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КОГНІТИВНИЙ ТА ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ СИНТАКСИЧНОГО 
КОНЦЕПТУ ПРОПОЗИЦІЙНА ПРЕДИКАЦІЯ У РОМАНАХ Л. ГОДЕ «LE SOLEIL DES SCORTA» 

ТА А. РАІМІ «SYNGUÉ SABOUR. PIERRE DE PATIENCE»

У статті досліджуються концептуальні характеристики синтаксичної структури французького речення, зо-
крема окреслюються концептуальні складники синтаксичного концепту пропозиційна предикація, аналізуються кіль-
кісні показники синтаксичних пропозиційних структур у сучасному французькому художньому прозовому тексті у 
когнітивному аспекті.
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В статье исследуются концептуальные характеристики синтаксической структуры французского предло-
жения, в частности, определяются концептуальные составляющие синтаксического концепта пропозициональная 
предикация, анализируются количественные показатели синтаксических пропозициональных структур в современ-
ном французском художественном прозаическом тексте в когнитивном аспекте.
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This article explores the conceptual characteristics of syntactic structure of the French sentence, outlines the conceptual 
elements of syntactic concept propositional predication, represents the quantitative analysis of syntactic propositional 
structures in modern French literary prose text in cognitive aspect.
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Метою статті є виявлення закономірностей вербалізації метамовного синтаксичного концепту пропозиційна предика-
ціЯ у сучасному французькому художньому прозовому тексті. 

Актуальність статті визначається спрямуванням сучасних синтаксичних студій художнього тексту на дослідження 
проблем існування і вербалізації такого неоднозначного явища як синтаксичний концепт.

Об’єктом дослідження є структура французького речення, зокрема суб’єктно-предикатні відносини, у текстах рома-
нів Л. Годе «Le soleil des Scorta» та А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience». 

Матеріалом дослідження є тексти романів французьких письменників ХХІ століття Л. Годе «Le soleil des Scorta» 
та А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience», які нагороджені найпрестижнішою французькою літературною премією 
Goncourt за кращий роман французькою мовою. 

Предметом дослідження є концептуальні особливості суб’єктно-предикатних синтаксичних відносин у художньому 
тексті романів Л. Годе «Le soleil des Scorta» та А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience».

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше аналізуються кількісні характеристики вербалізації синтаксич-
них концептів у творах сучасних французьких письменників завдяки синтезу когнітивного та лінгвосинергетичного підходів.

У сьогоднішніх лінгвоконцептологічних методиках текстових досліджень вчені не полишають спроб уніфікувати і 
поєднати визначення концепту [4]. Складність поняття концепту викликає наукові дискусії щодо правомірності введення 
терміну «синтаксичний концепт» [3, с. 92] Однак, на нашу думку, можливість виокремлення поняття «синтаксичний кон-
цепт» доводить думка Ж.–П. Декле про нечіткість кордонів між лексикою та граматикою, а саме: лексика, морфологія та 
синтаксис французької мови втілюються у символьних структурах, які діляться на окремі складники доволі умовно [6, с. 
5]. Крім того, розуміння концепту як розумового багатошарового мовно-мовленнєвого конструкта з одного боку, і знакова 
номінативна природа синтаксису з іншого боку, уможливлюють визнання концептуальних засад синтаксичної організації. 

Виокремлення у синтаксичному дослідженні синтаксичних концептів ми вважаємо правомірним, оскільки мовний 
рівень репрезентації концептів є складником ментального рівня на якому відбувається мовленнєво-розумова діяльність 
людини, а ментальні мовні утворення не існують окремо від когнітивних структур [2]. Представлення мовних знань у кон-
цептуальному вираженні може відбуватися тільки у розумовому плані. У когнітивній діяльності, ментальне опрацюван-
ня перцептивно-афективного немовного досвіду людиною сприяє категоризації, систематизації та семіотизації набутих 
знань, що формує своєрідне когнітивне багатошарове «зрощення» мовних і немовних знань. Згідно з концепцією фігура-
тивного синтаксису Ж. Фонтанія саме немовне буття людини впливає на формування іконічності синтаксичних структур 
[8, с. 3–4]. Отже, все, що набуває мовного вираження, повинно мати концептуальний, тобто ментальний відбиток.

