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В даній статті розглядається питання про особливості атрибута як смислового компонента ре-

ченнєвої конструкції та про засоби його вираження на рівні простого речення.  
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У лінгвістичній літературі термін "атрибут – додавання, означення" визначаєть-

ся як знак, що є відповідником властивостей певного предмета чи поняття. Дослі-
дження і визначення статусу атрибута як смислового компонента в межах простого 
речення, тобто реченнєвої структури, зумовлює насамперед аналіз всіх рівнів пев-
ної синтаксичної одиниці, оскільки в сучасній синтаксичній науці речення як скла-
дне багатоаспектне утворення характеризується з трьох його сторін: формальної, 
смислової і комунікативної. У лінгвістиці кожна з цих сторін може бути відносно 
автономною і становити окремий повнозначний об'єкт дослідження в процесі будь-
яких мовних категорій і аспектів.  

Відповідно до аналізу системної організації реченнєвих структур, як засвідчують 
наукові результати, в синтаксичній науці переважає тенденція до симетрії між різни-
ми сторонами його дослідження, але разом з тим в окремих випадках "це співвідно-
шення реально не тільки порушується, а й часто простежується" [Бєлошапкова 1981, 
415-416]. Так, асиметричність даних процесів щодо організації реченнєвих одиниць, 
стверджує учений, проявляється в тому, що, наприклад, з одного боку, речення одних 
і тих же формальних класів бувають неоднорідними відповідно до їх смислового ви-
раження, а з другого, речення різних формальних класів на тому ж рівні їх організації 
можуть бути ідентичними як у плані смислової, так і змістової відповідності.  

Наприклад, речення Йде дощ, Дує вітер, Почався землетрус на формальному 
рівні визначаються як двокомпонентні структури, але з боку їх смислової і кому-
нікативної організації (на семантичному рівні) вони є однокомпонентними. Два їх 
формальні компоненти складають один компонент щодо смислової організації 
цих речень, – це предикат, який у створених реченнях за своєю семантикою хара-
ктеризує стан природи і дає йому ім'я: Дощ або Дощить; Вітер або Вітряно; Зем-
летрус! або Трясе. Трансформовані або згорнуті речення є самодостатніми щодо 
вираження ними основного змісту відповідно до смислової та екстралінгвістичної 
об'єктивної інформації, і разом з тим в даному випадку немає потреби членувати 
їх на окремі компоненти, тобто комунікативні одиниці, оскільки загальний зміст 
даних одиниць спрямовано на повідомлення про подію, стан в загальному процесі 
їх осмислення. На поставлене, наприклад, питання Що трапилось? – відповіді не 
може бути, тому що не може бути і питання Що робить дощ?, Вітер?, Земле-
трус? [Бєлошапкова 1981, 415-416]. 

Таким чином, одні і ті ж словоформи за певними умовами способу організації 
реченнєвих одиниць на смисловому рівні виконують різні не типові для них ролі. 
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Так, підмет Дощ у реченні Іде дощ в асиметричній для нього позиції як носія 
ознаки, а саме, процесу, стану, – засобом конденсації змістової думки, що закла-
дено формальною організацією речення, на смисловому рівні Дощить глибше і 
конкретніше розкриває інформативний зміст речення стосовно стану природи, 
відповідаючи при цьому на питання – Як сьогодні?, Яка погода? Дощить. Погода 
дощова. (Вітряно. Трясе).  

Звісно, що типовою формою предикатних знаків (стану, якості) у системі мови 
є прикметники, прислівники, як виразники постійної, незмінної ознаки щодо пре-
дикатів якості, та змінної ознаки щодо предмета стану, яка існує незалежно, авто-
номно, тобто в онтологічному плані. Предикати стану як носії відповідної ознаки 
на смисловому рівні проявляються досить специфічно, оскільки сполученість да-
ного предиката з суб'єктною синтаксемою (предмет) не є активним процесом, а 
пасивним, що виникає як сутність здебільшого під впливом зовнішньої сили. Не-
зважаючи на різні семантико-синтаксичні характеристики даних предикатних 
знаків щодо їх здатності відображати об'єктивну дійсність в мисленні людини: 
характеристика, оцінка, відношення тощо, – загальною і реальною їх ознакою 
щодо визначеної проблеми є властивість безпосередньо виражати якість, суть по-
значуваного предмета як власне-ознаки, наприклад, синій, синява, синьо, синіти; 
красивий, краса, красиво, кращати.  

