
Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 43, том 2, 202188

Мовознавство. Лiтературознавство

МОВОЗНАВСТВО. ЛIТЕРАТУРОЗНАВСТВО

УДК 81’367.624
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-14

Мар’яна КОВБАНЮК,
orcid.org/0000-0002-0300-8791

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри французької філології

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника»

(Івано-Франківськ, Україна) mariannakovbanyuk@gmail.com

Ольга СКАРБЕК,
orcid.org/0000-0002-6613-7654

старший викладач кафедри французької філології
Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника»
(Івано-Франківськ, Україна) olgaskarbek@gmail.com

ФРАНЦУЗЬКІ ПРИСЛІВНИКИ ТЕМПОРАЛЬНОЇ СЕМАНТИКИ 
У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

У статті схарактеризовано сучасне трактування поняття «прислівник французької мови» й проаналізовано 
базові прислівники темпоральної семантики на матеріалі новел сучасної французької письменниці Анни Гавальди “Je 
voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”. Виокремлено конотативні модифікації адвербів, які у взаємодії з пред-
икатом реченнєвої структури маркують додаткові конотативні відтінки того ж таки предиката або розширюють 
функційно-семантичне значення речення в цілому. Продуктивність таких прислівників темпоральної семантики вста-
новлено на прикладах 194-х фіксацій. До найпродуктивніших зараховано такі адверби: toujours, jamais, puis, encore.

Матеріал розвідки передбачає розгляд темпоральної семантики як такої, яка увиразнює таксисні відношення 
на тлі одночасності й різночасності. Виокремлено три групи адвербів на позначення:

1) конкретного часу (hier);
2) протяжності / непротяжності дії в часі (aussitôt);
3) частотності часової дії (souvent).
Увиразнено, що прислівники темпоральної семантики беруть участь у репрезентації семантики різного роду 

стану, руху, мовленнєвої, інтелектуальної діяльності, поведінки й соціальної активності людини.
Увагу зосереджено й на прислівниках темпоральної семантики, які беруть участь у творенні відношень пере-

дування, слідування та одночасності. У таких випадках окремого функціонального значення набуває семантич-
ний інтервал, який передбачає наявність / відсутність певного проміжку часу між реалізацією дій у структурі 
речення за участю адверба.

Апелюючи до теперішнього, минулого, майбутнього, прислівники темпоральної семантики означують процес 
часового розвитку дії – його динаміку, частотність, повторюваність, протяжність, непротяжність, інтер-
вальність та інше. Аналіз фактичного матеріалу засвідчує продуктивність функційно-семантичного наванта-
ження на адверби темпоральної семантики.

Ключові слова: прислівник, темпоральна семантика, інтервал, протяжність, повторюваність, динаміка, 
частотність.

Mariana KOVBANIUK,
orcid.org/0000-0002-0300-8791

Candidate of Philological Science,
Associate Professor at the French Philology Department

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
(Ivano-Frankivsk, Ukraine) mariannakovbanyuk@gmail.com

Olga SKARBEK,
orcid.org/0000-0002-6613-7654

Senior Lecturer at the French Philology Department
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

(Ivano-Frankivsk, Ukraine) olgaskarbek@gmail.com

FRENCH ADVERBS OF TEMPORAL SEMANTICS IN FICTIONAL DISCOURSE

The article in question deals with the description of the modern interpretation of the concept “adverb” in French and 
with the analysis of the basic adverbs of temporal semantics based on the material of short stories by a modern French 
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writer Anna Gavalda “Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part”. It has been singled out some connotative 
modifications of discussed adverbs. Such adverbs, in interaction with the sentence main predicate, make additional 
connotative shades for the same predicate or expand the functional-semantic meaning of the sentence as a whole. The 
productivity of the adverbs of temporal semantics has been found out on 194 examples taken from the French short stories. 
The adverbs, such as toujours, jamais, puis, encore, are considered to be the most productive in an analyzed material.

The paper takes into consideration temporal semantics as a phenomenon that involves the relations of simultaneity 
and non-synchronicity. Three groups of adverbs have been discovered:

1) of exact time (hier);
2) of length / shortness of action time (aussitôt);
3) of frequency of action time (souvent).
The adverbs of temporal semantics take an active part in the representation of various kinds of human state, movement, 

speech, intellectual activity, behavior, and social activity of a person.
Attention is focused on the adverbs of temporal semantics that are involved in the relations of precedence, succession 

and simultaneity. In such cases, the semantic interval, between the action which are carried out, acquires a special 
functional meaning. Such an interval implies the adverb participation marked by the presence / absence of a certain time 
period between the implementation of predicate actions in the sentence structure.

