події:  

(Quand il / Reeves eut ouvert les yeux aussi brutalement après qu’il / Reeves 

les avait gardés si longtemps clos) D’ouvrir les yeux aussi brutalement après 

les avoir gardés si longtemps clos, Reeves fut ébloui par la lumière (la lumière 

éblouit Reeves). De même qu’il était ébloui lorsque, jouant à cache-cache avec 

Charlotte, il sortait de sa cachette sombre et réapparаissait au grand jour. 

Останнє ППВ із монотрансформацією обох синонімічних структур 

характеризується звуженням і розширенням на рівні підрядного висловлення-

двобазового трансформу первинної пропозиції, члена такого синонімічного 

ряду: une fois que la Communauté Internationale avait tracé et reconnu les 

frontières terrestres et maritimes de la 200e nation (стрижнева структура) → une 

fois que les frontières terrestres et maritimes de la 200e nation avaient été tracées et 

reconnues par la Communauté Internationale (структура, що наближається) → 

une fois que les frontières terrestres et maritimes de la 200e nation tracées et 

reconnues par la Communauté Internationale (близька структура) → une fois 

les frontières terrestres et maritimes de la 200e nation tracées et reconnues par 

la Communauté Internationale (адекватна структура). Денотативне ядро 

кількісно рівнокомпонентного матричного висловлення неможливо правильно 

зворотно реконструювати (on avait inscrit Microland sur toutes les cartes 

або ж les savants, les géographes avaient inscrit...), тому що актант має «довільну 

референцію», тобто не детермінується в ко(н)тексті згідно зі стратегією 

«недостатності вираження», що ускладнює адресатові інтерпретацію 

повідомлення, а, отже, спричиняє провал лінгвістичного експерименту:  

– Même si j’ai pu entendre un proverbe de Flores qui dit : « Ici les quatre 

saisons se déroulent en une journée », je pense que c’est une bonne chose de vivre 

au milieu des éléments naturels, aussi contrastés soient-ils. [...] 



452 

 

Une fois les frontières terrestres et maritimes de la 200e nation tracées et 

reconnues par la Communauté Internationale, Microland avait été inscrite sur 

toutes les cartes. 

– Bientôt nous serons un pays comme les autres, avait annoncé Emma 109. 

Mais notre priorіté est d’atteindre le plus rapidement possible une autosiffisance qui 

permette de ne plus dépendre de l’extérieur.  

Suite à cette déclaration, des travaux colossaux avaient été lancés.  

Стрижнева пропозиція та структура, що наближається, першої 

полісинонімічної побудови ко(н)текстуально непертинентні через свою 

синтаксичну складність; близька структура містить ко(н)текстуально 

надлишковий синтаксичний оператор que в дискурсивному фрагменті 

з експлікованими займенниками qui та que. Актуалізація пасивізованого 

матричного висловлення становить елемент мовної гри та ідіостилю автора, 

який реалізує ідентичну структуру в дистантному посттексті. 

(367) En m’apercevant, il jette son clope réalisant illico que je suis le senior 

qui (San-Antonio, BTPQJVM, 98). 

У політрансформаційному ППВ (367) спостерігається потрійне звуження 

на рівні висловлення: ініціальна компресія темпоральної стрижневої структури 

quand / lorsqu’il m’aperçoit; медіальна транспозиція причинної первинної 

пропозиції parce qu’il réalise… та фінальна супресія підрядного висловлення, 

що не експлікується ні в контактному, ні в дистантному ко(н)текстах. У такому 

разі також ідеться про провал «альтернативного» лінгвістичного 

експерименту, оскільки адресат не в змозі зворотно реконструювати 

денотативне ядро нетипової аграматизованої структури. Спираючись на свою 

інтуїцію та пре- і посттексти, читач може висловити припущення щодо 

структурного та лексичного наповнення деномінативного центру:  

– Excusez, j’avais oublié. Dites-lui que j’arrive.  
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... Devant la porte du Fuente, un gros mec attend, en devisant avec un portier 

de nuit. [...] Sur le terre-plein, son bahut somnole dans une déglingue latine et rien 

qu’à le voir, j’éprouve déjà l’effondrement de sa banquette dans mes miches. 

(Quand il m’aperçoit) En m’apercevant, il jette son clope réalisant (parce qu’il 

réalise) illico que je suis le senior qui (doit arriver, lui annoncer quelque nouvelle, 

lui transmettre l’information, remettre un paquet, etc.). 

Sans un mot, je grimpe. La banquette s’effondre un peu plus bas que prévu, 

l’un des ressorts meurtrissant ma fesse droite. 

Пертинентність скорочених синонімічних структур із дієприслівниковою 

головною лексемою пояснюється синтаксичною складністю пре- та 

посттекстуальних ППВ та ідіостильовими рисами автора, який віддає перевагу 

конденсованим дієприслівниковим конструкціям. 

Залучення процедури кількісних підрахунків дозволило виявити тенденції 

актуалізації аналізованих типів ППВ із СС у 72 французьких прозаїків. 

Рідковживані у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть 

безсполучникові компресовані підрядні частини ППВ із номінальною, 

ад’єктивною та адвербіальною ключовими лексемами. Той факт, що 

найбільшого поширення набули компресовані ППВ із безсполучниковим 

підрядним висловленням з інфінітивом-присудком та розширені сполучникові 

ППВ і підрядні висловлення, ще раз доводить співіснування двох протилежних 

феноменів у сучасному французькому художньому дискурсі: економії та 

надлишковості мовленнєвих засобів вираження думки згідно з певним 

прагматичним плануванням розповіді та тактиками авторської мовної гри 

(див. Додаток В). 

 

Висновки до розділу IV 

 

1. Поліпредикативні мовленнєві інновації із СС визначено в дисертації як 

моно- або полісуб’єктні конструкції з імпліцитно-експліцитною предикацією 
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в підрядному висловленні та експліцитною предикацією в матричному 

висловленні або з експліцитною предикацією в усіх частинах 

поліпредикативного висловлення, що актуалізуються у вигляді компресованих, 

розширених та кількісно рівнокомпонентних преференціальних 

опцій-трансформів віртуальних сполучникових і безсполучникових синтагм, 

моно- та поліпредикативних пропозицій у процесі феноменологічного 

реконструювання буття та його структур і категорій на осі оперативного часу 

кінетизму думки. Серед поліпредикативних структур із синтаксичною 

синонімією виділено: 1) контаміновані моносинонімічні конструкції 

(або частини сполучникових і безсполучникових поліпредикативних 

висловлень); 2) безсполучникові моносинонімічні поліпредикативні 

конструкції та безсполучникові частини поліпредикативних побудов; 

3) сполучникові моносинонімічні конструкції на рівні складників 

поліпредикативних висловлень і цілого висловлення; 4) полісинонімічні 

моно- та політрансформаційні поліпредикативні висловлення та частини 

поліпредикативних структур. 

2. Контаміновані поліпредикативні висловлення реалізуються в мовленні 

у вигляді: 1) каузативних (з одинарною референціацією) (faire + Inf) та 

каузативно-рефлексивних (із подвійною референціацією) (se faire + Inf) 

імплікувальних (із прямою каузативністю) та неімплікувальних (з непрямою 

каузативністю) конструкцій; 2) структур із предикатами перцепції (entendre, 

voir, écouter тощо + Inf) та з контролювальними предикатами (dire, 

recommander, ordonner тощо + Inf) з активним та неактивним актантом 

інфінітива з такими семантико-синтаксичними відношеннями між лексичними 

компонентами: а) P перцепції (семантичний дефіцит) + анте-, інтер- або 

постпозитивний COD (H або NH) + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит); 

б) P перцепції (семантичний дефіцит) + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит); 

в) контролювальний P (семантико-синтаксичний дефіцит) + анте- або 

інтерпозитивний COI (H) + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит); 
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г) контролювальний P (семантико-синтаксичний дефіцит) + Inf 

(семантико-синтаксичний дефіцит); 3) імперсональних структур із 

деміактивним референтно недетермінованим суб’єктом дії-підметом (il), із 

референтно детермінованим у контактному ко(н)тексті деміактивним 

актантом-підметом (ce) з активним референтно детермінованим або 

неактивним агенсом-COI, побудованих за такими структурними моделями: 

