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МОВНІ ОДИНИЦІ ТА КАТЕГОРІЇ
У ТИПОЛОГІЧНОМУ Й ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ
DOI 10.31558/2075-2970.2019.37.1
УДК 811.133.1’373.2
© К. Г. Лискова, А. В. Савицька, А. А. Гребенюк
(Вінниця)
РОЗВИТОК ЗНАЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ЛСГ ДІЄСЛІВ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕМІЩЕННЯ СУХОДОЛОМ
(на матеріалі англійської мови)
Наукова розвідка присвячена особливостям розвитку семантики одиниць ЛСГ дієслів на
позначення процесу переміщення суходолом на матеріалі англійської мови. Обрані дієслова
важливі для фіксації й окреслення людського буття; вони мають певну своєрідність у межах
кожної окремої лінгвокультури. Актуальність статті зумовлена підвищеним інтересом до розвитку структури ЛЗ дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’ як складників відповідної ЛСГ.
Об’єкт дослідження – дієслова зі значенням ‘переміщення суходолом’ в англійській мові
як мікросистема. Предмет – структура ЛЗ дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’ як
сукупність компонентів відповідної ЛСГ з урахуванням системних змін, що відбуваються в
цій структурі. Мета статті полягає в спробі виявлення специфіки розвитку ЛЗ досліджуваних
дієслів. Під час опису актуалізуємо компонентний аналіз, структурно-семантичний та описовий. Матеріалом дослідження слугують 107 дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’,
виокремлених шляхом суцільної вибірки зі словника англійської мови «Macmillan English
Dictionary for Advanced Learners» (2006).
Ключові слова: дієслова зі значенням ‘переміщення суходолом’, лексико-семантична
група, лексичне значення, семантична структура, семантичні процеси.
Kateryna Lyskova, Anastasiia Savytska, Anzhelika Grebenyuk DEVELOPMENT OF
MEANINGS IN VERBS BELONGING TO THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF OVERLAND MOVEMENT IN ENGLISH
Abstract. The article dwells upon the peculiarities of the semantic development within the
lexical-semantic group of overland movement verbs in English. The fundamental category of human
existence is space. The leading role in the expression of static or dynamic localisation of spatial relations belongs to the verbal vocabulary. Most of the researches devoted to this issue concentrate on
the lexical-semantic aspect and are carried out on the material of one language only. The relevance of
the article is stipulated by the increased interest in the verbal lexical meanings development within
the ‘overland movement’ group as components of the thematic group since these verbs are important
for understanding fundamental aspects of the human life. They are marked by specific features within
every linguaculture under consideration.
Verbs with the meaning ‘overland movement’ as a microsystem in English are selected as the
object of the current study. The subject of the research involves the structure of lexical meanings of
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Лискова К. Г., Савицька А. В., Гребенюк А. А.
Розвиток значення одиниць ЛСГ дієслів
на позначення процесу переміщення суходолом (на матеріалі англійської мови)
the verbs which belong to the group of ‘overland movement’ as a set of components within the corresponding lexical-semantic group including changes in their semantic structures. The aim of the research is to identify peculiarities of development in the lexical meaning of these verbs. The methodology of the research embraces the componential, structural-semantic analysis as well as the descriptive method. The study is based on the empiric corpus (107 verbs with the meaning ‘overland movement’) obtained by the continuous sampling from the dictionary «Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners» (2006). The analysis will be further continued and the conclusions of the present research have preliminary character.
Key words: verb, ‘overland movement’, lexical-semantic group, lexical meaning, semantic
structure, semantic shifts.
1. Вступні зауваження
Фундаментальною категорією людського буття є простір – одна з основних форм існування вічної матерії. Рух визначається філософією як найважливіший її атрибут (Чокубаева,
2007, с. 7). Реальний фізичний простір не співвідноситься безпосередньо з жодною мовною
категорією, але в той же час так чи так пов’язаний з ними (Греймас, 2004, с. 98). Категорія
простору своєрідно вербалізується в мові та граматикалізується за допомогою системи граматичних категорій, зокрема й дієслівних. Дієслова зі значенням ‘переміщення суходолом’, розглядаємо як складники лексико-семантичної групи (далі ЛСГ) «Дієслова переміщення» за семантичною ознакою «середовище руху» (Гак, 1977; Іваницька, 2010; Ярема, 2008). Рух, або
переміщення – основні ознаки дієслова у всіх мовах світу. «Концепт шляху як цілеспрямований рух відіграє важливу роль не тільки щодо життя людини, але й щодо її ментальних дій і
рухів, оскільки вони цілеспрямовані» (Арутюнова, 1999, с. 12). У довкіллі предмети розпізнаються не лише за їхніми властивості або ознаками, але й за їхніми діями або відповідними
процесами, що їх стосуються. Кожен із класів об’єктів, як відомо, має власні одиниці виміру
та специфіку функціювання. Дієслово пов’язане насамперед з формами екзистенції матерії,
руху в часі та просторі, формує на основі своєї поняттєвої ознаки значення, що відрізняються
від предметних. Називаючи дії та стани, дієслово характеризується значенням, що відображає
характер дії, особливості перебігу певного процесу, спосіб його реалізації, його джерело та
кінцевий результат (Кубрякова, 1978, с. 101).
Дієслово вирізняється винятковою складністю своєї семантики, різноманітністю граматичних форм та категорій, багатством парадигматичних та синтагматичних зв’язків (Виноградов, 1972, c. 422). «Численність і різноманітність дієслівних значень відповідає тому місцю,
яке мова посідає в наївній картині світу людини: це найскладніша з підсистем, що має найрізноманітніші зв’язки з іншими підсистемами (завжди і насамперед – зв’язки з інтелектом,
бажаннями, фізичними діями), що знаходиться на вершині ієрархії підсистем, складників
(в «наївній картині») світогляду людини» (Апресян, 1995, c. 45–49).
Семантика дієслів, а звідси й коло його найменувань важко описати. З одного боку, сфера референції дієслів надзвичайно широка й тому недостатньо визначена. З другого боку, предметність референтної сфери дієслова та констатація відношень між предметами потребують
аналізу такої складної та багатогранної категорії, як відношення. Вираження дієсловами відношень між предметами повертає нас до предметного світу. Дієслова ми усвідомлюємо, абсолютно не абстрагуючись від предметів, а, навпаки, власне щодо тих предметів, з якими можуть відбуватися певні дії (Кубрякова, 1978, c. 102).
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Вивчення структури лексичного значення було й залишається в центрі уваги вітчизняних
та зарубіжних мовознавців. В основі лексичного значення (далі ЛЗ) – необхідність відображення того загального, постійного і стійкого, що приховано в розмаїтті явищ (процесів, подій)
і що зводиться до узагальнення та абстракції. Найбільш істотним для розуміння семантичної
структури слова є явище лексико-семантичного варіювання (див. про це: Ахманова, 1957; Соболева, 1980; Стернин, 1979; Филин, 1982).
Лексико-семантичні групи, як відомо, об’єднують слова однакової предметної спрямованості, і цим вони зближуються з тематичними, термінологічними та синонімічними групами
слів. Такі групи об’єднують слова однієї частини мови, у яких, окрім спільних граматичних
сем, є ще хоча б одна спільна сема – категорійно-лексична (архісема), тобто одиниці в ЛСГ не
тільки належать до однієї частини мови, але в їхньому значенні ще повинен бути спільний
компонент (див.: Виноградов, 1972, с. 178). Слово, звісно, слід аналізувати як лексему у всіх її
формах та ЛЗ (лексико-семантичних варіантах). Об’єднання слів як одиниць словникового
складу відбувається завдяки основній ознаці слова – наявності ЛЗ. У цьому разі лінгвістичний
аналіз проектується не тільки на семантичні зв’язки слів, як синонімічних чи антонімічних
рядів, а й на лексико-граматичні зв’язки, у формі яких реалізуються окремі значення. Внутрішньогрупові семантичні відмінності слів, як відомо, виражаються різними видами словесних
зв’язків: формами одного й того ж слова, різноманітними словосполученнями в межах синтагми та постійними протиставленнями в системі лексики загалом (синонімічні, антонімічні
ряди слів) (див.: Розина, 2005, с. 137).
Об’єкт цієї наукової розвідки – дієслова зі значенням ‘переміщення суходолом’ як мікросистема. Предмет – структура ЛЗ дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’ як сукупність
компонентів ЛСГ ‘переміщення’ з урахуванням системних змін, що відбуваються в цій структурі. Мета дослідження полягає в спробі виявлення особливостей розвитку ЛЗ дієслів досліджуваної мікросистеми. Матеріалом слугують 107 дієслів з указаним значенням, виокремлених шляхом суцільної вибірки зі словника англійської мови «Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners» (2006).
2. Виклад матеріалу
Особливості розвитку ЛЗ дієслів зі значенням ‘переміщення’ в англійській мові.
ЛСГ дієслів руху вважається однією з найбільш вивчених груп. Інтерес до неї викликаний
широкими словотворчими можливостями, неоднорідністю групи, що дає змогу розділити дієслова на підгрупи, потенціями сполучуваності дієслів із живими й неживими суб’єктами.
Детальний опис дієслів руху знаходимо у В. Г. Гака. Цей дослідник пропонує широке й
вузьке розуміння категорії руху, визначає особливості відповідних семантичних одиниць, що
входять у зазначену мікросистему. У широкому розумінні – це одиниці, що позначають абстрактні поняття; у вузькому – одиниці зі значенням ‘пересування’, ‘зміна’, ‘місцезнаходження
об’єкта’. У цьому разі можна застосувати такий критерій, як заміна семантики конкретних дієслів родовим терміном, що символізує семантику відповідного класу в найбільш загальній
формі (Гак, 1977).
Велику увагу вивченню групи дієслів зі значенням ‘переміщення’ приділив Ч. Філлмор,
розробивши фреймову теорію й зауваживши, що наявність загального семантичного змісту не
гарантує входження відповідної одиниці в єдиний фрейм інтерпретації. Лінгвіст наводить
9

Лискова К. Г., Савицька А. В., Гребенюк А. А.
Розвиток значення одиниць ЛСГ дієслів
на позначення процесу переміщення суходолом (на матеріалі англійської мови)
приклади семантично близьких дієслів зі значенням ‘переміщення’: англ. to hop ‘скакати,
стрибати на одній нозі’, англ. to leap ‘перестрибувати’, англ. to skip ‘скакати, стрибати’, кожен
з яких має власну схему переміщення за допомогою ніг і відповідає окремим фреймам
(Филлмор, 1988, с. 52–75). Напрацювання Ч. Філлмора ґрунтуються на семантичних вимірах,
базовим параметром яких є категорія «спосіб руху».
Л. Талмі йде далі, стверджуючи, що лексикалізація абстрактної події руху здійснюється
за допомогою не одного, а відразу кількох параметрів. Так, подія руху складається з таких
компонентів, як шлях, рух, спосіб і причина. На думку Л. Талмі, ці параметри характеризують
будь-яку ситуацію руху (переміщення), але по-різному вербалізується ступінь її вияву (лексично й морфологічно) в конкретних дієслівних лексемах різних мов (Talmy, 1985, с. 61). Основні
ознаки, що вказують на належність категорії руху до смислової структури дієслів, пов’язані зі
значенням активності, що й мотивує наявність актантів руху – суб’єкта, що здійснює рух, і
об’єкта, на який рух спрямовано.
У групі аналізованих дієслів виокремлюємо архісему – ‘переміщення суходолом’, що
втілюється в семантиці таких англійських лексем: to run ‘бігти’, to go ‘іти, ходити’, to come
‘приходити’.
Зміни в значеннях одиниць розглядуваної мікросистеми відбуваються своєрідно в кожній мові на всіх етапах її еволюції. Найпродуктивнішими способами семантичного розвитку
вважається звуження й розширення ЛЗ, можливості їхнього переосмислення, метафоризації,
перенесення значення за суміжністю. Як правило, основні семантичні зрушення співвідносяться
з певними періодами мовного розвитку. Семантичний простір дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’ в англійській мові характеризується багатством значень.
Продуктивним методом семантичного виміру дієслів переміщення є фіксація різноманітних способів переміщення, що об’єднані у відповідні семантичні групи. Усі семантичні групи
утворюють синонімічні ряди, що, зрозуміло, включають групи слів однієї і тієї ж частини мови. Кожна група має однакові типи семантичного опису й утворює ядро, що формується за
допомогою значень лексем, які повністю збігаються за своїм семантичним описом (синоніми),
та периферію, що базується на лексичних одиницях, які лише частково збігаються за їхніми
семантичними ознаками.
Доказом наявності сигніфікативної функції переміщення є участь відповідної групи дієслів в конструкціях із дієприкметниками. Наприклад, у словосполученнях англ. to go walking,
англ. to come hurrying характер переміщення, його спосіб, тривалість у часі та мета виражаються супутними складниками, а семантика англ. to go й англ. to come виражає виключно семантику ‘віддалення від місця, у якому знаходиться мовець’.
2.1. При відборі окремих груп дієслів переміщення обов’язковою умовою була фіксація
потрібного значення для тієї чи іншої лексичної одиниці, що використовується самостійно.
Уважаємо, що можна виділити такі розряди дієслів переміщення суходолом: а) група дієслів
переміщення в просторі, б) група дієслів віддалення, в) група дієслів переміщення в горизонтальній площині, г) група дієслів переміщення у вертикальній площині, ґ) група дієслів поневіряння, д) група дієслів інтенсивного переміщення, е) група дієслів повільного переміщення;
є) група дієслів спільного переміщення; ж) група дієслів на позначення переміщення тіла.
2.1.1. Найбільш частотними дієсловами в групі переміщення в просторі є move ‘факт
зміни положення’, go ‘спрямований рух від мовця’ та come ‘спрямований рух до мовця’. Ця
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група дієслів передає ідею переміщення в просторі в загальному вигляді. У семній структурі
цієї групи не міститься ідеї про спосіб переміщення, пріоритет віддається передачі інформації
про напрямок руху, що має узагальнений характер (Соколова, 1967, с. 5). Дієслова цієї групи й
багато інших дієслів, що становлять мікросистему дієслів переміщення в англійській мові, є
дієсловами широкої семантики. Вони мають нечітко обмежене «силове поле» і в інтенсіоналі
містять указівки на характер поєднуваних із ними об’єктів. «Для дієслів із широким смисловим обсягом характерно узагальнене нерозчленоване поняття про дію (процес, подію), що зазвичай конкретизується за допомогою семантичних розповсюджувачів» (Піддубний 2005,
с. 26). Для англійської мови загалом характерне використання одного й того самого дієслова
широкого значення, а в українській мові залежно від контексту вживається нове дієслово.
Найдавнішим неперехідним значенням дієслова англ. to move є ‘змінити місце, переміститися, змінити положення’ (SOEDHP). Перехідне значення ‘викликати зміну місця чи положення; зсув; відхилення; приведення в рух’ починає використовуватися з кінця XIV ст. Емоційні, образні та нематеріальні почуття здебільшого вербалізуються в середньоанглійській
мові: найдавніше ‘збуджувати до дії; впливати; спонукати; підбурювати; збуджувати; пробуджувати почуття, розумові здібності чи емоції’ (кінець ХІІІ ст.); ‘впливати на когось емоційно’ (до початку XIV ст.). Для цього періоду також характерне значення ‘впливати на когось,
направляти, підказувати або спонукати до певної дії’. Значення ‘пропонувати, подавати пропозицію на розгляд дорадчої асамблеї’ знаходить вияв на початку XV ст. (SOEDHP).
Дієслово англ. to come позначає ‘спрямований рух до мовця для репрезентації процесу
переміщення, тобто прибувати (прибути) в будь-яке місце, досягати (досягти) кого-небудь,
чого-небудь, ступаючи ногами, рухаючись кроком у певному напрямку, слідувати кудись’ або
‘з’явитися де-небудь з будь-якою метою, повернутися, досягти місця призначення, бути доставленим’ (MEDAL). У поєднанні з деякими абстрактними іменниками вживається в значенні:
‘дійти до стану, положення, вираженого іменником’ (MEDAL). Ця лексична одиниця має сему
‘спрямоване переміщення в просторі’: тут переважає більш конкретне значення спрямованості.
Початкове значення дієслова to come визначалося як ‘приходити, прибувати; приїжджати, підходити’ (SOEDHP). З початку ХІІ ст. семантика розширилася – додалася сема ‘статися’,
а заклик чи звернення до людини з’являється вже в середині XIV ст. Часто вживається з різними прийменниками: англ. to come down ‘захворіти’ (1895), англ. to come in ‘розпочати розмову’ (1958).
Функційна значущість дієслова англ. to go характеризує його як «найчастотніше» дієслово переміщення, що позначає спрямований рух від мовця: ‘рухатися у просторі в заданому
напрямку, їхати, пливти, летіти за маршрутом (про засоби пересування й людей, що користуються ними), пересуватися, ступаючи ногами, роблячи кроки (про людину і тварину), переміщатися, бути в дорозі як посланець, відправлений; направлятися, відправлятися когось кудись
або з будь-якою метою; слідувати, рухатися, розвиватися в будь-якому напрямку, наближатися’
(MEDAL). З обставинними словами, що вказують на характер руху, це слово може вживатися
у значенні ‘бігти, мчати’. На думку дослідників, англ. to go ‘іти’ в узагальнених уживаннях
фактично потрапляє в групу дієслів прибуття. Кінцева точка стає при цьому обов’язковою через певні індивідуальні властивості значення цієї лексеми (Майсак, Рахілина, 1999, с. 53–54).
Дієслово англ. to go в різних його формах репрезентовано на близько 45 стовпцях у
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вати’ походить з ХІІІ ст.; ‘з’являтися’ – з посиланням на одяг або зовнішній викляд – з кінця
XIV ст.; ‘бути проданим’ – з початку XV ст. (SOEDHP). Дієслово англ. to go back on ‘довести
невірність’ входить в ужиток у 1859 році. У переносному значенні англ. to go under ‘зазнати
невдачі’ використовується з 1849 року.
Дієслово англ. to move передає саму ідею переміщення, факт ознаки ‘напряму’ переміщення в найзагальнішому плані. Це значення може характеризувати дію: ‘переміщатися у
просторі в різних напрямках суходолом, водою (про засоби пересування) або за допомогою
будь-яких засобів пересування (про людину), кататися, колесити, роз’їжджати, здійснювати
рух, іти вперед, розвиватися в будь-якому напрямку, рушати з місця, іти, відправлятися кудинебудь, робити рух, ворушитися, мати здатність руху’ (SOEDHP). Слід пам’ятати, що значення дієслова не містить указівок на те, за допомогою чого здійснюється переміщення, але припускає природний спосіб переміщення – суходолом чи повітрям, як і дієслова, що вживаються
переважно не лише в англійській, але і в інших індоєвропейських мовах.
2.1.2. Група дієслів віддалення представлена центральним дієсловом англ. to exit ‘іти,
рухаючись, переміщаючись, віддаляючись на якусь відстань; піти, виїхати звідки-небудь’.
Схожими за значенням є англ. to retire ‘віддалятися, іти, відступати, дати наказ про відступ’
(MEDAL), що має у своєму значенні семи ‘бажання податися куди-небудь; піти; відсторонитися від будь-яких справ, занять, участі в чомусь; піти у відставку або вийти на пенсію’; англ.
to retreat ‘іти, відступати’ має уточнення – ‘відійти, ступивши назад, відсунутися, розміститися на більш далекій відстані від чого-небудь, відійти назад під натиском ворога; відмовитися
від своїх намірів планів, зустрівшись з якими-небудь перешкодами, небезпекою і под.’. Дієслово англ. to withdraw ‘іти, віддалятися, ретируватися’ позначає ‘переміщення на більш далеку відстань: ‘віддалити, прибрати, винести, вивести щось зайве, непотрібне, що заважає, усунути будь-яким способом (зняти, зрізати, вирвати), усунути будь-що оперативним способом,
вирізати, позбавити, звільнити від чого-небудь, змусити піти, виїхати звідки-небудь, покинути
яке-небудь місце’ (MEDAL).
Функційне вираження дієслова англ. to leave вказує на якісну характеристику процесу
переміщення зі значенням ‘залишати, покидати, їхати, переїжджати’, репрезентує ‘необхідність перестати перебувати з будь-ким, піти від кого-небудь, припинити спільне життя з кимнебудь, спілкування, близькі стосунки; піти звідки-небудь, перестати жити, перебувати денебудь, перестати займатися чим-небудь’. Значення ‘іти геть, від’їжджати, відходити; залишати позаду’ (ХІІ ст.) мотивовано первинним значенням ‘залишити позаду’ (англ. to leave the
earth ‘померти’; англ. to leave the field ‘відступити’). Розмовне використання смислів ‘нехай,
дозволь’ можна прослідкувати до 1840 року. Дієслівна лексема англ. to leave out ‘опускати’
використовується з кінця XV ст.; англ. to leave (something) alone ‘залишити (щось) у спокої’ –
із середини XV ст.; англ. to leave off ‘перестати, відмовитися’ – з початку XV ст., ‘зупинити,
покласти край’ – з середини XVІ ст. (SOEDHP).
Дієслівна лексема англ. to recede ‘відступати, віддалятися, ретируватися; відхилятися назад; спадати, іти на спад’ (MEDAL) указує на бажання піти, відхилитися назад від призначеного курсу, уникати переслідування.
2.1.3. Семантичне ядро групи дієслів переміщення у горизонтальній площині включає в себе значення пішого переміщення суб’єкта в просторі без утрати в будь-який момент
контакту з поверхнею, тобто переміщення суходолом за домомогою ніг. Дієслово англ. to foot
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‘іти пішки, переміщатися ногами в будь-якому ритмі (марширувати), іти за ким-небудь по слідах, шукати кого-небудь, переслідувати’ позначає дію, що здійснюється пішки, пов’язане з пересуванням на власних ногах (про спосіб пересування людини). На відміну від інших лексем цієї
групи зазначене дієслово може мати значення, що вказує на спрямований рух. Ще з початку
XV ст. воно мало значення ‘танцювати’ або ‘рухатись, подорожувати пішки’ (SOEDHP).
Дієслово англ. to pad ‘брести, іти пішки; іти по сліду (будь-якого тваринного)’ (MEDAL)
тяжіє до моделювання семантики ‘іти повільно або із зусиллям, ледь пересуваючи ноги, плентатися’.
Дієслівна лексема англ. to pedestrianize ‘переходити дорогу’ містить у своєму значенні
семи ‘переміщення суходолом за допомогою ніг, ідучи, переміститися, переправитися через
що-небудь на інший бік чогось, пройти певну відстань, простір, переміститися з одного місця
в інше’ (MEDAL); вона виступає синонімом до дієслова англ. to foot.
Дієслово англ. to step ‘крокувати, ступати, робити крок ногою; іти, ходити, вирушати в
дорогу, робити кроки, просуватися в танці’ орієнтоване на вживання в значенні – ‘зробити
крок назад, убік або вперед, відійти, відсунутися, ступати, роблячи кроки при ходьбі, іти (розміреним кроком, енергійно), просуватися переступати, роблячи крок, пересуватися за крокуючою ходою (про машини, механізми)’ (MEDAL). Перехідне значення ‘крокувати’ засвідчено
у 1530-х роках, фразове дієслово англ. to step out репрезентує й значення ‘залишати на короткий час’ (SOEDHP).
Дієслівна лексема англ. to tread має значення ‘ступати, крокувати, іти’, указує на тяжіння до дії – ‘пересуватися, роблячи кроки; іти, зробити крок; стати, зробивши крок; увійти кудинебудь’ (MEDAL).
Найбільш узагальнене значення має синонімічне дієслово англ. to walk, що вказує лише
на просторовий спосіб переміщення без будь-яких додаткових ознак. Семантика слова чітко
вказує на зовнішню манеру переміщення та є найбільш узагальненим позначенням прогулянки, що має за мету відпочинок або моціон. У ХІІІ ст. це дієслово використовували в розмовах
про змій або про час, а вже в XV ст. – про колісні візки. Значення ‘іти геть’ зафіксовано в середині XV ст. Значення ‘супроводжувати (когось) на прогулянці’ походить з 1620-х років.
Семантика ‘переміщати (важкий предмет) шляхом повороту та штовхання його так, що зазначене передбачає ходьбу’ – кінець ХІХ ст. (SOEDHP).
2.1.4. До групи дієслів переміщення у вертикальній площині входять такі: англ. to
clamber ‘дертися, підійматися’, англ. to climb ‘підніматися, влазити’ та англ. to swarm ‘лізти,
дертися’.
Дієслово англ. to clamber має значення ‘дертися, чіплятися, підійматися; пробиратися,
протискуватися, пробиратися з зусиллям’, означає бажання лізти вгору, чіпляючись ногами й
руками, хапаючись за що-небудь, підніматися, підійматися з великим зусиллям.
Дієслово англ. to climb досить близьке за значенням до попереднього – ‘підніматися,
влазити, сходити, дертися, підніматися, лазити (за допомогою ніг)’ – передбачає можливість
піднятися вгору, увійти, залізти на що-небудь, долаючи труднощі; є синонімом до дієслова
англ. to clamber. Семантика дієслова англ. to climb ‘підніматися так, ніби чіпляючись’ походить із середини XІV ст. Фігуративне значення ‘підніматися повільно із зусиллям’ – із середини XІІІ ст. (SOEDHP).
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Дієслово англ. to swarm, що має значенням ‘лізти, дертися’, позначає конкретну дію –
‘хапаючись руками або чіпляючись ногами, підійматися вгору або опускатися вниз, із зусиллям підніматися, сходити вгору’.
2.1.5. Група дієслів поневіряння позначає подорож чи мандрівку суб’єкта в необмеженому просторі. Значення дієслова англ. to wander указує на періодичну дію, що проектується
на різні напрямки або відбувається в різний час; переносне значення – ‘ковзати, не зупиняючись на чому-небудь, не отримуючи певного й чіткого прояву, виразу (про думки)’ (MEDAL).
Синонімічні дієслова: англ. to saunter ‘гуляти, прогулюватися, походжати’, англ. to stroll ‘прогулюватися, гуляти, ходити’, що позначає далеку мандрівку.
Зазначимо, що всі інші дієслова цієї групи мають диференційні ознаки, які відсувають їх
до периферійної зони. Дієслово англ. to cruise має значення ‘просто прогулюватися, блукати
без мети, для задоволення; ходити (про дитину), тримаючись за що-небудь; курсувати; промчати енергійно, минути’ (MEDAL), репрезентує узагальнену семантику – ‘гуляти, не поспішаючи’, розмовне значення – ‘пройтися куди-небудь, супроводжуючи кого-небудь’.
Дієслово англ. to nomadize ‘кочувати, мандрувати’ репрезентує значення ‘мандрувати з
певною метою, переходити, переїжджати з місця на місце зі своїм житлом і майном; вести кочовий спосіб життя, пересуватися стадами або зграями з місця на місце’ (MEDAL).
У дієслові англ. to ramble ‘бродити, блукати без мети для задоволення’ виокремлюємо
сему ‘бажання ходити без певної мети й напрямку; бродити, поневірятися, блукати в пошуках
дороги; міняти напрям; переходити від одного до іншого, не зосереджуючись на чомусь (про
погляд, думки)’. Лексема англ. to roam ‘бродити, мандрувати, поневірятися, подорожувати в
необмеженому просторі’ характеризує дію – ‘переходити, переїжджати з одного місця на інше, проводити життя в мандрах, не мати постійного місця проживання, роботи або свого будинку, сім’ї, тривалий час ходити, бродити де-небудь’ (MEDAL).
Семантика дієслова англ. to peregrinate ‘подорожувати, мандрувати’ включає дію, що
містить сему ‘довго їхати, довго іти, ходити, постійно переходити, переїжджати з одного місця в інше, кочувати’; застаріле значення – ‘іти, ходити пішки на прощу, бути мандрівником’.
Лексема англ. to pilgrimage має значенням ‘паломничати’ й передбачає актуалізацію смислу
‘ходіння, мандрівка по святих місцях, подорож, ходіння куди-небудь численних відвідувачів з
метою віддати данину, повагу кому-небудь, чого-небудь’ (MEDAL).
Значення дієслова англ. to travel визначається як ‘подорожувати, рухатися, пересуватися,
переміщатися; поширюватися’, позначає добровільну подорож, поїздку або пересування пішки куди-небудь далеко за межі постійного місця проживання з наукової, загальноосвітньої,
спортивної та іншими цілями, наприклад, їздити як комівояжер, ходити, бродити. Дієслово
англ. to travel у кінці XІV ст. отримало значення ‘подорожувати’, ‘здійснити мандрівку’, але
спочатку позначало ‘трудитися’ (від фр. travail). Семантичний розвиток відбувався, можливо,
через актуалізацію значення ‘вирушити у складну подорож’, але виявляється й значення ‘труднощі будь-якої подорожі в Середньовіччі’; смисл ‘здійснив подорожі, досвідчений у подорожах’ зафіксовано в першій половині XV ст. (SOEDHP).
2.1.6. Група дієслів інтенсивного переміщення, виділена під час аналізу мовного матеріалу, використовується для референції ситуації швидкого, інтенсивного руху. Дієслівна лексема англ. to run ‘бігти, бігати; рятуючи своє життя, пробігати; швидко тікати, іти, бігти (рятуючись утечею, дезертирувати)’ (MEDAL) своїм значенням указує на ‘поспішний відхід,
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швидкий відступ, самовільний від’їзд, утечу, швидко перебираючи ногами; переміщатися в
будь-якому напрямку, швидко пересуватися, рятуватися втечею’. Найближчими за значенням
до попереднього дієслова є синонімічні англ. to sprint ‘бігти на коротку дистанцію’, що включають значення ‘спрінтувати, бігти щодуху’; англ. to speed ‘поспішати, іти швидко, поспішаючи’; у його семантиці відзначається можливість ‘зробити, виконати що-небудь якомога швидше, швидко іти, рухатися, намагатися потрапити куди-небудь’ (MEDAL). Значення ‘керувати’
вперше було зафіксовано у 1861 році; значення ‘шукати посаду на виборах’ – у 1826 році. Багато образних актуалізаторів походить від семи ‘конна їзда’ чи ‘полювання’ (наприклад, англ.
to run something into the ground ‘заїздити щось’, 1836). Дієслово англ. to run across у значенні
‘зустріти’ датоване 1855 р.; англ. to run away ‘тікати перед небезпекою’ – кінцем XІV ст.
(SOEDHP).
2.1.7. Група дієслів повільного переміщення представлена центральним дієсловом
англ. to footslog ‘іти, тягтися пішки’. До нього примикають синоніми англ. to trudge ‘іти стомлено, тягнутися’, що відображає дію: ‘тягнутися по землі, волочити ноги, іти, їхати повільно,
насилу, їхати куди-небудь (зазвичай далеко або без бажання, без потреби)’; англ. to slog ‘сильно ударяти; наполегливо працювати’ має додаткове значення – ‘насилу брести, ледве тягнутися’. Дієслово англ. to barge вражає значення ‘незграбно трястися верхи на коні; пересуватися
важко, незграбно; натрапляти (з розбігу) на (кого-небудь, що-небудь)’; воно характеризує дію:
‘розгойдуватися, підстрибувати, їхати, розгойдуючись, підстрибуючи тряскою дорогою (про
екіпаж)’. Синонімами уважають: англ. to stamp ‘штампувати’, що позначає дію ‘дріботати,
важко ступати’, та англ. to stomp ‘топати’, що містить сему ‘звук кроків’.
Семантично близькі між собою дієслова англ. to scuff ‘іти, волочачи ноги’ містить додаткові семи: ‘іти, ледве відриваючи, тягнучи ноги по землі’; та англ. to scuffle ‘битися, ходити,
човгаючи ногами, тягнучи ноги’ репрезентує вказівку на ознаку дії: ‘бігти, волочити ноги’.
Синонімом до цього дієслова є англ. to shuffle ‘волочити ноги, човгати’, що позначає ‘ковзання ногами (по підлозі)’.
Дієслівна лексема англ. to stump має значення ‘кульгати, важко ступати’ та позначає таку
дію: ‘іти кульгаючи, припадаючи на ногу’. У семантичній структурі значення цієї лексеми відсутні диференційні, додаткові ознаки.
2.1.8. Група дієслів спільного переміщення представлена центральним дієсловом англ.
to march ‘марширувати’, яке позначає дію ‘рухатися похідним порядком; іти строєм; рухатися
колоною; іти, крокувати (демонстративно, ображено, нервово, рішуче і т. п.), проходити, долати відстань’. До нього примикає синонім англ. to defile ‘дефілювати’, що містить указівку на
урочисту ходу (на парадах, демонстраціях): ‘проходити вузькою колоною (про війська), іти
один за одним, перетинати (місцевість) маленькими групами’. Дієслова англ. to marche у значенні ‘ходити розміреними кроками або звичайним кроком окремо або у групі’ почало використовуватися на початку XV ст. і походить від давньофранцузького marcher ‘крокувати, ходити’ (спочатку було ‘топтати, ступати ногами’). Перехідне значення ‘змусити рухатися у військовому порядку’ походить з 1590-х років (SOEDHP).
Сполучною ланкою репрезентованої синонімічної групи є дієслово англ. to file, що має
значення ‘іти один за одним; пересуватися колоною’ і вказує на пересування по прямій. Дієслово англ. to parade визначається як ‘будуватися, проходити маршем, парадом, ладом, марширувати, крокувати, гуляти, розгулювати’. У значенні міститься ідея ‘пересування військ похідним порядком з одного району в інший, спосіб ритмічної, мірної ходьби в строю’ (MEDAL).
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2.1.9. Група дієслів на позначення переміщення тіла представлена центральним дієсловом англ. to creep ‘повзати, плазувати, ледве пересувати ноги, крастися, підкрадатися, повільно рухатися’ позначає ‘пересування поповзом, тягнучи ноги або черево по землі’. До нього
близьке за значенням дієслово англ. to crawl ‘повзати, повзти’, що характеризує рух поповзом,
припавши тулубом до поверхні, перебираючи під нею руками й ногами.
Дієслово англ. to grovel ‘лежати ниць, повзати, плазувати, принижуватися’ позначає дію
‘пересуватися по поверхні всім тілом, пересуватися, припадаючи тулубом до будь-якої поверхні
й перебираючи по ній кінцівками (про людину, тварин), дуже повільно пересуватися, переміщатися в будь-якому напрямку’ (MEDAL). Подібна за семантикою й лексема англ. to worm
‘вповзати, проникати’, що вказує на ‘проникнення всередину чого-небудь’(MEDAL).
3. Висновки
Здійснений аналіз переконує, що основою творення нових значень слів є базова семантика, що трансформується настільки, наскільки це необхідно й достатньо для формування нового самостійного поняття. Підтверджуємо, що явище розвитку ЛЗ слів, поступ його структури
пояснюється насамперед тим, що мова – складна динамічна система, що постійно розвивається разом із суспільством і відображає всі зміни, що відбуваються в довкіллі, усіх сферах людської діяльності. Значущість мікросистеми дієслів зі значенням ‘переміщення суходолом’ як
однієї зі складників семантичної структури ЛСГ ‘переміщення’, словника англійської мови
загалом зумовлена фундаментальністю самого феномена руху, що є базовим категоріальним
параметром дієслівності в усіх мовах світу. Аналіз англійської дієслівної лексики в межах
відносного лінгвістичного часу дає право говорити про безперервність розвитку дієслів цієї
ЛСГ в синхронії і діахронії.
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СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ІМЕННИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДОБРА
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. Стаття присвячена зіставному дослідженню семантичної структури лексики
на позначення добра в сучасних українській та англійській мовах за допомогою методики формалізованого аналізу лексичної семантики. Укладено реєстр слів на позначення добра в двох
далекоспоріднених мовах на основі суцільного аналізу найавторитетніших тлумачних словників; змодельовано їхні лексико-семантичні групи; сконструйовано матриці співвідношень досліджуваних одиниць та їхніх значень; виявлено кількісні та якісні характеристики сем іменників на позначення добра в кожній із досліджуваних мов; зіставлено семний склад лексикосемантичних груп у сучасних українській та англійській мовах.
Комплексний семний аналіз лексичних одиниць на позначення добра в досліджуваних
мовах на основі матриць розкрив ієрархічний порядок та організацію сем у формулах тлумачень іменників. Семний склад слів ділиться на шість підмножин, які відображають широку палітру семантики досліджуваних іменників. За частотою їхнього вживання у формулах тлумачень лексем на позначення добра нами виділено поліфункційні, з середнім ступенем функціональності та монофункційні семи.
Ключові слова: формалізований аналіз лексичної семантики, лексико-семантична група,
матриця, семний склад, кількісні та якісні характеристики.
Halyna Onyshchak SEMANTIC STRUCTURE OF THE NOUNS DENOTING GOOD
IN UKRAINIAN AND ENGLISH
Abstract. The article deals with the comparative study of the semantic structure of the lexis denoting good in modern Ukrainian and English with the help of lexical semantics formalized analysis.
It allowed to arrange the register of the words denoting good in two distantly related languages on
the basis of the thorough analysis of the most authoritative explanatory dictionaries; model their lexicosemantic groups; construct the matrices presenting correlations between the words and their meanings;
disclose quantitative and qualitative characteristics of the semantic structure of the nouns denoting
good; compare the seme stocks of the lexico-semantic groups in modern Ukrainian and English.
A complex semantic analysis of the lexical units denoting good in the languages under research
on the basis of matrix method revealed the hierarchical order and organization of semes in their lexical meanings. The seme stock is devided into six subsets which represent a wide range of the nouns’
semantics.
According to the frequency of their occurrence in the meanings of the words denoting good the
semes may be polyfunctional, with middle degree of functionality, and monofunctional ones.
Key words: formalized analysis of lexical semantics. lexico-semantic group, matrix, seme
stock, qualitative and quantitative characteristics.
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1. Вступ
Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується прагненням встановити
поняттєву сторону слова та розкрити характер процесу відображення пізнавального змісту в
лексичній одиниці (М. П. Кочерган, Г. А. Уфімцева, J. Allwood, W. Croft, D. A. Cruse, D. Geeraerts,
C. Goddard, R. Jakendoff, A. Wierzbicka та ін.). Міжмовне зіставлення лексичних одиниць спрямоване на встановлення особливостей мовної інтерпретації знань та уявлень людини про навколишній світ, виявлення універсального та національно-специфічного у семантичних системах зіставлюваних мов (Н. О. Герцовська, І. О. Голубовська, А. А. Лучик, В. М. Манакін,
Т. С. Толчеєва, М. П. Фабіан та ін.). Дослідження особливостей мовних картин світу здійснюється на основі лексики, позаяк «саме в лексиці приховані фундаментальні риси мовної структури, які зумовлюють наявність багатьох специфічних ознак на інших рівнях мови» (Кочерган, 2006, с. 88), а «опора на семантику сприятиме розкриттю максимально широкої сукупності системно зумовлених структурних характеристик мови, що в свою чергу дасть змогу пролити світло на проблему взаємовідношення мови і мислення» (Кочерган, 2006, с. 88).
Така спрямованість сучасної лінгвістики зумовила необхідність розробки нових методик, пов’язаних з проблемою моделювання дійсності мовними засобами, із залученням методів інших наук, зокрема й математики. Низка прикладних наукових розвідок вітчизняних та
зарубіжних лінгвістів стосуються здебільшого сфери семантики (Н. В. Іваненко, М. М. Пещак,
Т. В. Сорока, М. П. Фабіан, M. Danesi, E. Lelakova). Незважаючи на значний доробок як вітчизняних, так і закордонних вчених у дослідженні аксіологічних понять, досі не проводився комплексний аналіз семантичних відношень іменників на позначення добра української й англійської мов за допомогою методики формалізованого аналізу лексичної семантики, не здійснювався зіставний аналіз семантичних структур досліджуваної лексики та не визначалися суттєві
якісні та кількісні характеристики її семного складу.
Метою статті є встановлення особливостей семантичної структури іменників на позначення добра в українській та англійській мовах.
Указана мета передбачає виконання наступних завдань: 1) визначити семантичну структуру слів на позначення добра в досліджуваних мовах; 2) розкрити кількісні і якісні особливості семного масиву лексичних значень досліджуваних одиниць; 3) здійснити зіставний аналіз
семного складу лексичних одиниць на позначення добра в українській та англійській мовах.
Матеріалом дослідження слугували 628 іменників на позначення добра (411 в англійській
мові та 217 – в українській), у формулах тлумачення яких було виділено 1 428 сем (1 147 в англійській та 281 – в українській мові), відібрані внаслідок суцільного аналізу найавторитетніших
тлумачних словників української (Словник української мови: в 11-ти т. (за ред. І. К. Білодіда,
1970–1980)) та англійської (Oxford English Dictionary: in 12 vol. (chief ed. J. Murray, 1963)) мов.
2. Виклад матеріалу
Лексико-семантичний аналіз іменників на позначення добра в сучасних українській та
англійській мовах здійснюємо за допомогою компонентного аналізу, виділяючи семи в лексичних значеннях досліджуваних слів, які в сучасній лінгвістичній науці трактуються чисельними термінами: семантичний маркер (Дж. Катц, Дж. Фодор), фігура плану змісту (Л. Єльмслєв),
диференційна ознака (І. Арнольд, М. Трубецький), семантичний множник (Ю. Д. Апресян,
Л. М. Васильєв, О. К. Жолковський, Ю. М. Караулов), диференційний елемент (Ф. де Соссюр),
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сема (А. Греймас, В. М. Русанівський, С. Я. Єрмоленко, В. Г. Гак), семантична ознака (Г. А. Уфімцева, Ф. Лаусбері), алосема (У. Гудинаф), семантичний примітив (А. Вежбицька), семантичний компонент (Дж. Лайонз), компонент значення (Н. Долгіх) та інші.
Структура і система української та англійської літературних мов найповніше представлені в тлумачних словниках. У нашому дослідженні семантичних відношень слів на позначення добра саме тлумачні словники виступають джерельною базою фактичного матеріалу, а тлумачення досліджуваних слів у словнику служать базою для опису їхніх значень, де кожне
окреме тлумачення представляє одне із значень досліджуваного слова. При цьому лексичне
значення слова визначається не лише як його безпосередня (або опосередкована) співвіднесеність із конкретним (або абстрактним) предметом, у значенні слова (тобто в його семантичній
структурі) відображені і «загальні предметно-логічні зв’язки, і відношення з лексичними значеннями інших слів цієї (або наближеної) лексичної парадигми, і межі лексичної сполучуваності, і характер лексико-граматичної віднесеності (саме тому в словниках указується частина
мови, до якої належить визначене слово, а також загальні формально-категоріальні значення)
та властиві слову емоційно-експресивні властивості» (Шхапацева, 2014, с. 126).
Для компонентного аналізу важливим є не тільки виділення сем, але й представлення їхньої структурної організації, що стало можливим завдяки застосуванню методики формалізованого аналізу, де побудована матриця являє собою фрагмент лексико-семантичних систем
української та англійської мов, в якій представлено різноступеневі співвідношення між словами та їхніми компонентами.
Матричний метод представлення семантичних відношень між іменниками на позначення
добра розглядаємо як метамову для опису досліджуваних об’єктів аналізу, а саму матрицю у вигляді таблиці, з одного боку – моделлю семантичних зв’язків та семантичної структури лексики –
з іншого. У ній фіксуються семантичні зв’язки між лексичними одиницями на позначення добра у
вигляді стовпчиків та рядків однакової довжини, де знаком (◊) представлено співвідношення слів
та їхніх значень (Фабіан, 1998, с. 19). Списки формальних ознак у матриці як по вертикалі, так і
по горизонталі впорядковано за спадною, що сприяє максимальній концентрації слів у одному з її
кутів і протиставленню цього кута протилежному по діагоналі як найменш заповненому.
Таблиця 1

