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Структурно-морфологічні особливості абсолютної конструкції 

в англійській та французькій мовах 

Серед останніх досліджень у лінгвістиці стає помітним інтерес науковців до 

синтаксичної проблематики, центром якої виступає як семантичний статус 

традиційних синтаксичних елементів (підмета і присудка), так і синтаксична і 

семантична інтерпретація деяких мовних одиниць, щодо яких вчені й досі не 

дійшли консенсусу. Якщо першим приділяється достатня увага, то другі значно 

рідше стають об’єктами наукових розвідок, особливо в їх структурному та 

морфологічному аспектах. До числа таких мовних одиниць ми відносимо 

абсолютну конструкцію (АК) англійської та французької мови, яка викликає 

інтерес лінгвістів, проте через свою  складність та багатогранність не має 

одностайного підходу до трактування, що й визначає актуальність нашого 

дослідження. Вказана конструкція ставала об’єктом вивчення таких видатних 

науковців як Jespersen (1937), Lehman (1974), Holland (1986), Kortmann (1985), 

Combettes (1998), Bauer (2000), Herslung (2000), Kulland (2008), Van de Pol (2012), 

Штейнберг (1972), Попович (1990), Ісакова (2003), Алексєєва (2011), Тимофєєва 

(2011) та ін. 

Метою даної статті є порівняльний аналіз структурно-морфологічних 

особливостей абсолютної конструкції в англійській та французькій мовах, що 

дозволить прослідкувати спільне й відмінне в синтаксичних структурах, 

що розглядаються.  

Абсолютна конструкція – досить складна за своєю структурою та семантикою 

граматична конструкція, що використовується багатьма мовами (англійською, 



іспанською, італійською, французькою) в якості еквівалента обставинним 

підрядним реченням. Вказана конструкція має бінарну структуру та складається 

з іменної групи в якості суб’єкта та предикативної групи в якості предиката (див. 

Рис. 1). Суб’єкт АК  не співпадає з підметом матричного речення, таким чином 

вона не пов’язана з рештою речення синтаксично, проте семантично не 

ізольована від нього [2]. 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 1. Структура абсолютної конструкції 

За своєю двочленною структурою така конструкція подібна до речення, проте 

вона не може вважатися реченням, оскільки АК позбавлена типової підмето-

присудкової структури та обидва члени конструкції не узгоджуються в особі та 

числі, а наявна дієслівна форма не є дієсловом в особовій формі [6]. 

Історія незалежної (абсолютної) конструкції бере свій початок з 

індоєвропейської мови, тому наявність АК в англійській та французькій мовах 

більшість вчених пояснюють походженням від латинського звороту із власним 

підметом ablativus absolutus. Спільне походження абсолютних конструкцій в 

обох споріднених мовах й стало однією з підстав для їх порівняння у нашому 

дослідженні [1]. 

В англійській мові АК характеризується структурно-морфологічною 

варіативністю. Як вже було зазначено,  АК має бінарну структуру, перший член 

якої є іменною групою, а другий виражений неособовою дієслівною формою або 

недієслівною частиною мови. Так, з огляду на ядро предикативного компонента, 
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Б. Кортман виокремлює два основних типи АК в англійській мові: дієслівні 

(verbal) та недієслівні (non-verbal) [4]. Дієслівними є АК, в структурі яких наявна 

неособова форма дієслова – дієприкметник, дієприслівник або інфінітив. У 

недієслівних АК предикативним членом може виступати іменна група (NP), 

прийменникова група (PP), прикметникова група (AP) чи прислівникова група 

(AdvP) (див. Рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структурно-морфологічні типи англійських абсолютних конструкцій з 

огляду на ядро предикативного компонента  

Надалі детальніше розглянемо АК, в яких предикативний член виражений 

дієслівною формою, наприклад: 

1) дієприкметником (в будь-якій його формі) – NP+Particle I: 

There is a weekly brass and band concert, weather permitting. (BNC, AMD); 

2) дієприслівником – NP+Particle II: 

In 1735, four years after the first folio edition, an octavo abridgement appeared in 

two volumes, with plates reduced, but containing the whole of the practical part and 

species included in the folio. (BNC, HTS 1); 
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3) інфінітивом – NP+to-infinitive: 

Given Bush's record to date, all that can be expected of him in a second term, with 

no re-election to contemplate, is a continuation (if not an acceleration) of his far-

right agenda (COCA, Denver 2004). 