Серед лінгвістів побутує думка про те, що концепти мовних категорій можуть бути концептуальні тільки для філоло-
гів [5, с. 11]. На наше переконання, автоматичність використання граматичних правил та мовних одиниць у мовленні свід-
чить про концептуалізацію мовних операцій. Ця ідея підтверджується Ж. Пекельдером, який упевнений у спорідненості 
граматикалізації і концептуалізації та поглинанні означуваного концептом [10]. Засновуючись на тезі про приналежність 
мовних операцій до ментальних структур, ми вважаємо можливим існування у ментальних структурах зони певних мета-
мовних концептів. Для зручності дослідження того чи іншого метамовного концепту ми пропонуємо використовувати 
назви відповідних мовних категорій.

Синтаксичному концепту притаманні багатовимірність, нечіткість і відкритість меж. Він виникає під час здійснення 
операції концептуальної інтеграції, концептуального блендінгу, і саме у цьому проявляється концептуальна емерджент-
ність французького синтаксису [7, с. 82] у текстотворенні. Синтаксичні мовні форми, які знаходять своє мовленнєве вті-
лення у тексті надають підґрунтя для дослідження тих когнітивних структур, які пов’язані з цими формами у мовно-розу-
мовій діяльності людини. 

Саме у тексті, завдяки горизонтальному і вертикальному розгортанню смислу, на відміну від окремого речення, ви-
являється багатошаровість і дискретність синтаксичних зв’язків. Незважаючи на статичність такої одиниці лінгвістичної 
розвідки як пропозиція, саме дослідження вертикальної синтаксичної організації тексту висвітлює динаміку репрезентації 
когнітивних структур.

Вивчення концептуальних характеристик синтаксичної французького речення у сучасному художньому прозовому 
тексті може здійснюватися на мікросинтаксичному рівні, який відповідає за формування речення у тексті, та на макро-
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синтаксичному рівні, який співвідноситься з текстотворенням. Дослідження концептів мікросинтаксичного рівня з ура-
хуванням цілісності тексту згідно з синергетичним принципом емерджентності може дати об’єктивні результати щодо 
макросинтаксичної синтаксичної організації усього тексту. 

Головною когнітивною операцією, яка бере участь у репрезентації синтаксичних концептів на мікросинтаксично-
му рівні і упорядкуванні синтаксичної структури речення, є предикація. У текстопородженні саме операція предикації 
здійснює формування речення шляхом каскадного залучення таких метамовних концептів: пропозиційна предикаціЯ, який 
активізує, у свою чергу, концепт предикативні відносини, в орбіту дії якого входять метамовні концепти тема та рема, а та-
кож підмет та присудок. Синтаксичний концепт пропозиційна предикація характеризується нами як метамовний концепт, 
зокрема синтаксичний колективний мовний концепт що є проявом метамовного ментального простору у якості «кванта» 
мовного знання, у якому віддзеркалюється функціональний аспект синтаксичних категорій. Метамовний концепт пропо-
зиційна предикаціЯ є ментальним відбитком універсальної біполярної когнітивної матриці матерія/рух, або простір/час, 
когнітивного архетипу просторово-часових відносин [11]. Цей концепт формує пропозиційну структуру, яка проявляється 
у французькому реченні через тема-рематичне членування, що, як правило, виступає у французькому реченні суб’єктно-
предикатними відносинами. 

Синтаксичне вираження цих відносин представляється у французькому реченні предикатом, який часто збігається 
з синтаксичним присудком, і логіко-комунікативним суб’єктом, що є синтаксичним підметом [1, с. 395]. Таким чином, 
концептуальною базою для ключової синтаксичної конструкції французького речення підмет + присудок і встановлення 
суб’єктно-предикатних відносин є колективний метамовний концепт пропозиційна предикаціЯ. Тому, об’єктивні кількісні 
дані про функціонування синтаксичної конструкції підмет + присудок у тексті можуть слугувати основою для досліджен-
ня цього метамовного концепту. 

На мікросинтаксичному рівні простого речення через його предикативну конфігурацію у французькому художньому 
прозовому тексті відбувається вербалізація найабстрактніших концептів, таких як, наприклад, акціональність та стан.

Систематизація концептуальних характеристик французької пропозиції, які у мові є конструктивно надзвичайно 
 різноманітними, ускладнюється структурною вертикальною розгорткою у художньому тексті. Аналіз кількісних показни-
ків вживання конструкції підмет + присудок, проведений за допомогою суцільної вибірки, надає об’єктивний результат 
щодо реалізації когнітивної домінанти метамовного концепту пропозиційна предикаціЯ у французькому художньому про-
зовому тексті.