◊

◊
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Щастя

◊

◊

Бажання, хотіння

Гроші, капітал,
паперові і металеві
знаки, золоті монети

Речі
◊
◊

Схвалення, дозвіл,
згода

◊
◊

◊
◊

Вигода, користь

Внутрішнє прагнення,
потяг

◊

◊
◊

Рішучість, сміливість

◊

Достаток, багатство,
добробут

◊
◊
◊
◊
◊

Задоволення,
вдоволення, насолода,
блаженство

Лексичний
склад
Скарб
Розкіш
Воля
Дух
Щастя

Те, що / чим / чого…

Семний
склад

У виразах,
словосполученнях
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в сучасній українській мові

◊

◊
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Таблиця 2

Overflow, superfluity

◊

◊

Taste, flavour

Affluence

Contemplation

◊

A miracle, marvel,
wonder

◊

◊

◊

◊

◊

Straightforwardness

◊

Knack, faculty

◊

Possessions, wealth

◊
◊

Satisfaction

◊
◊
◊

Delight, pleasure,
predilection

◊
◊
◊
◊
◊

That which …

Enjoyment
Acquiescence
Admiration
Abundance
Zest

Condition, state

Лексичний
склад

Action, deed, act, fact

Семний
склад

In phrases,
word combinations

Фрагмент матриці лексико-семантичної групи «Добро»
в сучасній англійській мові

◊
◊

◊

◊
◊

Місця іменників на позначення добра в матриці строго фіксовані: слова з найвищим і середнім ступенем полісемії розташовані в густо заповнених її частинах, а з низьким ступенем
та моносемічні – в рідко заповнених місцях. Разом із тим функціональне навантаження мають
як заповнені, так і незаповнені клітини, а також віддаль між співвідносними словами та напрям їхнього розміщення. Таким чином, місце та роль іменників на позначення добра в системі сучасних української та англійської мов визначається семантичним простором досліджуваної лексики, завдяки якому слова на позначення добра займають певне ієрархічне положення
в семантичній системі мови: найбільш заповнена ділянка охоплює слова з найвищим ступенем
полісемії, далі розташовуються іменники з середнім та низьким ступенем полісемії, а моносемічні лексичні одиниці представляють найменш заповнену його ділянку.
Міжмовне зіставлення іменників на позначення добра в досліджуваних мовах здійснюється шляхом зіставлення матриць, укладених внаслідок вивчення семантики добра в кожній
із мов за ступенем полісемії та характером їхнього семного складу. За матрицею, в якій повною мірою представлено ступінь багатозначності іменників на позначення добра, та характер
взаємозв’язків між ними, вивчаємо співвідношення досліджуваних слів у межах виділених
груп, а також сем, виокремлених в їхніх лексичних значеннях, у межах виділених підмножин.
2.1. Семний склад іменників на позначення добра в сучасній українській мові
Семний склад слів на позначення добра в сучасній українській мові налічує 281 сему,
яка передає уявлення про людські цінності, норми поведінки, загальноприйняті стандарти й
ідеали суспільства, позитивний аспект існування, активну діяльність індивіда, спрямовану на
досягнення морального чи матеріального блага, добробут, багатство, щасливе життя, внутрішній та духовний світ людини, її емоції та почуття, ставлення до інших та до самої себе, мінливість та плинність добра, його залежність від обставин та умов життя. Весь семний масив досліджуваних лексичних значень ділимо на шість підмножин. Семи класифікуємо за кількісним і
якісним параметрами (див. Таблицю 3).
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Таблиця 3
Семний склад іменників на позначення добра в українській мові
Підмножина
I
II
III
IV
V
VI
Усього:

4
12
24
37
38
166
281

Семи
1,4 %
4,3 %
8,5 %
13,2 %
13,5 %
59,1 %
100 %

Ступінь функціональності
поліфункційні
з середнім ступенем
функціональності
монофункційні

Найуживаніші та найпоширеніші чотири семи (1,4 % семного складу) входять до складу
першої підмножини і характеризують переважно лексичні значення слів із найвищим, середнім
та низьким ступенем полісемії. Найзаповненішою є ділянка матриці, якій відповідає перетин
сем ‘у виразах, словосполученнях’, ‘дія, стан, властивість, якість за значенням …’, ‘переносне, іронічне значення’, ‘те, що / чим / чого…’. Найчастотнішою в досліджуваному матеріалі є
сема ‘у виразах, словосполученнях’, яка простежується у формулах тлумачень 83 іменників з
найвищим (скарб, розкіш, воля, дух, щастя, пожиток, увага, слава, любов, милість, ласка, вогонь, честь, згода з найвищим, потуга, мрія, порада, принада, пристрасть, захват, шана,
плюс, золото, повага, утіха, чудо, добро, благо, лавр), середнім та низьким ступенями полісемії (жага, послуга, спокуса, випадок, радість, кошти, запал, талан, поміч, успіх, похвала, доля,
спіх, сміливість, люб’язність, перемога, шаноба, приязнь, уподоба, фортуна, догода, маєток,
пасія, удача, тріумф, ніжність, відзнака, допомога, пуття, мир, надія, диво, сатисфакція,
пошана, заслуга, користь, перевага, майно, хоробрість, злагода, змога, задоволення, поспіх,
Бог, жереб, ореол, поважання, милосердя, гроші, ужиток, довіра, здоров’я, бáтьківщина),
і повністю відсутня у значеннях моносемічних слів.
Наступні чотири підмножини складаються з сем із середнім ступенем функціональності.
Друга підмножина містить 12 сем (4,3 %): ‘той, хто / ким’, ‘задоволення, вдоволення, насолода, блаженство’, ‘любов, кохання, почуття глибокої сердечної прив’язаності / прихильності’,
‘внутрішнє прагнення, потяг’, ‘почуття приємності, втіха, радість’, ‘дія, вчинок, діяльність’,
‘ставлення до людини’, ‘почуття поваги, шана, пошана’, ‘пожитки, майно, статки, власність,
сукупність належних кому-небудь речей, цінностей’, ‘достаток, багатство, добробут’, ‘успіх,
удача’, ‘абстрактний іменник до …’, які знаходимо у лексичних значеннях полісемічних слів
скарб, розкіш, воля, щастя, пожиток, увага, любов, милість, ласка, вогонь, честь, потуга,
мрія, порада, пристрасть, захват, шана, повага, гонор, утіха, добро, благо, лавр, закохання,
багатство, гордість, статок, страсть, симпатія, жага, послуга, спокуса, радість, кошти,
запал, талан, поміч, здобуток, звершення, кохання, рай, прихильність, достоїнство, благодать, перемога, шаноба, приязнь, уподоба, фортуна, догода, маєток, пасія, тріумф, ніжність,
відзнака, допомога, розвага, доброта, жадання, надія, сатисфакція, пошана, заслуга, посаг,
співчуття, нащадок, фатум, авантюра, задоволення, поспіх, поважання, милосердя, гроші,
чесність та моносемічних власність, респект, заможність, любота, безстрашність, добродійність, доброзичливість, душевність, ласкавість, невинність (непорочність).
Третю підмножину утворюють 24 семи (8,5 %): ‘досягнення; успішний, позитивний, добрий результат / наслідок’, ‘пристрасть’, ‘позитивна риса, якість, властивість’, ‘приязнь, при22
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хильність, доброзичливість’, ‘щастя’, ‘рішучість, сміливість’, ‘схвалення, дозвіл, згода’, ‘бажання, хотіння, воля’, ‘зовнішній вияв (знак) поваги, пошани’, ‘підтримка, допомога, сприяння’, ‘честь, гідність, самоповага’, ‘сильний запал, завзяття, горіння, наполегливість’, ‘мужність,
хоробрість, відвага’, ‘ласка, ласкавість, доброта’, ‘велике внутрішнє збудження, порив або
піднесення’, ‘захоплення’, ‘чистота моральних якостей, чесність, доброчесність, відповідність
поведінки людини нормам моралі’, ‘про людину’, ‘про кого-, що-небудь, щось’, ‘особа, що
викликає почуття прихильності, предмет кохання, кохана людина, коханий (а), любий (а)’,
‘вигода, користь, зручність’, ‘речі’, ‘гроші, капітал, паперові і металеві знаки, золоті монети’
та ін., які знаходимо у формулах тлумачень іменників скарб, розкіш, щастя, пожиток, увага,
слава, любов, милість, вогонь, честь, згода, потуга, мрія, порада, принада, захват, шана,
плюс, золото, повага, гонор, утіха, краса, чудо, благо, закохання, багатство, затишок,
гордість страсть, жага, кошти, запал, здобуток, звершення, успіх та багато ін.
Четверта підмножина характеризується 37 семами (13,2 %): ‘доля, талан’, ‘бажане, щасливе життя’, ‘сприятлива умова, обставина, можливість’, ‘хід подій, збіг життєвих обставин,
напрям життєвого шляху’, ‘чудо, диво, чудеса’, ‘слава, широка популярність, відомість’, ‘репутація, добре / чесне ім’я, авторитет’, ‘визнання’, ‘почесті’, ‘нагорода, винагорода, відзнака’,
‘стосунки, відносини’, ‘благодіяння, добре діло / справа’, ‘вияв жалості, співчуття, милосердя,
помилування’, ‘пожертвування, дар, подаяння / подавання’, ‘iнтерес, цікавість до чого-небудь’,
‘заняття, справа, робота’, ‘здібність, хист, уміння’, ‘кошти, матеріальні засоби’, ‘спокій, тиша,
відсутність щумів, звуків, руху, метушні’, ‘цінності’, ‘поміщицьке володіння, маєток, будинок’, ‘дари, щедроти (природи, невідомих таємничих сил); природні багатства надр, лісів,
морів’, ‘велика кількість, багатоманітність’, ‘предмет бажань, прагнень, потягу, інтересу’, ‘гуманізм, людяність, людинолюбство’, ‘краса, урода’, ‘поведінка’, що містяться в лексичних значеннях іменників скарб, розкіш, дух, щастя, пожиток, увага, слава, милість, ласка, любов,
честь, згода, принада, захват, повага, краса, чудо, добро, лавр, багатство, затишок, статок,
симпатія, послуга, кошти, талан, похвала, доля та ін., а також архісему “добро, благо”, яку знаходимо у формулах тлумачення іменників із низьким ступенем полісемії добро, благо, благодать.
П’яту підмножину формують 38 сем (13,5 %): ‘про жінок, красуня’, ‘зовнішній вигляд,
зовнішність’, ‘привабливість, привабливі риси зовнішності’, ‘розслаблення, млість, знемога’,
‘сильне, бурхливе, нестримне почуття’, ‘натхнення’, ‘ніжне, тепле почуття; сердечність’, ‘стан
радісного настрою’, ‘безкорисливе піклування про благо інших, турбота’, ‘доблесні діла, героїчні подвиги, важливі діяння’, ‘захист, порятунок у біді’, ‘полегшення страждань’, ‘геройство, вияв героїзму’, ‘обслуговування’, ‘система господарсько-побутових вигод’, ‘невинність,
цнотливість, непорочність’, ‘усвідомлення своїх прав, ваги, значення’, ‘відсутність незгоди,
ворожнечі, сварок; порозуміння’, ‘перевага’, ‘розкіш’, ‘матеріальна забезпеченість, відсутність нужди’, ‘доходи’, ‘забезпечення, постачання’, ‘прибуток’, ‘спадок від батьків, спадковий
маєток, спадщина’, ‘місце блаженного існування Адама і Єви; сад, у якому проживали перші
люди’, ‘променисте коло, сяйво, німб’, ‘надмірно висока думка про себе’, ‘зневага’, ‘пихатість, пиха’ і містяться у лексичних значеннях слів скарб, розкіш, дух, пожиток, увага, слава,
ласка, честь, згода, мрія, принада, пристрасть, захват, шана, плюс, золото, гонор, краса, багатство, гордість, симпатія, кошти, поміч, рай, достоїнство, догода, ніжність, допомога,
достаток, користь, врода, нащадок, ореол, приваба, доробок, веселощі, доблесть, едем, німб,
добробут, гідність, геройство та багато ін.
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Шосту підмножину складають 166 монофункційних сем, 161 з яких є компонентами лексичних значень полісемічних одиниць скарб, розкіш, воля, дух, щастя, пожиток, увага, слава,
любов, милість, ласка, вогонь, честь, згода, потуга, мрія, порада, принада, пристрасть, захват, шана, плюс, золото, повага, утіха, чудо та багато ін., тоді як лише п’ять входять до
складу лексичного значення моносемічних слів (‘почуття подяки, готовність віддячити за послугу’ (вдячність), ‘відсутність страху перед небезпекою’ (відвага), ‘виявлення самовідданості
і мужності’ (героїзм), ‘світосприймання, перейняте бадьорістю, життєрадісністю’ (оптимізм),
‘ласкаві, ніжні дотики, поцілунки як вияв любові’ (пестощі)).
Семи першого виду характеризують добро як різноаспектне явище, утворюючи у свідомості носіїв мови асоціативні картини, пов’язані з найрізноманітнішими способами та формами
прояву цього явища: від матеріальних цінностей, які мають значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, здоров’я тощо (‘коштовності’, ‘скарбниця’,
‘надмірності, пишність’, ‘джерела багатств, добра, достатків’, ‘заможність’, ‘заробіток’),
до духовних та моральних, які знаходять своє втілення у моральних зразках, уявленнях, поняттях, вимогах, що дають можливість людині оцінювати життя та орієнтуватися в ньому
(‘свобода, незалежність’, ‘моральна сила людини’, ‘безсмертна, нематеріальна основа в людині; душа’, ‘обладання вищими достоїнствами’, ‘блаженний стан спокою людської душі’,
‘побожність’, ‘самовідданість у праці, в якій-небудь діяльності’, ‘загальна позитивна оцінка
кого-небудь в суспільстві’). Cимволічність добра передається семами ‘ознака, прикмета’, ‘богиня щасливої долі, талану’, ‘таємнича сила, що наперед визначає долю; неминучість’, ‘символ щасливого випадку, удачі’, які поєднуючись із семами ‘щасливий випадок’, ‘ризикований
захід’, ‘пригода’, передають народні вірування в фатум, непередбачуваність, випадковість,
неминучість людської долі, чудеса, диво в лексичних значеннях іменників відзнака, фортуна,
фатум, авантюра.
Характерною властивістю сем досліджуваної підмножини є їхня здатність вступати у
синонімічні та антонімічні зв’язки з семами, як своєї, так і підмножин поліфункційних сем.
Так, наприклад, сема ‘перемога’ виступає синонімом однофункційної семи ‘поразка військ
противника’, а сема ‘біда, нещастя’ – антонімом сем ‘успіх, удача’ та ‘щастя’, які належать до
другої та третьої підмножин, і містяться у лексичних значеннях слів тріумф, перемога, потуга, щастя, лавр, талан, здобуток, звершення, фатум, поспіх, досягнення, розкіш, благо, талан, рай, благодать, блаженство, благополуччя.
Шоста підмножина містить семи, які маючи негативну конотацію (‘жертва’, ‘поговір,
пересуди, розмови, чутки’, ‘ганьба, безчестя’, ‘біда, нещастя’, ‘перебільшене поняття про свою
гідність, чванливість’, ‘гріх’, ‘гнів’, ‘почуття жалю’, ‘божевілля, нерозсудливість’), зближують лексико-семантичну групу «Добро» з лексико-семантичною групою «Зло». Указані семи
знаходимо в лексичних значеннях досліджуваних іменників пожиток, слава, потуга, гонор,
спокуса, пасія, співчуття, безумство. Наявність у значеннях слів сем із позитивним та негативним забарвленням свідчить про те, що досліджувані іменники на позначення добра в словниковому складі сучасної української мови існують не ізольовано, а входять до складу різноаспектних системних угруповань, і навіть у декілька одночасно.
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2.2. Семний склад іменників на позначення добра в сучасній англійській мові
Вивчення уявлень про дійсність, зафіксованих у лексичних значеннях слів на позначення добра, дозволяє зробити висновки про сутність мислення й національну логіку народу та
певною мірою реконструювати мовну картину світу англійців. Семний склад іменників на позначення добра в сучасній англійській мові налічує 1 147 тлумачень. За кількісним та якісним
критеріями весь масив значень ділимо на 6 підмножин.
Таблиця 4
Семний склад іменників на позначення добра в англійській мові
Підмножина
I
II
III
IV
V
VI
Усього:

