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Місце англійських аксіологічних атрибутів 

у лінійному ряді висловлювання 

 

Відомо, що одним з головних проявів семантики слова є його 

синтагматика. Сполучуваність слова значно уточнює його 

семантичний компонентний склад, так як тільки вона може виявити 

так звані приховані семи, як, наприклад, приховану сему статі в слові 

pretty "красивий, миловидний", яке поєднується тільки з назвами осіб 

жіночої статі; або приховану сему віку в слові chubby "повнощокий", 

яке поєднується лише з назвами осіб дитячого віку.  

У. Вайнрайх в своїй роботі по теорії семантики закликає до 

системного вивчення семантичної структури слова, підкреслюючи при 

цьому головну роль синтагматики, стверджуючи, що навіть системна 

семантика приречена на ізоляцію в загальній лінгвістиці, поки увага 

дослідників звернена лише до парадигматичних відношень як єдиній 

формі моделювання. Звичайно, важливо зрозуміти, яким чином 

значення слова в словнику визначається значеннями інших слів, що 

містяться в ньому, але все ж головну увагу слід приділяти тому, як 

значення речення складається зі значень окремих слів [11: 468]. 

Вивчення різних аспектів утворення та функціонування 

словосполучень англійської мови перебуває протягом останніх 

десятиріч в полі зору як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів             

[2; 4; 3; 6; 8]. 

Усе зазначене вище спонукало нас до здійснення аналізу 

прикметників в плані синтагматики. Зважаючи на це, метою статті є 

визначення специфіки сполучуваності прикметників із іншими 

компонентами у лінійному ряді висловлювання (ядром та атрибутами 

іншої семантики). 

Прикметники-атрибути позитивної та негативної оцінки можуть 



поєднуватися: 

а) з ядром, що має той же оцінний знак ("+") або ("–"):  

A sweet warmth overtook Ashurst from top to toe (J. Galsworthy). But 

as time wore on, sometimes the rich glamour would leave them                        

(D.H. Lawrence). It was hardly thrilling. Unless you can call the most 

dreadful sensation of hopeless misery, despair, agony and wretchedness, 

thrilling (K. Mansfield). /.../ she was seized with a nameless agonizing 

doubt that grew and grew within her /.../ like some dreadful cancer of the 

spirit (A.Huxley). 

б) з ядром, вираженим інгерентно оцінно-нейтральним іменником: 

Mrs. Gardner was a good-tempered, kindly woman (A. Christie). At all 

events she was a lovely creature (J. Collier). She was a magnificent figure 

of a girl (H.E. Bates). She could hear Helen's clear, shrill voice saying 

impossible, brutal things (A.Huxley). 

в) з ядром або атрибутом, що мають протилежний оцінний знак 

(оксюморонні сполуки): 

I knew Salvatore first when he was a boy of fifteen with a pleasant, ugly 

face /.../ (W.S. Maugham). I despise its very vastness and poorest great 

men, the haughtiest beggars, the plainest beauties, the lowest skyscrapers, 

the dolefulest pleasures of any town I saw (O. Henry). 

Зіставлення контрастних понять призводить до виникнення 

експресивного стилістичного ефекту. 

Прикметники оцінки часто входять в багатокомпонентні 

атрибутивні словосполучення, які поділяються на "стягнені" (що не 

мають ні ком, ні сполучників) і "нестягнені", в яких атрибути 

розділяються комами і/або сполучниками [10; 6: 20; 1: 10-11]. 