а) іl + активний препозитивний або постпозитивний / неактивний COІ + 

безособовий P (зворотні (що реконструюються в особові) та незворотні 

(з неможливою реконструкцією) структури)) (семантико-синтаксичний 

дефіцит) + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит); б) іl + активний 

препозитивний або постпозитивний / неактивний COІ 

(семантико-синтаксичний дефіцит) + P копула + Ср + D + Inf 

(семантико-синтаксичний дефіцит); в) с’est + Ср (семантичний дефіцит) + 

активний або неактивний постпозитивний COI + D + Inf 

(семантико-синтаксичний дефіцит); г) c’est + Cр (семантичний дефіцит) + 

D (à) + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит) із суб’єктно-предикатним 

контролем інфінітива та предикатно-інфінітивним контролем Cр з імплікацією 

актанта інфінітива; ґ) конструкції з кількісною рівнокомпонентністю: с’est + 

номінальний елемент (семантичний дефіцит) + Ср + D (à) + Inf 

(семантико-синтаксичний дефіцит) та  avoir + СOD + D (à) + Inf із 

суб’єктно-предикатним контролем інфінітива та предикатно-інфінітивним 

контролем Cр з експлікацією інфінітивного суб’єкта дії; 

д) розширено-контаміновані поліпредикативні висловлення: с’est 

(семантико-синтаксичний дефіцит) + Inf (семантичний дефіцит); 

4) поліпредикативних структур із синтаксичною синонімією типу P + COD 

(семантичний дефіцит) + D + Inf (семантико-синтаксичний дефіцит) із 

подвійним контролем складників контамінованих конструкцій. 

3. Умовні та умовно-концесивні синонімічні підрядні висловлення 

становлять функціонально транспоновані мовленнєві інновації з різними 
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ступенями ймовірності реалізації гіпотези, що маркується темпоральним 

планом висловлень, та зі збереженням або зміною (для безсуб’єктних 

суб’єктивем) мовного режиму інциденції. Такі синонімічні побудови 

є преференціальними опціями-одно- та двобазовими трансформами двох типів 

стрижневих структур: si + P (умовне семантичне значення) або même si + P 

(умовно-концесивне семантичне значення). В умовних поліпредикативних 

висловленнях із синтаксичною синонімією актуалізується периферійна 

наслідкова сема; у суб’юнктивних поліпредикативних побудовах 

з інверсивними умовно-концесивними підрядними висловленнями – 

периферійна сема питальності; поліпредикативні мовленнєві інновації 

з кондиціоналом у підрядному висловленні становлять умовно-наслідкові та 

умовно-концесивно-наслідкові структури. Умовні підрядні висловлення 

умовно-наслідкових поліпредикативних конструкцій будуються за такими 

структурними моделями: S + Р у кондиціоналі, P у кондиціоналі + S та NP 

у кондиціоналі (специфічні еліптичні побудови з ініціально-медіальним 

еліпсисом); умовно-концесивні підрядні частини поліпредикативних 

висловлень є побудованими за такими схемами: а) S + Р у кондиціоналі; 

б) P у суб’юнктиві + S; в) Р у суб’юнктиві з матричною частиною 

в індикативі + S (нетипова аграматизована структура). Здатність суб’юнктива 

замінювати в мовленні первинні структури в різних способах виявляється 

в його вживанні в конструкціях із семантичним темпоральним значенням, 

в яких імплікується підрядна частина в дійсному способі, що є поодинокими 

у французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть. 

4. Підрядну частину поліпредикативних висловлень 

з інфінітивом-присудком зі стимулятором або без нього визначено 

в дисертаційній роботі як синонімічну компресовану структуру з експліцитним 

предикатом та імплікованим суб’єктом дії, кореферентним або 

некореферентним актанту матричного висловлення. Основна відмінність таких 

конструкцій від дієприслівникових та суб’єктних дієприкметникових 
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зворотів-вторинних предикатів полягає в тому, що в ускладнених 

монопредикативних побудовах дієприкметниковий зворот становить 

мотивувальне пояснення факту, події або стану справ, які описано у структурі 

з експліцитним предикатом; дієприслівниковий зворот представляє 

темпоральний маркер як стан або процес; інфінітивні структури маркують 

минулу, теперішню або майбутню реальну чи гіпотетичну подію. Виділено 

такі типи компресованих ініціальних інфінітивних висловлень із 

синтаксичною синонімією зі збереженням мовного режиму інциденції: 

а) D (à або de) + Inf pr / p із причинно-наслідковим, умовним і темпоральним 

семантичними значеннями; б) D-прийменники однозначної семантики sans, 

avant de, après, au moment de, jusqu’à тощо + Inf pr / p із темпоральним 

семантичним значенням послідовності (акціональність і статальність процесу) 

та одночасності дій / подій; в) D (pour) + Inf p із семантичним значенням 

причини; г) конструкції з ініціальними інфінітивними синтагмами, уведеними 

препозиціональними субстантивами (le temps, histoire тощо), що заміщують 

темпоральний або експлікативний конектор та характеризуються 

темпоральним семантичним значенням і значенням мети; 

ґ) адвербіально-інфінітивні підрядні висловлення з прислівником 

autant-субститутом предикативної синтагми з активним або деміактивним, 

референтно визначеним чи невизначеним суб’єктом дії, що спричиняють 

провал «альтернативного» лінгвістичного експерименту, тобто неможливість 

зворотної реконструкції стрижневої структури. Серед інфінітивних 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією виокремлено 

нечисленні в сучасній французькій художній прозі структури з інфінітивним 

матричним висловленням, побудованим за моделями D + Inf pr та Inf pr. 

У структурах першого типу прийменниковий елемент становить субститут 

безособової конструкції il faut; висловлення другого типу є еліптичними 

конструкціями з імплікацією підрядної пропозиції si (l)’on sait. У поодиноких 

творах виявлено екзофорично розширені вказівним займенником та кількісно 
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рівнокомпонентні поліпредикативні структури з інфінітивом-присудком 

в ініціальній позиції зі зміною мовного режиму інциденції (фокалізацією 

інфінітивної частини складного предиката). 

5. Абсолютні дієприкметникові та дієприслівникові звороти й об’єктні 

дієприкметникові звороти становлять синонімічні підрядні висловлення 

з імпліцитно-експліцитною предикацією з головною лексемою 

дієприкметником / дієприслівником зі збереженням мовного режиму 

інциденції. Структури з неперехідними предикатами актуалізуються як 

моносинонімічні дієприкметникові підрядні висловлення; конструкції 

з перехідними предикатами – як полісинонімічні побудови з подвійною 

компресією на рівні підрядного висловлення. Абсолютні конструкції 

будуються за моделями S + Ppr / p, Pp / р або (D) S + G pr / p, G pr / p, G p + S; 

об’єктні – за моделлю Ppr / р + C. Абсолютні звороти займають ініціальну, 

медіальну і фінальну позиції в поліпредикативних висловленнях, об’єктні 

дієприкметникові звороти – тільки фінальну позицію. У дисертації виділено 

також дієприкметникові підрядні висловлення та дієприслівникові конструкції, 

що вводяться темпоральними стимуляторами une fois, à peine тощо, в яких 

імплікується суб’єкт дії, що референтно маркується в контактному ко(н)тексті 

та узгоджується в роді та числі з дієприкметником або дієприслівником 

минулого часу. У сучасній французькій художній прозі виявлено поодинокі 

структури з абсолютним дієприслівниковим зворотом у теперішньому часі 

з імплікацією суб’єкта дії, який відновлюється (або ні) з дистантного 

ко(н)тексту. Синонімічні підрядні висловлення з головними номінальною, 

ад’єктивною та адвербіальною лексемами з експлікованим або імплікованим 

актантом найчастіше займають ініціальну позицію в поліпредикативних 

конструкціях та супроводжуються пре- й інтерпозитивними адвербіальними 

стимуляторами une fois та à peine.  