Семи
7
0,6 %
6
0,5 %
14
1,3 %
85
13,2 %
453
39,5 %
582
50,7 %
1147
100 %

Ступінь функціональності
поліфункційні
з середнім ступенем
функціональності
монофункційні

Найуживаніші та найпоширеніші 7 сем (0,6 % семного складу) входять до складу першої
підмножини і утворюють найзаповненішу ділянку матриці. Серед них виділяються семи ‘in
phrases, word combinations’ (у виразах, словосполученнях), ‘in plural’ (у множині), ‘аction,
deed, act, fact’ (дія, вчинок, факт), ‘сondition, state’ (стан, умова), ‘that which, what / whatever
(is), object / subject (of), something / anything (which / that)’ (те (той), що; що, будь-що; об’єкт /
суб’єкт; щось / що-небудь, що), ‘quality’ (якість, властивість), ‘fields of sciences’ (галузі науки),
якими пояснюється семантика переважної більшості слів на позначення добра. У досліджуваному матеріалі найчастотнішою виступає сема ‘in phrases, word combinations’ (у виразах, словосполученнях), яка міститься у формулах тлумачень слів із найвищим (frame, passion, civility,
will, start, interest, advantage, countenance, stuff, love, perfection, spleen, devotion, consideration,
property, improvement, glory, ease, relief, gift, triumph, security, courage, adventure, odds, fortune,
kindness, freedom, credit, gratification, lot, ghost, support, venture, effect, wealth, charity, convenience
та ін.), середнім (humanity, store, profit, sympathy, benefice, fairness, eminence, reputation, sport,
cheer, concern, blessing, estimation, opportunity, preference, chivalry, benefit, exploit, contingency,
dainty, help, good, nerve, excellence, case, feat, peace, glee, confidence, success, liking, merit, goodness, superiority, chance, wisdom, destiny, exaltation, amusement, doom, reverence, modesty, boon,
reward, possession, event та ін.) та низьким ступенем полісемії (proceed, plenty, aid, treasure,
friend, behoof, piety, angel, renown, miracle, uprightness, dearth, boldness, commonwealth, frolic,
backing, sanctity, chattel, holding, preferment, fitness, goodness, paradise, solace, succor, marvel,
respite, remedy, fun, prerogative, esteem, hospitality, merchandise, content, avail, die, homage,
glow, God, bomb, prize, lottery, award, propensity, sky, best, saint та ін.) та майже відсутня у
лексичних значеннях моносемічних слів (behalf). Наявність цієї семи у значеннях полісемантичних та моносемічних слів свідчить про їхню семантичну близькість як у межах однієї підмножини, так і декількох. Семи ‘аction, deed, act, fact’ (дія, вчинок, факт), ‘сondition, state’ (стан,
умова), які знаходимо в тлумаченнях полісемічних слів service, grace, truth, turn, thing, fall, use
crack, favour, honour, reason, respect, spirit, propriety, virtue, device, pride, comfort, estate, frame,
passion, return, will, civility, start, interest, advantage, countenance, morality, love, perfection, de25
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votion, consideration, delicacy, property, improvement, glory, ease, jollity, gift, triumph, security,
affection, odds, fortune, freedom, gentility, gratification та моносемічного слова delighting, розкривають дієвість та статичний характер добра.
Наступні чотири підмножини об’єднують семи з середнім ступенем функціональності.
Друга підмножина характеризує особу, її риси характеру, предмет, його характеристики, а
також джерело, засоби та способи прояву добра й охоплює шість сем (0,5 %): ‘a person, of an
individual, one who / of, those who, a body of persons / people’ (особа; про індивіда; той, ті хто;
група людей), ‘human’s traits of character’ (риси характеру людини), ‘a thing, of / in things, a
form / method (of), design, shape or figure’ (про речі, предмети; форма / метод; дизайн, форма
або фігура), ‘applied to, reference / relation, attribute (of)’ (відношення, зв’язок; властивість,
ознака), ‘use / usage (of)’ (уживання, застосування), ‘source, means, kind / type, mode / way (of)’
(джерело, вид / тип, спосіб), якими розкривається семантика слів service, grace, truth, regard,
thing, heart, use, crack, favour, honour, reason, respect, spirit, virtue, propriety, device, boot, stock,
comfort, estate, frame, passion, return, will, interest, stuff, morality, love, perfection, devotion, consideration, property, delicacy, improvement, glory, ease, relief, jollity, honesty, gift, security, courage,
affection, odds, fortune, freedom, credit, gentility, lot, ghost, support, venture, commodity, wealth,
effect, charity, convenience, privilege, joy, pity, charm, care, gratuity, heaven, mirth, pleasure, satisfaction, advance, gallantry, dignity, store, profit, fairness, sport, cheer, concern, opportunity, chivalry, benefit, contingency, dainty, felicity, weal, help, good, nerve, case, feat, peace, glee, confidence,
success, fineness, goodness, chance, wisdom, destiny, amusement та ін.
Третю підмножину складають 14 сем (1,3 %), що розкривають характер людини (‘character, disposition’, ‘kindness, goodness, comeliness’), її внутрішні почуття (‘feeling, emotion’, ‘delight, pleasure, predilection’, ‘joy, enjoyment, entertainment’), положення у суспільстві (‘status,
standing, rank, high rank, courtesy-title’), діяльність (‘sports, games and recreation’), повсякденні
справи (‘statement, report, speech, language’, ‘a part, piece (of), portion, element’), випадок, обставину, приклад (‘instance, occasion, case, example (of)’). Ця підмножина також містить семи на
позначення майна, багатства, цінностей (‘possessions, wealth, of prices’), переваги, вигоди, користі (‘advantage’), кількості, обсягу (‘quantity, amount, number (of), plenty, plentifulness, capacity,
a degree (of), a good / great deal (of)’) і об’єднує лексичні значення слів truth, heart, use, favour,
spirit, propriety, will, love, property, glory, honesty, courage, affection, kindness, charity, pity, humanity, sympathy, cheer, chivalry, merit, modesty, rightness, utility, friendship, fame, luck, partiality,
zeal, warmth, benevolence, mercy, divinity, deity, integrity, worth, candidness, piety, uprightness,
properness, goodwill, propensity, gracefulness, favourableness, fortuity, philanthropy, good nature,
daringness, service, boot, frame, start, interest, ease, odds, kindness, convenience, privilege, easement, profit, benefice, benefit, exploit, good, goodness, boon, utility, luck та ін. У досліджуваній
підмножині знаходимо архісему ‘good’ (добро), яка міститься у лексичних значеннях слів
boot, civility, interest, morality, affection, kindness, ghost, humanity, profit, benefice, reputation,
benefit, weal, help, goodness, alms, desert, welfare, renown, commonwealth, politeness, demon,
common weal, alms-deed, bona fide, agathodemon.
До складу четвертої підмножини входять 85 сем (7,5 %). Серед них виділяємо: ‘moral excellence, magnificence’ (величність), ‘value, worth, worthiness’ (достоїнство, важливість), ‘virtue’
(чеснота, моральність), ‘refinement, improvement, perfection’ (удосконалення, бездоганність),
‘courage, bravery, valour, prowess, exploit’ (мужність, сміливість, відвага, подвиг), ‘grace, ele26
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gance, politeness’ (милість, елеґантність, ввічливість), ‘benefit’ (благо), ‘freedom’ (свобода),
‘beauty’ (краса), ‘right’ (право), ‘position’ (посада, становище), ‘power’ (влада, сила), ‘superiority,
superior position’ (перевага, вища посада), ‘conformity’ (підпорядкування), ‘regard’ (повага, прихильність), ‘respect, respectability, respectfulness’ (повага, поважність, шанобливість), ‘esteem,
estimation, estimate’ (повага, шана, висока оцінка), ‘honour, honourableness’ (честь, пошана,
шаноба), ‘devotion, reverence’ (прихильність, глибока повага), ‘gift, present’ (подарунок, дар),
‘behaviour, conduct, demeanour’ (поведінка, манера), ‘work, good work, doing good, occupation,
labour, employment, application’ (робота, праця, добра справа, вчинок), ‘education, training,
learning, study, knowledge, skill’ (освіта, навчання, знання, досвід, уміння), ‘knack, faculty’ (здібність, уміння) та ін., які знаходимо у формулах тлумачень слів service, grace, truth, regard,
turn, fall, use, favour, virtue, device, pride, stock, comfort, estate, frame passion, civility, will, start,
interest, advantage, stuff, morality, love, perfection, devotion, property, consideration, delicacy,
improvement, glory, ease, jollity, triumph, gratuity, heaven, mirth, pleasure, satisfaction, advance,
gallantry, dignity, profit, eminence, accident, cheer, concern, blessing, estimation та багато інших.
П’яту підмножину утворюють 453 семи (39,5 %), що поєднуються семантикою прояву
ставлення суб’єкта до навколишнього світу та суспільної норми, на фоні яких розкриваються
риси його характеру, виділяються та пояснюються мотиви вчинків, особливості поведінки.
Таким чином, сюди відносимо семи ‘a helper, prayer’ (помічник, віруючий), ‘оf men, women
and children’ (про чоловіків, жінок та дітей), ‘an ally’ (союзник), ‘a member (of)’ (член), ‘a party,
crew’ (група, партія, команда, компанія), ‘personality’ (особистість, видатна особа), ‘prostitute’
(повія), ‘the body police, Parliament’ (група поліцейських, парламент), ‘(one’s) beloved’ (коханий, любий), ‘a ‘duck’, darling’ (голубонька, серденько, кохана), ‘a supporter’ (прихильник,
прибічник), ‘army, host’ (армія, військо), ‘human race, mankind, human beings collectively’ (людська раса, людство, люди колективно), ‘uprightness’ (чесність), ‘chastity, purity’ (скромність,
моральна чистота), ‘nobility’ (благородство), ‘sincerity’ (щирість), ‘cheerfulness’ (веселість),
‘kindliness’ (доброта), ‘gentleness’ (ніжність), ‘generosity’ (щедрість), ‘benevolence’, ‘goodwill’
(доброзичливість), ‘courtesy’ (ввічливість), ‘relationship’ (стосунки), ‘friendship’ (дружба),
‘amorous intercourse or intrigue, intimacy’ (любовні стосунки або інтрига, інтимність), ‘concern,
concernment, care’ (турбота, стурбованість), ‘interest’ (інтерес), ‘consideration’ (увага), ‘heed,
attention’ (увага, піклування), ‘charity, mercy, benefaction’ (добродійність, милосердя, благодіяння), ‘feat, daring feat, daring exploit’ (відважний подвиг), ‘giving of pleasure, food’ (принесення задоволення, подавання їжі), ‘donation, alms’ (пожертва, милостиня), ‘admiration’ (захоплення), ‘sympathy’, ‘compassion’ (співчуття), ‘elevation’ (піднесення), ‘passion, lust, lustiness’
(пристрасть, пристрасне захоплення), ‘happiness, bliss’ (щастя, блаженство), ‘mirth’, ‘gladness’
(радість), ‘satisfaction’ (задоволення), ‘astonishment, surprise’ (здивування), ‘anxiety’ (тривога),
‘pity, grief, sorrow’ (жаль, сум, смуток), ‘dignity’ (гідність), ‘honesty’ (чесність), ‘duty’ (обов’язок), ‘decency’ (порядність), ‘fidelity’ (вірність), ‘culture’ (культура), ‘liberty’ (свобода), ‘equity’
(справедливість), ‘will’ (воля), ‘confidence, belief, trust’ (довіра), ‘authority’ (авторитет), ‘distinction’ (знатність, поважність), ‘repute, reputation’ (репутація), ‘fame, glory, renown’ (слава,
визнання) та ін., які містяться у формулах тлумачень полі- та моносемічних слів, серед яких
grace, boot, boon, treasure, friend, aider, benefactor, auxiliary, crack, honour, humanity, goodness,
felon, beauty, frame, chivalry, respect, kindness, gentility, contingency, gallantry, sport, belonging,
amity, heart, spirit, ghost, divinity, angel, demon, bliss, paradise, sky, Eden, deity, God, salvation,
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service, satisfaction, benefice, benefit, truth, use, countenance, stuff, perfection, improvement, honesty та багато інших. Отже, семантичне наповнення досліджуваної підмножини розкриває
антропоцентричний та соціально-прагматичний характер добра, оскільки наявні семи відображають поняття, які безпосередньо стосуються людини і служать для задоволення її соціальних
чи побутових потреб.
Особливістю цієї підмножини є те, що вона поєднує як позитивні, так і негативно марковані семи. Наприклад, сема ‘danger, risk, peril, jeopardy’ (небезпека, ризик, загроза), яка міститься у лексичних значеннях іменників adventure та venture, протиставляється семам на позначення безпечності, спокою – ‘safety’ (security, health, salute), ‘security, tranquility, calmness,
stillness’ (countenance, peace, boldness, calmness) цієї ж підмножини; сема ‘evil’ (зло) (lot, ghost,
feat, demon) – архісемі ‘good’ (добро) (boot, civility, interest, morality, affection, kindness, ghost,
humanity, profit, benefice, reputation, benefit, weal, help, goodness, alms, desert, welfare, renown,
commonwealth, politeness, demon, common weal, alms-deed, bona fide, agathodemon), що належить до третьої підмножини; сема ‘mishap’ (невдача, нещастя) (fortune, accident, accidence) –
одночасно семам ‘good luck’ (успіх, удача) (fortune, hap) цієї ж підмножини та ‘success’ (успіх)
(triumph, fortune, exploit, felicity, luck, happiness, victory, hap, bomb, prosperity, good luck, prosperousness) четвертої. Такий зв’язок свідчить про те, що між семами, так само як і між словами,
існують як синонімічні, так і антонімічні відношення.
Наявність сем ‘anger, wrath’ (злість, злоба), ‘strife’ (розбрат), ‘disaster’ (лихо), ‘pity, grief,
sorrow’ (жаль, сум, смуток), ‘suffering, pain, distress’ (страждання, біль, мука), ‘evil’ (зло),
‘mishap’ (невдача, лихо), ‘a bribe’ (хабар), ‘attack’ (напад), ‘stratagem, artifice, wile’ (обман, виверти, шахрайство), ‘trouble, affliction’ (горе, лихо, біда), ‘impudence, presumption’ (нахабство,
самовпевненість), ‘contention, conflict, difference’ (суперечка, конфлікт), ‘malady, disease’ (хвороба, недуга), ‘death’ (смерть), ‘destruction, ruin’ (загибель, крах), ‘martyrdom’ (смертельна мука), ‘anxiety’ (тривога), ‘casualty, contingency’ (нещасливий випадок), ‘punishment’ (покарання)
у семантичному масиві лексичних одиниць на позначення добра свідчить про тісний зв’язок
лексико-семантичної групи «Добро» з лексико-семантичною групою «Зло».
Шосту підмножину утворюють 582 монофункційні семи, що становлять 50,7 % семного
масиву. Характерною особливістю сем цієї підмножини є те, що вони входять до складу
полісемантичних лексичних одиниць, розкриваючи їхні неповторні індивідуальні, специфічні
й додаткові риси та властивості і утворюють у свідомості мовної особистості асоціативні картини, пов’язані з різними формами прояву добра: ‘susceptibility’ (чутливість) (heart), ‘weal’
(добробут) (boot), ‘idiosyncrasy, individuality’ (особливість манери, індивідуальність) (propriety),
‘adornment’ (прикраса) (pride), ‘zeal’ (завзятість) (passion), ‘determination’ (рішучість), ‘purport’
(мета, намір) (will), ‘an effort’ (зусилля) (start) та багато інших.
2.3. Зіставний аналіз семного складу іменників на позначення добра в українській
та англійській мовах
Зіставивши семний склад слів на позначення добра в українській та англійській мові,
відзначаємо як спільні, так і відмінні риси. Спільною рисою є те, що вони виступають системними утвореннями, компоненти яких перебувають в ієрархічних відношеннях, що сприяє їхньому об’єднанню з різними групами лексики. Так, весь семний масив ділиться на шість підмножин за частотою їхнього вживання у формулах тлумачень лексем на позначення добра
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(поліфункційні, з середнім ступенем функціональності та монофункційні семи). До спільних
властивостей одиниць зіставлюваних лексико-семантичних груп відносимо й наявність явищ
синонімії, антонімії, яка проявляється як на лексичному, так і на семному рівнях, здатність
компонентів значень належати до різних мікрогруп у складі лексико-семантичної групи, наявність прямих та опосередкованих зв’язків, що зумовлено як мовними, так і позамовними
чинниками.
Відмінності полягають у різному семному наповненні досліджуваної лексико-семантичної групи в українській та англійській мовах. Лексико-семантична група «Добро» в англійській мові (80,3 % усіх сем) значно переважає відповідну лексико-семантичну групу в українській (19,7 %) мові, що зумовлено схильністю англійської мови до полісемії, а української –
до конкретизації. Попри значні розбіжності у кількісних характеристиках, спостерігаємо тенденцію до кількісної переваги монофункційних сем над тими, що характеризуються середнім
ступенем поліфункціональності та поліфункційними в англійській та українській матрицях на
позначення добра.
Рис. 1
Семний склад лексико-семантичної групи «Добро»
в українській та англійській мовах