В елементарно простому реченні предикати якості, стану на формально-
синтаксичному рівні виконують роль присудка, спеціалізованою формою виражен-
ня ознаки яких є прикметник, прислівник в присудковій позиції: Країна красива, 
Дівчина струнка, Сонце високо, Будинок далеко.  

Переміщення прикметників із присудкової позиції в означальну веде до зміни 
визначальних характеристик присудка: Красива країна, струнка дівчина, за яких 
предикатні компоненти набувають властивостей саме власне-ознаки, тобто озна-
чення на формально-синтаксичному рівні, виконуючи при цьому функцію другоря-
дного члена речення – означення.  

Аналізуючи даний процес на смисловому, семантичному рівні з'ясовуємо, що 
предикатний атрибутивний компонент як вторинний аргумент, атрибут, щодо по-
значуваного предмета, тобто як другорядний член речення – означення у формаль-
ному його визначенні, в результаті трансформації на рівні структури елементарного 
речення зовсім нівелюється, оскільки компонент ознаки не є конститутивним ком-
понентом елементарної структури реченнєвої одиниці. Наприклад, в реченні П'я-
ним сонцем літо налилося (Олена Теліга) у формально-синтаксичному визначенні 
компонент п'яним виконує функцію означення і є виразником – атрибутом щодо 
змісту реченнєвої конструкції в цілому, але на семантичному рівні щодо визначен-
ня даної структури як простої реченнєвої одиниці, це речення з'ясовується не як 
просте, а як ускладнене, оскільки воно складається з двох елементарних речень: 
Літо налилося сонцем, Сонце п'яне; Сумно шепочеться вітер над вами (В.Сосюра). 
Вітер шепочеться над вами, Шепочеться шумно. 

У мові можуть існувати різні ступені згортання, конденсації, трансформації 
компонентів семантичної структури речення як субстанціальних, так і предикатив-
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них, проте як специфічний тип відношень, що породжується вторинністю, похідні-
стю від інших відношень і проявляється як показник семантико-синтаксичних 
ознак в цілому – це рівень атрибутивних відношень.  

Основною умовою наявності атрибутивних відношень як ознаки, властивості за-
кономірно повинен бути предмет, якому ця ознака притаманна. Виходячи з того, 
що атрибутивні відношення не становлять суто семантичної категорії, а є категорі-
єю формально-синтаксичною, то виникнення атрибутивних відношень між залеж-
ним членом речення і опорним іменником можливе в разі відображення в мисленні 
реальної дійсності як властивості, з якою пов'язується типова своєрідність предме-
та, його відмінність від інших предметів тощо. 

Як засвідчує лінгвіст Ю.С. Степанов, дослідження речення найбільш наочно по-
казує, що в семантичній структурі, з одного боку, і власне-синтаксичній з другого, і 
в загальному плані їх з'єднання, тобто з'єднання найбільш глибинного змісту і най-
більш поверхневого вираження, закладено найбільш загальні, універсальні законо-
мірності мови взагалі [Степанов 1981, 51].  

Дослідження способу смислової організації реченнєвої одиниці і особливостей 
атрибутивного компонента в ній, зокрема, здійснюється різними шляхами, але мова 
в цілому постає як взаємодіюча система мовних одиниць і їх функцій задля вира-
ження цілеспрямованої інформації про позамовну дійсність [Вихованець 1992, 5].  

Приєднуючись до багатьох визначень щодо поняття "смисл", "смислова струк-
тура" тощо, ми зупинимося на одному з узагальнених з них в тому розумінні, що 
смислова структура речення являє собою вирізаний і оброблений думкою та мовою 
фрагмент дійсності, що прийнято називати індивідуальною денотативною ситуаці-
єю або подією. Причому смисл забезпечує зв'язок мови з мисленням, а референція – 
зв'язок мови зі світом [Арутюнова 1976, 7; Кронгауз 2001, 335].  

Мовленнєві функції як результат дії системних мовних функцій формуються і 
реалізуються реченнєвою структурою у нерозривному зв'язку з мисленням, і тому 
природним є те, що системне утворення мовленнєвих одиниць передбачає не розді-
льну автономну реалізацію суттєвих ознак речення, а єдину взаємно-обумовлену 
семантико-синтаксичну структуру. За цієї умови кожна реченнєва одиниця харак-
теризується, крім визначення її форми і значення, синтаксичною функцією як рів-
нозначною комунікативною ознакою щодо побудови зв'язного мовлення у три-
членному протиставленні "форма – значення – функція" [Золотова 1973].  