6. Аналіз сполучникових поліпредикативних висловлень із синтаксичною 

синонімією французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть дозволив 
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виділити два типи конструкцій із синтаксичним оператором que з різним 

ступенем імовірності реалізації гіпотези: а) структури з кондиціоналом із 

синтаксичною синонімією на рівні поліпредикативного висловлення: матричне 

висловлення + que + підрядне висловлення; б) поліпредикативні побудови 

із синтаксичною синонімією на рівні підрядного висловлення 

з que-субститутом інших субординативних сполучників; та поліпредикативні 

висловлення з лексичною синонімією на рівні підрядного висловлення 

з que-ко(н)текстуальним синонімом інших сполучників підрядності без зміни 

синтаксичної структури висловлення. Поліпредикативні побудови 

з підрядними висловленнями з que у функції обставинного додатка становлять 

кількісно рівнокомпонентні преференціальні опції; конструкції з підрядною 

частиною-підметом – звужені суб’єктивеми із синтаксичною синонімією; 

структури з підрядною частиною-прямим додатком – розширені або кількісно 

рівнокомпонентні мовленнєві інновації. Серед сполучникових 

поліпредикативних і підрядних висловлень зі звуженням, розширенням 

стрижневої структури та кількісною рівнокомпонентністю виділено: 

1) конструкції із синтаксичним оператором que: а) звужені на рівні 

висловлення структури з умовно-наслідковим, причинно-наслідковим та 

умовно-концесивно-наслідковим семантичними значеннями; б) кількісно 

рівнокомпонентні підрядні висловлення з умовним семантичним значенням; 

в) кількісно рівнокомпонентні поліпредикативні конструкції з експлікативним 

семантичним значенням; 2) кількісно рівнокомпонентні інверсивні умовні 

підрядні висловлення із синтаксичним оператором si. 

7. Розширення сполучникових поліпредикативних висловлень із 

синтаксичною синонімією на рівні цілого або підрядного висловлень 

реалізується: 1) ендофоричними розширювачами: анафоричними особовими 

займенниками (le, en тощо) у матричному висловленні поліпредикативної 

конструкції з ініціальною підрядною частиною із синтаксичним оператором 

que; 2) презентативами: а) розколотими структурами: c’est...que / qui, 
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voilà / voici...que / qui, il y a…que / qui, j’ai…que / qui тощо; 

б) псевдорозколотими структурами: ce qui / que...(c’)est (que); 

в) нефокалізувальними презентативами: voici / voilà que... ; г) інверсивним 

екзистенційним зворотом est-ce в нетипових аграматизованих висловленнях. 

Синонімічні поліпредикативні висловлення з розколотими структурами 

характеризуються експлікативно-конклюзивним, експлікативно-причинним та 

експлікативно-уточнювальним семантичними значеннями і становлять 

однобазові трансформи стрижневої структури зі зміною (для 

експлікативно-причинних та експлікативно-конклюзивних структур) та зі 

збереженням (для експлікативно-уточнювальних висловлень) мовного режиму 

інциденції. Серед поліпредикативних конструкцій із розколотою структурою 

il y a…qui / que виявлено: а) синонімічні структури; б) несинонімічні 

поліпредикативні побудови; в) конструкції з лексико-синтаксичною 

синонімією. Розколоті структури з voilà…que / qui поділено на синонімічні 

висловлення із семантичним дейктично-експлікативним значенням 

з експресивними ко(н)текстуальними відтінками та конструкції 

з лексико-синтаксичною синонімією (із фокалізацією лексем із семантичним 

значенням темпоральності). Cинонімічні структури, побудовані за схемою 

активний референтно детермінований суб’єкт дії + Р + qui / que, 

з дейктично-експлікативним семантичним значенням найчастіше 

актуалізуються в теперішньому часі індикатива (рідше – в імперфекті). 

Псевдорозколоті структури, визначені як «конструкції з поступовою 

специфікацією», що фокалізують два референти, найчастіше вживаються 

з евалюативними (sembler, étonner, irriter тощо), результативними (engendrer, 

provoquer, produire тощо) предикатами або з дієсловами, що представляють 

два факти, один з яких є результатом іншого (montrer, prouver тощо). 

Нефокалізувальні презентативи voici / voilà que…, що не специфікують 

окремого референта та слугують ініціаторами-виділювачами всього 
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висловлення, на відміну від розколотих структур voici / voilà...que, не мають 

дейктичного семантичного значення. 

8. Серед найуживаніших полісинонімічних поліпредикативних 

висловлень із синтаксичною синонімією з моно- та політрансформацією на 

рівні матричного, підрядного, одного з висловлень складносурядних побудов 

або на рівні цілого висловлення в дисертаційній праці виокремлено такі 

структури: 1) зі звуженням + звуженням денотативного ядра, побудованих за 

такими моделями: а) контамінація + контамінація; б) Р pr + контамінація; 

в) кондиціонал + Р pr / p; г) sans + Inf + P pr / p; 2) із розширенням + звуженням 

первинної структури: а) десемантизований предикат aller + il faut; 

б) екзистенційна конструкція c’est + P pr / p; в) презентативи c’est… або ce 

que...c’est + контамінація; 3) із розширенням + розширенням стрижневої 

пропозиції: а) презентатив c’est + ендофоричний розширювач; б) типовий 

аграматизований презентатив: c’est-y…que; 4) із кількісною 

рівнокомпонентністю + розширенням первинної структури: а) ініціальне 

підрядне висловлення з que + ендофоричний розширювач у матричному 

висловленні. Рідше в сучасній французькій прозі трапляються полісинонімічні 

конструкції зі звуженням + розширенням стрижневої структури, серед яких 

найчастіше актуалізуються преференціальні опції з контамінованою 

конструкцією + ендофоричний розширювач; звуженням + кількісною 

рівнокомпонентністю (кількісною рівнокомпонентністю + звуженням) 

і нетипові аграматизовані висловлення з фінальним еліпсисом після конекторів 

підрядності. В аналізованих творах виявлено велику кількість 

поліпредикативних висловлень із потрійною та більше синонімією, 

класифікувати синтаксичні моделі яких видається неможливим, враховуючи 

структурно-семантичне різноманіття таких конструкцій. 

Основні положення розділу висвітлено у восьми публікаціях автора 

[180; 182; 184; 185; 188; 189; 197; 199]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено інтегральний 

комунікативно-когнітивний аналіз структурно-семантичних, прагматичних 

і стилістичних особливостей моно- та поліпредикативних конструкцій із 

синтаксичною моно- та полісинонімією на рівні синтагми й висловлення 

французької художньої прози ХХ – початку ХХІ століть з урахуванням теорії 

ментального кінетизму, що зумовлює впровадження своєрідного алгоритму 

поліаспектного вивчення синтаксичних синонімів. Концепцію дослідження 

становить конструктивістська епістемологія, в основі якої лежить 

феноменологія як метод пізнання буття та його структур і категорій, 

спрямований на онтологію. У феноменологічному описі мови привілейована 

роль належить феномену свідомості, яка корелює з уявленням предмета 

счпостереження. Між мовою – фундаментом лінгвістичної онтології – 

і мовленням наявний непомітний онтологічний перехід, оскільки мова 

об’єктивно присутня в мовленні.  

Моно- та поліпредикативні структури із синтаксичною синонімією 

формуються в просторі кінетизму думки на осі оперативного часу каузації 

мовно-мовленнєвого акту згідно з триномом розумові операції → мова → 

мовлення у вигляді синтагм та моно- і поліпредикативних пропозицій, або 

потенційних моделей, систематизовано представлених у мові, що 

актуалізуються на фінальному етапі каузації як ко(н)текстуально 

преференціальні опції-граматизовані (нормативні) та аграматизовані (типові 

і нетипові ненормативні) мовленнєві інновації. 

У процесі пізнання буття відношення мислення → мова відповідає 

першому етапу когнітивних поліоперацій (діяльності психомеханізмів) 

реконструювання феноменологічної організації всесвіту; континуум мова → 

мовлення – другій фазі поліоперацій феноменологічної перебудови 

«універсуму поза мною». На етапі раннього усвідомлення мовцем буття і його 
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структур та категорій (діалектичний рух думки від загального до окремого) 

відбувається їхня феноменологічна деструкція та реконструювання на рівні 

первинної свідомості, унаслідок чого у підсвідомому шарі вторинної 

свідомості будуються сублінгвістичні схеми – мінімальні одиниці ментальної 

інформації, типові моделі, за зразком яких у поверхневому шарі вторинної 

свідомості формуються первинні (стрижневі) синтагми та пропозиції. На етапі 

пізнішого усвідомлення (діалектичний рух думки від окремого до загального) 

створюються синонімічні трансформи з відмінним сигніфікативним 

значенням, але зі схожим денотативним значенням, серед яких мовець обирає 

адекватну для певного ко(н)тексту конструкцію. Отже, між системними 

(мовними) синонімічними складними знаками виникає асиметрія 

сигніфікативних значень, яка реалізується в мовленні синтагмою / 

висловленням з асиметрією сигніфікативного і денотативного значень.  

