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WSPÓŁCZESNA SEMANTYKA SYNTAKTYCZNA:
PRZEJAWY FUNKCJONALNO-STRUKTURALNE

ANATOLU ZAGNITKO, OLGA PAWŁOWYCZ 
Narodowy Uniwersytet Doniecki, Donieck — Ukraina

STRESZCZENIE. W artykule zostały rozpatrzone cechy syntaktycznej semantyki zda
nia z uwzględnieniem osobliwości jego znaczenia denotatywnego i sygnifikatywnego, następ
nie zostały scharakteryzowane prawidłowości ujawniania referencyjnej semantyki zdania, 
a także został określony status komunikatywnego i pragmatycznego znaczenia zdania. Zapre
zentowana została dynamika najważniejszych koncepcji semantyki syntaktycznej, a także 
ustalono relacje między syntaktyczną semantyką zdania a napełnieniem leksykalnym.

MODERN SYNTACTIC SEMANTICS: 
FUNCTIONAL-STRUCTURAL EXPRESSION

ANATOLIY ZAHNITKO, OLHA PAVLOVYCH 
Donetsk National University, Donetsk — Ukraine

ABSRACT. The article focuses on the peculiarities of syntactic semantics of a sentence, 
its denotative significant meaning; also the status of the communicative and pragmatic mean
ings of a sentence has been established. The dynamics of the main concepts of syntactic 
semantics has been revealed and the correlation between sentence syntactic semantics has 
been established.

1сторико-еволюцшш основи вчення про семантику речения. Семантика 
речения та ïï основы / неосновш вияви нал ежить до актуальних проблем 
сучасно! лшгвютики, ïï стущювання штенси^нкувалися литтте в середит 

XX стол iття внаслщок розгалужених напрацювань у теори синтаксису — фор- 
мування теорп ном i над i ï, теори референци i теорп мовленневих акпв. Актив- 
ну роль вадграла також символьно-символгчна лoгiкa. Опрацювання синтак- 
сично1 семантики найактивыше здшснено в межах фуню цйно-копптивно! 
лшгвопарадигми, де реально ви явт  денотат (ввдбиття конкретно!' поди) 
i сигыфыат (узагальнена уява про тип ситуаци, функцй елеменйв ситу- 
ацй) речения (HOMiHäTHBHHй потенц1ал), його референты (aктyaлiзaцiя 
щодо ситуацй й кому] i i кант i в) наповнення, а також ситуативно-прагматичш 
й актуально-тема-рсматичн1 навантаження в комушкаци.

Розгляд речения з урахуванням його багатоаспектност! (власне синтаксич- 
ний, семантико-синтаксичний, власне семантичний, комуи i кативний) i квaлiфi- 
кац1я речения як знака (I. Вихованець, А. Ереймас, 3. Клеменсевич, А. Мартше, 
О. Мельничук, Л. Теньер та ш.) уможливили вивчення речения в новш яшсшй 
nepcneKTHBi з урахуванням змшту. Останне пов’язане з вивченням семантики
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речения через позначувану ним сшуацно. Мова е формою юнування думки 
й моделюе у властивих ш схемах об’ективш ситуацн. Речения як семантична 
одиниця ном1нуе ситуашю.

Семантика речения: власне лшгвютичний та еемютично-лшгв1Стич- 
ний аспекти. Проблему семантики речения активно опрацьовують лшгвю- 
ти i ф ах i в ui з шформатики. У процес! моделювання семантики речения вини- 
кае питания про його змют, що актуа.йзуе теоретичний i прикладний (авто
матична обробка мови) аспекти. Важливими е взаемозв’язки слудповань син- 
таксично! i лексично! семантики, що пцльно пов’язанг Постае проблема 
характеру шформацп, що передаеться знаком. Значения mobhoï одинищ — 
це складне структуроване утворення, що ni стать компонента, внутр1ш- 
ньо диференцшоваш на денотативш, сигщфшативщ, конотативш тощо. 
Для опису таких компонент! в школи пропонують вид i л яти чотири piem (див. 
табл. 1):
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Таблица 1. Функщйно-значеннев1 piani мовного знака (за Б. Городецьким)

Аспекти семюзису 
(функцюнування знака) Типи (pißHi) значения за характером шформацп

Семантика
Денотативне значения

Сигщфжативне значения
Прагматика Прагматичне значения
Синтактика Синтаксичне значения

Значения речения як одинищ синтаксичног семантики мютить денотатив- 
ний, сигщф!кативний, прагматичний компонента (див. табл. 2).