Зіставний аналіз семного складу лексичних одиниць на позначення добра в українській
та англійській мовах показав, що розуміння добра та його ролі в житті й розвитку суспільства
хоч і збігається, проте в ньому наявні й національно-специфічні риси. Це зумовлено тим, що
не існує двох мов, які б однаково відображали одну і ту ж картину суспільної дійсності зокрема та об’єктивної загалом. Якщо для носіїв англійської мови релевантними є матеріальне благо, вагоме становище в суспільстві, дотримання прав особистості, повага до закону, позитивна
оцінка представниками соціуму тих чи інших дій та вчинків, прояв інтелектуальної спроможності особистості, її розвиток і зростання у всіх сферах життя, то для українців внутрішній
світ людини є більш значущим, ніж його зовнішній прояв. Для української лінгвокультурної
традиції характерними є поняття, що відіграють роль ціннісного орієнтира: духовний розвиток особистості, виховання характеру як головної, первинної мети активної та якісної реалізації особистості в соціальній сфері.
3. Висновки
Комплексний семний аналіз лексичних одиниць на позначення добра в сучасних українській та англійській мовах розкрив ієрархічний порядок та організацію сем у формулах тлумачень іменників. Побудовані матриці лексико-семантичної групи «Добро» дали можливість
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розглядати досліджуваний семний масив як системне утворення, що має визначену структуру.
Так, масив значень ділиться на шість підмножин, які відображають широку палітру семантики
досліджуваних іменників. Відповідно, за частотою їхнього вживання у формулах тлумачень
лексем на позначення добра нами виділено поліфункційні, з середнім ступенем функціональності та монофункційні семи. Еквівалентні відношення між лексичними одиницями та семами
відображають системно-структурні зв’язки слів на позначення добра в лексико-семантичних
системах сучасних української та англійської мов.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ
ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ НАБЛИЖЕННЯ
В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ
У статті проаналізовано структурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми префіксальних дієслів динамічної просторової локалізованості із значенням віддалення
в українській і польській мовах. З’ясовано, що для досліджуваних префіксальних дієслів характерна чотиризонна типова словотвірна парадигма з 13 словотвірними значеннями («опредметнена дія», «знаряддя дії», «місце дії», «виконавець дії», «об’єкт дії», «ознака об’єкта за дією»,
«ознака суб’єкта за дією», «призначений для того, на що вказує твірна основа», «дистрибутивність дії», «виконуючи дію, переводити щось із стану об’єкта в стан суб’єкта», «однократність
дії», «кумулятивність дії», «адвербіалізація дії»). Виявлено, що досліджувані дієслова української мови породжують похідні чотирьох частиномовних блоків, а девербативи реалізують
11 словотвірних значень типової словотвірної парадигми. Серед девербативів польської мови
виявлено іменники, ад’єктиви та дієслова, тобто типова словотвірна парадигма складається з
трьох блоків з 10 семантичними позиціями. Спільними для обох мов є 9 словотвірних значень,
однак окремі семантичні позиції заповнені лише в одній із мов («однократність дії», «адвербіалізація дії» – в українській мові; «місце дії», «кумулятивність дії» – у польській мові). Констатовано, що частиномовні блоки польської мови вдвічі більше кількісно наповнені, більша в
польській мові й максимальна глибина семантичної позиції «опредметнена дія» та лише поодинокі твірні не породжують похідні.
Ключові слова: словотвірна парадигма, словотвірний потенціал, словотвірне значення,
девербатив, словотворчий формант.
Liubomyr Sehin STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF THE WORD-FORMATION PARADIGM OF PREFIXAL VERBS WITH THE MEANING OF APPROXIMATION
IN THE UKRAINIAN AND POLISH LANGUAGES
Abstract. The author analyzes the structural and semantic features of a typical word-formation
paradigm in prefixal verbs of dynamic spatial localization with the meaning of estrangement in the
Ukrainian and Polish languages. It was found that the studied prefixal verbs are characterized by a
four-zone typical word-formation paradigm with 13 word-formation meaning (“objectified action”,
“instrument of action”, “place of action”, “performer of action”, “object of action”, “indication of an
object by action”, “subject’s characteristic by action”, “intended for what the derivational stem indicates”, “distributivity of action”, “when performing an action, to transfer something from the object’s
state to the subjects state”, “one-time action”, “cumulativity of action”, “adverbialization of action”).
It is revealed that the studied Ukrainian verbs give rise to derivatives of four part-of-speech blocks,
and the deverbatives show 11 word-formation meanings of a typical word-formation paradigm. Derivatives of nouns, adjectives, and verbs were found among the derivatives of the Polish deverbatives,
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i. e. a typical word-formation paradigm consists of three blocks with 10 semantic positions. In both
languages, derivatives of 9 word-formation meanings are registered, but certain semantic positions
are filled only in one of the languages (“single action”, “adverbialization of action” in Ukrainian;
“place of action”, “cumulativity of action” in Polish). It is stated that part of speech blocks in Polish
are twice as numerous as in Ukrainian; the depth of the semantic position within the meaning “objectified action” is bigger in Polish as well; only rare derivational stems do not generate derivatives.
Key words: word-formation paradigm, word-formation potential, word-formation meaning, deverbative, word-formation formant.
1. Вступ
Останнім часом посилюється увага до дослідження словотвірного потенціалу слів різних
частин мови, особливе місце серед яких займає дієслово. На сьогодні проаналізовано дериваційні спроможності дієслів на матеріалі словацької (Buzassyova, 1974), російської (О. М. Тихонов, Т. С. Морозова, Т. В. Чиканцева, Т. С. Яруліна, Є. М. Бразаускене та ін.), української
(Н. Ф. Клименко; Є. А. Карпіловська; М. П. Лесюк; В. В. Грещук та ін., 2007; Валюх, 2005;
Кушлик 2015 та ін.), білоруської (О. О. Лукашанець), польської (М. Беренд, Р. Ґжеґорчикова,
М. Скажинський, Г. Ядацька та ін.) мов тощо.
Проте досить часто поза увагою дослідників залишається вивчення словотвірних можливостей частин мови, лексико-семантичних груп у зіставно-типологічному аспекті. Так,
Н. Ф. Клименко та З. О. Валюх зазначають, що серед важливих проблем української дериватології, які потребують теоретичного осмислення, є комплексний аналіз словотвірних категорій
та їх типологія й зіставлення в споріднених і неспоріднених мовах (Клименко, 1991, с. 81; Валюх, 2013, с. 6). Дериватологи висловлюють думку, що найбільш повно відображає словотвірні можливості окремих слів певної частини мови або лексико-семантичних груп як твірної бази така комплексна словотвірна одиниця, як словотвірна парадигма, яку трактують як сукупність дериватів, що мотивовані тим самим твірним і перебувають на одному ступені похідності (Buzassyova, 1974, с. 231–232; Земская, 1978; Клименко, 2004, с. 619; Ґрещук та ін., 2007,
с. 10, Валюх, 2005, с. 31 та ін.). На думку О. А. Земської, словотвірна парадигма є найбільш
зручним об’єктом зіставлення, оскільки найяскравіше показує системний характер словотвору
(Земская, 1993, с. 250). Наразі в мовознавствi присвячено тільки поодинокі праці зіставнотипологічного вивчення словотвірних можливостей дієслів на рівні словотвірної парадигми окремих мов: російської і вірменської (Р. С. Манучарян), російської, польської і чеської (Т. А. Ацаркіна), української і польської (Л. В. Сегін, 2003), української, російської і польської (Н. О. Ярошенко), польської і чеської (Malankowska-Statkiewicz, 2017), польської і болгарської (В. Малджиєва), російської і німецької (Т. І. Cкоробагата). Спеціального комплексного дослідження
словотвірного потенціалу хоча б окремих лексико-семантичних груп дієслів сучасних слов’янських мов у зіставно-типологічному зрізі поки що немає. Саме тому такий аналіз видається
актуальним і на часі.
Мета статті – проаналізувати структурно-семантичні особливості типової словотвірної
парадигми дієслів із значенням наближення в українській і польській мові. Мета вимагає
розв’язання таких завдань: 1) визначити структурну типологію досліджуваних девербативів;
2) встановити континуум словотвірних значень, реалізованих похідними від префіксальних
дієслів; 3) прослідкувати глибину семантичної позиції; 4) з’ясувати кількісну наповнюваність
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кожного структурного блоку, словотвірного значення; 5) виявити спільні і специфічні ознаки
у реалізації словотвірного потенціалу досліджуваних дієслів у зіставлюваних мовах.
Матеріалом для дослідження слугували девербативи української і польської мов, отримані методом суцільної вибірки з найавторитетніших лексикографічних джерел (СУМ, СУМГ,
ВТССУМ, ВЗОССУЛ, SJPK, SJPD, SGSWJO). Обсяг вибірки склав 625 одиниць, з яких 132
твірних (укр. – 60; пол. – 72) та 493 похідних (укр. – 162; пол. – 331) дериватів в обох мовах.
2. Виклад матеріалу
Дієслова із значенням наближення є однією з найбільш чисельних груп в українській і
польській мовах. На думку Н. І. Грицик, спільність значення дієслів наближення знаходить
своє відображення також у наявності спільної для всіх членів макрополя формули «дієслово +
до + іменник в Р. в.» (Грицик, 1980, с. 83). Цей актант зі значенням кінцевої точки руху, за
словами С. О. Соколової, є обов’язковим із семантичного погляду, але в реченні може бути
відсутнім і відновлюватися з ширшого контексту (Соколова, 2003, с. 161).
Як відомо, параметри конкретних словотвірних парадигм дієслів залежать від лексичних
і семантико-граматичних особливостей вершинного слова, його структури, семантико-синтаксичних зв’язків, активності та сфери функціонування. Тому доцільним, на нашу думку, є вивчення твірних слів за цими параметрами. На основі аналізу твірних дієслів із значенням наближення можна стверджувати, що всі деривати є віддієслівного походження, які утворюються за допомогою префіксації: укр. доступити / доступати (розм.) 1, зсунути, ізсунути
(рідко) / зсувати, ізсувати (рідко), зсовувати, ізсовувати (рідко) 2, а, надбігти / надбігати 1,
надлетіти / надлітати (розм.) 1а, під’їхати / під’їжджати, під’їздити 1, а, підкрастися / підкрадатися 1, підсунути / підсувати, підсовувати 2, притягти, притягнути / притягати,
притягувати 1 та ін.; пол. dojechać / dojeżdżać 1, dosunąć / dosuwać, nadbiec, nadbiegnąć (rzad.),
nadbieżeć / nadbiegać2, nadciągnąć / nadciągać (przestarz.) 1 a, b, nadlecieć / rzad. nadlatać,
nadlatywać 1, podejść / podchodzić 1, 3, podkraść się / podkradać się, podnieść / podnosić 3,
przykroczyć / przykraczać, przytoczyć / przytaczać 1 та ін.
Особливістю префіксації є те, що мотиватором у внутрішньодієслівному префіксальному словотворі виступає не основа, а ціле дієслово, яке зберігає свої граматичні характеристики, крім виду (Соколова, 2003, с. 6). Деривати із значенням наближення утворюються поєднанням переважно дієслів односпрямованого руху та префікса, який конкретизує спрямування
суб’єкта і водночас перфективує дієслова. Від префіксальних дієслів із значенням наближення
доконаного виду утворюються дієслова недоконаного виду за допомогою суфіксів -а-, -ува-,
напр., надбігти – надбігати 1, підкотити / підкочувати1 1, 2, підповзти / підповзати 1, nadlecieć /
nadlatać (rzad.), nadlatywać 1, podpędzić / podpędzać 1 і под., які розглядаємо як тотожні за значенням, але різні за видом. У наведених парах кореляти недоконаного виду вважаємо такими,
що виникли шляхом імперфективації (Граматика, 2017, с. 396–397; Грицик, 1979, с. 71–72;
Соколова, 2003, с. 71). В українській мові дієслова зі значенням наближення утворюються за
допомогою префіксів під-, при-, над-, з-(с-), на-, за-, до- (префікси подано за зниженням їхньої продуктивності), у польській мові – завдяки формантам pod- , przy-, nad-, do-, z-(s-), u-,
na-, ob-, za-. Така різноманітність префіксів зумовлена тим, що дієслова руху здатні приєднувати всі дієслівні префікси, а деякі префікси в певному значенні поєднуються тільки з дієсловами руху, що є їх прикметною ознакою (Сайкиева, 1970, с. 8).
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Таблиця 1
Продуктивність афіксів у творенні дієслів наближення
в українській і польській мовах
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

%

Приклади

під-/podпри-/przyнад-/nadз-(с-)/ z-(s-)
на-/naза-/za-

Кількість дієслів
із цим афіксом
27/24
10/21
6/9
6/3
4/1
3/1

45/33,3
16,6/29,1
10/12,5
10/4,1
6,6/1,3
5/1,3

до-/do-

3/8

5/11,1

2
2
1
1
60/72

2,7
2,7
1,3
1,6
100

підкотити 1,2, podciągnąć 3
пристрибати 1, przytoczyć 1
надбігти 1, nadlecieć 1
зсунути, skraść si
насунути 4а, nasunąć 4 (rzad.)
залетіти / залітати 3а, zajść / zachodzić 2
доступити / доступати (розм.) 1, dojechać /
dojeżdżać 1
postąpić / postępować 1
uwlec / uwlekać (daw.) d
objechać / objeżdżać 4 (łow.)
сходитися 1б, 2

Афікс

pouobс- ся
Всього

Як бачимо, зіставлювані мови відрізняються кількісним набором префіксів, що беруть
участь у реалізації цього структурного типу твірних, виявлено як спільні префікси для обох
мов, так і характерні для однієї з мов. Найбільш продуктивними в утворенні дієслів наближення в зіставлюваних мовах виступають префікси під- / pod-, при- / przy-. Малопродуктивним є формант над- / nad-, що, на думку С. О. Соколової, можна пояснити тим, що спільнокореневі дієслова з префіксом над- і під- у цьому значенні (якщо можливі обидва префіксальні
утворення) є дуже близькими синонімами, фактично їх можна вважати дублетами, але сполучуваність префікса під- з дієслівними основами значно ширша (Соколова, 2003, с. 163). Деривати з префіксами на- / na-, за- / za-, до-, з- (с-) / z- (s- ), po-, ob- представлені кількома одиницями. Серед продуктивних (при- / przy-) і непродуктивних префіксів (до- / do-) впадає в око значно більша кількість дієслів у польській мові. Це зумовлено тим, що, з одного боку, в значенні
польських дієслів з префіксом przy- фіксуємо і значення наближення, і значення прибуття,
тоді як в українських еквівалентах – лише значення прибуття, пор.: пол. przybiec, przybieżeć
(daw.), przybiegnąć / przybiegać1 – zbliżyć się, przybyć, zdążyć do oznaczonego miejsca biegnąć
(SJPD); укр. прибігти / прибігати – ‘бігом досягати якого-небудь місця’, ‘поспішно приходити до когось, кудись’, розм. ‘прибувати з поспіхом куди-небудь верхи на коні або в екіпажі’,
перен., розм. ‘негайно з’являтися куди-небудь’ (ВТССУМ, с. 924). З іншого боку, українські
еквіваленти польських твірних із префіксом dо- зазвичай реалізують тільки значення прибуття, пор.: пол. dojechać / dojeżdżać1 – ‘jadąc, zbliżyć się do kogo lub do czego’ (SJPD), doсiągnąć /
dociągać 1,3,5 – ‘ciągnąć, wlokąc przybliżać co (kogo) do pewnego miejsca, kresu’, ‘idąc, jadąc,
lecąc zbliżać się do jakiegoś miejsca’ (SJPD); доїхати / доїздити, доїжджати – ‘їдучи, добиратися до чого-небудь’ (ВТССУМ, с. 235), дотягти, дотягнути / дотягати, дотягувати – ‘тягнучи кого-, що-небудь, доставляти до певного місця’, ‘ледве дійти, доїхати, насилу добратися
куди-небудь, до чого-небудь’ (ВТССУМ, с. 244) і под.
Водночас у зіставлюваних мовах спостерігаємо, що між кількістю афіксів, які беруть
участь у творенні девербативів, і кількістю префіксальних дієслів немає прямої залежності.
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Так, в українській мові за допомогою 8 префіксів утворено 60 префіксальних дієслів, а в польській мові на долю 10 префіксів припадає 74 деривати. З цього випливає, що в кожній мові
групи можна обрахувати середню продуктивність одного афікса як співвідношення загальної
кількості префіксальних дієслів до кількісного набору афіксів, що беруть участь у реалізації
того чи того словотвірного значення. Наприклад, в українській мові середня продуктивність
афікса при утворенні префіксальних дієслів зі значенням віддалення складає 60 : 8 = 7,5, а в
польській – 72 : 10 = 7,2. На основі цього можна зробити висновок, що середня продуктивність українського афікса вища від польського (7,5 : 7,2).
Крім того, що дієслова ДПЛ активно поєднуються з префіксами, вони також продуктивні в утворенні девербативів. Українські префіксальні дієслова із значенням наближення породжують 162 девербативи різних лексико-граматичних класів, польські – 331. Середня кількість
дериватів на одне мотивувальне слово в українській мові припадає 2,7 одиниці, у польській
мові – 4,4 девербатива.
Таблиця 2
Продуктивність префіксальних дієслів із значенням наближення
Зіставлювані
мови
Українська
Польська

Кількість
твірних
58
74

Кількість
похідних
162
331

Середня
кількість дериватів в одній СП
2,7
4,4

З метою узагальнення і виявлення закономірності побудови словотвірних парадигм усіх
вилучених для аналізу префіксальних дієслів використовуємо запропонований О. А. Земською
термін «типова словотвірна парадигма», яку формують конкретні парадигми з однаковим набором дериваційних значень (Земская 1978, с. 73). У структурі словотвірної парадигми виділяємо блоки, тобто сукупності словотвірних значень, виражені дериватами однієї й тієї ж частини мови. Типова словотвірна парадигма префіксальних дієслів із значенням наближення
складається з чотирьох блоків – субстантивного, ад’єктивного, вербального й адвербіального,
тобто типову словотвірну парадигму аналізованих префіксальних дієслів формують словотвірні
значення чотирьох лексико-граматичних класів: іменники, прикметники / дієприкметники, дієслова та прислівники.
Серед зібраних похідних від префіксальних дієслів наближення найбільше виявлено іменників. М. Янценецька, аналізуючи словотвірні можливості дієслів у породженні похідних
іменників, наголошує на синтагматичному характері прояву його семантики, адже саме поняття дії розкривається в семантичних відносинах суб’єкта та об’єкта (Янценецкая, 1991), які на
словотвірному рівні можуть бути виражені похідними іменниками за допомогою морфем.
Типова словотвірна парадигма дієслів наближення в межах субстантивного блоку представлена двома типами словотвірних значень: мутаційними та модифікаційними. Серед мутаційних похідних від префіксальних дієслів із значенням наближення виділяємо такі: «виконавець дії», «знаряддя дії», «об’єкт дії», «місце дії».
На відміну від інших семантичних груп динамічної просторової локалізованості дієслова
зі значенням наближення не так продуктивно породжують похідні зі значенням «виконавець
дії», реалізуючи правобічну суб’єктну валентність, оскільки «дієслова цього семантичного
класу позначають фізичну трудову діяльність, а поняття діяльності передбачає діяча» (Хами35
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дуллина, 1981, с. 72). Змістова структура цих іменників побудована за схемою «той, хто наближає / наближається», наприклад: підганяльник – той, хто кого-небудь підганяє, підношувач – той, хто що-небудь підносить, podsuwacz – ten, co podsuwa, przyganiacz – ten, co
przygania та ін. На думку А. М. Хамідуліної, «агентивні найменування такого типу з’явилися в
результаті чистого транспонування дієслівного змісту» (Хамидуллина, 1981, с. 71). Засобами
реалізації цього словотвірного значення виступають суфікси -ач / -acz, -ник (-льник), -щик, ciel, -c-: укр. підношувач, підштовхувач, підвідник, підганяльник, піднощик; пол. podsuwacz,
przyciągacz, przyganiacz, podrzuciciel, przystąpiciel, przystępca.
Поодинокі деривати в обох мовах зафіксовано зі словотвірними значеннями «знаряддя
дії», на вираженні якого спеціалізуються суфікси -ач / -acz, -ець, -к-, -nic-, -dł-, -ark- (укр. підштовхувач, підтягач, приступець, приступка; пол. przyciągacz, podsuwka, podsuwnica (techn.),
podjazdka, podsuwadło (chir.), przyciągarka (techn.)), та «об’єкт дії», засобами реалізації якого є
афікси -ок / -ek, Ø, -к- (укр. підчалок; пол. podrzutek, podsuw 2 (mało używ.), podsuwka 1
(gwar.)). Словотвірне значення «місце дії» виявлено лише в польській мові (пол. Dojazd 2,
dojście 2, objazd 3, 4 (daw.), objazdka 3, objaźdżka 2, przybliż (mało używ.), podjazd 2).
Значно більшою кількістю представлені транспозиційні деривати, які реалізуються в
словотвірному значенні «опредметнена дія». Іменники із цим значенням утворюються від
41/68 твірних дієслів аналізованої групи, що складає 68,3 % в українській і 91,8 % польській
мові відповідно. Найпродуктивнішим засобом реалізації цього значення в зіставлюваних мовах виступає суфікс -нн’- (-енн’-) / -n’- (-en’-): укр. заїжджання, зближання, зближення,
зближування, підганяння, під’їжджання, підкочування, піднесення, підношення, підстрибування, прискакування та ін.; пол. dociąganie, doganianie, dognanie, dogonienie, nadchodzenie,
nadlecenie, nadlatywanie, podjechanie, podjeżdżanie, podpływanie, podpłynienie, przykraczanie,
przykroczenie, przytaczanie, przytoczenie та ін. Має рацію Н. Ф. Клименко, яка наголошує на
зростанні кількості абстрактної лексики (назв абстрактних дій, процесів, станів, якостей, відношень) …, збільшенні продуктивності словотворчих формантів, що виражають абстрактні
поняття (типу -уванн(я), -анн(я), -енн(я), -изаці(я)…) (Клименко, 2008, с. 136). Свідченням
цього є іменники зі значенням «опредметнена дія», які не зафіксовано в тлумачних словниках
української мови: наближування, насовування, підкрадання, підскакування, підсовування, підтаскування, прискакування, пристрибування та ін. (ВЗОССУЛ).
Продуктивним в обох мовах у творенні іменників з опредметненим значенням є також
нульовий суфікс: укр. заліт, зсув 2 (техн.), підвід (рідко), підгін 1, під’їзд 1, підліт, піднос 1,
підскік, підскок, підступ 1 та ін.; пол. dojazd 1, doskok, nadbieg, podchód, podlot, podstęp2
(daw.), podsuw (mało używ.), przychód 3 (daw.), przyskok та ін., а в польській мові й суфікс -с’-:
dociągnięcie, dosunięcie, nadbiegnięcie, nadejście, nadpłynięcie, podfrunięcie, podźwignięcie,
przyczołgnięcie się, przysunięcie та ін. Непродуктивним формантом в обох мовах є суфікс -к-:
укр. підводка1; пол. skradka (staropol.).
Іменники зі словотвірним значенням «опредметнена дія» відзначаються найбільшою
глибиною місць у словотвірній парадигмі. Максимальна глибина семантичної позиції сягає
3 дериватів у словотвірній парадигмі 1 дієслова (підвести / підводити 1, а, б) української мови
та 5 дієслів (dopaść / dopadać 1, nadbiec, nadbiegnąć (rzad.), nadbieżeć / nadbiegać 2, podejść /
podchodzić 1, 3, podsunąć / podsuwać 1, przyjść / przychodzić 1) в польській мові. Слів, що реалізують одне словотвірне значення, може бути одне або кілька. Залежно від кількості похідних
36

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах
Випуск 37, 2019
із різними формантами, що мають одне й те ж словотвірне значення, виділяють семантичні
позиції одночленні, двочленні і т. д. В українській мові найбільше зафіксовано одночленних
рядів словотвірних синонімів із словотвірним значенням «опредметнена дія», які виявлено в
28 словотвірних парадигмах, а в польській мові – двочленних рядів у 38 дериваційних парадигмах префіксальних дієслів. Похідні зі спільною основою в таких рядах перебувають у різних
лексико-семантичних і функціонально-стилістичних відношеннях. Одні з них збігаються за
своїми особливостями, тобто є дублетами, інші мають певні розбіжності. Повністю збігаються
за своєю семантикою такі девербативи зі значенням «опредметнена дія»: укр. залітання, заліт; підганяння, підгін; під’їжджання, під’їзд; підлітання, підліт; підсування, підсовування,
підсув; підтягання, підтягнення, підтягування, підтяжка та ін.; пол. dojechanie, dojeżdżanie,
dojazd; dociąganie, dociągnięcie; nadciąganie, nadciągnienie, nadciągnięcie; podfruwanie,
podfrunięcie; dojście 1, dochodzenie; podpłynienie, podpłnięcie та ін. Частина девербативів відрізняється функціонально-стилістичними параметрами: укр. зсовування, зсування, зсув 2 (техн.);
підведення, підводження, підвід (рідко), підводка 1; піднесення, підношення (рідко), піднос;
підскакування, підскок, підскік; пол. doskakiwanie, doskoczenie, doskok 2 (sport.); dosunięcie,
dosuwanie, dosuw (techn.); nadbieg (daw.), nadbiegnięcie, nadbieganie; nadchodzenie, nadejście,
nadchód (mało używ.); podjazd1 (rzad.), podjechanie та ін.
Таблиця 3
Глибина місць СЗ «опредметнена дія»
Типи позицій
Одночленні
Двочленні
Тричленні
Всього

Мови
українська мова
28
71,7
10
25,6
1
2,5
39
100 %

польська мова
21
32,8
38
59,3
5
7,8
64
100 %

Ад’єктивний блок типової словотвірної парадигми префіксальних дієслів із значенням
наближення порівняно зі субстантивним репрезентовано меншою кількістю дериватів (укр. –
33 (20,3 %), пол. – 68 (20,5 %)) і представлений словотвірними значеннями «ознака об’єкта за
дією», «ознака суб’єкта за дією», «призначений для того, на що вказує твірна основа».
Словотвірне значення «ознака об’єкта за дією» представлене найбільшою кількістю похідних в обох мовах (укр. – 21; пол. – 52): укр. зсунений, зсунутий, наближений, підведений,
підсунений, підсунутий, притягнений, притягнутий, притягуваний та ін.; пол. podepchany, podepchnięty, podtoczony, podtaczany, przysunięty, przysuwany, przybliżany, zsunięty, zsuwany, objechany та ін., що зумовлено, за словами дослідників, «відповідною кількістю об’єктів позамовної дійсності, дію яких специфічно передає ад’єктив», а «сема дії, втілена у граматичні
форми… ад’єктива, зберігає свій зміст, однак під впливом форми ад’єктива сприймається не
як дія, а як ознака» (Безпояско та ін., 1993, с. 133). Похідні цієї семантичної позиції реалізують об’єктну валентність твірних дієслів: притягнути гілку → притягнена (притягнута) гілка, підсунути стілець – підсунутий (підсунений) стілець, przytoczyć wóz → przytoczony wóz,
podnieść wiadro → podniesiony wiadro тощо. Змістова структура дієприкметників і прикметників має спільну рису – дія «означає» предмет, тобто особливості або властивості дії, спрямованої на предмет, стають ознакою предмета (Безпояско та ін., 1993, с. 134).
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Словотвірне значення «призначений для того, на що вказує твірна основа» реалізує
валентність знаряддя твірних дієслів, представлене 6 ад’єктивами української мови та 1 в
польській: зсувальний, підганяльний, під’їзний, підштовхувальний, притягальний, притягувальний; пол. podjezdny.
Суб’єктні актанти аналізованих дериватів об’єктивують деривати зі словотвірним значенням «ознака суб’єкта за дією», засобами реалізації якого виступають суфікси -н- / -n-,
-юч- / -ąс-, -л- / -ł- (укр. доступний 3, зсуваючий, над’їжджаючий, напливаючий, підлилий;
пол. dostępny, dochodzący, nadbiegły, nadeszły, podlazły, przypełzły, przystępowały). На думку
Н. Д. Арутюнової, прикметники, які реалізують субстанціональну валентність, поєднуються
тільки з дієсловами конкретної семантики (Арутюнова 1976, с. 157–159). Поділяємо думку тих
дослідників, які зазначають, що незначна кількість серед похідних із цим словотвірним значенням зумовлена тим, що аналізовані прикметники рідко сполучаються з іменами на позначення людини в українській мові.
У структуруванні словотвірних парадигм префіксальних дієслів із значенням наближення беруть участь і дієслова, які формують вербальний блок, який представлений 42 дериватами української мови та 76 девербативами польської. З-поміж них виділяємо префіксальні,
суфіксальні і постфіксальні девербативи. Дієслівний блок словотвірної парадигми досліджуваних дієслів репрезентують деривати із словотвірними значеннями «дистрибутивність дії»,
«виконуючи дію, переводити щось із стану об’єкта в стан суб’єкта», «кумулятивність дії»,
«однократність дії».
Префіксальні дієслова зіставлюваних мов зі значенням наближення є продуктивними в
утворенні девербативів із словотвірним значенням «за допомогою дії, названої дієсловом,
наблизити(ся) усіх чи багатьох». Кількісно дериватів із цим значенням у польській мові виявлено вдвічі більше порівняно з українською (пор.: укр. – 20; пол. – 46): укр. подоганяти, позаходити, позсувати, позсовувати, попідбиратися, попідбігати, попідкочувати, попідкрадатися, попідносити, попідпливати, попідтягати, попідходити, поприскакувати, поприсувати
та ін.; пол. podociągać, podoskakiwać, ponadbiegać, ponadlatywać, ponadpływać, popodfruwać,
popodłazić, popodnosić, popodpełzać, popodpływać, popodrzucać, popodskakiwać, popodstępować,
poprzybiegać, poprzybliżać, poprzyciągać, poprzychodzić, poprzylatać, poprzypełzać, poprzyskakiwać, poprzysuwać, poprzytaczać, pozbliżać та ін.
У словотвірному значенні «виконуючи дію, переводити щось із стану об’єкта в стан
суб’єкта» актуалізовані дієслова з відоб’єктним значенням. За словами Р. П. Михайлик, усім
дієслівним утворенням зі словотвірно-граматичною функцією характерне загальне значення
«зосередженість, замкнутість дії на суб’єктові, що виступає носієм предикатної ознаки» (Михайлик, 1995, с. 8). Деривати з таким значенням засвідчені від 13 каузативних дієслів зі значенням наближення в обох мовах: укр. зблизитися / зближатися, зближуватися, наблизитися / наближатися, наближуватися, насунутися / насуватися, насовуватися, підкотитися /
підкочуватися, підсунутися / підсуватися, підсовуватися 1, а, підтягтися, підтягнутися / підтягатися, підтягуватися 2, приблизитися / приближуватися, присунутися / присуватися,
присовуватися та ін. пол. dosunąć się / dosuwać się, podsunąć się / podsuwać się, podtoczyć się /
podtaczać się, przybliżyć się / przybliżać się, przysunąć się / przysuwać się, przytoczyć się /
przytaczać się, ubliżyć się / ubliżać się, zbliżyć się / zbliżać się1, zsunąć się / zsuwać się та ін.
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Префіксальні дієслова зі значенням наближення приєднують префікс на-, утворюючи
девербативи із кумулятивним значенням (napodciągać, napodnosić, napodprowadzać, naprzyganiać, naprzysuwać, naprzytaczać, naubliżać, nazbliżać, nazsuwać та ін.), яке реалізують дієслова наближення тільки польської мови, та суфікс -ну-, утворюючи девербативи зі значенням
«однократність дії» (підплигнути, підстрибнути, підштовхнути), яке виявлено лише в українській мові
Адвербіальний блок типової СП аналізованих префіксальних лексем сформований словотвірним значенням «адвербіалізація дії» і представлений дериватами підбігцем (розм.), підкрадьком (орф.), підлетом (рідко), підскоком (розм.), підстрибом (розм.), підстрибцем (розм.),
прискоком (орф.), прискаком (діал.), пристрибом та ін.
Не зафіксовано похідних дериватів у 12 (20,6 %) словотвірних парадигмах дієслів української (надлетіти / надлітати (розм.) 1а, надпливти, надплисти / надпливати (розм.) 1а,
надскочити / надскакувати (розм.) 1, підбасувати (розм.), підшкутильгати (розм.), прикрастися / прикрадатися (рідко) та ін.) та 2 (2,7 %) польської мови (nadpełznąć / nadpełzać,
przydeptać), тобто їхні словотвірні парадигми виявилися нульовими, що зумовлено переважно
стилістичним маркуванням твірних.
Таблиця 4
Кількісний розподіл за частинами мови
Частини мови
іменники
прикметники / дієприкметники
дієслова
прислівники
Всього

Українська мова
к-сть
%
76
46,9
33
20,3
42
25,9
11
6,7
162
100

Польська мова
к-сть
%
187
56,4
68
20,5
76
22,9
–
–
331
100

3. Висновки
Типова словотвірна парадигма дієслів із значенням наближення складається з чотирьох
блоків і її формують 13 словотвірних значень. Досліджувані дієслова української мови породжують похідні чотирьох частин мови (іменник, прикметник, дієслово, прислівник), а похідні
девербативи реалізують 11 словотвірних значень типової словотвірної парадигми. Серед девербативів польської мови виявлено іменники, ад’єктиви та дієслова, тобто типова словотвірна парадигма на відміну від української складається з трьох блоків з 10 семантичними позиціями. В обох мовах зафіксовано похідні 9 словотвірних значень, однак окремі семантичні позиції
заповнені лише в одній із мов («однократність дії», «адвербіалізація дії» – в українській мові;
«місце дії», «кумулятивність дії» – у польській мові). Кількісні підрахунки дозволяють стверджувати, що частиномовні блоки польської мови вдвічі більше наповнені (див. Таблицю 4).
Більша в польській мові й максимальна глибина семантичної позиції «опредметнена дія» та
лише поодинокі твірні не породжують похідні. Майже вдвічі вища середня кількість дериватів, які припадають на одне мотивувальне слово в польській мові в порівнянні з українською.