У процесі перифразування первинних структур на осі оперативного часу 

кінетизму думки формуються два типи синонімічних конструкцій: однобазові 

(з одним трансформаційним термінальним ланцюжком) та двобазові (з двома 

та більше трансформаційними термінальними ланцюжками) моно- та 

поліпредикативні трансформи. Таким чином, між синтаксичною синонімією 

і перифразою, яка включає різні види мовленнєвих інновацій-результату 

системних процесів трансформації, встановлюються родо-видові відношення. 

Доведено, що в ході трансформації стрижневої структури може відбуватися 

функціональна транспозиція (взаємозаміна) вторинних синонімічних синтагм 

і пропозицій. У дисертації виокремлено: а) функціонально транспоновані 

мовленнєві інновації з синтаксичною синонімією зі зміною обсягу, рівною 

кількістю лексичних елементів або з конверсією; б) нетранспоновані 

розширені, компресовані та кількісно рівнокомпонентні синонімічні 

конструкції. Серед функціонально транспонованих і нетранспонованих 

структур виявлено мовленнєві інновації з одинарною, подвійною, потрійною 

тощо синонімізацією на рівні синтагми або пропозиції. 
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Формування синонімічних конструкцій відбувається в межах 

функціонально-семантичного макрополя, яке містить мікрополе стрижневої 

структури і мікрополя синонімічного ряду вторинних структур. Залежно від 

природи головної лексеми кожного члена синонімічного ряду побудовано таку 

категоріальну типологію синонімічних мікрополів: а) процесуальні або 

результативні (з головною лексемою, вираженою дієсловом або 

дієприслівником); б) предметні (з ядерним словом-субстантивом / 

прономінальним або нумеральним компонентами); 

в) непроцесуально-(нерезультативно-) ознакові (з ключовою 

лексемою-прикметником або дієприкметником з атрибутивною функцією); 

г) процесуально- (або результативно-) ознакові (з головною адвербіальною 

лексемою або дієприкметником з адвербіальною функцією). 

У функціонально-семантичному макрополі синтаксичної синонімії виділено 

мікрополя первинної, приблизної, тієї, що наближається, близької, подібної 

і ко(н)тексуально адекватної синонімічних структур. Домінанту синонімічного 

ряду визначено як мовленнєву інновацію, актуалізовану в певному ко(н)тексті 

у вигляді преференціальних синтагми або висловлення 

з причинно-наслідковим, умовним, темпоральним, просторовим, 

конклюзивним тощо семантичними значеннями згідно з певним прагматичним 

плануванням розповіді адресантом. Усі інші члени синонімічного ряду 

являють собою потенційні домінанти, що реалізуються в різних 

комунікативних ситуаціях.  

У процесі актуалізації синонімічних конструкцій виникають емерджентні 

(незапрограмовані) ко(н)текстуальні значення. У структурно-семантичному 

континуумі поля емерджентності, в якому виявляється варіативний потенціал 

системної стрижневої одиниці, залежно від інтенції суб’єкта мовлення, 

ко(н)текстуально адекватна структура займає центральну позицію; інші 

вторинні синонімічні синтагми / пропозиції розташовані з обох боків на різній 
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відстані від преференціальної опції, що зумовлено ступенем 

структурно-семантичної схожості одно- та двобазових трансформів.  

При синтаксичній синонімії встановлюються відношення різної номінації 

синонімічними побудовами віртуального «комплексу референтів». 

Референціальні відношення в моно- та поліпредикативних висловленнях із 

синтаксичною синонімією тісно пов’язані з режимом інциденції. Інцидентна 

співвіднесеність складників синтагм і висловлень при синтаксичній синонімії 

має характер системних операцій, які повторюються щоразу під час 

породження мовно-мовленнєвого акту. У процесі реалізації в мовленні 

компонентів системного «комплексу референтів» у мовленнєвих інноваціях із 

синтаксичною синонімією спостерігається збереження (експлікація та 

фокалізація ідентичних зі стрижневою структурою референтів: семантичне 

ядро = синтаксичне ядро) або порушення (імплікація певних складників 

первинної структури й актуалізація та / або фокалізація нових референтів: 

семантичне ядро ≠ синтаксичне ядро) мовного режиму інциденції. 

У дисертаційній праці обґрунтовано різницю між лексико-синтаксичною 

і синтаксичною синонімією. Установлено, що лексико-синтаксична синонімія 

формується тільки за умови переходу лексичної синонімії в синонімію 

синтагми / висловлення. Виокремлено абсолютну (повну) лексичну синонімію 

та ко(н)текстуальну часткову лексичну, лексико-синтаксичну та синтаксичну 

синонімії. З’ясовано, що абсолютна синонімія неможлива в синтагмах 

і висловленнях, оскільки при синтаксичній синонімії актуалізується сукупність 

віртуальних референтів з імплікацією та фокалізацією певних елементів зі 

збереженням семантичного континууму між стрижневою і преференціальною 

структурами. Виявлено, що при лексико-синтаксичній синонімії 

спостерігається дворівнева ієрархія полісемій, тоді як при синтаксичній 

синонімії полісемічні відношення виявляються на рівні узагальненої 

котекстуально-контекстуальної полісемії, тобто актуалізації синонімічних 

синтагм і висловлень у різних комунікативних ситуаціях. 
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Комплексний аналіз корпусу прикладів із французької художньої прози 

ХХ – початку ХХІ століть дозволив побудувати типологію 

моно- та поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією: 

1) синтагматична синтаксична синонімія / синтаксична синонімія на рівні 

висловлення в монопредикативних висловленнях, ускладнених 

дієприслівниковими або дієприкметниковими зворотами: а) зі звуженням 

стрижневої монопредикативної структури з дієприкметниковими, 

дієприслівниковими, номінальними та вербальними головними лексемами; 

б) із вербальним розширенням первинної монопредикативної структури; 

2) синтагматична синтаксична синонімія (або синтаксична синонімія на рівні 

висловлення) в неускладнених дієприслівниковим / дієприкметниковим 

зворотами монопредикативних висловленнях: а) зі звуженням стрижневої 

синтагми, моно- або поліпредикативної структури та з вербальними, 

номінальними, займенниковими, нумеральними, ад’єктивними, 

адвербіальними, дієприкметниковими та дієприслівниковими ядерними 

лексемами; б) із вербальним, номінальним, нумеральним, займенниковим, 

прикметниковим і прислівниковим розширенням стрижневої синтагми або 

монопредикативної структури; в) із кількісною рівнокомпонентністю 

елементів синтагм та висловлень; 3) синтаксична синонімія на рівні синтагми, 

сурядного, підрядного або цілого висловлень у поліпредикативних структурах: 

а) зі звуженням моно- або поліпредикативної первинної структури 

з номінальними, прономінальними, нумеральними, вербальними, 

прикметниковими, дієприкметниковими, дієприслівниковими та 

прислівниковими головними лексемами; б) із номінальним, вербальним, 

займенниковим, прикметниковим і прислівниковим розширенням стрижневої 

синтагми, моно- або поліпредикативної пропозиції; в) із кількісною 

рівнокомпонентністю складників синтагм та висловлень; 4) полісинонімія 

в монопредикативних ускладнених висловленнях на рівні синтагми або 

висловлення-трансформах моно- або поліпредикативної стрижневої структури 
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з відношеннями: звуження + (звуження + звуження, звуження + розширення) + 

звуження; звуження + (звуження + звуження, звуження + розширення) + 

розширення; звуження + кількісна рівнокомпонентність; 5) полісинонімія на 

рівні висловлення або (рідше) синтагми-трансформів віртуальної 

монопредикативної пропозиції зі звуженням + звуженням, звуженням + 

розширенням, розширенням + розширенням, звуженням або розширенням + 

кількісною рівнокомпонентністю в монопредикативних висловленнях, 

ускладнених та неускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим 

зворотами; 6) полісинонімія на рівні синтагми, матричного, підрядного, 

частини безсполучникового або цілого висловлень-трансформів первинних 

синтагми, моно- або поліпредикативної пропозицій у поліпредикативних 

ускладнених та неускладнених дієприкметниковим / дієприслівниковим 

зворотами висловленнях зі звуженням + розширенням, звуженням + 

звуженням, розширенням + розширенням, звуженням + кількісною 

рівнокомпонентністю, розширенням + кількісною рівнокомпонентністю, 

звуженням + розширенням + звуженням (+ звуженням), звуженням + 

звуженням + розширенням (+ звуженням), звуженням + звуженням + 

звуженням (+ звуженням), звуженням + розширенням / звуженням 

(+ звуженням / розширенням) + кількісною рівнокомпонентністю. 