Таблица 2. Зв’язок синтаксичного значения 
i3 семантичними компонентами речения

Денотативне
значения

С игн 1ф i кат иене 
значения

Прагматичне
значения

Синтаксичне
значения

Ситу ani я 
дшсност!

Певна
штерпреташя

мовця

Комуш кативна 
мета

Оргащзащя будови, 
структура, 

послщовщсть 
мовного вираження

Cni ВВ1 тиоптения Денотативне + Сигщфйсативне + Прагматичне = 
Синтаксичне

Синтаксичне значения i семантика речения: узагальнений i конкре- 
тизований вияви. Своерщшсть синтаксичного значения (СЗ) е гашдною 
особливостей синтаксично!' форми. Семантика синтаксично! структури ста- 
новить зв’язок м1ж вщповщною мовною структурою i вираженням дено
тативно! ситуацй' (ДС). У семантищ речень актуал1зовано закономipnoc-



ri об’ектившн дшсностТ. Поширеним е погляд, за яким СЗ вважають тшь- 
ки ri значения, що реал1зують речения, осюльки саме вони спроможш позна- 
чати ситуацпо, а словосполучення називають лише OKpeMi елементи ситуацп 
(К. Гулига та ш.). Речения, з одного боку, належить MOßi (граматична форма), 
а з шшого, — мовленню (конкретний вняв). Семантично окреме речения передае 
конкретний i ндиввдуалышй смисл, шформащю, а речения як схема (модель) — 
певний тип думки. У типовш логем1 (термш П. Чеснокова) складниками е: 
а) предикатившсть — cni Bßi д ношения змюту думки з дшсшстю; б) модаль- 
шсть — характер цього ствввдношення; в) в i дно сна заверш етсть мисленнево- 
го ввдбиття ситуацй. Слщ розр1зняти шдив1дуальний смисл речения як одинищ 
мовлення i значения речения як од и ниш мови1 2.

СЗ можна також витлумачити як типове значения, що узагальнюе комушка- 
THBHi значения конкретних висловлень, побудованих у мовленш за однаковими 
моделями (за Г. Золотовою), n o p iß H . : „предмет + його якють” — Студент ста- 
ранний; Його мислення нестандартне.

Семантика речения: комушкативний i формальний аспекти. Комушка- 
тивш та СЗ взаемопов’язаш под1бно до того, як взаемозв’язаш структурна схе
ма речения i висловлення. Перша входить до конкретного висловлення як його 
конструктивна основа: у np ou eci породження висловлення вона набувае свого 
оформления як конкретне мовленневе утворення з ввдбиттям комунiKaTHBHHX 
Haxiipi в мовця. СЗ е важливим компонентом комушкативного значения, його 
основою, що уможливлюе розмежування трьох нaпpямiв штерпретаци семан
тики речения (див.табл. 3).
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Таблица 3. Типологшш напрями штерпретаци семантики речения

Представники
Л. Теньер, I. Вихованець, 
А. Греймас, В. Гак,
Н. Гуйванюк

Н. Арутюнова, 
Н. Шведова,
О. Москальська

Ш. Балл i,
Т. Шмелъова, 
В. Шинкарук

Пщхщ

Семантична структура 
поморфна щодо струк- 
тури позначувано! ситу
ацй'. Речения — це „дра
ма в Mimanopi” з пев- 
ним набором учасниюв 
(актанта), вщношень 
Mi ж ними, умовами дп 
(сирконстанта).

Розгляд синтак- 
сично!' семанти
ки в межах лопч- 
hoï теорп. Оди- 
ниця семантич
но го моделюван- 
ня — структура 
смислу речения, 
його семантична 
модель. Основу 
складае понятте- 
вий змют.

Розмежування 
в реченш дик- 
туму i модусу. 
Опрацювання 
модально! рам
ки речения.

Слово як голову один и ню лексично1 системи мови квaлiфiкyютъ як пра- 
вильне або неправильно. Про останне можна сказали лише те, що воно непра
вильно вжите в скла;и речения. Причини неправильно cri й аномально cri пови
нна пояснювати семантична теор1я. Причинами аномальное^ е: 1) граматичш 
помилки: Bin ходить но KiMiiami дуже сувора; 2) невщповщшеть фактам дш-

1 А. Загш тко, Теоретична граматика укратсъкоХ моей: Синтаксис, Донецьк 2001, с. 52
2 Н. Ф. А леф иренко, Спорные проблемы семантики, Москва 2005, с. 260.
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сноси (правда / неправда): Тарас Григорович Шевченко народився в Петербур- 
3i; 3) вщсутшсть смислу речения: Тепершнш король Франца лисий; 4) лопчне 
протир1ччя (контрадикщя): Чоловт Ipumi одружений; 5) незнания культурно!' / 
социально! нал еж но cri: ХочаМ ари було лише втмнадцятъ, у  нел було еже двое 
di шей (для представнию в культур, де шмейне життя жлнки починаеться ранпне, 
шж у С врот, речения буде незрозумшим). TaKi аномали не суперечать природ- 
шй MOßi, i  навНь, якщо вжиП у певному контекст!, спроможш отримати „нор- 
мальну” штерпретацно, nopißH.: оксюморон Ненавиджу i люблю.