Бездієслівні АК представлені випадками, коли предикативний член 

виражений недієслівною формою, наприклад: 

1) іменником – NP+NP: 

‘What do you want?’ he began, his voice a whisper, then fell silent, as Chen 

increased the pressure of the gun against the side of his head (BNC, G04 1); 

2) іменником з прийменником (прийменниковим зворотом) – NP+PP: 

Nathan was standing defiantly, hands in pockets, near the window (BNC, AD92); 

3) прислівником – NP+AdvP: 

With the cold War over, and the Communist Party divided, we can no longer give 

excuses for the shortcomings of the system, the lack of accountability (BNC, AHN 2); 

4) прикметником – NP+AP: 

The Marines backed away fearfully, eyes wide (BNC, FRS 6); 

5) ‘as’ сполученням – as-phrase: 

It is possible to indulge a passion for military history, bridge, or photography in 

beautiful surroundings thousands of miles from home, with resident experts as 

guides and teachers (BNC, ASJ 1); 

6) порівнянням з like – NP+like phrase: 

Alarm clocks were umobtainable, so I had brought one from home, antiquated and 

enormous, with a bell like a fire-alarm, and I used to lie tense and rigid waiting for it 

ring (BNC, AMC 1). 

Варіативність у вираженні суб’єктного члена також часто спостерігається і 

може бути виражена, наприклад: 

1) іменником: 

All things being equal we could probably turn one of these things around, which 

is basically preparing all the literature, briefing the systems people and getting it all 

printed up and everything in about six weeks (BNC, JJ7 l); 



2) субстантивним сполученням: 

To the executions for heresy, Sussex made a gory contribution, twenty-seven men 

and women being burnt between 1555 and 1558 (BNC, CB6 1); 

3) особовим займенником в номінативному відмінку (в розмовному 

мовленні також в об’єктному): 

A promptly reply I would have deemed a common decency, you being a fellow 

screenplay writer, though I must say have never cared for your work, finding it, at 

once, both florid and superficial (BNC, FBM 11), 

She was surprised he lived so poorly, him being a successful man (BNC, FNU 4); 

4) займенником ‘it’ або ‘this’: 

This being so, possession of such weapons must also be called in question (BNC, 

CHC 4). 

Отже, між компонентами англійської абсолютної конструкції ми можемо 

спостерігати предикативний тип зв’язку (перший компонент – суб’єктний член, 

другий компонент – предикативний член). Такі компоненти мають визначений 

спосіб вираження: перший компонент – номінативний, може бути виражений 

іменником, субстантивованим сполученням, особовим займенником ‘it’ або 

‘this’; у якості другого компоненту можуть виступати не особові форми дієслова 

чи слова, що використовуються в позиції недієслівного компонента іменного 

складеного присудка. 

Структурно-морфологічні характеристики абсолютної конструкції в сучасній 

французькій мові також характеризуються певною варіативністю. АК у 

французькій мові, як і в англійській, має бінарну структуру, перший член якої 

виступає суб’єктом і є іменною групою, а другий виступає предикатом і може 

бути виражений як неособовою дієслівною формою, так і недієслівною частиною 

мови. Тобто структура АК у французькій мові залишається незмінною (див. Рис. 

1). Тому між частинами французької абсолютної конструкції також 

встановлюється суб’єктно-предикатний зв'язок [2]. 



Іменна група АК у французькій мові виражається лише недієслівними 

частинами мови. Таким чином, вона може бути виражена іменником або 

займенником. Наприклад: 

1) Une fois la porte refermée, nous nous sommes remis à marcher sur un sol encore 

plus inégal (B. Clavel); 

2) La fenêtre refermée, il revint sur ses pas (N. Calef) ; 

3) Dans les secondes ayant suivi l’explosion, le public subitement plongé dans 

l’obscurité a d’ailleurs cru qu’il s’agissait d’un élément de la performance, certains 

sifflant ou applaudissant avant de prendre la mesure de la tragique réalité au milieu 

des cris, de la fumée et des corps ensanglantés (Le Monde, 12.12.2014); 

4)Les Etats Unis espèrent toujours l’extradition de Kim Schmitz, celle-ci étant 

programmée pour juillet 2014 (La Tribune, 24.12.2013). 