Лінійне розміщення атрибутів у "стягнених" багатокомпонентних 

словосполученнях підпорядковане чіткому порядку: атрибути в 

залежності від своєї семантики займають наступні позиції:                          

1) determiners, 2) ordinals, 3) enumerators, 4) epithets, 5) size, 6) shape,  

7) age, 8) colour, 9) origin, 10) substance, 11) noun or gerund adjuncts                

[8; 7: 159; 9: 10]. Прикметники оцінки знаходяться в позиції 4 поряд з 

низкою інших якісних [6: 20] прикметників, що відрізняються по 

семантиці від тих, які займають позиції 5-8: 



/.../ all my thoughts were how to decorate and furnish a (1) charming   

(4) little (5) old (7) house (M. Mitford). It was a (1) rather gloomy (4) flint-

built (10) affair /.../ (V. Canning). He saw her (1) bare flawless (4) 

shoulders and beautiful (4) thin (6) brown (8) hands /.../ (K. Norris). 

Згідно функціональної класифікації атрибутів вони поділяються на 

три зони: 1 – визначальну (defining), II – характеризуючу 

(characterizing), III – класифікуючу (classifying). 

В межах другої зони порядок розміщення оцінних атрибутів 

відносно вільний [6: 71]: the warm stale sweet air, the warm sweet stale 

air, the stale warm sweet air, the stale sweet warm air, the sweet stale 

warm air, the sweet warm stale air. 

Однак слід зазначити, що при наявності декількох атрибутів в 

позиції 4 на першому місці йдуть, як правило, прикметники загальної 

оцінки: 

The smooth stories are usually as slick as their surface, I like a good 

rough story (E. Queen). /.../ I began to feel like such a nasty little 

egomaniac (J.D. Salinger). I thought I’d just take a couple of nice little 

mediocre jumps and get back (I. Shaw).  

Перестановка номерів атрибутивної позиції не є довільною. У ряді 

випадків відхилення від норми може бути викликано міркуваннями 

авторського стилю [4: 49]: 

/.../ I was standing in front of my shack, eating an apple and staring at a 

(1)black (8)ragged (4)toothache (11)sky that was about to rain                          

(R. Brautigan). 

У наведеному прикладі оцінний атрибут ragged перемістився до 

атрибуту toothache, надавши йому, таким чином, також оцінний 

характер. 

Зміна позиції часто відбувається при реалізації оцінної семи в 

нейтральних або нейтрально-оцінних атрибутах, наприклад, soft (4) 

"м’який" → soft (6) "одутлуватий", "мішкуватий", "звислий" (атрибут 

негативної естетичної оцінки):  

Tiny Duffy was sitting in a (1)great (5)soft (4)leather (10)chair with his 

(1)great (5)soft (4 → 6) hams flowing over the leather, and his (1)great (5) 

soft (4 → 6) belly flowing over his (1) great (5) soft (4 → 6) hams, /.../ and 



his (1)great (5) soft (4 → 6) face flowing down over his collar /.../ 

(R.P.Warren). 

У "нестягнених" багатокомпонентних словосполученнях атрибути, 

розділені знаками пунктуації або сполучниками, висловлюють на 

відміну від атрибутів "стягнених" сполучень не різні ознаки предмета, 

а посилення однієї й тої ж ознаки: 

She laughed her great, deep, free, joyous laugh that he’d never heard 

before (J.Krantz). 

Таким чином, прикметники-атрибути позитивної та негативної 

оцінки можуть поєднуватися з ядром, що має той же оцінний знак; з 

ядром, вираженим інгерентно оцінно-нейтральним іменником; з ядром 

або атрибутом, що мають протилежний оцінний знак (оксюморонні 

сполуки). 

У "стягнених" багатокомпонентних словосполученнях атрибути 

оцінки входять у другу/характеризуючу/ зону поряд з іншими 

якісними прикметниками, причому при наявності декількох якісних 

прикметників на першому місці йдуть атрибути загальної оцінки. 

Зміна позиції відбувається при реалізації оцінної семи в нейтральних 

або нейтрально-оцінних атрибутах. 

Подальшою перспективою дослідження, на наш погляд, є 

комплексний аналіз обов’язковості / факультативності англійських 

аксіологічних атрибутів, що слід враховувати при дослідженні 

фрагменту синтагматичної семантики – моделі A+N з аксіологічним 

прикметником. 
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