Отже, ощнка семантично! правильности речения залежить ввд лшгвютич- 
них i екстралшгвютичних знань. Ввдповвдно, семантична Teopia повинна мати 
словник, де кожному слову вщповщае значения й умови вживания семантич- 
ною метамовою, мютяться правила „композицш значень”, що дае змогу репре- 
зентувати це в синтаксичнш структур! речения i значениях сл!в, яю входять до 
нього, а також узагальнення його семантичного вияву.

Семантика речения: М1жреченневий BiiMip. Ще одним завданням семан- 
тично! теори е пояснения лопко-семантичних вщношень м!ж речениями. Так, 
наприклад, якщо речения на кшталт Старший син Ганни noïxae з Варшави 
до Лондона вчитися е !стинним, то ютинними постають i таю речения: 
а) У Ганни е син; б) У Ганни не менше двох сишв; в) Старший син Ганни дея- 
кий час передував у  Варшава, г) Старший син Ганни зактчив середню шко
лу, г) Старшому сипу Ганни не мети, шж 16 роте. Можна встановити наяв- 
шсть певного лопко-семантичного вщношення м1ж названими речениями 
за умови ïxHboï icTHHHOcri. Метою семантично! теорп, об’ектом досл1дження 
яко! е окреме позатекстуальне речения, виступае пояснения тиьки тих семан- 
тичних „можностей”, що визначаються винятково знаниям в!дпов1дно! мови. 
Пояснения вщношень м1ж речениями вимагае певних формальних правил, 
такий опис речень називають семантичною уявою (СемУ)3. Пояснения семан- 
тичних в!дношень можливе через застосування лопчних понять наслгдку, тп- 
лтацп, протир'тчя, пресупозици.

Значения речения — це передана речениям шформацш. Якщо за отримання 
з основного речения певно! !нформащ! А не залучено жодних додаткових в i до
моете й для освоения шформацп Б, яку передае речения, що пов’язане з похщ- 
ним ]лдношенням наслщку, то це можливо ильки тому, що шформашя Б  скла- 
дае частину шформацй' А. Тому значения основного речения включае значен
ия речения, що постае його наслщком, i мши кашею, пресупозиц1ею. Тнколи 
визначають СемУ висловлення як множину нас л i дк i в, як i можна видпити 
з нього (I. Беллерт). Наприклад, значения речения на зразок Мартка боться, 
що отримае тртку на ienumi можна подати так: а) „Маршка в!дчувае пасивно- 
негативний емощйний стан, причиною якого е така сшуащя:” —*■ б) Маршка 
вважае високоймов1ршсним, що отримае тршку на i спит! —*■ в) Маршка вва- 
жае це поганим для себе —*■ г) MapiftKa вважае, що не може протистояти цьому.

Семантика речения: денотативний компонент. Денотатом СЗ е типо- 
ва ситуашя або структура „учасник1в” позначувано! подй. Структуру ДС утво- 
рюе координащя матер1альних об’ект1в та ïx H ix  сташв, в!дношень м1ж ними. 
ДС складае ядро СЗ. Семантична штерпретащя ДС передбачае: а) учасниюв 
драми в Mimanopi; б) ïxHi позицй', стани пост1йних та зм1нних властивостей; 
в) розгляд ïx H ix  взаемов!дношень, що надають драм! шлюного та дина\п иного 
характеру. Денотат СЗ являе собою вияв реального „стану речей” того фрагмен

А. Загштко, О. Павлович

3 Там само, с. 270.



та дшсносщ що виражений речениям. Та сама ДС може бути виражена ргзними 
синтаксичними структурами.