Предикативна група французької АК може бути виражена неособовою 

дієслівною формою, або недієслівною частиною мови. Неособовою дієслівною 

формою для вираження предикативної групи АК можуть виступати: 

дієприкметники (participе présent, pаrticipе passé, pаrticipе passé composé) (для 

такого типу АК вчені застосовують термін «абсолютна дієприкметникова 

конструкція» (АДК)), або герундій (gérondif) [9: 32]. 

Для абсолютної дієприкметникової конструкції (АДК) характерним є 

обов’язкове узгодження дієприкметника з підметом, що позначає його суб’єкт. 

Також з-поміж французьких АДК виокремлюють архаїчну абсолютну 

конструкцію. До такого типу АК вчені відносять конструкції, в яких може бути 

відсутній логічний суб’єкт та конструкції без вербального вираження суб’єкту, 

пояснюючи таку класифікацію тим, що суб’єкт може бути відновлений з 

контексту і при цьому дієприкметник узгоджується з ним [8]. Наприклад: 

1) Il courait dans l'escalier, les yeux pleins de larmes (R. Merle); 

2) Il marchait vers moi, la tête un peu en arrière, rapidement (F. Mauriac); 

3) Camarades, dit Lia Rubi, d’une voix sourde, étouffée, monotone, la tête penchée 

en avant d’un air buté (R. Merle);   



4) Elle se mit à rire nerveusement, ses yeux d’un noir intense fixés sur Simon       

(F. Sagan). 

Французька абсолютна конструкція з герундієм не має свого підмета. В рідких 

випадках герундій не відноситься до підмета головного речення, але саме в таких 

випадках дана конструкція виступає абсолютною. Як правило, в такому разі 

суб’єкт дії встановлюється з контексту. Показниками суб’єкту часто виступають 

займенники, присвійні прикметники та ін. Відмінними рисами АК з герундієм є 

наявність частки en (показник герундія) та відсутність вербально вираженого 

підмета [3], наприклад: En discutant, le soir tombait. 

Інший варіант вираження предикативної групи АК – це недієслівна частина 

мови. Такі абсолютні конструкції називають «абсолютною конструкцією з 

іменником» і вони можуть складатися з іменника та прикметника, іменника та 

іменника з прийменником, або іменника та дієприкметника [5: 31]. Деякі автори 

[7: 273] відносять останній тип французької абсолютної конструкції з іменником 

до АДК в обставинному значенні образу дії. В нашому дослідженні ми 

відокремлюємо ці типи абсолютних конструкцій, оскільки АДК семантично 

виступають еквівалентом підрядного речення з обставинним значенням 

причини, часу, умови та супутніх обставин, тоді як АК з іменником та 

дієприкметником передає зовнішні та внутрішні ознаки суб’єкта, наприклад:  

Elle apreçut l’inconnu qui venait à sa recontre, les mains dans les poches (1), son 

bonnet enfoncé jusqu’aux sourcils (2) (Katherine Pancol).  

Перша виділена конструкція les mains dans les poches, що представляє схему 

іменник та іменник виражає позу, манеру, з якою представлена людина. Друга 

конструкція son bonnet enfoncé представлена схемою іменник та дієприкметник. 

Вона передає зовнішню характеристику людини, виконуючи функцію 

неозначеного означення.  

Ми пропонуємо представити структурно-морфологічні типи АК у 

французькій мові таким чином (див. Рис. 3): 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 3. Структурно-морфологічні типи французьких абсолютних конструкцій 

Таким чином, у французькій мові абсолютна конструкція також має бінарну 

структуру (перший член – іменна група, другий – предикативна група), між 

частинами якої встановлюється суб’єктно-предикатний зв'язок. Іменна група 

абсолютної конструкції у французькій мові виражається недієслівними 

частинами мови (іменником або займенником); предикативна група може бути 

виражена неособовою дієслівною формою (дієприкметником або герундієм), або 

недієслівною частиною мови (АК з іменником). Абсолютна дієприкметникова 

конструкція у французькій мові також може бути архаїчною (АК з відсутнім або 

вербально не вираженим суб’єктом). 

Отже, порівнявши абсолютну конструкцію англійської та французької мов, 

можемо зробити висновок, що оскільки дані мови є спорідненими й абсолютні 

конструкції з’явилися в обох мовах від латинського звороту, структурно-
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морфологічні особливості абсолютних конструкцій є досить схожими. 

Структура конструкцій в обох мовах є однаковою,  проте вираження обох груп 

(іменної та предикативної) змінюється в залежності від особливостей мови. 
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