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Моделі речень з партиципом ІІ у ролі предиката 
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Систематизація у галузі синтаксису відбувається стосовно усіх 

його основних одиниць, проте особлива увага тут приділяється 

реченню. У зв’язку з цим у полі зору багатьох дослідників перебуває 

метод моделювання як найбільш універсальний спосіб синтаксичного 

опису речення, який сприяє об’ємному й динамічному представленню 

його структури та складових елементів. Це визначає актуальність 

нашого дослідження. 

Згідно з основними положеннями генеративного синтаксису, 

речення класифікують за структурною ознакою за допомогою поняття 

клаузи. Центром речення як предикатно-аргументної структури є 

предикат, що співвідноситься з аргументами та ад’юнктами. 

Аргумент виступає як обов’язкова валентна позиція предиката, а 

ад’юнкт – як його факультативна позиція [1: 68].  

Сучасний стан синтаксичних досліджень характеризується 

різноманітністю підходів до вивчення структури клаузи. У нашому 

дослідженні ми застосовуємо морфосинтаксичний метод опису 

синтаксичних одиниць. Морфосинтаксичні моделі речень 

встановлюються з оглядом на синтаксичні ролі партиципів у 

поверхневих структурах та описуються у термінах генеративної 

граматики. При описі моделей застосовуються такі символи та 

скорочення: 

S – суб’єкт; V – дієслово (фінітна форма); Vkop – копулятивне 

(зв’язка) дієслово (фінітна форма); Vpart1 – партицип І; Vpart2 – 

партицип ІІ; O – прямий об’єкт; Oind – непрямий об’єкт; Comp – 



сполучник; Ptl – частка zu; Det – детермінатив (артикль, присвійний 

займенник). 

Предикат трактують як центральний компонент речення, який 

виражає зміст події як процес, відношення, ознаку, притаманні 

певному суб’єктові [2: 487]. Моделі з партиципом у ролі предиката 

реалізуються у реченнях із складеним дієслівним предикатом, 

вираженим перифрастичною (аналітичною) формою дієслова.  

В утворенні складеного дієслівного присудка (аналітичних 

конструкцій Perfekt, Plusquamperfekt, Vorgangspassiv, Zustandspassiv, 

Zustandsreflexiv), а також ще однієї нефінітної форми (Infinitiv Perfekt, 

Infinitiv Passiv) з двох партиципів сучасної німецької мови бере участь 

тільки партицип ІІ. Носієм маркерів предикативності виступають 

ауксиліарні дієслова haben, sein або werden, смислове навантаження 

несе партицип (приклади i – iii взяті з [4: 49]):  

M  S Vaux Vpart2 

i. Der Student hat gearbeitet. (Perfekt Aktiv) 

ii. Das Mädchen ist gelaufen. (Perfekt Aktiv)  

iii. Das Kind ist gewaschen. (Präsens Zustandspassiv/ - reflexiv)  

Партицип може поширюватися аргументами у формі прямого чи 

непрямого додатку, кількість і види яких визначаються необхідною 

валентністю партиципа, а також ад’юнктами різної семантики.  

M (O/Oind) S Vaux O/Oind Vpart2 

iv. Ich habe den Deckel geöffnet [3: 846]. 

Партицип у таких реченнях займає переважно фінальну позицію, 

утворюючи рамочну конструкцію. У певних комунікативних 

ситуаціях можливе його переміщення на початкову позицію. 

Аргументи партиципа також можуть виноситися за межі рамочної 

конструкції. 

v. Gesehen habe ich den neuen Nachbarn noch nicht [там само: 847]. 

vi. Ein solches Geräusch gehört hatte ich noch nie [там само]. 

Особливими випадками реалізації цієї моделі, що пов’язано з 

семантичним та синтаксичним обмеженнями, ми вважаємо 

конструкцію Rezipientenpassiv, яка утворюється при сполученні 

дієслів bekommen / erhalten / kriegen з партиципом ІІ. 



Конструкція являє собою один з видів складених предикатів [7: 

197]. Роль ауксиліарного дієслова виконують дієслова 

bekommen / erhalten / kriegen, партицип ІІ займає фінальну позицію, 

таким чином утворюється рамочна конструкція.  

vii. In den Schulbüchern bekommen die deutschen Kinder etwas von 

dem bösen Adolf Hitler erzählt [5: 123]. 

У розмовному мовленні реципієнтний пасив найчастіше 

реалізується з фінітними ауксиліарними дієсловами bekommen та 

kriegen, у письмовому – з дієсловами bekommen та erhalten. 

Трансформація виявляє, що суб’єкт активного речення виражено в 

реченні з реципієнтним пасивом прийменниковою групою з 

прийменником von (von ihr), додаток у дативі активного речення (mir) 

стає суб’єктом (ich), прямий додаток (das Buch) збережено як в 

активній, так і в пасивній конструкції.  

viii. Ich bekam / kriegte das Buch von ihr geschenkt [6: 74]. ← Sie 

schenkte mir das Buch. 

Реципієнтний пасив найчастіше утворюється з партиципами ІІ 

тривалентних дієслів: 

ix. Sie erklärte ihm den Weg [там само]. → Er bekam (von ihr) den 

Weg erklärt.  

Реципієнтний пасив уможливлює реалізацію семантичної ролі 

РЕЦИПІЄНТ у функції суб’єкта речення за тієї умови, що суб’єкт 

активного речення марковано тематичною роллю АГЕНС: 

x. Sie (АГЕНС) erklärte ihm (РЕЦИПІЄНТ) den Weg (ПАЦІЄНС). 

→ Er (РЕЦИПІЄНТ) bekam (von ihr) den Weg erklärt. 

xi. Die Arbeit (ПАЦІЕНС) ist ihm (ЕКСПЕРІЕНЦЕР) gut geglückt. 

→ *Er bekam die Arbeit gut geglückt. 

Реципієнтний пасив також може бути утворено з партиципами ІІ 

двовалентних дієслів: 

xii. Wer heute hilft, bekommt morgen geholfen [там само]. 

Аргументно-рольові відношення в активному реченні та реченні з 

реципієнтним пасивом можна представити таким чином:  

Активне речення ‹Агенс 

↓ 

Суб’єкт 

Реципієнт 

↓ 

Об’єкт у дативі 

Експеріенцер› 

↓ 

Об’єкт в акузативі 



 

Речення з 

реципієнтним 

пасивом 

‹Агенс 

↓ 

(von-Phrase) 

Реципієнт 

↓ 

Суб’єкт 

Експеріенцер› 

↓ 

Об’єкт в акузативі 

 

Реалізуючись у синтаксичній ролі предиката, партицип ІІ не 

утворює залежної клаузи. 

Перспективи подальших наукових розвідок полягають у 

дослідженні синтаксичної та функціональної поведінки інших 

морфосинтаксичних моделей та типів речень з партиципами у текстах 

різних стилів сучасної німецької мови. 
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