Appealing to the present, past, and future, adverbs of temporal semantics denote the process of temporal action 
development by its dynamics, frequency, recurrence, length, shortness, interval, and others. The analysis of the actual 
material testifies that the adverbs of temporal semantics are characterized by a wide variety of semantic functioning in 
the sentence structure.

Key words: adverb, temporal semantics, interval, length, repetition, dynamics, frequency.

Постановка проблеми. Перманентний розви-
ток лінгвістичної царини, нашарування новітніх 
тенденцій сприяють функціональним змінам у 
різних мовознавчих сферах. З-поміж них найпро-
дуктивнішим виокремлено лексичний рівень мови, 
однак зміна конотативного значення із семантич-
ними й прагматичними аспектами, гетерогенність 
компонентів увиразнено й у граматиці. Зокрема, 
класичне розуміння французького прислівника 
як самостійної частини мови, яка реалізується за 
участю суб’єкта або предиката реченнєвої пропо-
зиції, нині зумовлене дискусійним характером, зва-
жаючи на функційний зміст прислівника, на його 
самостійність, на конотативні відтінки, на зміни 
семантики реченнєвої структури й інше. Актуаль-
ність розвідки апелює до французьких прислів-
ників темпоральної семантики на тлі сучасного 
художнього дискурсу, що мотивує увиразнення 
їхньої функційно-семантичної варіативності.

Аналіз досліджень. Сучасні лінгвістичні 
енциклопедичні видання трактують прислів-
ник як «незмінну частину мови, що кількісно чи 
якісно змінює значення дієслова, прикметника, 
іменника або речення, а також використовується 
для ствердження, заперечення або запитання» 
(Rousse; Robert). Дж. Тамін називає прислівник 
незмінною, рекурсивною категорією та таким 
компонентом висловлювання, в якого семантичне 
значення протиставляється контекстному, що 
його ж і формує (Tamin-Gardes, 1986: 43–44). За 
визначенням В. Гака, прислівники характеризу-
ються граматичною формою (незмінна частина 
мови), семантичним значенням (вказує на ознаку 
процесу, дії або стану), а також синтаксичною 
функцією (здебільшого предикативна обставина) 
(Гак, 2000: 201). Послуговуючись класифікацій-

ним підходом Б. Потьє, прислівники французької 
мови розмежовано на:

а) рематичні прислівники (rhématiques), які моди-
фікують дієслово, наприклад: Il a conduit très vite;

б) тематичні прислівники (thématiques), 
залежні від інших компонентів речення або, 
навпаки, мають відношення до його цілісного 
змісту, наприклад: Très vite, les groupes interdits se 
sont reconstitués (vite – показник часу);

в) сполучні прислівники (connecteurs) (Pottier, 
1960: 191–198).

Удосконалити дефінізацію, спростити розу-
міння багатоаспектності й асиметричності мовної 
категорії, зокрема французького прислівника, на 
думку В. Палій та О. Яницької, варто зі звернен-
ням до методів і прийомів корпусної лінгвістики 
(Палій, 2015: 189). Мовознавець Д. Крейсел бага-
тогранність адвербіатива вбачає, з одного боку, 
щодо функції обставини в простому висловлю-
ванні, а з іншого, – у вторинності семантичного 
навантаження, що дає змогу розгорнути при-
слівник в окрему додаткову пропозицію (фразу) 
(Creissels, 1988: 208). Функціонування прислів-
ника в синтаксичній структурі речення подекуди 
порушує норми вербоцентричної теорії, а саме в 
тих випадках, коли прислівник виходить за межі 
зв’язку «дієслово-адверб» і стає невід’ємним 
модифікатором змісту й організації речення 
(Creissels, 1988: 210).