39

Сегін Л. В.
Структурно-семантичні особливості словотвірної парадигми префіксальних
дієслів із значенням наближення в українській і польській мовах
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
(REFERENCES)
Arutiunova, N. D. (1976). Predlozheniye i ego smysl. M. : Nauka.
Bezpoiasko, O. K., Horodenska, K. H., Rusanivskyi, V. M. (1993). Hramatyka ukrainskoi
movy. K. : Lybid.
Buzashiova, K. (1987). Vozmozhnosti i granitsy modelirovaniya na urovne slovoobrazovatelnykh paradigm (ss. 14–19). Sopostavitelnoye izucheniye slovoobrazovaniya slavyanskikh yazykov.
M. : Nauka.
Buzassyova, K. (1974). Simantická struktura slovenskych deverbativ. Bratislava.
Greshchuk, V. V., Bachkur, R. O., Dzhochka, I. F., Poslavska, N. M. (2007). Narysy z osnovotsentrychnoi deryvatolohii. Ivano-Frankivsk : Misto NV.
Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia (2017). [avtory: I. R. Vykhovanets, K. H. Horodenska, A. P. Zahnitko, S. O. Sokolova; za red. K. H. Horodenskoi]. K. : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho.
Hrytsyk, N. I. (1979). Diieslova nablyzhennia z prefiksom pry- u zistavlenni z rosiiskymy,
(ss. 70–75). Movoznavstvo. № 6.
Hrytsyk, N. I. (1980). Semantyko-stylistychna kharakterystyka diiesliv iz znachenniam prybuttia, (ss. 82–88). Movoznavstvo. № 4.
Iaroshenko, N. (2005). Zistavnyi analiz slovotvirnykh paradyhm diiesliv sazhat, sadyty i sadzic
u rosiiskii, ukrainskii i polskii movakh ХIKХ-ХХ st. (ss. 305–309) Linhvistychni studii: zb. nauk.
prats. Donetsk : DonNU, Vyp. 13.
Khamidullina, A. M. (1981) Otglagol`ny`e imena deyatelya v onomasiologicheskom aspekte
(ss. 67–74). Issledovaniya po semantike. Leksicheskaya i semanticheskaya semantika. Ufa : Bashkirskij gos. un-t.
Klimenko, N. F. (1991). Slovoobrazovatelnyye gnezda slov kak obyekt tipologicheskogo izucheniya (ss. 81–83). Aktualnyye problemy russkogo slovoobrazovaniya : materialy VІ resp. nauchn.prakt. konf. Samarkand.
Klymenko, N. F. (2004). Slovotvirna paradyhma (s. 619). Ukrainska mova. Entsyklopediia (2-e
vyd., zi zmin. i dop.). K. : Vydavnytstvo «Ukrainska entsyklopediia» im. M. P. Bazhana.
Klymenko, N. F. (2008). Dyferentsiini ta intehratsiini protsesy v leksytsi ta slovotvorenni
suchasnoi ukrainskoi movy. Movoznavstvo, № 2–3, 136–147.
Kushlyk, O. P. (2015). Slovotvirna paradyhmatyka pokhidnykh diiesliv v ukrainskii movi.
Drohobych : Kolo.
Malankowska-Statkiewicz Marta (2017) Potencjał słowotwórczy wybranych czasowników
dźwiękonaśladowczych w języku czeskim i polskim (ss. 255–265). Slavica Wratislaviensia. Opole :
Wyd-wo Uniwersytetu Opolskiego, Volum 165.
Mykhailyk, R. P. (1995). Semantyko-hramatychna struktura diiesliv na -sia v suchasnii ukrainskii movi (Avtoref. dys. …kand. filol. nauk: 10.02.01). Kyiv.
Saykiyeva, S. M. (1970). Glagoly dvizheniya-peremeshcheniya v sovremennom russkom
yazyke (Avtoref. dis. … kand. filol. nauk). Alma-Ata.
Sehin, L. V. (2003). Strukturno-semantychna typolohiia slovotvirnykh paradyhm diiesliv dynamichnoi prostorovoi lokalizovanosti v ukrainskii i polskii movakh (Avtoref. dys. … kand. filol. nauk :
spets. 10.02.17). Donetsk.
40

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах
Випуск 37, 2019
Sokolova, S. O. (2003). Prefiksalnyi slovotvir diiesliv u suchasnii ukrainskii movi. K. : Nauk.
dumka.
Valiukh, Z. O. (2005). Slovotvirna paradyhmatyka imennyka v ukrainskii movi. Kyiv–Poltava :
ASMI.
Valiukh, Z. O. (2013). Slovotvirna paradyhma yak obiekt zistavnoi typolohii, (ss. 6–10).
Naukovyi visnyk kafedry YuNESKO Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Filolohiia, pedahohika, psykholohiia. Vyp. 27. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2013_27_3
Yantsenetskaya, N. M. (1991). Semanticheskiye voprosy slovoobrazovaniya: proizvodyashcheye slovo. Tomsk : Izd-vo Tomsk. un-ta.
Zemskaya, E. A. (1978). O paradigmaticheskikh otnosheniyakh v slovoobrazovanii. (ss. 63–77).
Russkiy yazyk: voprosy ego tstorii i sovremennogo sostoyaniya. Vinogradovskiye chteniya І–VІІІ.
Moskva : Nauka.
Zemskaya, E. A., Ermakova, O. P., Rudnik-Karvat, Z. (1993). Teoreticheskiye problemy sopostavitelnogo izucheniya slovoobrazovaniya slavyanskikh yazykov (semantiko-funktsionalnyy aspekt).
(ss. 248–263). Slavyanskoye yazykoznaniye. KhІ Mezhdunar. syezd slavistov. Doklady rossiyskoy
delegatsii: sb. dokladov. M. : Nauka.
Zych, A. (2004). Paradygmat słowotwórczy jako jednostka badań konfrontatywnych (ss. 129–
140). Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Red.
P. Czerwiński, H. Fontański. Katowice.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
SUM
SUMH
VTSSUM
VZOSSUL

–
–
–
–

(1970–1980) Slovnyk ukrainskoi movy, t. 1–11 t. K. : Nauk. dumka.
Hrinchenko B. D. (1996) Slovar ukrainskoi movy, t. 1–4. K. : Nauk. dumka.
(2001) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. K.; Irpin: VTH «Perun».
(2003) Velykyi zvedenyi orfohrafichnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi leksyky. K.;
Irpin : VTF «Perun».
SJPD
– (1958–1969) Słownik języka polskiego, t. 1–11 / red. naczelny W. Doroszewski.
Warszawa : Wiedza powszechna.
SJPK
– (1900–1933) Słownik języka polskiego, t. 1–8 / pod red. I. Karłowicza i in.
Warszawa : Wyd-wo Kasy im. Minowskiego.
SGSWJO – (2004) Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego. T. 3.
Gniazda odczasownikоwe / M. Skarżyński oraz M. Berend [et al.]. Kraków: T-wo
wyd-cze «Historia Jagellonica», cz. I (A–O), cz. II (P–Ż).
Стаття надійшла до редакції 24.06.2019

41

Cитенко О. О.
Лексичні інновації у сфері інформаційних технологій англійської мови

СЕМАНТИЧНI Й ФУНКЦIОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНI КАТЕГОРІЇ СЛОВА,
ВИСЛОВЛЮВАННЯ Й ТЕКСТУ
DOI 10.31558/2075-2970.2019.37.4
УДК 811.111:004
© О. О. Ситенко
(Вінниця)
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Анотація. Актуальність роботи визначається необхідністю дослідження змін в методах і
засобах збагачення словникового складу сфери інформаційних технологій і Інтернету, процесів формування нових дериваційних елементів, які активно відбуваються саме в останнє десятиліття. Подальше ускладнення екстралінгвістичного середовища вимагає соціолінгвістичного
аналізу інноваційних процесів, виявлення конкретних соціальних чинників, що роблять найбільший вплив на ці процеси, розкриття ролі інформаційної революції в лексико-семантичних
змінах.
Об’єктом дослідження є нові лексичні одиниці комп’ютерної сфери і Інтернету, які з’явилися в англійській мові за останнє десятиліття початку XXI століття. Предметом дослідження
є структурно-семантичні особливості комп’ютерних неологізмів англійської мови.
Метою нашого дослідження постають особливості структурно-семантичного потенціалу
англомовних інновацій сфери інформаційних технологій і Інтернету.
Реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 1) з’ясувати основні
лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що зумовлюють інноваційні процеси в лексикосемантичній структурі англійської мови; 2) розглянути існуючі підходи до вивчення поняття
«неологізм» та історичні чинники формування неологічних одиниць; 3) проаналізувати процеси словотворення лексичних інновацій сфери комп’ютерних технологій і Інтернету, виділити основні способи словотворення; 4) простежити і описати особливості семантичного потенціалу неологізмів.
Перспектива подальшого дослідження полягає в аналізі способів передачі комп’ютерних
неологізмів англійської мови українською за допомогою різних видів перекладацьких відповідностей.
Ключові слова: неологізм, лексико-семантичні інновації сфери комп’ютерних технологій, інформаційна революція,семантичний потенціал.
Olha Sytenko LEXICAL INNOVATIONS IN THE SPHERE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ENGLISH LANGUAGE
Abstract. The relevance of the work is determined by the lack of a comprehensive analysis of
the processes and phenomena occurring in the vocabulary of the English language at the beginning of
the twenty-first century. In particular, it becomes necessary to study changes in the ways and means
of enriching the vocabulary of the information technology and the Internet, the processes of new
derivational elements formation which extensively occur in the last decade. Further complication of
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the extralinguistic environment requires a sociolinguistic analysis of the innovation processes,
the identification of specific social factors which have the greatest influence on these processes,
the disclosure of the information revolution role in lexico-semantic changes.
The object of the research are the new lexical units in the computer sphere and the Internet,
which appeared in English within the last decade of the beginning of the 21st century.
The subject of the research is the structural and semantic features of the computer neologisms
in the English language.
The aim of the study is to analyze the features of the structural-semantic potential in Englishlanguage innovations within the field of information technologies and the Internet. Realization of the
goal requires the fulfilment of the following tasks: 1) to find out the main linguistic and extralinguistic factors which determine the innovation processes in the lexical and semantic structure of
the English language; 2) to consider existing approaches to the study of the concept ‘neologism’;
3) to analyze the word formation processes of lexical innovations in the sphere of computer technologies and the Internet, to identify the main methods of the word formation; 4) to trace and describe
the features of the neologisms’ semantic potential.
The perspective of further research lies in analyzing the ways of transferring English computer
neologisms into Ukrainian through various translation methods.
Key words: neologism, lexico-semantic innovation in the sphere of computer technologies,
information revolution, semantic potential.
1. Вступ
Актуальність роботи зумовлена важливістю проведення комплексного аналізу процесів і
явищ, що відбуваються в словниковому складі англійської мови на початку ХХI століття. Зокрема, виникає необхідність дослідження змін в методах і засобах збагачення словникового складу сфери інформаційних технологій і Інтернету, процесів формування нових дериваційних
елементів, які активно відбуваються саме в останнє десятиліття. Подальше ускладнення екстралінгвістичного середовища вимагає здійснення соціолінгвістичного аналізу інноваційних процесів, виявлення конкретних соціальних чинників, що роблять найбільший вплив на ці процеси, розкриття ролі інформаційної революції в лексико-семантичних змінах мови. Крім того,
поза увагою науковців здебільшого залишаються питання, пов’язані з особливостями передачі
значень неологізмів засобами української мови.
Об’єктом дослідження є нові лексичні одиниці комп’ютерної сфери і Інтернету, які з’явилися в англійській мові в останнє десятиліття початку XXI століття. Предметом дослідження
є структурно-семантичні особливості комп’ютерних неологізмів англійської мови. Мета пропонованої наукової розвідки постає в аналізі особливостей структурно-семантичного потенціалу англомовних інновацій сфери інформаційних технологій і Інтернету.
Реалізація поставленої мети вимагає вирішення наступних завдань: 1) з’ясувати основні
лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, що зумовлюють інноваційні процеси в лексикосемантичній структурі англійської мови; 2) розглянути існуючі підходи до вивчення поняття
«неологізм» та історичні чинники формування неологічних одиниць; 3) проаналізувати процеси словотворення лексичних інновацій сфери комп’ютерних технологій і Інтернету, виділити основні способи словотворення; 4) простежити і описати особливості семантичного потенціалу неологізмів.
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2. Виклад матеріалу
Неологізм потрактовується як функціональне новоутворення, яке служить певній інформаційній або комунікативній меті. Мовний неологізм, який відповідає на запит нового життєвого явища і називає його, може бути визначений як номінативний. До таких відносяться історичні, політичні, науково-технічні та інші номінації, наприклад blogject, godcasting, hyperdocumentation, lifestream, тощо.
У розвинених мовах кількість неологізмів, зафіксованих в газетах і журналах протягом
одного року, становить десятки тисяч. Це зумовлено соціальною потребою в іменуванні всього нового і в його осмисленні, внутрішньомовними факторами – тенденціями до економії,
уніфікації, системності мовних засобів, етимологією, завданнями експресивно-емоційної або
стилістичної виразності.
Необхідно відзначити, що слово перебуває в стані неологізму дуже нетривалий час. Як
тільки слово починає активно використовуватися, воно втрачає ознаку новизни, тобто поступово входить до лексичної системи мови як загальновживане.
У сфері неології існує багато невирішених питань, як в теоретичному, так і в практичному плані. Більшість авторитетних у цій сфері фахівців визнають найбільш актуальними такі
напрями дослідження:
1) проблеми трактування новоутворення і неологізму, тобто як довго слово має вживатися в мові, щоб вважатися неологізмом і потрапити до словника;
2) визначення зв’язку між оказіоналізмом (словом, вжитим незвично, випадково). Елемент «оказіональності» ще більш посилюється в тих випадках, коли неологізмом є нове слово
зі сфери сленгу, тобто з тієї області мови, яка взагалі характеризується великою мінливістю),
авторським використанням лексичної одиниці і неологізмом;
3) необхідність створення особливих словникових статей, які дозволяють маркувати неологізми, оскільки існуюча система надзвичайно незручна і не враховує соціальної диференціації мови, звідси – нечіткість у стилістичній характеристиці неологізмів, а тому і в питанні про
віднесення до неологізмів сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та інших шарів лексики (Скрильник, 2012, с. 124).
Слід зазначити відсутність однаковості в трактуванні терміна «неологізм» в роботах різних лінгвістів. В. В. Лопатін дає наступне визначення: «Нові слова, які закріплюються в мові,
називаються неологізмами (від грецьких слів neos ‘новий’ і logos ‘слово’)», тобто слова або
словосполучення, що з’явилися в певний період в будь-якій мові або використані один раз
(«оказіональні» слова) в певному тексті або акті мовлення. Належність слів до неологізмів є
властивістю відносною й історичною (Бибик, 2006, с. 224).
У дисертації Ю. К. Волошина зазначено: «При аналізі визначень поняття «неологізм» різними дослідниками стають очевидними дві точки зору, які полягають в тому, що термін «неологізм» застосовується як до слів, що з’явилися в мові для позначення нових понять
(Ю. К. Волошин, І. В. Арнольд, Ю. С. Ахманова), так і до слів, які по-новому позначають вже
існуючі поняття, і до слів, які набувають нового значення (І. Р. Гальперін, Н. Г. Алексенко)»
(Ягудена, 2013, с. 56).
Існування різних визначень основної одиниці неології – неологізму – зумовлює існування різних напрямків вивчення цього явища: структурно-семантичного, соціо- та психолінгвістичного, структурного, когнітивного, денотативного і т. д.
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Основна мета робіт структурно-семантичного напряму полягає в описі нових фактів мови і мовлення, їхніх структурно-семантичних характеристик, визначенні способів утворення і
особливостей застосування, в класифікації новоутворень, у виявленні місця неологізмів в системі мови, у визначенні того впливу, який вони мають у мові.
В рамках соціолінгвістичного напряму розглядаються питання розвитку лексичної підсистеми мови, зумовлені впливом соціально-економічних і політичних перетворень, що відбуваються в суспільстві.
Когнітивний напрямок в неології знаходиться на стадії становлення. Лінгвісти цієї сфери
намагаються проаналізувати структури знань, які ховаються за неологізмами, і їхній вплив на
мовну і концептуальну картини світу сучасного носія мови.
Психолінгвістична теорія неології намагається представити неологізм як динамічне
(процесуальне) явище, пов’язане з мисленням і когнітивної діяльністю окремого носія мови.
Когнітивні і психолінгвістичні дослідження неологізмів характеризуються динамічним
підходом до проблем неології. Динамічний аспект передбачає аналіз причинно-наслідкових
зв’язків, відносин і причин активності певних ділянок мовної системи в певний момент розвитку (Попова, 2015, с. 13–16).
Багатоаспектність дослідження неологізмів забезпечує їхній досить повний і глибокий
аналіз. Необхідно відзначити основні характерні властивості цієї категорії одиниць лексичної
системи мови.
Неологізми – це нові слова, створені актом номінації, що закріплюються в мові і можуть
з’являтися для позначення нових або для нового позначення вже існуючих понять. До числа
неологізмів можуть бути віднесені абсолютно нові і за формою, і за змістом лексеми (результат утворення кореневого елемента в самій мові як наслідок запозичення), або це можуть бути
слова, утворені з наявних компонентів, або, нарешті, це можуть бути слова, які розвинули нові значення.
Межі цієї категорії слів історично рухливі. Темпи поповнення лексичної системи мови
неологізмами визначаються, перш за все, соціальними факторами: насиченістю певного історичного періоду суспільними подіями, темпами розвитку науки, техніки, культури, політики.
Чисельне співвідношення неологізмів в різних сферах людської діяльності неоднакове (Ягудена, 2013, с. 61).
У сучасній мовній системі неологізми поділяються на мовні і авторські або індивідуальностилістичні. Мовні неологізми створюються головним чином для позначення нового предмета
чи поняття. Вони входять в пасивний словниковий запас і фіксуються у словниках. Прикладів
мовних неологізмів в комп’ютерній і суспільно-політичній сфері англійської мови дуже багато:
sock puppet ‘підставна особа, яка зазвичай обговорювала або коментувала себе чи свою
роботу, особливо в онлайн-розмовній групі або в блозі’: Siegel is not the only professional pundit
to be caught in a sock puppet scandal. This year, Los Angeles Times business columnist Michael
Hiltzik was stripped of his column and blog for using fake handles on his blog and those of his critics
(The Boston Globe, September 18, 2016). – Зігель не єдиний професійний експерт, якого можна
зловити в скандалі з підставними особами. Цього року блог оглядача Los Angeles Times Майкла Хілтціка був заборонений за використання підставних осіб.
attention theft ‘втручання небажаного і несанкціонованого тексту, звуків або зображень в
інтереси людини’: The Internet is the worst polluter of all. Spam is not even pollution, it's attention
theft. But even legitimate email is typically copied to more people than necessary and contaminated
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by excess verbiage and endless reply loops (Neilsen Norman Group, August 11, 2013). – Інтернет є
найгіршим забруднювачем. Спам – це навіть не забруднення, це втручання в інтереси людини.
Адже навіть електронне листування, як правило, копіюється і поширюється більшій кількості
людей, ніж необхідно, і заражається зайвими формулюваннями і нескінченними циклами відповідей.
Cord-never ‘людина, яка ніколи не підписувалася на пакет кабельного телебачення»:
Comcast’s own streaming service aimed at cord cutters and more so the ‘cord nevers’ who never
sign up for cable, has now launched (TechCrunch, September 27, 2017). – Запущена власна потокова послуга Comcast призначена для супротивників дротових систем і тих, хто ніколи не підписувався на пакети кабельного телебачення.
Однак, якщо проаналізувати класифікації нових слів, то серед мовних неологізмів можна
виділити лексичні і семантичні. До лексичних неологізмів належать слова, які утворюються за
наявними в мові моделями, або вони запозичені з інших мов.
Прикладами лексичних неологізмів, утворених таким чином, можуть слугувати такі, як:
Blogject ‘пристрій, який регулярно публікує поновлення про стан, місцезнаходження та
навколишнє середовищє’: Design conferences such as Lift and Where 2.0 feature the latest
blogjects, mashups, and narrative installations (MIT Press, March 22, 2013). – На конференціях
з дизайну, таких як Lift and Where 2.0, представлені пристрої останнього покоління, що регулярно публікують оновлення про стан, місцезнаходження та навколишнє середовищє, мешами
і описові установки.
Семантичні неологізми – це вже відомі слова, які набули нових значень під впливом
останніх змін у мові.
Hearable ‘маленький комп’ютер або електронний пристрій, призначений для носіння на
вусі: And finally, getting back to the ear, LeBoeuf said we may someday soon have “hearables”: inear devices that provide private, intelligent communication along with super-accurate biometric
measurements (Consumer Reports, January 5, 2015). – І, нарешті, повернувшись до вуха, Лебоуф
сказав, що найближчим часом у нас будуть електронні пристрої для носіння на вусі, які забезпечують інтелектуальний зв’язок поряд з суперточними біометричними вимірами.
Авторські, індивідуально-стилістичні неологізми створюються для того, щоб додати образності тексту. Неологізми цього типу «прикріплені» до контексту, мають автора. Вони повинні зберігати свою незвичайність, свіжість. Авторські неологізми, утворені за продуктивними моделями, називаються потенційними словами. Наприклад:
pizza parliament ‘парламент, що складається з багатьох партій, кожна з яких має відносно
малу кількість місць’: Harper was also hurt by what has become a five-party political system in
Canada. «It's very difficult to get a majority in this pizza Parliament», – Wiseman said (Los Angeles
Times, October 15, 2011). – Харпер також був засмучений через те, що політична система
в Канаді стала п’ятипартійною. «Дуже важко отримати більшість в цьому багатопартійному
парламенті», – сказав Вайсман.
Zombie lie ‘помилкове твердження, яке постійно повторюють, незважаючи на те, що часто його спростовували»: Most of the biosphere can not see the infosphere; it is invisible, a parallel
universe humming with ghostly inhabitants. But they are not ghosts to us – not anymore. We humans,
alone among the earth's organic creatures, live in both worlds at once. It is as though, having long
coexisted with the unseen, we have begun to develop the needed extrasensory perception. We are
aware of the many species of information. We name their types sardonically, as though to reassure
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ourselves that we understand: urban myths and zombie lies (Smithsonian Magazine, May 1, 2014
року). – Велика частина біосфери не може бачити інфосфери; це невидимий, паралельний всесвіт, населений примарними мешканцями. Але вони для нас не примари ... Вже немає. Ми,
люди, єдині серед органічних істот Землі живемо в обох світах одночасно. Начебто, довгий
час співіснуючи з невидимим, ми почали розвивати необхідне екстрасенсорне сприйняття. Ми
знаємо про багато різновидів інформації. Ми називаємо їх типи сардонічно, ніби для того,
щоб запевнити себе, що ми розуміємо: міські міфи і зомбі брехня.
Оказіоналізми (від латинського occasionalis ‘випадковий’) – це авторські неологізми,
створені за незвичайними моделями. Вони не існують поза конкретного контексту. Наприклад: infobesity ‘надлишкова інформація’, ‘пересичення інформацією’: As someone ever-eager
to flaunt my grammatical shallowness, I felt chagrined recently when a friend dropped “infobesity”
into the conversation before I’d had a chance to claim this latest buzzword and introduce it in my
column (The New Zealand Herald, October 3, 2014 року). – Оскільки хтось завжди прагнув виставляти напоказ мою граматичну обмеженість, я недавно відчув прикрість, коли один в розмові допустив «необ’єктивність», перш ніж у мене з’явився шанс зажадати ввести це останнє
модне слово в свою колонку.
Всі ці процеси створення неологізмів продовжують своє існування в сучасному суспільстві. Тому лексика англійської мови як змінювалася, так і буде змінюватися. Зрештою, в мові
закріпляться тільки вдалі неологізми. Інші так і залишаться за межами мовних і мовленнєвих
норм.
Інформаційна революція на початку XXI століття продовжує бути найбільш впливовим
фактором щодо процесів поповнення словникового складу сучасної англійської мови. З інтернетизацією суспільства, зокрема, пов’язана найбільша кількість лексичних інновацій за останні десять років.
Інтернет вважається частиною простору, яку вчені називають «інформаційною екологією». Під «інформаційною екологією» розуміється нова «система людей, процесів, цінностей
і відповідних технологій» (Зацний, 2006, с. 49). Головною, відмінною рисою сучасної людини
як «конституента» інформаційної екології вчені вважають «інформоядність». Вони підкреслюють, що сучасна людина працює за рахунок «поїдання» інформації, тому в англійській мові
ця людина отримала найменування-характеристику у вигляді неологізму informavore (за аналогією зі словами, що характеризують тваринний світ з точки зору джерел живлення –
carnivore, herbivore) (Зацний, 2006, с. 55).
Як відомо, лексичний ярус будь-якої мови є найбільш чутливим до змін. При цьому процес трансформації лексичного простору майже безперервний, в чому і полягає зв’язок мовної
системи з іншими сферами суспільного життя (політичної, соціально-економічної, державної).
Очевидним є той факт, що чим інтенсивніше відбуваються зміни в інформаційному просторі,
тим інтенсивніші зміни в лексиці на кожному етапі її розвитку. Саме в сфері комп’ютерної
лексики спостерігаються істотні зміни, зумовлені суспільно-політичними процесами (Ажнюк,
2011, с. 78).
В цілому, лексико-семантичні інновації сфери комп’ютерних технологій відображають,
перш за все, вплив глобальної комп’ютерної мережі та новітньої техніки на різні аспекти суспільного життя, розкривають вигоди інтернетизаціі і деякі негативні наслідки. Інтернет так
само, на думку економістів, виявився головним чинником з часів індустріальної революції,
який впливає на світову економіку (Андрусяк, 2003, с. 13). Не випадково, в даний час інфор47
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маційна революція називається «революцією всесвітньої павутини» – the Web revolution (Зацний, 2006, с. 218).
Торкаючись історії неологізмів комп’ютерної сфери і Інтернету, цікаво було б простежити, наприклад, розвиток ряду їхніх термінів. Такі неологізми, зазвичай, є не стільки номінативними, скільки проектними: вони не тільки називають певне явище, а й закликають звернути на нього увагу. Перш за все, були створені численні неологізми для введення концептів і
понять «інтернетівської економіки». Так, виникло слово dot-com для позначення компанії, фірми, що здійснює свою комерційну діяльність тільки через Інтернет (в атрибутивній функції
неологізм dot-com вводить поняття «інтернетівський, пов’язаний з Інтернетом»). Цей неологізм вже взятий за основу для створення низки інших лексичних інновацій. Явище масового
банкрутства відображає і словосполучення dot-com death watch, а фразеологізм pink slip party
«вечірка, на якій присутні, головним чином, колишні підприємці і службовці інтернетівскої
економіки», виник у зв’язку з масовими звільненнями «віртуальних службовців» (вираз to get
the pink-slip має значення «отримати повідомлення про звільнення»): No wonder [Alladvantage.com] was dubbed in a recent issue of Fortune magazine as the next dot-com likely to die. It has
also made several appearances on Dotcomfailures.com and another dot-com death watch site
(The Toronto Star, July 10, 2011).
В умовах інформаційної революції продовжують виникати нові соціальні групи. Вчені відзначають, наприклад, що останнім часом особливо зростає кількість «нових» фахівців, які, незважаючи на те, що займаються, головним чином, фізичною роботою, але в той
же час наближаються до категорії кваліфікованих робітників, що володіють високим рівнем знань, необхідних для виконання своєї роботи з обслуговування сучасної техніки і виробництва, програмування, аналітичних задач лабораторного характеру. Для позначення
даної категорії працівників створюється словосполучення knowledge technologist: The most
striking growth will be in “knowledge technologists”: computer technicians, software designers,
analysts in chemical labs, manufacturing technologists, paralegals ... They are knowledge technologists – people who do much of their work with their hands (The Economist, November 11, 2011).
Виникає поняття “інтернетовської еліти“ – wired set: InSite market niche was chronically the new
and the hip in the Bay area, a W of the local wired set (New York Times, 2012).
Комп’ютерний розрив між поколіннями в галузі освіти призводить до незадоволеності
значної частини учнів старших класів середньої школи, студентів університетів методикою
навчання, вчителями, викладачами, оскільки «інтернет-грамотні» (net-savvy) учні та студенти
вважають використання Інтернету для пошуку інформації, знань більш ефективним і цікавим
способом навчання в порівнянні з тією методикою, яку пропонує вчитель і викладач в класі.
З явищем інтернет-грамотності пов’язана поява неологізму digital disconnect для позначення невідповідності традиційної методики можливостям навчання за допомогою сучасної
техніки, які широко використовує молоде покоління: They are not saying, “We do not want
teachers, and they are not saying, This is better than teachers," said Lee Raine, director of the Pew
project. They are saying, “We know there is cool stuff on the Internet that helps us learn the things
teachers want us to learn, and it would be great if more teachers would integrate these online
experiences.” The “digital disconnect” has become more pronounced as teens have flooded the
Internet. A July 2002 Pew survey estimates that 78 % of teens 12 to 17 go online (USA Today,
August 26, 2012).
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Необхідно відзначити, що багато неологізмів залишаються «неологізмами-одноденками»,
тоді як інші «слова-експромти» все ж поступово переходять в основний словниковий фонд.
Це, зокрема, такі (тепер уже широковідомі) слова і словосполучення, як: billion laughs «онлайн-атака, за допомогою якої відбувається спроба відключити веб-сайт, відправивши спеціально відформатовану послідовність символів, таких як ‘lol’ і ‘ha’, digital pickpocketing «крадіжка даних з мобільного пристрою, зокрема, містить мікросхему радіочастотної ідентифікації
(RFID) для бездротової передачі інформації», doorway scams «афера, в якій веб-сторінка являє
собою набір з вмістом, яке розміщує сторінку на початку результатів пошукової системи, але
при відвідуванні буде перенаправляти користувача на інший, як правило, порнографічний
сайт»: The trousers are intended to stop thieves hacking into radio frequency identification (RFID)
tagged passports or contactless payment cards. Jeans made that will prevent ‘digital pickpocketing’
(BBC News, December 17, 2014 року). The same is true for the trick known as doorway scams. This
method involves constructing the site so that the content will appear high on the search results. For
example, a search on “livestock” may result in a “hit” list with a porn site on bestiality (McFarland,
May 8, 2017).
Розмовний словотвір виявляє меншу залежність від різних граматичних та семантичних
обмежень. В процесі невимушеного спілкування співрозмовники нерідко не відображають
слова, існуючі в мові, а створюють їх «на випадок», спираючись на продуктивні словотвірні
моделі. В утворених таким чином словах актуалізується значення, підказане конкретною ситуацією. Наприклад: Videophilia «спосіб життя, орієнтований на дії, здійснюються за допомогою техніки, особливо телебачення, Інтернету і відеоігор», Ludology «академічне дослідження
ігор, зокрема відеоігор»: Numbers tell us people do not participate in outdoor activities the way
they once did. ... Visits to national parks are down, as are fishing, hunting and even watching
wildlife. Only 25 percent of the population – down 18 percent – participates in an outdoor activity.
Scientists call it “videophilia” – a way of life connected to computers, video games and TV (Grand
Rapids Press, March 16, 2017). The college students glued to video game consoles today are as
likely to be scholars as slackers. More than 100 colleges and universities in North America – up
from less than a dozen five years ago – now offer some form of “video game studies” ranging from
hard-core computer science to prepare students for game-making careers to critiques of games as
cultural artifacts. ... Meanwhile, on the lit-crit front, some scholars have come up with a fancy name
for their discipline: ludology, from the Latin ludus (game). Topics range from game philology to the
study of virtual economies in EverQuest (Technology Review, March 1, 2016).
Комп’ютерна техніка широко використовується в медицині, судочинстві, біології, криміналістиці, наприклад, для «біометричної ідентифікації» (biometric identification) або коли
йдеться про «кібермедицину», «віртуальну медицину» (cybermedicine, virtual medicine). З такою
ідентифікацією пов’язаний цілий ряд неологізмів початку ХХI століття (affective computing,
biometric ID, eigenface, nursing informatics,), а також інновації останнього часу, наприклад,
facial technology, passfaces: In 2011, the American Nurses Association defined nursing informatics
as “a specialty that integrates nursing science, computer science, and information science to
manage and communicate data, information, and knowledge in nursing practice” (Austin AmericanStatesman, October 15, 2013).
Комп’ютерна техніка широко використовується в криміналістиці, наприклад, для «біометричної ідентифікації» (biometric identification). З такою ідентифікацією пов’язаний цілий
ряд неологізмів початку ХХI століття (affective computing, biometric ID, eigenface), а також
49