Наявність різних типів підметів, тобто обов’язкових актантів, у двох досліджуваних романах демонструє на розще-
плення концепту підмет, який входить до мережі концепту пропозиційна предикаціЯ на такі елементи: іменна група, за-
йменникова група, група власного імені. Типовою функцією конструкцій із зазначеними підметами є вербалізація концеп-
ту акціональність. Крім зазначених елементів іншу групу складають безособові та презентативні конструкції, такі як il y a, 
il faut, c’est, що виражають стан середовища разом із фоновою вербалізацією концепту наЯвність / буттЯ / існуваннЯ, напри-
клад: Il y avait de l’inquiétude dans ses gestes (L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»); Il y a encore de l’eau sucrée-salée (A. Rahimi 
«Syngué sabour. Pierre de patience»); C’est moi, don Salvatore, c’est moi qui les ai empêchés d’avoir la vie à laquelle ils rêvaient 
(L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»); C’était cette sorte de peur que j’avais (A. Rahimi «Syngué sabour. Pierre de patience»). Ви-
окремлення цих конструкцій диктується номінальним характером підмета. 

Синтаксична норма французької мови щодо формування речення визначає необхідність як підмета так і присудка у ре-
ченні, однак, окремо враховуються парцельовані конструкції. Вживання серії парцелятів розповідних речень, ініціальним 
словом яких є присудок в особовій формі, є ідеостильовою ознакою мовлення як Л. Годе, так і А. Раімі, тексти романів 
яких відзначаються надзвичайною кількістю синтаксично різноманітних парцельованих конструкцій. Отже, у таких кон-
струкціях зв’язок між підметом та присудком є ослабленим і неочевидним.

При вивченні елементів концепту підмет у двох досліджуваних творах нами були встановлені такі кількісні показники: 
у творі Л. Годе «Le soleil des Scorta» для іменної групи ~ 22,5%, для займенникової групи ~ 66,50%, для групи власного 
імені ~ 11% серед загальної кількості 6159 підметів. У романі А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience» іменна група 
складає ~ 24,6%, займенникова група ~ 74,7%, група власного імені ~ 0,7% із загальної кількості 3026 підметів. З пред-
ставленої вибірки виключені парцельовані, презентативні та безособові конструкції.

Разом із суб’єктно-предикатними відносинами у французькому реченні у вербалізації концепту пропозиційна пред-
икаціЯ беруть участь другорядні синтаксичні відносини, які встановлюються при наявності зв’язку присудка з іншими, 
крім підмета, членами речення Присутність у реченні додаткових актантів, таких як пацієнс, бенефактив, інструмент, ціль, 
джерело, також беруть участь у формуванні конфігурації речення, враховуються при виявленні синтаксичних концептів 
речення, оскільки мають конкретне синтаксичне вираження у реченні. 

Відомий французький дослідник синтаксису К. Мюллер відзначає, що сучасна французька мова є типово конфігура-
ційною, для якої найуживанішою є конструкція S+V+O, тобто підмет + присудок + прямий додаток [9]. Отже, вербаліза-
ція метамовного концепту пропозиційна предикація здійснюється через найчастотніші конструкції S+V+COD (підмет + 
присудок + прямий додаток), наприклад: Ses lèvres caressent la barbe drue (A. Rahimi «Syngué sabour. Pierre de patience»), 
Le vent emporte mes mots (L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»); та S+V+COІ (підмет + присудок + непрямий додаток), напри-
клад: Elle revient avec une lampe-tempête (A. Rahimi «Syngué sabour. Pierre de patience»), C’est alors que Giuseppe a proposé à 
Domenico de continuer seul (L. Gaudé «Le Soleil des Scorta»). Ці конструкції хоча й мають багатоманітні структурно-семан-
тичні різновиди, однак формують прототипову категорію концепту пропозиційна предикаціЯ, що зумовлюється переваж-
ною розповсюдженістю цієї конструкції. У двох досліджуваних творах кількість синтаксичних зв’язків V+COD та V+COІ 
становить 2990 конструкцій для роману Л. Годе «Le soleil des Scorta», що складає ~ 37,7% від загальної кількості при-
судкових зв’язків (V+[…]) 8158 одиниця; та 1781 конструкція із синтаксичними зв’язками V+COD та V+COІ для роману 
А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience», що складає ~ 40% від загальної кількості присудкових зв’язків 4459 одиниць.