Звертаючись до темпоральної семантики при-
слівника французької мови «maintenant / зараз», 
філологиня С. Жолін-Берточчі констатує факт 
функціонування лінгвістичної опозиції, яка мар-
кує дійсний час (презентатив), часткове часове 
заперечення та протиставлення з дієслівною 
минулою або завершеною формою. Стрижневою 
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ознакою прислівників темпоральної семантики є 
їхня функціональна універсальність, а саме часове 
значення прислівника тісно пов’язане з дієслів-
ним часом (Jollin-Bertocchi, 2003: 26). В. Гак до 
прислівників часу зараховує ті, які вказують на 
вчинення дії щодо певного моменту (demain, alors 
та ін.) або позначають тривалість, протяжність дії 
(souvent, toujours, rarement та ін.). Лінгвіст вио-
кремлює чотири групи прислівників темпораль-
ної семантики, а саме:

1) адверби абсолютного часу, які тяжіють до 
теперішнього;

2) прислівники відносного часу, які співвідне-
сені з минулим і майбутнім;

3) загального значення;
4) оцінного значення, які маркують дистанцію 

в часі.
Усі адвербіальні групи схарактеризовано так-

сисними відношеннями передування, одночас-
ності й слідування (Гак, 2000: 204–205). 

Метою статті є аналіз базових прислівни-
ків темпоральної семантики й виокремлення 
конотативних модифікацій адвербів. Матеріал 
дослідження складають новели “Je voudrais que 
quelqu’un m’attende quelque part” сучасної фран-
цузької письменниці Анни Гавальди. Об’єктом 
дослідження є часові адверби, які у взаємодії 
з предикатом реченнєвої структури маркують 
додаткові конотативні відтінки того ж таки пред-
иката або розширюють функційно-семантичне 
значення речення в цілому. Продуктивність таких 
прислівників темпоральної семантики (194 оди-
ниці) наведено в таблиці 1.

Виклад основного матеріалу. У свідомості 
носіїв будь-якої мови, з одного боку, темпоральне 
значення співвідноситься із часовим періодом 
(минулий, теперішній, майбутній), а з іншого, – 
не виходить за межі одночасності / різночасності 
й постає як семантично й функціонально звужена 
категорія периферійного типу (Барчук, 2011: 110).

До чинників темпоральної семантики прислів-
ників зараховано:

а) порядок розташування синтаксичних компо-
нентів: Mon manuscrit se trouvait désormais entre 
les mains de la plus belle fille du monde (постпози-
ція щодо предиката); Plus tard elle m’a souri (пре-
позиція щодо предиката);

б) лексико-семантичні властивості дієслова;
в) семантичні відношення, що встановлю-

ються в реченні;
г) лексичні показники, що уточнюють характер 

дії предиката: Écoutez pour le moment, je vais vous 
déménager parce que là, j’ai vraiment besoin de mon 
bureau;

ґ) значення контексту в цілому; інтонацію, 
логічний наголос: Pas comme les filles qui me 
sourient d’habitude parce qu’elles sont contentes de 
voir que je les regarde (Полковникова, 1978: 51). 

Продуктивність темпоральної семантики фран-
цузьких прислівників у новелах А. Гавальди про-
стежено в реченнєвих конструкціях, де адверби 
комбінуються з дієсловом і позначають:

1) точний конкретизований час дії. Семантич-
ний час таких прислівників збігається із семан-
тико-синтаксичним часовим значенням, вираже-
ним предикатом речення, наприклад: Encore hier 
soir, à table, en découpant le canard il disait (минула 
дійсність); Je repars demain pour Nancy comme 
deuxième pompe (майбутня запланована дійсність); 
Kiko fumait de drôles de choses et le lendemain 
(бінарність значень: повторювана індикативна дій-
сність); Et jamais une prise ne m’a paru aussi longue 
que ce jour-là (фактична дійсність, реальність);

2) проміжок часу, протяжність / непротяжність 
дії, наприклад: Sa femme en se retournant, a posé 
sa main sur son ventre et aussitôt il a regretté tous 
ces délires (предикативні дії розвиваються з незна-
чним семантичним інтервалом); Tout de suite, elle 
va regarder à nouveau les photos qui sont au milieu 
(відсутність семантичного інтервалу); 

3) частотність дії, наприклад: Souvent, il 
demande à son frère de lui donner un coup de main 
(багаторазовість дії); Il a toujours mangé à la table 
des officiers (постійна дія); Elle ne pensera plus 
jamais à autre chose (відсутність реалізації дії); On 
peut déjà lire le résultat (результат дії).