Монопредикативні висловлення із синтаксичною синонімією 

актуалізуються в мовленні у вигляді преференціальних опцій 

із внутрішньомодельними (перифразування стрижневої монопредикативної 

структури) та з міжмодельними (перифразування первинної поліпредикативної 

структури) трансформаціями, серед яких виокремлено конструкції, ускладнені 

дієприслівниковим / суб’єктним дієприкметниковим зворотами, або 

моноcуб’єктні мовленнєві інновації з імпліцитно-експліцитною 

синтагматичною предикацію та з імпліцитно-експліцитною + експліцитною 

синтагматичною предикацією (з перифрастичним дієслівним сполученням із 

дієприкметником у функції стимулятора ідентифікації предиката) 
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та структури, неускладнені дієприслівниковим / суб’єктним 

дієприкметниковим зворотами. Останні поділено на: 1) компресовані 

вербальні конструкції: а) з інфінітивом / інфінітивним зворотом-підметом; 

б) з інфінітивом-присудком; в) з ініціальним, медіальним і фінальним 

еліпсисом; г) контаміновані монопредикативні конструкції; ґ) інверсивні 

побудови з предикативною структурою на зразок Pp або аграматизований Р 

у кондиціоналі + je зі звуженням стрижневої пропозиції з питальним зворотом 

est-ce que; д) інверсивні конструкції типу Р у кондиціоналі + S (де Р – 

предикат / вербальна синтагма; S – субстантив / прономінальний / 

нумеральний компонент / номінальна синтагма) зі звуженням умовної 

первинної структури; е) складні інфінітивні конструкції з адвербіальною 

лексемою, що актуалізує безособову стрижневу структуру; 

2) монопредикативні висловлення з адвербіальним та пасивно-дієслівним 

специфікативним розширенням і прономінальним адитивним розширенням; 

3) кількісно рівнокомпонентні вербальні монопредикативні мовленнєві 

інновації.  

Серед номінальних монопредикативних висловлень виділено структури: 

а) з апозитивними субстантивом або номінальною синтагмою; б) еліптичні 

висловлення або синтагми; в) еліптичні висловлення з кореференцією; 

г) з ініціальною номінальною синтагмою, яка вводиться адвербіальними та 

препозитивними стимуляторами dès, une fois, à peine, à тощо з темпоральним 

семантичним значенням; ґ) із номінальною синтагмою, побудовані за моделлю 

sans + С + S + P, з умовним або концесивним семантичними значеннями; 

д) із номінальною синтагмою, що вводиться сполучниками підрядності bien 

que / quoique, із семантичними відношеннями поступки; 

е) номінально-вербальні з одинарною та подвійною референціацією. 

У дисертаційній роботі виявлено такі типи прономінальних висловлень 

з ініціальним, медіальним і фінальним синтагматичним еліпсисом: 

а) характеризувальні (побудовані за синтаксичною моделлю іменна частина 
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Р + S); б) темпорально-локативні; в) атрибутивні; г) екзистенційні. Нумеральні 

висловлення поділено на атрибутивні, локативні та екзистенційні еліптичні 

конструкції. Серед синонімічних компресованих ад’єктивних структур 

виокремлено: а) характеризувальні одно- та двокомпонентні еліптичні 

ад’єктивно-вербальні; б) апозитивні ад’єктивно-вербальні; 

в) ад’єктивно-вербальні з перцептивним предикатом-ініціатором; 

г) ад’єктивно-вербальні з ініціальною головною лексемою, що вводиться 

адвербіалізованим субстантивом-стимулятором une fois; 

ґ) ад’єктивно-вербальні зі стимулятором-сполучником підрядності bien que. 

Доведено, що компресовані адвербіальні конструкції являють собою: 

а) еліптичні локативні та екзистенційні (одно- та двокомпонентні) структури; 

б) монопредикативні висловлення з дієсловом-ініціатором перцепції; 

в) побудови з ініціальним стимулятором une fois; г) конструкції зі 

стимуляторами-адвербіалізаторами de retour, de passage тощо; ґ) суб’єктивеми 

з ініціальним адвербіальним компонентом, що заміщує предикативну синтагму 

в синонімічних мовленнєвих інноваціях. 

Поліпредикативні конструкції із синтаксичною синонімією визначено 

в дисертації як моно- або полісуб’єктні з імпліцитно-експліцитною 

предикацією в підрядному висловленні та експліцитною предикацією 

в матричному висловленні або з експліцитною предикацією в усіх частинах 

поліпредикативного висловлення преференціальні опції-трансформи синтагм 

та моно- і поліпредикативних сполучникових та безсполучникових 

пропозицій, що формуються в результаті феноменологічного реконструювання 

буття та його структур і категорій на осі оперативного часу кінетизму думки. 

Серед поліпредикативних структур із синтаксичною синонімією на рівні 

синтагми, сурядного, підрядного, частини безсполучникового або цілого 

висловлень виділено: 1) моносинонімічні контаміновані конструкції; 

2) безсполучникові моносинонімічні структури та безсполучникові частини 

поліпредикативних побудов; 3) сполучникові моносинонімічні конструкції 



470 

 

зі звуженням, розширенням та кількісною рівнокомпонентністю; 

4) полісинонімічні моно- та поліпредикативні висловлення з моно- та 

політрансформацією стрижневих структур. Сполучникові поліпредикативні 

висловлення зі звуженням, розширенням первинної структури та кількісною 

рівнокомпонентністю поділено на: 1) конструкції із синтаксичним оператором 

que: а) звужені на рівні висловлення структури з умовно-наслідковим, 

причинно-наслідковим та умовно-концесивно-наслідковим семантичними 

значеннями; б) кількісно рівнокомпонентні підрядні висловлення з умовним 

семантичним значенням; в) кількісно рівнокомпонентні поліпредикативні 

конструкції з експлікативним семантичним значенням; 2) кількісно 

рівнокомпонентні інверсивні умовні підрядні висловлення із синтаксичним 

оператором si. Установлено, що розширення сполучникових 

поліпредикативних висловлень із синтаксичною синонімією здійснюється: 

1) ендофоричними засобами: анафоричними особовими займенниками (le, en 

тощо) у матричному висловленні поліпредикативної конструкції з ініціальною 

підрядною частиною із que; 2) презентативами: а) розколотими структурами: 

c’est...que / qui, voilà / voici...que / qui, il y a…que / qui тощо; 

б) псевдорозколотими структурами: ce qui / que...(c)’est (que); 

в) нефокалізувальними презентативами: voici / voilà que... ; г) інверсивним 

екзистенційним зворотом est-ce в нетипових аграматизованих висловленнях. 

У французькій художній прозі ХХ – початку ХХІ століть виявлено значну 

кількість різних структурно-семантичних типів моно- та поліпредикативних 

висловлень із полісинонімією на рівні синтагми та висловлення з моно- та 

політрансформацією стрижневих синтагм і пропозицій, тобто наявністю 

одного або кількох функціонально-семантичних макрополів у синтагмі та 

кількох макрополів у висловленні, найбільш поширені з яких класифіковано 

в пропонованому дослідженні. 

У дисертації доведено, що інтерпретація адресатом синтаксичних 

синонімів видається можливою завдяки зворотній реконструкції системних 
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оперативних програм, відправною точкою якої є спостереження мовленнєвих 

інновацій та яка здійснюється тільки до первинної моно- або 

поліпредикативної структури, що формується в поверхневому шарі вторинної 

свідомості. Передлінгвістичні операції, що реалізуються на рівні первинної 

свідомості (неусвідомленої активності психомеханізмів), та сублінгвістичні 

схеми, які належать підсвідомому шару вторинної свідомості, не доступні для 

аналізу реципієнта інформації. 