Поняття „пропозищя” в семантичному синтаксис! штерпретують як резуль
тат ном! наци типово! под!!. Пропозиц!йне найменування пов’язане з виражен- 
ням смислових структур, тобто семантичних моделей. Семантична модель 
речения — це в!дбиття в мовнш свщомост! мовця типово! немовно! ситуацй. 
Синтаксичну структуру, що е адекватною формою вираження семантично! моде
ли називають елементарним речениям (В. Богданов, I. Вихованець), що склада- 
еться з: а) непредикатних знак!в; б) предикатних знашв на позначення влас- 
тивостей та в!дношень. Предиката мають здатн!стъ (валентн!сть) сполучатися 
з непредикатними знаками, утворюючи предикатне висловлення. Ктльмсть 
можливих аргуменйв / актант! в залежить в!д р!вня детал!зацп властивостей 
та вщношень, яю надаються „учасникам” . Елементи предикатного висловлен
ня, сшвввднесеш з реальними ситуативними об’ектами, називають актантами, 
а елементи просторово! конкретизаци — релятемами”. За кшыпстю приеднува- 
них актакйв та релятем вир!зняють в!д трьох тишв семантичних моделей речен
ия: 1) реал!зуються предикатними висловленнями з одновалентними преди
катами: а) „суб’ект + буття” {Bin ё); б) „суб’ект + фгзичний / псих!чний стан 
(Вт втомився; Meui сумно); в) „суб’ект + змшний стан” ('flintu дорослшаютъ); 
г) „суб’ект + здатшсть” (Солов’Ï стваютъ); д) „д!яч + д!яльшсть (Студенты 
вчатъся); е) „джерело звуку + звучания” (Телефон дзвонитъ); е) „джерело св!т- 
ла + с в тн н я ” (Згркы мерехтятъ); 2) реал!зуються предикатними висловлення
ми з двовалентними предикатами: а) „суб’ект + д!я + результат дн” (Студенты 
набуваютъ знанъ); б) суб’ект + вщчуття + об’ект” (Пацкнт вючувас бит); 
в) „суб’ект + виявлення + об’ект” (Подорожнт знайшов дорогу); г) „суб’ект 
(каузатор) + перемщення + перемщення + перем!щуваний об’ект” (Tocnodapi 
перем пцуютъ xteoai до inuioï кшнати); г) „суб’ект + буття + локатив” (Алътшсти 
у  горах); е) „суб’ект + перемщення + налрям (Алъттсты вктравылысь у  горы); 
е) „суб’ект + поведшка + оцшка (Вт поводыв себе мужнъо); ж) „суб’ект (влас- 
ник) + вщношення належност! + об’ект” (Батько придбав дачу); 3) реатзують- 
ся предикатними висловленнями з тривалентними предикатами: а) „суб’ект 
(шформатор) + повщомлення + повщомлюване + адресат” (Сип телеграфував 
батъковг про покупку); „суб’ект + процес передач! + об’ект + адресат” (Вт пода- 
рував другу книгу); в) „суб’ект + вщношення оцшки + результат огпнки (почут- 
тя) + адресат” (Учш з повагою ставлятъся до вчителя) (Л. Васильев).

Семантика речения: сигшфжативний компонент. Сигшфпсативний 
компонент семантики речения формуеться на другому ступеш вщбиття i шз- 
нання fliücHocji. На першому ступеш шзнання наявне в!дображення лише без- 
посередньо сприйнято! ДС без виявлення зв’язюв м!ж „учасниками” ситуа- 
цй. Денотативш в!дношення окреслюють в!дношення м!ж елементами ситуа
ций координащю субстанщй, утворюючи релящйний каркас лопко-смислово! 
структури речения, його сигшфшат. Сигшф!кативний компонент СЗ своею поя- 
вою !шщйований судженням i е двор!вневий. Нижнш р!вень — це пропозищй- 
на функщя, що в!дбивае об’ективш зв’язки та вщношення м!ж елементами ДС. 
Другий pißeni. структури судження як сигн!ф!кат СЗ мае суб’ектно-предикатну 
оргашзащю. Основш елементи тут — лопчний суб’ект i лопчний предикат. 
Перший виражае поняття про предмет думки, другий — приписуваш ознаки.

На першому piem (релящйна структура) фшсуеться ДС („учасники” 
та ïxm зовшшш вщношення), на другому — вщбиваються результата

Сучасна синтаксична
семантика: функцтно-структурнг выяви 2 4 1
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шзнання xieï ж ситуацй i сам перебп шзнавального процесу у форм! суб’ектно- 
предикатних в!дношень. Передаване речениям судження, не зм!нюючи сво- 
eï пропозицшно! функцй, здатне видозм!нювати суб’ектно-предикатну струк
туру, тобто окреслювати пропозищю в р!зномаштних суб’ектно-предикатних 
в!дношеннях: Художник створив картину —> Картина створена художни
ком. Р!зноматтш ДС у npoueci !'хнього осмислення узагальнюються в ситуацй 
абстракты, що мютяться у мовшй свщомост! i виражають властивост! й ознаки 
денотат!в, а також вщношення до них мовщв. У мовнш свщомост! ni абстракта! 
структури оформлюються глибинними мовними утвореннями, постаючи сти
мулятором породження в!дпов!дних семантико-синтаксичних структур4.