Просте речення як самодостатня синтаксична одиниця мови і мовлення, як інва-
ріант щодо побудови реченнєвих конструкцій в різних сферах свого функціональ-
ного вияву, виступає як структура – конструкція, що включає до свого складу інші 
синтаксичні одиниці, які за своїми граматичними і смисловими ознаками є підпо-
рядкованими їй. Реалізація такої конструкції як певної моделі речення в конкретних 
умовах мовленнєвої ситуації супроводжується різноманітними видозмінами, пере-
твореннями, ускладненнями, що з'ясовуються в різних формах прояву: лексичному 
наповненні, редукції компонентів, семантичних нашаруваннях тощо, і в інших ви-
падках, навпаки, ці ж конструкції виступають як моделі, що не уможливлюють їх 
моделювання [Вихованець 1993, 47-50].  
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Розширення базових (елементарних) моделей простого речення відбувається в 
першу чергу на змістовому, тобто смисловому рівні мовленнєвої діяльності у від-
повідності щодо повідомлення про певний "стан справ" об'єктивної дійсності. 
Уведення в структуру речення інших інформаційних "додаткових смислів" при-
зводить до побудови інших реченнєвих одиниць, що призводить у результаті до 
ускладнення простого речення як структури. Такі зміни можливі тільки за ініціа-
тиви автора певного висловлення, навіть у випадку "не експліцитного їх вира-
ження" [Арутюнова 1976, 300].  

Процес ускладнення структури простого речення відбувається переважно шляхом 
додавання до обов'язкових компонентів елементарного простого речення синтаксич-
них одиниць, які не є щодо його формально-синтаксичної організації обов'язковими, 
конститутивними, але на смисловому, комунікативному рівні вони є необхідними з 
точки зору відтворюваної інформації. Це можуть бути різні семантико-синтаксичні 
одиниці, які додаються до обов'язкових компонентів структури або ж до його мініма-
льної структури, що в результаті на рівні речення виконують функцію певного уточ-
нення, конкретизації змісту обов'язкових компонентів як виразників певного стану 
подій [Шелякин 2001, 227]. Наприклад, в простому реальному речення І другий, да-
лекий, сповнений привіту, з рідними очима порівняє нас. В. Сосюра , елементарне ре-
чення І другий порівняє нас з очима щодо будь-якого змісту, смислу є реченням не-
зрозумілим, інформативно неповноцінним. Звісно що воно вимагає уточнюючих 
компонентів і певної конкретизації: хто другий?, який? з якими очима?  

Так, атрибутивний елемент будь-якої семантики, перебуваючи в залежності від 
іменникового аргумента, тобто в препозиції до нього як до позначуваного опорного 
компонента, найтиповіше – це атрибут-прикметник як морфологізована частина 
мови, – характеризує цей аргумент, вказує на його властивість, а саме, на значення 
абстрагованої ознаки якості, як додатковий смисл. "Поки іменник семантично за-
лишається власне іменником, тобто іменем предмету, його поширювачем є озна-
чення" незалежно від структури речення, тобто відтворюваної ситуації [Бєлошап-
кова 1981, 427].  

Звідси, на прикладі визначення нашої ситуації атрибут як означення і другоряд-
ний член речення на рівні семантико-синтаксичної структури створює у реченні ат-
рибутивні відношення, функція яких передбачає в першу чергу окреслення, увираз-
нення певних властивостей означуваного компонента. Це дозволяє нам сказати, що 
просте речення за формою і ускладнене за змістом, в даному випадку атрибутивним 
компонентом-означенням, здатне поза контекстом визначати додаткову вторинну 
ситуацію за рахунок згортання елементарного двоскладного речення, трансформації 
речення або уточнення як додаткового інформативного позначуючого компонента.  

Аналіз процесів функціонування атрибутів як компонентів реченнєвої структури 
засвідчує той факт, що будь-які елементи структури як номінативні або ж як само-
стійні знаки в створених атрибутивних відношеннях мовно-пізнавальної діяльності 
втрачають свій номінативний акт, тобто детермінуються відповідно до процесу ко-
мунікації, пізнання в залежності від прояву понять або уявлень, що формуються у 
свідомості людини. 
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В данной статье рассматривается вопрос исследования атрибута как смыслового компонента и 
способы его выражения на уровне простого предложения.  

Ключевые слова: содержание, смысл, компонент, функция, конструкция. 
 
The article observes the aspects of attribute functions, style, content and meaning in a simple sentence.  
Key words: content, sense, function, construction, function, component. 
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