Cитенко О. О.
Лексичні інновації у сфері інформаційних технологій англійської мови
інновації останнього часу, наприклад, facial technology, passfaces: Zelazny of Visionics said face
recognition is less intrusive than iris scanning, another biometric identification technology. Aside
from security systems and James Bond movies, iris scanning is not as widely used as facial technology, she said, which does not require buttons and cards (New Jersey Lawyer, October 8, 2011).
Великий вплив інформаційної революції відчувають на собі засоби масової інформації.
Виникли, наприклад, такі нові поняття, як «техномедія (technomedia)», «кібержурналістіка»
(cyberjournalism). Під «техномед» мають на увазі засоби масової інформації, які безпосередньо пов’язані з сучасною технікою – спеціальні періодичні видання, програми радіо і телебачення. Під «кібержурналістикою» може матися на увазі як журналістика з широким використанням сучасної техніки, так і періодичні видання, поширювані через Інтернет.
З глобальною комп’ютерною мережею співвідноситься і поняття «нові медіа» (newmedia), під якими розуміють радіо, телепередачі, газети і журнали, що надходять власникам
персональних комп’ютерів через Інтернет: This year’s New Media’s award have recognized and
rewarded several excellent ideas (New Statesman, July 21, 2013). Саме в зв’язку з новою інформаційною технікою виник неологізм datacasting (data + broadcasting) як загальне позначення
передачі будь-якої інформації через «цифрові» мережі, в той час як слово webcasting (web +
broadcasting) було створено для відображення поняття «передача інформації через всесвітню
павутину».
З неологізмом webcasting пов’язано і нове словосполучення Webcast wedding для позначення церемонії весілля, яка транслюється через «всесвітню павутину»: When Lori Dickinson
and Tyson Reiser walk down the aisle on Wednesday evening, most of their guests will be in
pyjamas. The couple, from Waterloo, Ont., Will say their vows in a Las Vegas chapel with 10 of their
closest friends and family on hand. But another 40 or 50 people will be at home, watching the
wedding live on the Internet after Ms. Dickinson, 28 and Mr. Reiser, 30 sent out e-mail invitations
for the Webcast wedding to family and friends in British Columbia, Calgary and Manitoba
(The Globe and Mail, February 4, 2012).
Новою революцією в комп’ютерній техніці та в програмному забезпеченні, як пишуть
фахівці цієї сфери, буде «біологічна революція», метою якої є створення «автономних комп’ютерів», які будуть постійно вдосконалювати свої «розумові центри» і можуть виявитися
більш розумними, ніж їхні творці. Створення подібних комп’ютерів (вони отримали назву
genetically modified computers) стане реальним шляхом копіювання біологічних процесів:
Genetically modified computers are the next big thing. The aim is to produce self-managing, selfrepairing computers that become smarter by continually evolving their own intelligence centres
(New Scientist, October 25, 2011).
Можливість виробництва в найближчому майбутньому чипів та інших компонентів
комп’ютерів з дешевих пластичних матеріалів, а не з кремнію, означатиме, що настане ера
«одноразового обчислення» – disposable computing: Success could lead to a new market for
flexible displays and memories that can be printed on anything – ushering in an age of disposable
computing (The Economist, December 14, 2015).
Вчені пишуть і про реальність створення «квантових комп’ютерів» (quantum computers),
про «квантовi обчислення» (quantum computing). Вони підкреслюють, зокрема, що «квантовий
комп’ютер», зібраний тільки з дванадцяти атомів, може перевершити найпотужніший сучасний суперкомп’ютер: A bizarre experiment takes scientists one step closer to the unimaginable
powers of quantum computing. A machine made of just 12 atoms could outperform the mightiest
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supercomputer. Though nothing in the laws of physics rules out quantum computers, qubits are
maddeningly delicate (Time, February 24, 2013).
З’явилися нові назви пристосувань для комп’ютерів, нових видів комп’ютерної техніки.
Наприклад, phablet, smartglasses, data furnace: People are taking about wearables and connected
vehicles, meaning that Korean firms are positioned to spur innovation in these industries.
Companies are rolling out smartwatches and smartglasses. Without customized displays and chips,
those advanced devices are meaningless (The Korea Times, January 12, 2014 року).
В останні роки для забезпечення наочності при навчанні дітей анатомії в школі використовуються комп’ютеризовані «розумні мультфільми» – smartoon (smart + cartoon). Вони демонструють і пояснюють функціонування різних органів і частин людського тіла: This was the first
season for what might be called a smartoon. (US News and World Report, July 28 – August 4, 2013).
Викладений матеріал свідчить про те, що інформаційна революція призводить до інтенсивного поповненню не тільки лексики, а й фразеології англійської мови, причому цілий ряд
нових стійких словосполучень, що зародилися в сфері інформаційних технологій, використовується в загальному мовленні. Можна виділити такі фразеологічні неологізми, як clicks and
bricks, clicks and mortar, digital terrorism, friction-free capitalism, garbage in – garbage out, information foraging, information superhighway, Internet host, serial killer application, mouse potato,
net generation, one banana problem, road warrior, silicon take-over, smart mob tiger team, virtual
reality.
Слід зазначити, що високу частотність вживання отримали стійкі словосполучення з
ключовими одиницями, закріпленими за сферою новітніх технологій (digital, electronic, information, silicon, virtual). Фразеологізми зі словом silicon перетворилися в символ інформаційної
техніки (кремній, як відомо, служить сировиною для виробництва мікрочіпів). Так, словосполучення Silicon Valley (позначення центру виробництва комп’ютерної техніки) стало основою
для утворення десятків словосполучень, що позначають такі центри в різних частинах земної
кулі, наприклад: Silicon Wadi (в Ізраїлі), Silicon Island (на Тайвані).
Останнім часом до них приєдналися і словосполучення Silicon Mountain для позначення
центру підприємств сучасних інформаційних технологій в штаті Колорадо, Silicon Hills – для
позначення центру електронної техніки в штаті Техас (Кушнер, 2003, с. 245).
Інформаційна революція, як відомо, створила не тільки блага і вигоди для суспільства, а
й нові проблеми, які загострюються в новому столітті. Ще в 90-і роки ХХ століття поширилася точка зору, що соціально-економічні наслідки інформаційної революції втілюються в понятті
«кібернерівності» (cyber-inequality), «комп’ютерного розриву» (computer gap) – значної розбіжності в економічному статусі людей, що володіють сучасною технікою, і тих, хто її не має.
Сучасна інформаційна техніка зробила свій «внесок» в загострення проблеми злочинності: по-перше, були створені більш широкі технічні можливості для порушників закону, по-друге, виникли нові види злочинності і правопорушень, які об’єднуються під загальною назвою
«комп’ютерних», «кібернетичних» (computer crime, cybercrime). Відзначається, що «комп’ютерна» злочинність значно випереджає можливості «кіберполіції» (cyberpolice). Існує широкий попит на фахівців, іменованих «кіберпрофайлерамі» (cyberpofilers), які мають кваліфікацію психологів, фахівців в області комп’ютерної техніки, детективів і використовуються при
розкритті кіберзлочинів (Івата, 2000, с. 13).
Вчені підкреслюють, що наша нерозсудливість незабаром зіткнеться зі зростаючою технічної потужністю суспільства. І це станеться в точці перетину нано, біо і комп’ютерних тех51
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нологій. Всі три області мають, на думку вчених, «здатність породжувати і запускати в навколишнє середовище сутності, які можуть саморозмножуватися (self-replicating entities)», прикладом яких слугують комп’ютерні віруси, комп’ютерні атаки, тощо (Крайтон, 2002, с. 128).
Створюються, відповідно, і неологізми, що відображають заходи і засоби боротьби з хакерами. Інновація back hacking, наприклад, позначає «спробу спіймати хакера шляхом простеження його операцій», а новоутворення honeynet – «мережа, що створюється для заманювання хакерів і контролю їх дій».
Зростає кількість «інтернетівських самогубств» серед молоді (Internet suicides). В Японії,
наприклад, стає модним укладення угоди молодими людьми через Інтернет з незнайомцями
про те, щоб разом звести рахунки з життям: Internet suicides plague Japan. Young people make
death pacts with strangers (The Washington Post, August 24, 2013).
Через Інтернет йде потік нікому не потрібної інформації, особливо рекламного характеру. З цим явищем пов’язано, наприклад, широке поширення семантичного неологізму spam,
запозиченого з жаргону фахівців комп’ютерної техніки, для позначення такої інформації
(в літературній мові слово spam має значення «ковбасний фарш»: spam = spiced ham). В наш
час це слово широко вживається разом зі своїми похідними to spam, spammer, spamming, antispam, spamdexing, spamoflage, disk-spamming, do-not-spam registry: They want them to arrest and
extradite someone who is wanted for spamming (Austin American-Statesman, April 30, 2013).
Вивчаючи нову лексику в світлі інформаційної революції, можна побачити, про це свідчить і наведений практичний матеріал, деякі специфічні лінгвальні явища. До них насамперед
належить явище атракції синонімів навколо цілого ряду понять, що співвідносяться з інформаційною революцією, а також концентрацію неологізмів навколо базових центрів парадигм.
Ці явища обгрунтовуються актуальністю процесів, які відбуваються в умовах сучасного етапу
науково-технічного прогресу. Серед понять, навколо яких концентруються синоніми, можна
відзначити наступні: «великий любитель комп’ютерної техніки» – chip-head, computer junkie,
cyberaddict, cyberhead, cyberbuff, cyberjunkie, data-junkie, digit-head, gearhead, nethead, technofreak, technophile, tekky, telephile; «фахівець в області сучасної техніки» – computer nerd,
cyberguru, cybernerd, geek, supernerd, techguru, technogeek, technoguru, techopundit, technonerd,
technosavant, ubernerd; «людина, яка добре знає комп’ютерну техніку» – computer hip, computerate, computent, computer-savvy, cybersavvy, it-savvy, technoliterate, techsavvy; «людина, яка
активно користується мережею Інтернет» – cyber-citizen, cyber-surfer, e-surfer, netter, internaut,
nethead, netizen, netsurfer.
Такі приклади свідчать про те, що у зв’язку з інформаційною революцією широкого поширення набуває феномен «поліномінаціі», тобто коли одне поняття або одна річ отримують
цілий ряд найменувань. У той же час, як продемонстрували і деякі лексичні одиниці, виникає
особливий тип неологізмів – ретронім, під якими маються на увазі нові позначення вже відомих понять і предметів у зв’язку з уточненням цих понять, з появою нових різновидів існуючих предметів і необхідністю тим самим більш чіткого розмежування старого і нового поняття
або предмета.
3. Висновки
З усього вищезазначеного можна зробити висновок, що дослідження комп’ютерної лексики знаходиться в стадії постійного розвитку, адже ця сфера кожен день поповнюється новими словами і фразами. В наш час зміни в технологічній та інформаційній сферах відбуваються дуже інтенсивно, а отже інтенсивно відбуваються зміни в цьому шарі лексики.
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Перспективи дослідження спрямовані на аналіз способів передачі англійських комп’ютерних неологізмів на українську мову за допомогою різних видів перекладацьких відповідностей.
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ФОНЕТИЧНІ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАПИСІВ НА ОДЯЗІ
УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ
Одяг, на якому розміщений напис, виконує не тільки типову захисну функцію, а стає засобом комунікації, який віддзеркалює проблеми та інтереси як окремої людини, так і соціуму
в цілому. Популярність одягу з написами та принтами зумовлює потребу в дослідженні написів на одязі як лінгвістичного явища. Стаття присвячена фонетичним стилістичним особливостям написів на одязі українською та англійською мовами. У ході дослідження було проаналізовано 1 200 написів англійською мовою та 365 написів українською, відібраних методом
суцільної вибірки з мережі Інтернет і виокремлено ті, які характеризуються вживанням фонетичних фігур. При аналізі написів на одязі англійською та українською мовами, були виділені
такі стилістичні фонетичні фігури: рима, алітерація, асонанс, анафора, епіфора, кільце.
Проведено кількісний та зіставний аналіз отриманих даних і з’ясовано особливості використання фонетичних засобів в написах українською та англійською мовами. Визначено,
що 157 написів українською мовою (43 %) характеризуються вживанням фонетичних фігур,
в той час як, серед англомовних написів можна виділити лише 188 (15,7 %). Робота також фокусується на з’ясуванні ролі фонетичних засобів у створенні відповідного ефекту від написів
на одязі. Зокрема було виокремлено такі основні функції як підсилення змісту та звучання,
полегшення запам’ятовування, сугестивну та персуазивну.
Ключові слова: напис на одязі, фонетичні стилістичні особливості, рима, асонанс, алітерація, анафора, епіфора, кільце.
Natalia Striuk PHONETIC STYLISTIC FEATURES OF INSCRIPTIONS ON CLOTHING
IN THE UKRAINIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Abstract. Clothing with an inscription performs not only the typical protective function, but
also becomes a means of communication which reflects the problems and interests of both the individual and the society as a whole. The popularity of clothing with inscriptions and prints causes the
research into the typology of inscriptions on clothing from a linguistic standpoint. The paper is devoted to the phonetic stylistic features of the inscriptions on clothing in the Ukrainian and English
languages. The research is based on 1 200 English and 365 Ukrainian inscriptions harvested from the
Internet and scrutinised in terms of the phonetic stylistic means use. When analysing English and
Ukrainian inscriptions on clothing, the following phonetic stylistic means were determined: rhyme,
alliteration, assonance, anaphora, epiphora, anepiphora. Having analysed the obtained data quantitatively and comparatively, the features of the phonetic means use were clarified. It was determined
that 157 Ukrainian inscriptions (43 %) are characterised by the use of phonetic stylistic means, while
only 188 (15,7 %) of the English inscriptions display the use of phonetic stylistic means. Assonance
and rhyme are defined as the most frequently used phonetic stylistic means in the Ukrainian inscriptions, while the English inscriptions are characterized by the frequent use of alliteration and assonance.
Such phenomena as epiphora and anepiphora are rare in both Ukrainian and English inscriptions.
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The article also focuses on clarifying the role of phonetic means in creating a certain linguistic effect
by putting the inscriptions on clothing. In particular, the following main functions were identified:
the content and sounding amplification, memorizing, suggestive and persuasive functions facilitating.
Key words: inscription on clothes, phonetic stylistic features, rhyme, assonance, alliteration,
anaphora, epiphora, anepiphora.
1. Вступ
Одяг – невід’ємна частина життя людини, основною функцією якого є захист тіла людини від негативних впливів зовнішнього середовища. Однак, одяг, на якому розміщений напис
вже стає засобом комунікації, відображає соціальні, культурні та економічні явища. Таким
чином, вивчення написів на одязі допомагає зрозуміти і охарактеризувати сучасне суспільство.
Саме такі засоби індивідуалізації є віддзеркаленням нових віянь, актуальних проблем та інтересів як окремої людини, так і соціуму в цілому. Написи на одязі є способом самовираження
та самопрезентації.
Оскільки, останнім часом популярність одягу з написами та принтами стрімко зростає,
можна вважати, що актуальним є дослідження написів на одязі як лінгвістичного явища.
Слід зазначити, що проблема вивчення написів на одязі ще не достатньо висвітлена у науковій літературі. Так, Барбара Джонстон (Barbara Johnstone) досліжуючи футболки з словами
та фразами, які вважаються унікальними для Пітсбурга, штат Пенсільванія, доводить існування Пітсбургського діалекту. Джоел Пенні (Joel Penney) досліджує, як політичні футболки, тобто ті, що містять зображення, символи чи слова, які вказують на політичні вподобання виборців, використовуються їх носіями для пропагування своїх переконань. Джесіка Гілані (Jessica
Ghilani) розглядає використання футболок як різновиду пропаганди для залучення жінок до
розбудови повоєнної Америки, і стверджує, що футболки, так само як і плакати з зображеннями
героїв-жінок, продовжують набирати популярності серед жіночої аудиторії. Іносент Чілува
(Innocent Chiluwa) досліджує, як молодь самостверджується, окреслює свою групову ідентичність, соціально-економічне стремління, використовуючи написи на футболках. О. М. Івус розглядає слоган на одязі як субжанр побутового дискурсу, націлений на пред’явлення «зображуваного Я» і навмисну, стратегічно продуману і усвідомлювану демонстрацію власних поглядів, переконань та оцінок, які слугують для самовизначення і створення необхідного власного
образу (іміджу).
Таким чином, є потреба в ґрунтовному дослідженні написів на одязі, їхньої структури,
стилістичних та прагматичних особливостей.
Не залежно від того, чи обираємо одяг з написом для себе, чи бачимо принт на одязі
оточуючих, ми читаємо напис, промовляючи його про себе. Отже, перше, що привертає нашу
увагу, це саме звучання напису. Таким чином, мета статті – проаналізувати та порівняти фонетичні стилістичні особливості написів на одязі українською та англійською мовами. Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити основні фонетичні особливості
написів на одязі; провести кількісний аналіз отриманих даних, з’ясувати роль фонетичних засобів у створенні відповідного ефекту від написів на одязі.
Матеріалом дослідження є 1 200 написів англійською мовою та 365 написів українською
відібрані методом суцільної вибірки з мережі Інтернет, зокрема інтернет-магазинів та сайтіваукціонів.
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2. Виклад матеріалу
Слід зазначити, що під написом на одязі розуміємо короткий текст розміщений на предметах, виробах (із тканини, хутра, шкіри), якими покривають тіло (Білодід, 1971, с. 143, 646).
При аналізі написів на одязі англійською та українською мовами, були виділені такі стилістичні фонетичні фігури: рима, алітерація, асонанс, анафора, епіфора, кільце (анепіфора).
2.1 Рима
Рима – це «слова, які мають ідентичні ядра складу в наголошених складах та ідентичні
коди» (Brown & Miller, 2013, с. 385). У ході дослідження було визначено, що римовані написи
переважають серед українських – 44 написи (12 %) від всієї кількості, в той час як серед англійських лише 34 написи (2,8 %).
Відповідно до наголосу виділяють чотири види рим: окситонну (чоловічу) з наголосом
на останньому складі, парокситонну (жіночу) з наголосом на передостанньому складі, пропарокситонну (дактилічну), в якій наголос падає на третій від кінця склад та гіпердактилічну з
наголосом на четвертому, п’ятому, шостому складах з кінця (Качуровський, 1994, с. 43). Однак, серед написів на одязі зустрічаються лише три види рим:
1) окситонна (чоловіча), наприклад:
укр.: РОБИ ДОБРО БРО, Береженого Бог береже, а козака – шабля стереже. У
ЯГОТИН хай несе мене історії плин, Я ЗНОВ П’Ю ЗА ЛЮБОВ, ХАРАКТЕР У МЕНЕ
ЗОЛОТИЙ * * ТОМУ ТАКИЙ ВАЖКИЙ, САПАЙ ПІДГОРТАЙ, Плуга пер ледь не вмер;
англ.: CALM LIKE A BOMB, fries before guys, WHEN IN DOUBT Pedal it out, DON’T
KNOCK NEW YOURK, DON’T BRO ME IF YOU DON’T KNOW ME, DON’T DRESS TO
IMPRESS JUST BE THE BEST “UNLIKE THE REST”.
2) парокситонна (жіноча), наприклад:
укр.: Роги ноги, НЕ ПОТРІБНА СОЛОВ’Ю ЗОЛОТА КЛІТКА, КРАЩЕ ЙОМУ ЗЕЛЕНА
КВІТКА, РЕВІВ ВЕДМІДЬ, НЕ ТОГО, ЩО БДЖОЛИ ПОКУСАЛИ, А ТОМУ ЩО МЕДУ
УЗЯТИ НЕ ДАЛИ. Срака мотика, хіба мати винувата що дитина ГАЙАВАТА, ОХРАНА
ОТМЄНА, ЦЬОМКИ БОМКИ;
англ.: NO FUTURE NEW CULTURE, BOYS ARE WHATEVER GIRLS ARE FOREVER,
WHATEVER FOREVER, More WAVES More RAYS.
3) пропарокситона (дактилічна), наприклад:
укр.: КОЗАЧА ПОТИЛИЦЯ ПАНАМ НЕ ХИЛИТЬСЯ!
Особливості рим в двох мовах з кількісними характеристиками проаналізовано в Таблиці 1.
Таблиця 1
Види рим написів на одязі відповідно до наголосу
Вид рими
окситонна
(чоловіча)
парокситонна
(жіноча)