Перехід від усвідомленого етапу операцій феноменологічного 

реконструювання буття та його категорій і структур до фінального етапу – 

актуалізації системних синтагм і пропозицій – становить трансформацію 

колективного знання в індивідуальне, що детермінує авторський ідіостиль, 

визначений у дисертації як кореляція різного ступеня індивідуального 

і колективного когнітивних просторів, що виявляється у виборі та актуалізації 

певних структур, семантико-синтаксичні характеристики та частотність 

зустрічальності яких визначає індивідуальні особливості їхньої побудови 

певного періоду творчості автора. У дослідженні виділено: 1) дифузний 

ідіостиль, при якому колективний когнітивний простір превалює над 

індивідуальним та який полягає в реалізації притаманних певній епосі 

синонімічних структур; 2) персональний ідіостиль, при якому індивідуальний 

когнітивний простір домінує над колективним та який виявляється 

в актуалізації: а) граматизованих синонімічних висловлень, властивих іншій 

епосі; б) типових аграматизованих синонімічних структур, притаманних іншій 

епосі або нехарактерних для описаної епохи; в) нетипових аграматизованих 

синонімічних конструкцій; на тлі лінгвотипологічних тенденцій певного етапу 

розвитку мови, вибір яких можливий завдяки інтуїції суб’єкта мовлення. 

Інтуїцію мовця визначено в дисертаційній роботі як узагальнювальне поняття, 

що включає сукупність механізмів передлінгвістичної, лінгвістичної 

і дискурсивної інтуїцій, які діють на рівні різних складників триному 

породження мовно-мовленнєвого акту. Інтуїція протиставляється інтенції 
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в плані реалізації мовних і дискурсивних цілеспрямувань адресанта. 

Відповідно до мовного цілеспрямування, послідовний процес словотворення 

і включення слів у синтагму, а синтагми – до пропозиції здійснюється мовцем 

шляхом лінгвістичної інтуїції, що діє на підсвідомому та поверхневому рівнях 

його вторинної свідомості у вигляді оперативних схем і програм. Водночас 

усвідомлене дискурсивне цілеспрямування виявляється у формах вираження 

завдяки дискурсивній інтуїції мовця. 

Доведено, що інтроспекція адресанта, що виявляється в усвідомленні 

діяльності психомеханізмів із формування сублінгвістичних схем та простих 

і складних мовних знаків, в безпосередньому баченні людиною у своїй 

свідомості певних характеристик таких знаків (осмисленості, граматичної 

правильності / неправильності, синонімічності, семантико-синтаксичної 

цілісності, можливостей трансформацій тощо) і виборі та реалізації в мовленні 

ко(н)текстуально пертинентних структур, становить продовження процесу 

спостереження об’єктивної реальності, що починається на довпорядкованій 

стадії каузації мовно-мовленнєвого акту, тобто можна говорити про наявність 

континууму спостереження → інтроспекція, яка покриває інтуїтивні операції 

формування та реалізації мовних знаків. 

Створення інформантом нормативно помилкових синонімічних структур, 

або мовленнєвих аномалій, детерміноване тими функціями, які вони повинні 

виконувати (більша виразність, економія, ускладнення інтерпретації 

комунікативного наміру тощо). Установлено, що такі конструкції виявляють 

амбігуентність мови (розходження між системою і нормою), одним із 

виразників якої є мовна гра адресанта, що починається на етапі формування 

вторинних синтагм та пропозицій і вибору одного із синонімічних 

трансформів у поверхневому шарі вторинної свідомості та закінчується 

актуалізацією людичної преференціальної опції. У цій науковій розвідці 

виокремлено три типи мовної гри адресанта: а) використання синонімічних 

розширених або кількісно рівнокомпонентних граматизованих конструкцій; 
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б) реалізація граматизованих і аграматизованих структур із «недостатністю 

вираження»; в) актуалізація типових і нетипових аграматизованих висловлень; 

із метою полегшення або ускладнення адресатові інтерпретації комунікативної 

інтенції автора. 

У процесі інтерпретації синонімічних конструкцій реципієнт, зі свого 

боку, веде зустрічну однобічну (адресат → мова) (інтерпретація 

повідомлення + визначення ступеня ко(н)текстуальної пертинентності 

нелюдичної адекватної структури та всіх членів синонімічного ряду) та 

подвійну двобічну (адресант ↔ адресат → мова) (інтерпретація 

повідомлення + спроба розпізнати авторську комунікативну інтенцію 

з актуалізації певних людичних структур + визначення ступеня 

ко(н)текстуальної пертинентності первинної, вторинних і людичної адекватної 

синонімічних структур) мовні ігри в межах «ігрових полів», що включають 

механізми розуміння мовної гри та її функціонування в мовленні. У процесі 

однобічної мовної гри стратегія адресата полягає в процедурі зворотної 

реконструкції системних трансформаційних процесів та обґрунтуванні 

пертинентності стрижневої та вторинних мовних синонімічних структур 

шляхом їхньої підстановки в аналізований ко(н)текст, тобто 

«альтернативного» лінгвістичного експерименту. При двобічній мовній грі 

адресат, з одного боку, намагається розпізнати ігрові стратегії 

адресанта-гравця, який порушує мовні норми (грає з мовою), актуалізуючи 

певні мовленнєві інновації, а з іншого боку, – визначити ступінь 

ко(н)текстуальної пертинентності кожного члена віртуального синонімічного 

ряду. Така гра може виявитися як вдалою, так і невдалою, що спричинено 

успішним проведенням або провалом «альтернативного» лінгвістичного 

експерименту (у випадку з «недостатністю вираження» або актуалізацією 

певних нетипових аграматизованих конструкцій). 

Дослідження операцій побудови, трансформації та актуалізації простих 

і складних мовних знаків адресантом здійснюється в континуумі 
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спостереження мовленнєвих інновацій → інтроспекція адресата із залученням 

дискурсивної та лінгвістичної інтуїцій. Інтуїція-судження, або дискурсивна 

інтуїція, яка починає діяти в процесі спостереження фактів мовлення, містить 

у собі внутрішню впевненість реципієнта в істинності результату 

експерименту. Інтерпретативна (лінгвістична) інтуїція, яка полягає в осяганні 

природи аналізованого об’єкта або ситуації на основі знання універсальних 

законів мови, що дозволяє адекватно інтерпретувати подану інформацію та 

розпізнати комунікативний намір автора, корелює з інтроспективним аналізом 

адресата, тобто її операції зі зворотної реконструкції трансформаційних 

процесів та виявлення первинної структури реалізуються в поверхневому шарі 

вторинної свідомості. У ході аналізу синонімічних мовленнєвих інновацій 

інтроспективно-інтуїтивне пізнання адресатом когнітивних процесів, що 

відбуваються у свідомості мовця, виявляється ефективним у випадку з вдалим 

«альтернативним» лінгвістичним експериментом. 

Отримані результати не вичерпують проблематики цієї дисертаційної 

роботи. Подальший комплексний системно-функціональний аналіз 

аграматизованих синонімічних конструкцій як синтаксичних оказіоналізмів 

у французькій постмодерністській літературі та лексико-синонімічних 

мовленнєвих інновацій є перспективним у галузі теоретичної граматики, 

стилістики, інтегративної прагматики та семіозису з урахуванням теорії 

ментального кінетизму. Предметом майбутніх студій можуть стати 

синонімічні структури сучасної французької публіцистики та медійного 

дискурсу, оскільки це дозволить глибше висвітлити структурні 

й функціональні особливості аналізованих дискурсивних формацій та 

актуальні тенденції еволюції різних жанрів французької мови. 
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ДОДАТОК А 

 

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Адвербіалізатор – адвербіальний вислів, або словосполучення, 

транспоноване із слів інших частин мовлення. 

Антиномія (грец. antinomia – протиріччя в законі) – логічна ситуація, при 

якій два поняття або два судження, що заперечують одне одного, однак 

взаємопов’язані та випливають одне з одного. 

Апорія (грец. ἀπορία – безвихідь, безвихідний стан) – вигадана, логічно 

правильна ситуація (ствердження, судження або висновок), яка не може 

реально існувати. 

Верикондиціональний – той, що претендує на правдоподібність, 

описуючи реальність такою, якою вона є, або такою, якою її вважають. 

Гаплологія (грец. haploos – окремий, простий) – випадіння в слові одного 

з двох однакових або близьких за звучанням складів, які перебувають 

у контактній позиції. 

Дистантний ко(н)текст – інтерфрастичний (міжфразовий) ко(н)текст 

(претекст та посттекст). 

Дихотомія (грец. dichotomia – розподіл на дві частини) – розподіл обсягу 

певного поняття на два поняття, що суперечать одне одному і не мають точки 

дотику. 