Висновки. Проведений аналіз кількісних показників концептуальних складників синтаксичного концепту підмет у 
складі концепту пропозиційна предикаціЯ, у романах Л. Годе «Le soleil des Scorta» та А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de 
patience» свідчать про певну подібність складників іменної групи і відмінність складників займенникової групи та групи 
власного імені, що пояснюється сюжетними лініями обох творів та відносно невеликою кількістю персонажів у романі 
А. Раімі «Syngué sabour. Pierre de patience». Наближеність один до одного кількісних показників синтаксичних зв’язків 
V+COD та V+COІ для обох творів на рівні макросинтаксису демонструють схожість когнітивних домінант обох авто-
рів, а також певним чином у лінгвосинергетичному ракурсі підтверджують гіпотезу про самоорганізацію синтаксичних 
структур у тексті.
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Перспективи дослідження. Вивчення концептуальних складників синтаксичних концептів у художньому прозовому 
тексті на матеріалі творів сучасних французьких письменників може надати відповідь на питання пропорційного співвід-
ношення між індивідуальним і системно-мовним компонентами у текстотворенні.
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГІЇ КОНТРОЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ 
(КООПЕРАТИВНА ТА КОНФРОНТАТИВНА ТАКТИКИ)

Стаття присвячена гендерному вивченню стратегії контролювання комунікативної інтеракції, а саме коопера-
тивній та конфронтативній тактикам, реалізованих респондентами під час англомовного телевізійного інтерв’ю. 
Матеріалом аналізу є програма CNN LARRY KING LIVE. Кооперативна тактика комунікативної інтеракції визна-
чена гетерогендерною, а конфронтативна – гомогендерною чоловічою. 

Ключові слова: гендер, англомовне телевізійне інтерв’ю, стратегія контролювання комунікативної інтеракції, 
кооперативна тактика, конфронтативна тактика. 

Статья посвящается гендерному изучению стратегии контролирования коммуникативной интеракции, а имен-
но кооперативной и конфронтативной тактикам, реализованным респондентами во время англоязычного телевизи-
онного интервью. Материалом анализа есть программа CNN LARRY KING LIVE. Коопретивная тактика коммуни-
кативной интеракции определена гетерогендерной, а конфронтативная – гомогендерной мужской.

Ключевые слова: гендер, англоязычное телевизионное интервью, стратегия контролирования коммуникатив-
ной интеракции, кооперативная тактика, конфронтативная тактика.

The article presents communicative interaction control strategy as well its tactics, cooperation tactics and confrontation 
tactics used by interviewees in English television interview. The research is based on the program CNN LARRY KING LIVE. 
Cooperation tactics has been identified as heterogender tactics while confrontation tactics has been singled out as homogen-
der male tactics.

Key words: gender, English television interview, communicative interaction control strategy, cooperation tactics, con-
frontation tactics.

Метою дослідження, представленого в даній статті, є аналіз гендерної специфіки стратегії контролювання комуніка-
тивної інтеракції. У ході даної розвідки на матеріалі англомовного телевізійного інтерв’ю програми Larry King Live пері-
оду 2005-2010 років було вивчено кооперативну і конфронтативну тактики як такі, що є базовими для реалізації стратегії 
контролювання комунікативної інтеракції. Хоча комунікативні стратегії широко вивчаються у лінгвістиці, однак гендерна 
специфіка даних стратегій не була достатньо висвітлена, що робить дану розвідкою актуальною у сфері гендерної лінгвіс-
тики. У ході дослідження застосовано комплексну методику, зокрема прагматичний аналіз, який залучено для виявлення 
стратегій і тактик, реалізованих мовцями, контекстуально-інтерпретаційний і конверсаційний аналізи для виявлення міні-
мальних діалогових одиниць, що уможливлює розрізнення тактик, а також порівняльний метод, який дозволяє охаракте-
ризувати специфіку гендерного варіювання стратегій і тактик в англомовному телевізійному інтерв’ю. 

Стратегія контролювання комунікативної інтеракції безпосередньо пов’язана з іншими стратегіями, реалізованими мов-
цями під час інтерв’ю, а саме із стратегією контролювання теми й іміджотворчою стратегією. Так, кооперативна тактика 
стратегії моделювання комунікативної інтеракції базується на таких тактиках стратегії контролювання теми, як підтриман-
ня теми, розвиток теми, тематична деталізація. Основою для конфронтативної тактики є тактика інтродукції нової теми 
та відмови від неї. Хочемо зауважити, що гендерні стереотипи щодо відповідних «правильних» образів чоловіка / жінки у 
суспільстві найяскравіше репрезентуються через іміджотворчу і стратегію контролювання комунікативної інтеракції.

Гендер розглядаємо як соціально побудовану модель, яка не має певних форм, проте яка ідентифікується під час її 
комунікативної реалізації мовцями. Х. Котхофф [9] вказує на значний відрив між отриманими на гендерному матеріалі 
емпіричними даними та їх теоретичним тлумаченням. Методологічним недоліком вважається перебільшення «гіпотези 
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