З огляду на ознаку частотності прислівник 
позначає повторюваність і протяжність дії. Елемент 
повторюваності визначено як динамічний, що охо-
плює різний темп реалізації дії, і репрезентовано 
тріадою: jamais (ніколи), souvent (часто), toujours 
(завжди). Розглянемо такі прислівники детальніше. 
В аналізованому матеріалі дослідження прислів-
ник jamais зафіксовано для позначення:

а) ментальної, інтелектуальної, мовленнєвої, 
зорової та слухової діяльності: Je n’oublierai 
jamais son visage; Alors qu’il n’avait jamais rien 
compris (ніколи не забуду); Il me parle de beaucoup 
de choses mais jamais de lui (ніколи не розмовляє 
про себе); Tous ces visages qu’on croise et qu’on ne 
reverra jamais (ніколи не побачимо); Mais la vérité, 
putain, c’est que j’en avais jamais entendu parler 
(ніколи не чув);

б) соціальної активності, поведінки: Il n’a 
jamais couché avec ses secrétaires (ніколи не спав 
з …); Оn ne pourrait jamais s’acheter (не могли 
купити собі); La vie ne lui a jamais rien fait (нічого 
не робило);
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в) різного роду стану: Il sait parfaitement qu’il 
n’a aimé qu’elle et qu’il n’a jamais été aimé que 
par elle (почуття між людьми); Elle a jamais voulu 
(бажання); Mon frère ne s’en remettra jamais de ne 
pas être né à Paris (емоційний стан неприйняття 
чогось); On ne peut jamais prévoir (емоційний стан 
прогнозування чогось);

г) руху, переміщення: Je ne l’ai jamais suivie 
(слідувати за кимось, чимось); Une Parisienne 
qui se respecte sur le boulevard Saint-Germain ne 
traverse jamais sur les lignes blanches quand le feu 
est rouge (манера поведінки на дорозі).

Французький прислівник темпоральної семан-
тики souvent у новелах А. Гавальди набуває таких 
конотативних значень:

а) просторового розміщення: À une époque, 
j’étais plus souvent derrière ce flipper que sur les 
bancs du collège (семантика темпоральної повто-
рюваності дії в межах конкретизованої локації);

б) зовнішності, манер поведінки (перемі-
щення, рух): Comme toutes les filles, elle est souvent 
en pantalon et encore plus souvent en jeans; Myriam 
est venue de plus en plus souvent; La nuit le canapé-
lit était souvent déplié (семантична часова перма-
нентність у межах повторюваності, багаторазо-
вості, регулярності дії);

в) фізичного, емоційного стану: Je n’y croyais 
plus et j’ai dû la blesser souvent (повторюваність 
негативного фізично-емоційного стану); On n’a 
pas souvent l’occasion de rigoler par chez nous (час-
тота реалізації емоційного стану);

г) фізіологічної діяльності, активності:  
Je l’entends souvent parler de régime avec ses 
copines au téléphone; Elle en parle souvent avec sa 
copine Marie; On ne voit rien et pourtant elle touche 
souvent son ventre (семантика частоти й регуляр-
ності відтворення конкретних дій).

Крайнім елементом темпоральної семантики 
прислівників у запропонованій розвідці визначено 
адверб toujours, функційну реалізацію якого про-
стежено в таких ситуативно-реченнєвих випадках 
на позначення:

а) емоційно-фізіологічного стану людини: 
Quand j’arrive à la gare de l’Est, j’espère toujours 
secrètement qu’il y aura quelqu’un pour m’attendre 
(емоційний стан віри, надії, сподівання); Еlle est 
toujours très mélancolique pendant ces interminables 
allers-retours du weekend (емоційний стан суму, 
похмурості, туги); Elle tombe toujours amoureuse 
d’un mec inaccessible qui habite à Pétaouchnok 
(емоційний стан сильних людських почуттів);

б) повторюваності або тривалості дії: Un 
industriel bien élevé restera toujours un fournisseur; 
L’amour durait toujours; Pourtant c’est une époque 

qui restera toujours comme un bon souvenir; Toujours 
les mêmes et qui tournent toujours dans le vide (семан-
тика перманентності стану, дії, факту й інше);

в) манер поведінки або діяльності: Elle me 
souriait toujours; J’ai toujours cet espoir débile; 
Mon frère toujours premier, le chouchou des monos, 
bronzé, musclé, à l’aise (семантика перманентності, 
регулярності, багатоповторюваності дії та стану);

г) перманентності інтелектуальної, мовленнє-
вої діяльності: Elle a toujours su quand son mari 
la trompait (завжди знала); Et qu’elle est toujours 
d’accord pour tout (завжди погоджувалася); 
Elle s’est toujours débrouillée pour connaître son 
numéro de téléphone (завжди вдавалося дізнатися); 
Toujours, quand il pensait à elle, il relativisait, il 
faisait semblant d’en sourire ou d’y comprendre 
quelque chose (завжди, коли думав).