Діатеза – (грец. diáthesis – розташування, разміщення) – синтаксична 

категорія (синтаксична ознака або набір ознак) предикатної словоформи, яка 

відображає певне співвідношення між учасниками позначеної предикатом 

ситуації («семантичними актантами», які виконують ті чи ті семантичні 

функції різного ступеня узагальненості), і номінативними компонентами 

висловлення, що заповнюють валентності цієї предикатної словоформи 
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(«синтаксичними актантами», синтаксичні ролі яких виражені тими або 

іншими морфологічними чи синтаксичними засобами). 

Евристичний – той, що стосується засобу вибору мети або напрямку 

в розв’язанні завдання, правильність якого на кожному кроці є невідомою або 

не може бути підтвердженою. 

Епілінгвістичне знання – неусвідомлена металінгвістична діяльність, що 

ґрунтується на спонтанних зауваженнях. 

Епістемогенез – генератор епістемічної активності, диспозитивні 

механізми, що трансформують техніки аналізу, завдання дослідження, 

інтерпретації тощо.  

Епістемологія – один з основних розділів філософії, що вивчає проблеми 

природи пізнання і його можливостей, відношення знання до реальності, 

досліджує загальні передумови пізнання, з’ясовує закономірності та умови 

його достовірності й істинності. 

Ізологія – наявність з’єднань з однаковою довжиною ланцюга, але 

відмінних за характером зв’язку. 

Клітичний займенник – займенник, здатний репрезентувати іменник, 

номінальну синтагму або інший займенник, не займаючи при цьому їхнього 

місця у висловленні. 

Когіпонім – кожна лексема, яка має загальний гіперонім. 

Контактний ко(н)текст – інтрафрастичний (внутрішньофразовий) 

ко(н)текст. 

Кореференція – відношення ко(н)текстуальної референціальної 

залежності з неможливістю вилучення одного з кореферентних компонентів. 

Ко-референція – семантична надлишковість синтаксичного розширювача 

стрижневої структури, що реактуалізує вже експлікований референт системної 

(мовної) сукупності референтів. 

Котекстуально-контекстуальний – той, що функціонує в котексті 

та в контексті. 
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Ко(н)текстуальний – той, що функціонує в котексті та / або в контексті. 

Мерономія – поліморфна різноманітність ознак, що повторюються 

та трапляються в об’єктів відмінної таксономічної належності. 

Монотрансформаційний – із трансформаційними перетвореннями 

синонімічного ряду в межах одного функціонально-семантичного макрополя 

на рівні полісинонімічних синтагми та висловлення в монопредикативних 

структурах та на рівні полісинонімічних синтагми, сурядного, підрядного, 

частини безсполучникового та цілого висловлень у поліпредикативних 

конструкціях. 

Номатичний метод (грец. nomos – закон) – спроби виділити загальне, 

виявлення загальних закономірностей.  

Ноетика (грец. oei – мислити) – учення про мислення, теорія пізнання 

за допомогою думки, розуму. 

Ономасіологія – розділ семантики, що вивчає засоби позначення, 

називання об’єктів і явищ дійсності. 

Онтологія – розділ філософії, що вивчає фундаментальні принципи 

буття, його найзагальніші сутності та категорії, структуру і закономірності. 

Оперативний час – темпоральний простір, референт ментального 

кінетизму (руху), в якому діє когнітивний механізм актуалізації мови 

в мовленні, що охоплює внутрішні та зовнішні операції від побудови до 

результату. 

Паратекст – частина тексту, яка виділяється особливим шрифтом або 

іншим способом, що відрізняє його від основної частини тексту: назва, 

посвята, передмова, проміжний заголовок тощо. 

Плеоназм – зворот мовлення, в якому відбувається дублювання певного 

елемента смислу; наявність кількох мовних форм, що виражають те саме 

значення. 

Політрансформаційний – із трансформацією синонімічних мікрополів 

у межах кількох функціонально-семантичних макрополів на рівні 
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полісинонімічних синтагми та висловлення в монопредикативних структурах 

та на рівні полісинонімічних синтагми, сурядного, підрядного, частини 

безсполучникового та цілого висловлень у поліпредикативних конструкціях. 

Праксис (грец. praxis – діяльність) – адекватно скоординована діяльність 

із ретельним контролем. 

Препозиціональний субстантив – номінальний компонент (le temps, 

histoire, manière), уживаний замість прийменника в підрядному висловленні. 

Проклітика (грец. προκλιτικός – той, що нахиляється вперед 

(до наступного слова)) – ненаголошене препозитивне слово, що примикає 

до слова, яке має наголос, переносячи на нього свій наголос. 

Протатичний – той, що стосується викладу. Уживається найчастіше 

у словосполученні «протатичний персонаж» – персонаж, який з’являється 

на початку п’єси для викладу її змісту. 

Суб’єктивема – дискурсивний маркер суб’єктивності інтонаційного, 

лексичного, синтаксичного та іншого характеру, що являє собою моно- або 

багатокомпонентну мовленнєву інновацію. 

Телеологічний – спрямований на реалізацію певної мети, 

цілеспрямований. 

Унарний – той, що залежить від одного аргументу. 

Хроногенез – розумова операція, що потребує певного часу для своєї 

матеріалізації. 
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця 1 

Ідіостильові особливості актуалізації МПВ із синтаксичною синонімією 

 

Типи МПВ із синтаксичною 

синонімією 

Французькі письменники ХХ –початку 

ХХІ століть, у творах яких 

спостерігається тенденція до актуалізації 

певних типів МПВ із СС  

Компресовані МПВ, ускладнені 

дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами  

P. Benoît, M. Cardinal, R. Frison-Roche, 

A. Gavalda, Ch. Jacq, B. Kehrer, J. Perec, 

J. Perret, J. Renard, E. Sender, B. Simonay, 

F. Vargas, G. de Villiers, B. Werber  

Розширені МПВ, ускладнені 

дієприслівниковим / 

суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами 

M. Genevoix, G. Leroux, J. Littell, 

San-Antonio 

МПВ із вербальною головною 

лексемою зі звуженням 

стрижневої структури  

з інфінітивом-підметом та 

присудком 

H. Bazin, F. Beigbeder, L. Cossé, L. Faure, 

L. Gardel, Ch. Léourier, M. Levy, 

J. Littell, San-Antonio, A. Wurmser 

МПВ із вербальною головною 

лексемою з ініціальним, 

медіальним та фінальним 

еліпсисом 

J.-G. Arnaud, G. Conchon, A. Gide, 

G. Leroux, J. Renard, M. Tournier 

Контаміновані МПВ R. Barjavel, M. Cardinal, J.-E. Chabrier,  

B. Clavel, J.-L. Curtis, J. Freustié, C. Gallay, 
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M. Gazier, J. Giraudoux, J.-P. Imbrohoris, 

J. Japrisot, J. Laffitte, O. Mirbeau, F. Sagan  

Звужені інверсивні та 

ад’єктивно- й адвербіально-

інфінітивні синонімічні МПВ 

M. Genevoix, J. Giraudoux, San-Antonio, 

H. Troyat  

МПВ із вербальною головною 

лексемою з активно-дієслівним 

розширенням 

M. Aymé, M. Boudard, Ch. Garnier, 

A. Gavalda, G. Giono, J. Green, J. Noli 

МПВ із вербальною головною 

лексемою з пасивно-дієслівним 

розширенням 

P. Benoît, B. Boulle, F. Coupry, J. Laffitte,  

M. Levy, J. Littell, J. Perret, E. Sender, 

B. Werber  

МПВ із вербальною головною 

лексемою з адвербіальним 

розширенням 

R. Barjavel, L. Cossé, G. Giono, J. Laffitte, 

F. Mauriac, E. Sender, A. Wurmser 

МПВ із вербальною головною 

лексемою з прономінальним 

розширенням 

Boileau-Narcejac, M. Boudard, L. Cossé, 

G. Duhamel, J. Laffitte, O. Mirbeau, 

M.-F. Pisier, R. Queneau, J. Renard, B. Werber 

Кількісно рівнокомпонентні 

МПВ із вербальною головною 

лексемою 

A. Breton, C. Chonez, R. Frison-Roche, 

Ch. Garnier, M. Levy, B. Simonay 

Номінальні звужені та розширені 

МПВ 

M. Aymé, F. Beigbeder, L. Cossé, 

G. Duhamel, L. Gardel, Сh. Garnier, Ch. Jacq,  

J. Noli, D. Pennac, San-Antonio 

Прономінальні звужені та 

розширені МПВ 

J. Japrisot, M.-F. Pisier  

Нумеральні звужені та розширені 

МПВ 

J. Japrisot, J. Laffitte 
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Ад’єктивні звужені та розширені 

МПВ 

H. Bazin, C. Chonez, F. Coupry J. Japrisot,  

D. Pennac, M. Tournier  

Адвербіальні звужені та 

розширені МПВ 

G. Conchon, J. Japrisot, G. Perec, C. Simon, 

M. Tournier 

Дієприкметникові / 

дієприслівникові звужені МПВ 

H. Bazin, G. Conchon, F. Coupry, 

M.-F. Pisier,  R. Queneau 

МПВ із синтагматичною полі 

синонімією 

R. Barjavel, A. Gide, B. Kehrer, J. Laffitte 

МПВ із полісинонімією на рівні 

висловлення 

J.-E. Chabrier, B. Kehrer, J. Noli, F. Vargas 
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ДОДАДОК В 