Українська мова
Приклади
Кількість ( %)
ЛІТО НАГОД І ПРИГОД
краса в очах, а не в цицьках
21 (42 %)
Камон-йо, маза-фаза, щіт
гадом буду – буде хіт
Людина нібито НЕ літає, а
крила має. А крила має!
21 (42 %)
ЩОБ РИБКУ ЇСТИ, ТРЕБА
У ВОДУ ЛІЗТИ
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Англійська мова
Приклади
Кількість ( %)
geek chic
STAR
THE
FORCE
22 (64 %)
WAWKENS WARS EAT
SLEEP DANCE REPEAT
SORRY NOT SORRY
ME Forever Or Never
12 (36 %)

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах
Випуск 37, 2019
Продовження таблиці 1
пропарокситонна КОЗАЧА ПОТИЛИЦЯ ПА(дактилічна)
НАМ НЕ ХИЛИТЬСЯ!
Всього

2 (6 %)
44

–

–
34

Проаналізувавши таблицю, можна підсумувати, що серед українських написів є однаковою кількість написів з жіночою римою та чоловічою (21 напис (42 %)), серед англійських –
переважають написи з чоловічою римою (22 написи (64 %)). Це зумовлено більшою кількістю
односкладових слів та дієслівних форм із наголосом на кінці лексеми в германських мовах.
Незначну кількість серед українських написів з дактилічною римою (2 написи (6 %)), відсутність таких серед англійських написів та загальну відсутність гіпердактилічної рими можна
пояснити здатністю пропарокситонної та гіпердактилічної рими надавати римованим рядкам
повільного характеру та співучості. Написи на одязі ж мають бути короткими та змістовно місткими для швидкого читання і сприйняття.
Якщо розглядати рими за повнотою суголось, то і в українських і в англійських написах
переважають точні рими, тобто такі, у яких повністю збігаються усі звуки після останнього
наголошеного (Хропко, 1997, с 23), відповідно 38 (86 %) та 26 написів (81 %), наприклад:
укр.: НАША МІСІЯ ПРОСТА І ЦЕ ЗАКРІПЛЕНО В ЗАКОНІ люби гусей шануй Христа
ДЕРЖИ КАТОПЛЮ NA балконі; ДЕ ЛЕЛЕКА ВОДИТЬСЯ, ТАМ ЩАСТЯ РОДИТЬСЯ; ЯСНОПОНЯТНО, НЕ ЧІПАТИ ХОЧУ СПАТИ, ХЛОПЧИК-ТОПЧИК Нашого цвіту по всьому світу;
англ.: Selfie, Selfie on my wall, who has the most likes of them all? (Snow White ); WILD
CHILD.
Така закономірність пояснюється тим, що точна рима є найбільш простою для сприйняття та запам’ятовування.
Дослідники приписують римі ряд функцій, зокрема: естетичну, ритмічну, строфічну,
смислову (Качуровський, 1994, с. 37–40); фонічну, композиційну, інструментаційну, мнемонічну, текстотворчу, ігрову (Ковалів, 2007, с. 322–323); відокремлення та об’єднання (Galperin,
2012, с. 129); сугестивну та персуазивну (Мовчун, 2017, с. 87–88).
Виходячи з функцій рими як важливої стилістичної фігури можна виокремити чотири
основні функції рими у написах на одязі:
1) інтонаційно-ритмічну, оскільки важливим елементом будь-якого висловлювання є інтонація, в написах її функцію виконує рима, ритм в написах задається самим співзвуччям, наприклад:
укр.: Я – НАЙКРАЩИЙ ДІД, ОЧОЛЮЮ ВЕСЬ РІД! Козацькому роду нема переводу;
англ.: STRESSED DEPRESSED BUT WELL DRESSED, EAT SLEEP DANCE REPEAT;
2) відокремлення, яка полягає в тому, що рима фокусує увагу на певних словах та виразах, тим самим підкреслюючи їхню смислову значущість, слугує виокремленню із контексту
певних понять, які передають головну ідею напису, наприклад:
укр.: БАРАБОЛЯ НАША ДОЛЯ. Римування БАРАБОЛЯ – ДОЛЯ робить акцент на важливості бараболі в житті українців. Ой мамо, на свята я не була свята. Виділення слова свята
за допомогою римування доносить основну думку напису протиставляючи омоніми свята і
свята;
англ.: GET LUCKY IN Kentucky. I’m feeling supersonic give me gin & tonic; Рима акцентує
увагу на взаємозалежності ключових понять напису supersonic та gin & tonic;
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3) сугестивну, яка ґрунтується на сприйнятливості людської психіки до ритму і його гіпнотичного впливу, оскільки, чіткі, римовані написи апелюють до підсвідомості, діють безпосередньо на вольову та емоційну сферу людини, наприклад:
укр.: ДУЙ МАНДРУЙ;
англ.: LIVE FAST DIE LAST;
4) персуазивну, так як римований текст сприймається як істинний, наприклад:
укр.: Пиво до смаку кожному козаку;
англ.: FASHION IS A PASSION.
Виходячи з проаналізованого вище можна стверджувати що, рими в написах підсилюють зміст, ідейне й емоційне звучання тексту, привертають увагу до написаного; створюють
звуковий повтор, який посилює музикальність та емоційність написів на одязі, що сприяє їх
запам’ятовуванню.
2.2 Алітерація та асонанс
Розглянемо два поширені фонетичні прийоми алітерацію та асонанс.
Алітерація – (від лат. ad – до, при, біля і lit (t)era – літера) – повторення однакових чи
подібних за звучанням приголосних або звукосполучень з метою підсилення чи інтонаційної
виразності тексту (Калашник, 2004, с. 18–19). Це явище з однаковою частотою зустрічається
як серед українських, так і серед англійських написів, 29 (8 %) та 90 (7,5 %) відповідно, наприклад:
укр.: З ЛИСАМИ І САМ ЛИСОМ СТАНЕШ, (повтор [s] і [l]), Мене нервують люди, ті що
думають мало (повтор [t]), МРІЙ МАНДРУЙ КОХАЙ (повтор [m] і [j]), ПЕРЕДАЙТЕ ЗА
ПРОЇЗД (повтор [p]);
англ.: WE WILL CHANGE THE WORLD (повтор [w]), I DON’T TRIP I DO RANDOM
GRAVITY CHECKS (повтор [d] і [t]), You’re never too old to pay in the dirt (повтор [t]), Life On
The Road BORN TO RIDE LIVE TO RIDE TO LIVE (повтор [r] і [l]).
Асонанс – повтор однієї або кількох голосних у суміжних або розташованих недалеко
один від одного словах (Білодід, 1973. с. 219). Такий фонетичний прийом більш поширений серед українських написів – 78 вживань (21 %), серед написів англійською мовою було виокремлено 43 написи, які характеризуються використанням асонансу, що становить лише 3,5 %, наприклад:
укр.: Кажуть, розум є, а хотілося б почуття (повтор [o] та [a]), ГАЛЬМА ВИГАДАЛИ
БОЯГУЗИ! (повтор [a] та [ɪ]), ТЕЧУ але не від тебе (повтор [е]), ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ
ПЕЧЕ (повтор [e]);
англ.: Even a Princess needs to sleep! (повтор [i] та [ɪ]), LAZY IS A VERY STRONG WORD I
PREFER TO CALL IT SELECTIVE (повтор [i]), DON’T FOLLOW ME YOU WON’T MAKE IT (повтор [əʊ]), Sleigh my name (повтор [еɪ]).
Алітерація і асонанс використовуються разом як в українських, так і в англійських написах, наприклад:
укр.: ВСЯКА ПТАШКА СВОЇ ПІСНІ МАЄ (алітерація [c] і [p], асонанс [a] та [i]), ЯКШО
ВАМ ШОТО НЕ ПОНЯТНО постарайтесь це ПОНЯТЬ (алітерація [p], асонанс [о]), ТИ НЕ
ТИСЯЧА ГРИВЕНЬ, ЩОБ ТЕБЕ ЛЮБИТИ (алітерація [t], асонанс [ɪ] та [е]), ШО ТИ СІ
ПІНИШ? (алітерація [ʃ], асонанс [i] та [ɪ]);
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англ.: would could should do (алітерація[d], асонанс [u]), I’M NOT A SLUT… I JUST LOVE
LOVE (алітерація [t], асонанс [ʌ]), MANLY CAVEMANLY SEA CAPTAINLY THE DUDELY
TRUCKERLY HILLBILLYLY HIPPIELY BIGFOOTLY SAINTLY SAINT NICKLY PROFESSORLY
LUNB ERJACKLY ORTHODOXLY AMISHLY KUNG FU MASTERLY WIZARDLY GODLY (алітерація [l], асонанс [i]).
Однак, слід зазначити, що поєднання алітерації та асонансу має вищу частоту вживань
серед українських написів 17 (4,7 %), в той час, як серед написів англійською мовою було виділено лише 11 (0,9 %).
З метою доповнення картини дослідження було проведено аналіз частотності алітерованих та асонованих звуків в написах в порівнюваних мовах. Отримані дані представлені у Таблиці 2.
Таблиця 2
Частотність повторення звуків в написах в англійській та українській мовах
Фонетичний прийом
Алітерація

Асонанс

Українська мова
Звук
Кількість (%)
[s]
9 (31 %)
[n]
4 (14 %)
[z]
4 (14 %)
[m]
3 (10 %)
[j]
3 (10 %)
[t]
3 (10 %)
[p]
3 (10 %)
[r]
2 (7 %)
[b]
2 (7 %)
[l]
2 (7 %)
[ʃ]
1 (2,9 %)
[t͡s]
1 (2,9 %)
[ʒ]
1 (2,9 %)
[d]
1 (2,9 %)

[a]
[o]
[i]
[ɪ]
[e]
[u]

44 (56 %)
16 (20 %)
14 (18 %)
10 (13 %)
5 (6,4 %)
3 (3,8 %)
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Англійська мова
Звук
Кількість (%)
[t]
19 (21 %)
[l]
15 (17 %)
[s]
12 (13 %)
[d]
12 (13 %)
[b]
11 (12 %)
[n]
9 (10 %)
[k]
8 (8,8 %)
[m]
7 (7,8 %)
[p]
4 (4,4 %)
[r]
4 (4,4 %)
[h]
2 (2,2 %)
[w]
2 (2,2 %)
͡[tʃ]
1 (1,1 %)
[ʃ]
1 (1,1 %)
[f]
1 (1,1 %)
[g]
1 (1,1 %)
[θ]
1 (1,1 %)
[ð]
1 (1,1 %)
[ɪ]
9 (20 %)
[i:]
8 (18 %)
[ʌ]
5 (12 %)
[aɪ]
5 (12 %)
[e͟ɪ]
3 (7 %)
[ə]
3 (7 %)
[əʊ]
3 (7 %)
[ɛ]
3 (7 %)
[æ]
2 (4,6 %)
[е]
2 (4,6 %)
[u]
1 (2,3 %)
[ɔ:]
1 (2,3 %)
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Так, можна підсумувати, що найчастіше в англійських написах алітеруються звуки [t] і
[l], наприклад: GREAT THINGS TAKE TIME, I SHOT THE SHERIFF BUT I DIDN’T SHOOT NO
DEPUTY BOB MARLEY, WANT GET FORGET REPEAT, I LOVE MY DADDY A LOT, LOVE
Laugh SMILE, SMILE AND SAY HELLO. Високу частоту вживань мають [s], [d], [n], [b], [k] і
[m], наприклад: ALWAYS STRIKES TWICE, SPOTS ARE THE NEW STRIPES, SURF SANE & SUN
SEA, IF FOUND SLEEPING DO NOT DISTURB, Daddy’s LITTLE DUDE, NOW OR NEVER, ONE
IN A MINION, Bride TO BE, BAD TO THE BONE, COOL KID ON THE BLOCK, KEEP CALM
AND CANTER ON, MUMMY’S LITTLE MONSTER, MEANWHILE ON THE MOON… Серед українських написів найчастіше повторюється приголосний [s], наприклад: Невдача спіткала українських спортсменів, ДАЙ СИ СПОКІЙ – ДАЙ СИ СПОКІЙ, Самакуй Сало – Сила Наше рідне,
стережіться! MAVPOON НАСУВАЄТЬСЯ, ПІДПИС ЗДЕСЬ І ПІДПИС ЗДЕСЬ. Рідше алітеруються звуки [n], [z], [m], [j], [r], [b] і [l], наприклад: національна асоціація шанувальників сала, Козак з біди не заплаче, Мій улюблений хом’як, Рабів до раю не пускають! Береженого Бог
береже, а козака – шабля стереже.
Щодо голосних звуків, в англійських написах найчастіше повторюється звук [ɪ], наприклад: Its Britney bitch, Happiness Is Expensive, LITTLE MISS GIGGLES. Досить поширеними є
повтори [i:], [ʌ] та [aɪ], наприклад: Dream Believe Achieve, SUMMIT OR PLUMMET, I FIND
THIS ATTIRE APPEELING. Серед українських написів найчастіше асонується звук [a], наприклад: МОЯ ЩАСЛИВА ФУТБОЛКА, Я СЛУХАЮСЯ МАМУ, БАТЯ Я СТАРАЮСЬ, СВОЯ
АТМОСФЕРА, УКРАЇНА МОЯ КРАЇНА, ПРОПАЛА ГРАМОТА, БУДЬ БАНДЕРІВЦЕМ НА
ЗЛО МОСКАЛЯМ, СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! У МЕНЕ Є ЧУДОВА ДОНЕЧКА! * А
ТАКОЖ Є * РУШНИЦЯ ЛОПАТА КУМ ТА АЛІБІ. Можна відзначити високу частоту вживань
звуків [o] та [i], наприклад: Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води, ПИЙ
ВИНО навіщо тобі любов? ВЕЛИКІ ЦІЛІ ДОСЯЖНІ, ЗБЕРІГАЙТЕ СПОКІЙ, ТА ЧИСТІТЬ
КУЛЕМЕТ.
Основною стилістичною функцією алітерації та асонансу є функція зв’язності, оскільки
ідентичні звуки мають тенденцію об’єднувати слова, якщо вони знаходяться близькою
(Nørgaard, Busse & Montoro, 2010, с. 49). Крім того ці фонетичні повтори можуть виконувати і
ряд інших функцій, зокрема: евфонічну, емфатичну, експресивну, емотивну та функцію актуалізації (Ковалевська, 2012, с. 129).
Виходячи з стилістичних функцій алітерації та асонансу як важливих фонетичних повторів можна виокремити три основні функції у написах на одязі:
1) інтонаційно-ритмічну, оскільки повтори створюють ритм напису, що сприяє легкості
сприйняття на слух та зручності при вимові, наприклад:
укр.: національна асоціація шанувальників сала (повтор приголосних [n] і [t͡s] та голосних [a] та [i]), За нас правда, за нас сила і воля святая повтор приголосних [z] і [s] та голосного [a]), Україна вільна та єдина (повтор приголосних [n] і [j] та голосного [a]);
англ.: ALWAYS STRIKES TWICE (повтор приголосного [s] та голосного [aɪ]), DONUT
TALK TO ME! (повтор [t]), READY TO ROLL, BRO! (повтор приголосного [r] та голосного [o]),
SHUT UP AND RUN (повтор [ʌ]), MADE OF WASTE (повтор [aɪ]).
2) логічності, що полягає в зв’язуванні слів та ідей у ланцюгу висловлення. Це має підсилюючий ефект, створює звуковий образ описуваного та сприяє запам’ятовуванню написів, наприклад:
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укр.: Я не напрягаюсь, Я не нервуюсь, Я насолоджуюсь, Я тусуюсь. Повтори сонорного
[n] та свистячого [s] об’єднують слова в картину розслабленості та неспішності, декілька асонованих голосних [е] [а] та [u] передають повільний темп та оптимістичний настрій дії.
англ.: eat. sleep. party. repeat. Повтор проривних [p] і [t] об’єднує слова і створює ефект
послідовності і динамічності подій, в той час як голосні [iː] та [i] сприяють передачі позитивних емоцій і створюють образ невимушеності та легкості.
3) емфатично-експресивна функція, оскільки алітерація та асонанс привертають увагу до
окремих елементів напису; шляхом наділення їх більшою виразністю (образністю), наприклад:
укр.: «І САМ СОБІ ПОСТАНЬ ЗАКОНОМ, І НЕ ВАГАЙСЯ НЕ БЛАЖИ…» ВАСИЛЬ
СТУС. Повтор свистячого [s] виділяє ключові слова напису САМ, СОБІ, ПОСТАНЬ, ВАГАЙСЯ
та алітерація сонорного [n] підкреслює категоричність виразу.
англ.: I MAY LOOK LIKE I’M LISTENING, BUT IN MY HEAD I’M CLIMBING. Повтор сонорного [l] акцентує увагу на словах LOOK LIKE LISTENING, протиставляючи їх CLIMBING.
Виходячи з проаналізованого вище, можна стверджувати що, такі фонетичні повтори, як
алітерація та асонанс в написах створюють ритмічно-інтонаційну структуру, логічно зв’язують та привертають увагу як до написів в цілому так і до окремих елементів.
2.3 Анафора
Анафора – початковий (ініціальний) повтор однакових звуків (слів) на початку слів, рядків, строф, речень, абзаців, розділів твору (Мацько, Сидоренко і Мацько, 2003, с. 33) частіше
зустрічається серед українських написів – 14 вживань (3,8 %). Серед написів англійською мовою було виокремлено лише 28 написи (2,3 %), наприклад:
укр.: НАПЕВНО НІ, ПОДЯКУЙ ВЧИТЕЛЬЦІ, ЩО МОЖЕШ ЦЕ ПРОЧИТАТИ.
ПОДЯКУЙ ВЕТЕРАНУ, ЩО ЧИТАЄШ ЦЕ УКРАЇНСЬКОЮ.
англ.: SUN SAND SELFIE! #Friends Forever, BONJOUR BITCHES, BOY, BYE. I’M NOT AN
ALCOHOLIC I’M AN ATHLETE CHAMPION BEER DRINKER SINCE 1978.
Анафора як стилістичний засіб є ефективною для підсилення емоційності та надання
ефекту опису, структурує висловлювання та використовується як засіб переконання, навіювання, викликає сильні почуття (Wales, 2014, с. 20–21), актуалізує нові контекстні відтінки
значення (Синиця, 1994, с. 57).
У написах на одязі анафора виконує такі функції:
1) емфатичну, оскільки логічно виділяє особливо важливий елемент напису, наприклад:
укр.: я – співак, я – артист.
англ.: I DON’T HAVE A DRINKING PROBLEM I DRINK, I GET DRUNK, I PASS OUT NO
PROBLEM!
2) організуючо-об’єднуючу, яка полягає в об’єднанні в єдине смислове ціле всіх складових частин напису, що сприяє кращому сприйняттю і запам’ятовуванню, наприклад:
укр.: ТАМКА ТУТКА, ОХРАНА ОТМЄНА, Кропи крота;
англ.: SILENCE SOLDIER, DISCO DOLL;
3) ефект «згущення» значення, нарощування змісту, що надає змісту експресивно-емоційного представлення,наприклад:
укр.: За Україну, за її волю, NI OBICYANOK NI PROBACHEN’;
англ.: There are people who didn’t listen to Their teacher’s grammar lessons, and They’re
driving me nuts! BRITNEY BITCH, NO BOYFRIEND NO PROBLEMS.
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4) персуазивну, оскільки повторений елемент на початку переконує читача напису.
укр.: ПРІВЄТ ПОСТРИЖИСЯ, Не бійся чорта, не плач як баба;
англ.: SWIM SURF SLEEP, REFUSE RESIST REBEL REVOLT.
Таким чином, слід зазначити, що не зважаючи на те, що анафора не відзначається широким вживання, вона є ефективним стилістичним фонетичним засобом для надання написам
логічного експресивно-емоційного представлення, полегшує сприйняття та запам’ятовування.
2.4 Епіфора
Епіфора – фігура мови, що утворюється повтором певних мовних елементів у закінченнях суміжних віршових рядків, строф, речень, абзаців, розділів твору (Ставицька, 2004, с. 175–
176). Цей фонетичний засіб використовується надзвичайно рідко, так серед українських написів знаходимо лише один напис (0,3 %) серед англійських 12 написів (1 %), наприклад:
укр.: МРІЙ МАНДРУЙ КОХАЙ;
англ.: I KNOW BOTH I AM BOTH! CRIME TOGETHER SHINE TOGETHER, LOOK REEM
SMELL REEM BE REEM! BORROW ME WEAR ME USE ME LOVE ME, NO PANTS ARE THE
BEST PANTS.
Не зважаючи на низьку частоту вживань епіфора виконує ряд важливих функцій у написах на одязі:
1) увиразнює мову написів, забезпечуючи цілісне звукове тло та ритм, наприклад:
IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT.
2) підсилює і підкреслює думку, наприклад: AT MY AGE I’VE SEEN IT ALL DONE IT ALL
HEAR IT ALL I JUST CAN’T REMEMBER IT ALL, так прикінцевий повтор IT ALL створює ритмічне тло для акценту на ключових словах SEEN, DONE, HEAR та REMEMBER.
2.5 Кільце
Кільце (анепіфора) – повтор однакових звуків на початку одних слів, рядків і наприкінці
наступних (Мацько, Сидоренко і Мацько, 2003, с. 34). Серед українських написів це явище
зустрічається в 5 написах (1,4 %), серед англійських в 6 (0,5 %), наприклад:
укр.: ПИТИ ЧИ НЕ ПИТИ? ЦАР просто ЦАР, хто насрав у голову хто?;
англ.: DREAM A LITTLE DREAM, SKI? OR NOT SKI? # LIVE AND LET LIVE.
Основна функція кільця – це як надання написам емфатичності та емоційності, так і виділення певного елементу, наприклад:
укр.: Слава Україні! Героям Слава! ЦАРИЦЯ просто ЦАРИЦЯ;
англ.: SORRY NOT SORRY, GIRLS NEED TO SUPPORT GIRLS, BOYS WILL BE BOYS.
3. Висновки
Таким чином, проаналізувавши та порівнявши виділені фонетичні стилістичні засоби,
можемо зробити висновки, що використання фонетичних стилістичних засобів більш притаманне написам українською мовою, так з 365 написів 157 (43 %) характеризується вживанням
фонетичних фігур, в той час як, серед англомовних написів можна виділити лише 188 (15,7 %).
Найпоширенішим фонетичним стилістичним прийомами українських написів є асонанс та рима,
в той час як в англійських – алітерація та асонанс. Такі явища, як епіфора та кільце рідко зустрічаються як серед українських так і серед англійських написів.
Фонетичні стилістичні засоби сприяють сприйняттю напису, як цілісного тексту, фокусують увагу на певних словах та виразах, підсилюють зміст, ідейне й емоційне звучання, при62
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вертають до себе увагу; полегшують запам’ятовування написів, діють безпосередньо на вольову
та емоційну сферу людини, виконуючи сугестивну та персуазивну функції.
Перспективи подальших наукових досліджень з цього напрямку полягають у вивченні,
аналізі та порівнянні інших стилістичних особливостей написів на одязі українською та англійською мовами.
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UN ESBOZO DEL CABALLERO ORFEO
Resumen. El propósito principal de este artículo es introducir al lector moderno al poema
medieval inglés del caballero Orfeo (Sir Orfeo) en cuanto a sus orígenes, autoría, manuscritos
existentes, argumento, personajes, su relación con el mito griego clásico de Orfeo y su relación con
el folclore celta en referencia al Otro Mundo. El enfoque del artículo es eminentemente exploratorio,
descriptivo e informativo y está motivado, por lo tanto, por la necesidad de contextualizar el poema
medieval inglés desde el punto de vista histórico y literario antes de que el lector aborde una lectura
preliminar del mismo. La introducción, así pues, ofrecerá una visión general interna y externa del
poema inglés y se centrará brevemente en comparar la relación interpersonal entre Orfeo y Eurídice
como personajes y la relación intrapersonal de Orfeo y Eurídice con el inframundo griego con esta
misma interacción que se establece entre Orfeo y Eurídice como personajes y Orfeo y Eurídice
(Heurodis) con el Otro Mundo de estilo celta del poema inglés. El artículo incluye, además, un
fragmento del poema original en inglés medio y una traducción al español moderno que puede
proporcionar a los lectores una idea de la estructura del clásico lay bretón inglés basado en los layes
de Marie de Francia, una autora que contribuyó decisivamente a impulsar esta clase de poemas en la
Inglaterra de Enrique II y a animar a otros autores a seguir en esta línea. Tales layes pudieron
combinar el amor cortés con el mundo sobrenatural a través de personajes atractivos, como
caballeros, damas nobles, seres sobrenaturales y, en algunos casos, criaturas mitológicas.
Palabras claves: Orfeo, Sir Orfeo, mitología griega, mitología irlandesa, mitología galesa,
folclore celta, el Otro Mundo celta.
José Antonio Alonso Navarro AN OUTLINE OF THE SIR ORFEO
Abstract. The main purpose of this article is to introduce the modern reader into the medieval
English poem Sir Orfeo as to its origins, authorship, extant manuscripts, argument, characters, its
relationship with the classical Greek myth of Orpheus and its relationship with the Celtic folklore in
reference to the Otherworld. The approach of the article is eminently exploratory, descriptive, and
informative, and is spurred, therefore, by the need to contextualize the medieval English poem from
the historical and literary viewpoint before the reader carries out its preliminary reading.
The introduction, therefore, will offer a general internal and external outlook of the English
poem, and will briefly compare the interpersonal relationship between Orpheus and Eurydice as
characters and the intrapersonal relationship between Orpheus and Eurydice with the Greek Underworld with this same interaction established between Orpheus and Heurodis as characters and
Orpheus and Heurodis with the Celtic-style Otherworld of the English poem. The article includes, in
addition, a fragment of the original poem in Middle English and its translation into modern Spanish
which may provide readers with an idea of the classical Breton lay structure in Middle English, based
upon Marie de France’s lays, an author who contributed decisively to fostering this kind of poems in
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Henry II’s England, and encourage other authors to continue in this line. Such lays could combine
courtly love with the Supernatural World through appealing characters, such as knights, noble ladies,
supernatural beings and, in some cases, mythological creatures..
Key words: Orfeo, Sir Orfeo, Greek mythology, Irish mythology, Welsh mythology, Celtic
folklore, Celtic Otherworld.
En la introducción escrita por las (1) editoras Anne Laskaya y Eve Salisbury para la versión
digital del caballero Orfeo (Sir Orfeo), leemos que la versión conocida más antigua en inglés medio
(Middle English) de este poema inglés se conserva en el manuscrito Auchinleck, que data
aproximadamente de 1330-40. Además, se nos dice que fue elaborado para lectores adinerados, pero
que no pertenecían a la aristocracia. En cuanto a su autor, se desconoce por completo, pero sí se sabe
que por sus peculiaridades lingüísticas El caballero Orfeo fue compuesto a finales del siglo XIII o
principios del siglo XIV dentro de la zona de Westminster-Middlesex. También se desconoce la
existencia de una fuente cercana de la que pudiera haber bebido el poema inglés, aunque, como
apuntan Laskaya y Salisbury (1995), la mayoría de los autores suponen que debía de haber existido
en algún momento una fuente en francés antiguo.
Existen referencias a un lay musical de Orfeo en varios textos en francés antiguo. Laskaya y
Salisbury mencionan el romance del siglo XII Floire et Blanceflor (“le lai d´Orphey”, en el verso
855), el Lai de l´Espine (“Le lai lor sone d´Orphei”, en el verso 181) y el Lanzarote en prosa de La
Vulgata (“lay d´orfay”). No es difícil asociar el nombre de Orfeo con el mito griego clásico, mito que
en el poema medieval inglés se readaptará incorporando elementos de la mitología y del folclore
celta (y también germánico) en torno al mundo sobrenatural de las hadas procedentes de los layes
bretones de escritores en francés antiguo, como los compuestos por María de Francia en el siglo XII.
El caballero Orfeo se enmarca dentro de los layes bretones compuestos en inglés medio
(Middle English) en los siglos XIII y XIV. Estos forman parte de los romances medievales ingleses y
franceses. Suelen constar, en general, de unos 600–1000 versos y relatan historias de amor y
caballería que poseen elementos y motivos recurrentes celtas, como veremos, relacionados sobre
todo con el mundo de las hadas y de lo sobrenatural. El término lay o lai podría derivar o bien del
alto y/o medio antiguo alemán leich (melodía, canción) o bien del vocablo irlandés laid (canción),
como sugiere Zipes (2009). Este autor, además, apunta que las leyendas artúricas podrían haberse
asentado en Bretaña desde Gales, Cornualles e Irlanda (quizá a partir del siglo IX o antes), y en el
continente estos layes podrían haberse expandido inicialmente como canciones a través de trovadores
y arpistas. Parece que el lay más antiguo registrado corresponde al de Robert Biket (“lai du cor”),
que data de entre mediados a finales del siglo XII. Robert Biket fue un escritor anglo-normando que
vivió entre los siglos XII y XIII. Compuso su Lai du cor en Inglaterra hacia 1170-80 como una sátira
o parodia contra los ideales caballerescos del ciclo artúrico al contar la historia de un cuerno que
rehúsa servir vino a los maridos cornudos o engañados.
Laskaya, Anne & Salisbury, Eve, ed. Teams Middle English Texts Series. The University of Rochester.
https://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskaya-and-salisbury-middle-english-breton-lays-sir-orfeo-introduction. (From The
Middle English Breton Lays. 1995).