Семантика окремих французьких прислівників 
пов’язана з реалізацією подій минулої чи майбут-
ньої дійсності. Так, наприклад, прислівник tout à 
l’heure маніфестує до майбутнього або минулого, 
що реалізується на тлі теперішнього (минулого) 
подекуди в межах незначного семантичного інтер-
валу: Elle lira le mode d’emploi tout à l’heure (від-
сутність семантичного інтервалу); Tout à l’heure 
je te disais que j’oubliais tout, mais ça, tu vois, non 
(модифікований семантичний інтервал: раніше 
сказав, що забув, але не забув); J’ai appelé ton père 
tout à l’heure et je lui ai demandé ton numéro (незна-
чний семантичний інтервал: раніше подзвонив і 
запитав). Прислівник tout de suite тяжіє до дій-
сності ближчого майбутнього: T’as qu’à le dire tout 
de suite; Tout de suite, elle va regarder à nouveau les 
photos qui sont au milieu (семантика ургентності).

Серед інших прислівників темпоральної семан-
тики, які апелюють до індикативної дійсності, 
виокремлено такі: bientôt, ensuite, en ce moment, 
maintenant, tard, puis: Bientôt il faudra retourner dans 
le grand appartement de l’avenue Mozart (семантика 
спланованої реалізації дії); Ensuite elle a desserré 
ma cravate et ouvert les deux premiers boutons de ma 
chemise (семантика послідовності дій); Il devrait les 
foutre à la porte mais, en ce moment, il n’a vraiment 
pas le temps de s’en occuper (темпоральна семан-
тика реалізації дії в монет висловлення ); Parce 
que depuis tant d’années maintenant qu’il paradait 
et qu’il grognait sur la faiblesse des gens (темпо-
ральна семантика протяжності часового моменту); 
Plus tard elle m’a souri (темпоральна семантика 
затримки виконання дії); Et puis sans prévenir, il me 
prend la main (семантика одночасності дій).

До прислівників, семантичне співвідношення 
яких актуалізує частотність і протяжність дії, зара-
ховано адверби: déjà, de temps en temps, quelquefois, 
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encore, longtemps: Quelquefois j’ai vu le corps nu 
de quelques filles (семантика часової протяжності 
й повторюваності дії); Cette idiote, elle a déjà les 
larmes aux yeux (семантика результативності, мар-
кування початку протяжності дії); De temps en 
temps, elle me faisait des petits signes pour que je me 

sente moins seule (семантика інтервальної повто-
рюваності дії); Le soleil se lève dans les champs, le 
ciel est rose et quelques étoiles s’attardent encore un 
peu; Allez… je lui disais, fais-moi encore un enfant 
(семантика часової протяжності й регулярної 
повторюваності дії); Elle pleurera longtemps dans 
sa voiture mais il y a une chose dont elle est sûre 
c’est qu’elle ne gâchera pas le mariage; Ma femme et 
mes gosses sont au lit depuis longtemps (семантика 
часової тривалої протяжності дії).

Висновки. Таким чином, французькі прислів-
ники темпоральної семантики позиціонуються 
як продуктивні в досліджуваному матеріалі. Їхнє 
семантико-функційне значення, по-перше, охо-
плює часові межі теперішнього, минулого й май-
бутнього, а по-друге, відтворює розвиток дії через 
її протяжність, повторюваність і динамічність. 
Темпоральні адверби зараховано до семантичних 
посилювачів емоційного, фізіологічного стану, 
відбиття активності й діяльності людини, манер її 
поведінки, руху, переміщення та іншого. Перспек-
тиви дослідження вбачаємо в продовженні роботи 
щодо реалізації таксисних відношень на матеріалі 
прислівників темпоральної семантики в сучасній 
французькій мові.
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