Семантика речения: o c h o b h î  компоненти значения речения. Одну 
з основних функцш мови — моделювання позамовно! д!йсност! — реал!зуе 
пропозицшний компонент значения речения. В останньому наявш два основн! 
р!зновиди складниюв — аргумента / актанти (терми), що називають сутност!, 
об’екти, учасниюв ситуацй', та предиката, яю позначають властивост! об’екпв 
та в!дношення м!ж ними. У пропозицп' речения 1ван продае Петровi лижг 
за 10 гривенъ аргумента / актанти (терми) — 1ван, Петро, лижг, 10 гривенъ 
i предикат — продае. Предикат з його аргументами утворюють концептуальну 
основу, каркас пропозицп.

Семантика речения: референцшний i комушкативний компоненти.
Под!бно до будь-якого знака речения характеризуеться певними вщношеннями 
3i септом, дшсним чи уявним, що називаються референщею (референт (актуаль- 
ний денотат) мовного вираження — фрагмент св!ту, який мае на уваз! мовець, 
вживаючи цей висл!в у мовленш). Референт речения — це конкретна ситуа- 
щя. Пропозищйний компонент семантики речения мютить основний шформа- 
щйний змшт речения. Ту саму ситуацш д!йсност! можна по-р!зному подати. 
Тому ситуащя — елемент недискретного людського досвщу, а пропозищя — 
результат штерпретаци, або концепту ал i зацп недискретного досв!ду, вид^лення 
в ньому не в но! шлькост! дискретних елеменНв. Конкретну ситуац!ю-прим!рник 
!нтерпретують як вияв певно! узагальнено! ситуацй'-типу, а !нтерпретувати 
ту саму ситуащю кожен може по-р!зному, залежно в!д того, що в шй е важли- 
вим. Суттевим е те, як мовець вщцляе важливий компонент: 1) порядок сл!в + 
!нтонащя = л!н!йно-!нтонац!йна структура; 2) виб!р одн!е!' з корелятивних лек- 
сичних одиниць тощо. Cnocio орган1зац!! пропозиц!йного зм!сту, що визначае 
статус елемент! в для наявно! ситуацй' спшкування, складае зм!ст особливого 
компонента семантики речения — комушкативного.

Семантика речения: прагматичний (шокутивний) компонент. Змшт 
речения, OKpiM в!дображувано! пропозиц!йним компонентом ситуацй', м!стить 
також шформащю про мовця, його Bityipimnift стан та iinne, що називають 
прагматичним (шокутивним). BiH охоплюе: а) мету мовленневого акту; б) пси- 
холопчний стан мовця (ментальний, вольовий, емоцшний); в) сп!вв!дношення 
соц!альних статус!в мовця та слухача; г) зв’язок висловлення i3 зац!кавленнями 
мовця; г) зв’язок висловлення з шшою частиною дискурсу тощо. Прагматичний 
компонент уможливлюе встановлення перел!ку умов ycnimHOCTi реал!зацй' 
речения, nopißii.: а) умови пропозищйного зм!сту (.Промовляючи висловлення Т, 
Г  виражае думку про те, що Г  здтснитъ д т  Д у  майбутньому); б) шдготовч! 
або попередн! умови (1. Г  здатний здтснити Д; 2. С надав би перевагу здш- 
сненню Г  ОН Д  ïï нездшсненням, i Г  переконаний у  тому, що це так;

А. Загштко, О. Павлович

4 И. М. К обозева, Лингвистическая семантика, Москва 2007, с. 237.



3. Hi Г, ni С не вважаютъ, що здтснення Г  дп Д  е щосъ само собою вишнчене); 
2) умови щиросп {Гмае нам ip здшснити Д); 3) суттева умова або умова призна- 
чення (Г мае намлр за допомогою висловлення Т зобов ’язати себе здшснити Т). 
Загальну схему семантичних компонентов речения можна подати у такому виг- 
ляд! (див. схема 1):

Схема 1. Семантичш компоненти речення
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Речення

Денотативной компонент

I
Пропозицшний компонент ■*"" 
(актуальной денотат; референт)

Комушкативний компонентПрагматнчнийкомпонент

____ Снгшфкативнош компонент

Суб’екгивний смисл

еднкатигшсть На стадо еэ пмоцштсгь Внрошшсть В1дкошення до 
/  _ * Дтйсносп

Модальшсть Сшлакснчннн час Синтаксична особа

Реальшсть Нереальшсть