 

Таблиця 2 

Ідіостильові особливості актуалізації ППВ із синтаксичною синонімією 

 

Типи ППВ із 

синтаксичною 

синонімією 

Французькі письменники ХХ – початку ХХІ 

століть, у творах яких спостерігається тенденція 

до актуалізації певних типів ППВ із СС 

Звужені ППВ із 

контамінацією 

J.-G. Arnaud, Boileau-Narcejac, M. Cardinal, 

F. Coupry, J.-L. Curtis, G. Duhamel, C. Gallay, 

L. Gardel, A. Gide, J. Giraudoux, J. Japrisot, 

A. Maurois, D. Pennaс, J. Renard, F. Sagan, 

G. de Villiers  

Компресовані умовні 

безсполучникові ППВ та 

підрядні частини ППВ 

P. Benoît, G. Bernanos, J. Carrière, L. Faure, L. Gardel, 

J. Japrisot, F. Mauriac, H. Troyat 

ППВ із 

безсполучниковим 

підрядним висловленням 

або матричним 

висловленням 

з інфінітивом-присудком 

M. Aymé, R. Barjavel, S. Beckett, F. Beigbeder, 

P. Benoît, P. Boulle, J. Carrière, B. Clavel, J. Cocteau,  

L. Cossé, M. Druon, A. Duguёl, L. Faure, J. Freustié, 

R. Frison-Roche, Ch. Garnier, A. Gavalda,  

M. Genevoix, J. Giono, J. Giraudoux, M. Levy, 

J. Littell, J. Noli, G. Perec, M.-F. Pizier, R. Queneau, 

J. Renard, San-Antonio, M. Tournier, H. Troyat, 

P. Vialar, B. Vian, B. Werber 

Безсполучникові звужені 

підрядні висловлення 

ППВ із 

дієприкметниковою 

M. Boudard, B. Clavel, G. Conchon, G. Duhamel, 

R. Frison-Roche, C. Gallay, M. Gazier, 

J.-P. Imbrohoris, Ch. Jacq, Ch. Léourier, O. Mirbeau, 

J. Perret, Е. Sender, H. Troyat, G. de Villiers 
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і дієприслівниковою 

головними лексемами 

Безсполучникові 

компресовані підрядні 

частини ППВ із 

номінальною 

ад’єктивною та 

адвербіальною 

ключовими лексемами 

M. Boudard, J. Duhamel, J. Littell, E. Sender  

Сполучникові ППВ та 

підрядні висловлення 

з компресією  

H. Bazin, M. Chapsal, J.-L. Curtis, J. Freustié, 

Ch. Léourier, E. Sender, A. Wurmser 

Сполучникові ППВ 

і підрядні висловлення 

з кількісною 

рівнокомпонентністю 

G. Bernanos, R. Frison-Roche, F. Mauriac, 

M. Tournier, P. Vialar 

Розширені сполучникові 

ППВ та підрядні 

висловлення 

H. Bazin, P. Benoît, A. Camus, M. Chapsal, C. Chonez, 

J. Freustié, C. Gallay, M. Genevoix, A. Gide, J. Giono, 

Ch. Jacq, J. Laffitte, G. Leroux, M. Levy, O. Mirbeau, 

G. Perec, E. Sender, C. Simon, B. Simonay, P. Vialar, 

A. Wurmser  

ППВ із полісинонімією 

на рівні підрядного або 

цілого висловлень 

M. Aymé, H. Bazin, R. Barjavel, P. Boulle, A. Breton, 

J.-E. Chabrier, J. Cocteau, M. Druon, L. Faure, 

J. Freustié, C. Gallay, M. Genevoix, B. Kehrer, 

J. Laffitte, R. Queneau, San-Antonio, M. Tournier, 

F. Vargas, B. Werber 
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ДОДАТОК Г 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ І ВІДОМОСТІ ПРО 

АПРОБАЦІЮ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

Монографія: 

1. Лепетюха А. В. Моно- та поліпредикативні висловлення із синтаксичною 

синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ – початку ХХІ 

століть) : монографія. Харків : Видавництво Іванченка, 2020. 344 с. 

 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science: 

2. Лепетюха А. В. Функционально-семантическое поле синтаксической 

синонимии (на материале современного французского языка). Вестник 

Томского государственного университета. Серия : Филология. 2017. № 48. 

С. 48–56 (Scopus та Web of Science). 

3. Lepetiukha А. Jeu linguistique lecteur → auteur comme instrument 

d’interprétation des structures synonymiques dans la prose française contemporaine. 

Studii şi cercetări filologice. Seria limbi romanice. Émetteurs et récepteurs. 2017. 

Vol. 1. n° 22. P. 45–55 (Scopus). 

4. Лепетюха А. В. Cинонімічні синтагми та висловлення як 

феноменологічно реконструйовані мовленнєві інновації (на матеріалі сучасної 

французької художньої прози). Psycholinguistics. Психолінгвістика. 

Психолингвистика : зб. наук. праць. Серія : Філологія. 2019. Вип. 25 (2). 

С. 181–196 (Web of Science). 
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Статті в наукових фахових виданнях України: 

5. Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія як мовленнєва інновація 

(на матеріалі сучасної французької художньої прози). Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. 

Методика викладання іноземних мов». 2016. Вип. 84. С. 51–56.  

6. Лепетюха А. В. Сполучникові поліпредикативні висловлення 

з компресією та кількісною рівнокомпонентністю як мовленнєві інновації із 

синтаксичною синонімією (на матеріалі французької художньої прози ХХ 

століття). Філологічні науки : зб. наук. праць. 2017. Вип. 26. С. 62–68.  

7. Лепетюха А. В. Монопредикативні висловлення, ускладнені 

синонімічними дієприслівниковим або суб’єктним дієприкметниковим 

зворотами (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Мова : 

класичне – модерне – постмодерне. 2018. Вип. 4. С. 129–141. 

 

Статті в наукових фахових виданнях України, які входять до 

міжнародних наукометричних баз даних: 

8. Лепетюха А. В. Синтаксична синонімія і полісемія (на матеріалі 

сучасної французької художньої прози). Лінгвістичні дослідження : збірник 

наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 2016. Вип. 44. С. 56–60.  

9. Лепетюха А. В. Типологія моно- та поліпредикативних висловлень із 

синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької художньої 

прози). Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 

Серія «Філологічні науки». 2016. Вип. 2 (12). С. 227–231. 

10. Лепетюха А. В. Компресовані адвербіальні монопредикативні 

висловлення з синтаксичною синонімією (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

2017. Вип. 45. С. 77–82. 
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11. Лепетюха А. В. Континуум перифразування – синтаксична синонімія 

у дихотомії мова – мовлення (на матеріалі сучасної французької художньої 

прози). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія 

«Філологія». 2017. Т. 20. Вип. 1. С. 134–141. 

12. Лепетюха А. В. Референціальні відношення при синтаксичній 

синонімії (на матеріалі сучасної французької художньої прози). Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : 

Філологічні науки. 2017. Вип. 43. С. 107–111. 

13. Лепетюха А. В. Розширені синонімічні сполучникові поліпредикативні 

структури та підрядні висловлення (на матеріалі сучасної французької 

художньої прози). Вісник Запорізького національного університету : Збірник 

наукових праць. Філологічні науки. 2017. № 2. С. 101–111.  
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