El Lai du cor es un poema breve que contiene menos de 600 versos compuestos en anglonormando o francés de oïl, que era el tipo de francés que se hablaba en Inglaterra tras la conquista
normanda de 1066. La historia de este lay comienza con la llegada a la corte del rey Arturo de un
criado enviado por el rey escocés Mangon de Moraine, que entrega al rey Arturo un cuerno mágico
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que no sirve vino a quienes son engañados por sus esposas infieles. Los caballeros y señores tratan
de advertir al rey que tenga cuidado con su decisión, pero este desatiende las advertencias y consejos
de sus caballeros y trata de beber del cuerno, pero no puede, el vino se le derrama irremediablemente.
La reina Ginebra busca la forma de arreglar la situación y a duras penas lo consigue. Tras el
incidente, el rey Arturo insta a todo el mundo a beber y todos aquellos que lo hacen acaban mojados
en vino. El resultado pone de manifiesto que casi todos los caballeros han sido engañados, excepto
Caradoc y su fiel esposa. En la actualidad, este poema se conserva en la Biblioteca Bodleian de la
Universidad de Oxford en el manuscrito Digby 86.
A partir del siglo XII los layes bretones comienzan a adquirir estatus de género literario con
María de Francia, mencionada más arriba, hasta consolidarse ya como género literario a partir del
siglo XIII. Se cree que los layes de esta autora fueron compuestos en torno a 1170. María de Francia
vivió en Inglaterra durante el reinado de Enrique II entre los siglos XII y XIII, respectivamente. Los
layes de María de Francia tendrían su origen en los layes bretones anteriores de origen celta cantados
por trovadores bretones (como se dijo antes, quizá en o a partir del siglo IX o antes) que no se han
conservado, y que contendrían un resumen introductorio de la historia que serviría como inicio o
para marcar el contexto del propio lay como canción, resumen que formaría posteriormente, a su vez,
la base para el lay narrativo. Durante los siglos XIII y XIV varios autores ingleses compusieron en
Inglaterra layes bretones en inglés medio (Middle English), entre ellos Thomas Chestre. María de
Francia escribió unos doce layes bretones más o menos breves en octosílabos basados, sobre todo, en
el concepto del amor cortés y en las aventuras de varios caballeros. El manuscrito en el que se
conservan los doce layes completos de María de Francia es el Harley 978, un manuscrito del siglo
XIII que se guarda en la Biblioteca Británica.
El manuscrito Harley consta de un prólogo de 56 versos en el que María de Francia explica que
la motivación o el deseo que la llevó a escribir los layes fue seguir el ejemplo de los antiguos griegos
y romanos y, por lo tanto, esto la llevó a escribir historias que fueran entretenidas y didácticas,
morales o provechosas, así como conservar para la posteridad las historias que había oído. Esta es la
lista de layes que contiene el manuscrito Harley 978: Guigemar, Equitan, Le Fresne, Bisclavret,
Lanval, Les Deux Amants, Yonec, Laüstic, Milun, Chaitivel, Chevrefoil y Eliduc. Entre los layes
bretones en inglés medio más destacados mencionamos el de: Sir Orfeo, Sir Degaré, Sir Gowther,
Emaré, Sir Launfal y The Erle of Toulouse. En los Cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer es
posible destacar uno que lleva por título The Franklin´s Tale.
En el mito griego, Orfeo, hijo de Apolo y de Calíope, una musa, bajó al inframundo para
rescatar a su esposa Eurídice cuando fue mordida por una serpiente al huir del pastor y rival de
Orfeo, Aristeo. En su viaje o catábasis, Orfeo tuvo que enfrentarse a muchos peligros, pero con su
música logró salir victorioso de todos ellos hasta que llegó hasta el lugar donde se hallaban Hades y
Perséfone, los cuales, conmovidos por la actitud de Orfeo, permitieron finalmente a Eurídice que
volviera con aquel al mundo de los vivos, pero con la condición de que él caminase delante de ella, y
no se diera la vuelta para mirarla hasta haber salido por completo del inframundo y los rayos de sol
hubieran caído sobre la mujer. Sin embargo, cuando Eurídice estuvo ya a un pequeño paso de llegar
al mundo superior, Orfeo, que ya no pudo resistir el deseo de ver a su esposa, se dio la vuelta para
mirarla y esta se desvaneció en el aire para siempre.
A través de Ovidio sabemos que Orfeo intentó regresar al inframundo, pero como Caronte no
le permitió pasar por el río Leteo, Orfeo decidió marcharse a los montes Ródope y Hemo. Las
bacantes tracias, que fueron rechazadas por él, lo apedrearon y despedazaron. Su cabeza y su lira
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fueron arrojadas al río Hebro (Evros) en Tracia. Cerca de Lesbos una serpiente quiso comerse la
cabeza de Orfeo, pero Apolo la convirtió en roca. No obstante, el final de Orfeo es tan feliz como
esperanzador al lograr este reunirse finalmente con Eurídice en el inframundo para toda la eternidad.
En la versión de Eratóstenes y que procede de la obra perdida de Esquilo, Las basárides,
Orfeo, tras ser despedazado por las ménades, fue enterrado por unas ninfas en un lugar llamado
Libetra, próximo al Olimpo. En el poema medieval inglés la acción no transcurre en la Grecia
clásica, sino en Inglaterra. Eurídice (Heurodis) no muere, sino que es raptada por el rey de las hadas.
Cuando esto sucede, Orfeo, rey de un reino medieval inglés, designa a su fiel mayordomo real para
que gobierne en su lugar y da instrucciones al pueblo para que elija un parlamento y nombre un
nuevo rey en caso de que este muera. Posteriormente, tras renunciar a todo, a su reino y sus riquezas,
Orfeo se coloca el manto del peregrino tan característico en la Edad Media, coge su lira, y se marcha
voluntariamente al exilio. Al cabo de diez años de vida errante, un día descubre a Eurídice montada a
caballo y participando en una partida de caza del rey de las hadas y se dispone a seguirla en un viaje
que no conduce al infierno, sino al Otro Mundo (orbis alia) o Más Allá celta. Este Otro Mundo
propio de la mitología celta nos remite al reino de las deidades especialmente y, quizá también, al de
los muertos.
En la mitología gaélica y de los britanos, el Otro Mundo suele describirse como un reino
sobrenatural en el que prevalece la juventud eterna, la hermosura, la salud, la abundancia o riqueza y
la felicidad. Sin embargo, este entorno sobrenatural no está al alcance de todo el mundo, pues
solamente unos pocos elegidos pueden acceder a él. Este es el caso de ciertos héroes propios de la
mitología celta como Cúchulainn (Irlanda), Fionn o Fionn mac Cumhaill (Irlanda) o Bran o Bran
mac Febal (Irlanda), que logran penetrar en él bien casualmente o tras ser invitado por alguno de sus
habitantes sobrenaturales o mágicos. Y su acceso es posible a través de cuevas o antiguos túmulos,
debajo del mar, debajo de un lago, a lo largo y ancho del mar occidental, o viajando más allá del
confín de la tierra. En general, el Otro Mundo suele hallarse en una isla o debajo de la tierra. El paso
de este mundo al otro puede manifestarse a través de señales o fenómenos naturales y/o sobrenaturales, como la aparición de niebla, cambios repentinos en el tiempo, y lo más frecuente, quizá, la
aparición de seres divinos o animales atípicos.
Existen casos en los que una mujer invita al héroe a visitar el Otro Mundo tras ofrecerle una
manzana, una rama argenta de manzana, o un ovillo que ha de seguir este mientras se vaya
desenrollando. En la mitología galesa el Otro Mundo recibe el nombre de Annwyn y en la mitología
irlandesa los nombres de Tír na nÓg, Tech Duinn, Emain Ablach, Tír nAill, Tír Tairngire, Tír fo
Thuinn, Tír na mBeo, Mag Findargat, Mag Argatnél, Mag Ildathach, Mag Cíuin, Tír na mBan o La
Tierra / Isla de las Mujeres, El Paraíso de las Aves, Mag Mell (Magh Meall) o La Isla de la Alegría
y La Isla de los Benditos o Bienaventurados. En el Otro Mundo habitan los seres sobrenaturales o
dioses llamados Tuatha Dé Danann. En la leyenda artúrica resulta muy popular un lugar conocido
como Avalon. Como se dijo antes, al Otro Mundo se accede normalmente a través de túmulos
antiguos, como los situados en Brú na Bóinne y Cnoc Meadha, los cuales reciben el nombre de sídhe,
término que podría traducirse como “moradas del Otro Mundo”, esto es, las moradas de los dioses,
conocidas posteriormente como aos sí o daoine sí (“la gente del Otro Mundo”).
En los immrama irlandeses, puede leerse cómo una hermosa y joven mujer del Otro Mundo se
acerca al héroe del relato y le refiere cantando la noticia de una tierra llena de felicidad. Algunas
veces la mujer le ofrece al héroe una manzana o la promesa de su amor a cambio de que este la ayude
en una batalla. Él la sigue a través del mar para no ser vistos jamás. Este viaje suele realizarse en un
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barco de cristal, en un carro o a caballo. Esta mujer puede tratarse de la diosa Niamh o la diosa Fand.
Oisín o Osheen es un claro ejemplo de héroe irlandés muy popular. Aparece como guerrero en el
Ciclo de Fionn de la mitología irlandesa. Se trata del hijo de Fionn mac Cumhaill y de Sadhbh. En el
relato de aventuras (o echtra) que lleva por título Oisín in Tír na nÓg, este héroe es visitado por un
hada llamada Niamh Chinn Óir, una de las hijas de Manannán mac Lir, un dios del mar.
El padre de Niamh convirtió la cabeza de esta hada en la cabeza de un puerco a causa de una
profecía. Ella le refiere esta circunstancia a Oisín y le hace saber que ella recuperaría su forma
original si este se casaba con ella. El héroe accede y regresan a Tír na nÓg (“la tierra de la
juventud”), también conocida como Tír Tairngire (“la tierra de promisión”), donde Oisín se
convierte en rey. De la unión de este matrimonio nacen Oscar, Finn y Plor na mBan. Después de 300
años, que a Oisín le parecen tres, Oisín decide volver a Irlanda con el fin de ver a sus antiguos
camaradas. Una versión de la historia dice que Oisín, al tratar de levantar una piedra grande, se cayó
de Embarr, el caballo blanco que su esposa Niamh le había dado y del que esta le había advertido que
no debía desmontar para no hacerse viejo; circunstancia esta que hizo que Oisín envejeciera finalmente.
En la mitología galesa, el Otro Mundo, como apuntamos más arriba, se llama Annwyn o
Annwfn y está gobernado por los reyes Arawn y Gwyn ap Nudd (este último en la literatura artúrica).
El Otro Mundo galés se destaca por tratarse de un mundo de placeres en el que abunda la comida y
existe la juventud eterna. En el poema medieval galés Preiddeu Annwfn, que se encuentra recogido
en el Libro de Taliesin, se describe el viaje conducido por el rey Arturo a varios reinos del Otro
Mundo (Annwn en la mitología galesa) con el fin de recuperar un caldero mágico que tiene como
propiedad proporcionar abundante comida.
La entrada de Annwn como un reino subterráneo estaba situada en el Otero de Glastonbury,
aunque, en ocasiones, este mundo sobrenatural galés se describía como una isla paradisíaca situada al
otro lado del océano, al igual que en la mitología irlandesa en la que, como ya dijimos, destacan las
islas Tír na nÓg o Tír na mBeo. Cuando en El Caballero Orfeo el rey Orfeo llama a la puerta del
Otro Mundo vestido como un trovador mendigo, este logra sortear al guardián de la puerta, atravesar
el valle de los muertos y, finalmente, poder cantar al rey de las hadas. Hecho esto, el rey de las hadas
le da a Orfeo la posibilidad de pedir una especie de “merced” o dádiva, y este solicita que le
devuelvan a Eurídice. Y aunque en un principio el rey de las hadas duda, este acaba por ceder,
produciéndose el reencuentro entre Orfeo y Eurídice (lo que en la tradición literaria se denomina
anagnórisis o agnición). El poema acaba con el regreso al hogar de Eurídice por parte de Orfeo y la
vuelta de este último al trono, lo cual pone de relieve el alejamiento de este lay bretón compuesto en
inglés medio de la versión griega clásica.
Laskaya y Salisbury (1995) nos recuerdan en su introducción a la versión digital de El
caballero Orfeo acerca de la recurrencia de los motivos propios del folklore tradicional, como, por
ejemplo, el viaje al Otro Mundo, el hombre que pierde a su esposa o amada, la “merced” o la dádiva,
el modelo del exilio-regreso, y la parte en la que (2) un señor o caballero comprueba la lealtad de sus
súbditos más cercanos. La estructura del poema, de alguna manera, se ha construido en base a
binomios opuestos, como la pérdida y el restablecimiento, el dolor y el regocijo, la riqueza y la
pobreza, etc., como también hacen notar Laskaya y Salisbury en su introducción. El caballero Orfeo
(Sir Orfeo) se conserva en tres manuscritos. El más antiguo, como se dijo más arriba, en el
Auchinleck (MS) de aproximadamente 1330 (siglo XIV), que también recibe la denominación de
Advocates 19.2.1; otro segundo manuscrito, el llamado Harley 3810, que es de principios del siglo
XV, y un tercero, el Ashmole 61, cuya versión del Caballero Orfeo data de alrededor de 1488.
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El caballero Orfeo, en su versión en inglés medio, constituye, como ya apuntamos, un lay de
estilo bretón que llegó a Inglaterra a través de los layes bretones escritos en anglonormando
(o francés antiguo) por María de Francia. Una de las obras que podrían haber tenido una posible
influencia en el poema medieval inglés podría haber sido The Wooing of Etain. Étaín es un personaje
que procede de la mitología irlandesa descrita como una mujer de gran belleza tanto física como
espiritual que logra enamorar a un ser del mundo sobrenatural. Étaín, que es la hija del rey Ailill, se
convierte en la esposa de un ser sobrenatural primero (Midir) y, posteriormente, de un mortal
(Eochaid Feidlech). Étaín es una mujer de cabellos dorados, de ojos azules, poseedora de una piel tan
blanca como la nieve y de mejillas de un intenso color rojizo. Uno de los paralelismos más evidentes
que surge entre ambas obras es la presencia del mundo sobrenatural y su relación con el mundo de
los seres humanos. En este caso, Étaín participa del mundo sobrenatural al casarse con Midir, un ser
del mundo de los Tuatha de Danann (o tribus de la diosa Danu).
(2) Esto último se da también en El caballero Orfeo, cuando Orfeo se disfraza para comprobar
la lealtad de su mayordomo real.
Un resumen del argumento del poema mucho más detallado es el siguiente. El caballero Orfeo,
rey de un reino en Inglaterra, pierde a su esposa Eurídice cuando esta es raptada por el rey de las
hadas. Todo ocurre cuando Eurídice se queda dormida en un huerto bajo un árbol y en su sueño es
visitada por el rey del Otro Mundo, que expresa su intención de llevársela a su reino. Al día
siguiente, Eurídice pide la ayuda de un grupo de caballeros para que la proteja, sin embargo, a pesar
de ello, Eurídice desaparece por completo. Tras lo sucedido y afectado por dicha circunstancia, Orfeo
abandona su reino y comienza una prolongada andadura en solitario por un bosque, dejando a cargo
de los asuntos de gobierno, a su mayordomo real. Además, Orfeo deja instrucciones precisas de que
se reúna al parlamento y se elija un nuevo rey en caso de que este muera.
El caballero Orfeo vaga por el bosque durante diez años, durmiendo a la intemperie y
alimentándose de bayas y frutos en verano y de raíces y la corteza de los árboles en invierno. Pasado
todo este tiempo, descubre a Eurídice cabalgando en compañía de sesenta damas entretenidas en la
práctica de la cetrería junto a un río. Sigue entonces a tales damas hasta un acantilado y recorre unas
tres millas a través de la roca hasta llegar al reino de las hadas (o al mundo sobrenatural / al Otro
Mundo). Este mundo sobrenatural se presenta como una campiña en la que destaca un fabuloso
castillo hecho de oro y cristal. El guardián del castillo le permite la entrada al mismo y en su interior
contempla a personas “de las que se pensaba que estaban muertas, pero que, en realidad, no lo
estaban”. Entre estas personas ve dormida a su esposa Eurídice. El rey reprende a Orfeo por haber
entrado en el castillo sin ser llamado, y este decide entretenerlo tocando el arpa. La música agrada al
rey y este le ofrece a Orfeo la posibilidad de que le pida algo a cambio. Orfeo elige a Eurídice y el
rey, a pesar de su reserva inicial, accede, permitiendo que Orfeo se lleve a Eurídice a Inglaterra.
Al llegar a Winchester, ciudad de Orfeo, este deja a Eurídice en un lugar seguro y se viste con
las ropas de un mendigo. Se dirige a su castillo y su mayordomo real, sin saber tampoco quién es, le
permite entrar al castillo en calidad de músico para que toque el arpa. Cuando a Orfeo le hacen saber
que se trata del arpa del rey, este aprovecha la ocasión para comprobar la lealtad de su mayordomo y
revela que encontró el arpa hace diez años junto al cuerpo mutilado de un hombre que había sido
devorado por un león. Al escuchar esto, el mayordomo se desmaya presa de la aflicción. Es entonces
cuando el mendigo hace saber a todos que se trata del propio rey Orfeo. Cuando el mayordomo
vuelve en sí, Orfeo confiesa a su mayordomo que si este se hubiera alegrado de su muerte hubiera
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mandado echarlo de su reino. Finalmente, el caballero Orfeo manifiesta su intención de convertirlo al
mayordomo en su heredero y se manda traer a Eurídice al castillo.
Los tres manuscritos en los que se conserva El caballero Orfeo presentan algunas diferencias a
pesar de que ambos poseen un contenido similar en cuanto al argumento de la historia. En el
manuscrito Ashmole la esposa del rey Orfeo se llama Meroudys y en el manuscrito Auchinleck se
llama Heurodus. El manuscrito Auchinleck consta de 332 hojas de vitela, muchas de las cuales se
han cortado. Sin embargo, se ha logrado recuperar, al menos, ocho de tales hojas. Se considera que el
manuscrito Auchinleck es el que más se aproxima al original y se le conoce como el “texto base”.
Contiene unos 604 versos. El manuscrito Harley 3180 contiene unos 34 folios de papel y la versión
del Caballero Orfeo consta de 509 versos. En cuanto al manuscrito Ashmole 61, este contiene
162 folios de papel.
Un aspecto bastante interesante común, en general, a los tres manuscritos es que el Otro Mundo
se parece más a un mundo situado en una dimensión paralela que a un mundo o “universo” /
”entorno” infernal asociado al mundo de los muertos regido por el dios Hades, como en el mito
griego de Orfeo y Eurídice. En este sentido, por lo tanto, el Otro Mundo que aparece en el poema
inglés y que posee una clara influencia celta no es el mundo de los muertos, sino un mundo al que
puedan acceder personas vivas, que aún no han muerto o, en muchos casos, personas que están al
borde de la muerte, como han indicado especialistas como D. Allen. En la versión inglesa del
Caballero Orfeo, Orfeo es un rey inglés, es decir, se trata de un personaje adaptado a un contexto
histórico y local más moderno (la historia se desarrolla en Tracia, que en el poema inglés se presenta
como el nombre antiguo de Winchester) alejado del contexto local presentado en la literatura griega
clásica, aunque, sin duda alguna, existen algunas analogías entre el Orfeo inglés y el Orfeo griego.
En primer lugar, a ambos les une la música, en especial, su pasión por el arpa, que ambos tocan con
gran maestría y pericia musical, causando el arrobo y fascinación de cuantos los escuchan: hombres
y bestias. Las esposas de ambos muestran una gran fidelidad hacia ellos, evitando entregar su
corazón a otros hombres que las cortejen.
En la versión clásica, Orfeo busca a Eurídice cuando es consciente de su ausencia, al igual que
el rey inglés, que decide exiliarse de su reino y marcharse lejos cuando echa en falta a su esposa.
Y en ambas versiones, ambos personajes viajan hasta el mundo subterráneo (el Orfeo griego al
inframundo y el Orfeo inglés al mundo / Otro Mundo de las hadas) con el fin de traer de vuelta a sus
respectivas esposas. Y en ambos casos, durante el periplo de rescate, los dos personajes se enfrentan
a no pocas dificultades y obstáculos que requieren tañer el harpa prodigiosamente con el fin de
vencerlos. En cuanto a las diferencias más señaladas, se destaca el hecho de que mientras el Orfeo
inglés no desciende directamente de los dioses, el Orfeo griego sí. Por otro lado, al Orfeo inglés no se
le exige que no mire atrás para ver a su esposa durante el viaje de regreso al mundo de los humanos,
en cambio, al Orfeo griego sí se le exige dicha condición. En relación con personaje femenino,
Eurídice, esta muere en el mito clásico antes de descender al Hades griego, mientras que en el poema
inglés del Caballero Orfeo, esta es raptada viva, pero no muere. Y en última instancia, El caballero
Orfeo tiene un final feliz a diferencia del Orfeo del mito griego clásico. En el primer caso, el rey
inglés logra recuperar viva a su esposa, mientras que, en el segundo caso, el Orfeo griego pierde a su
esposa al mirar atrás (y romper de este modo la condición impuesta por Hades) antes de llegar al
mundo de los seres humanos.
A través de la página web de Teams Middle English Texts es posible acceder también a la
versión digital del Caballero Orfeo a cargo del profesor George Shuffelton. La versión impresa está
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disponible también en el libro de 2008 Codex Ashmole 61. A Compilation of Popular Middle English
Verse (publicado igualmente por el profesor Shuffelton). En la introducción a la versión digital, el
profesor Shuffelton nos brinda algunos datos interesantes acerca del Caballero Orfeo, que complementan los proporcionados por las profesoras Laskaya y Salisbury. Al hablar de los tres manuscritos
existentes, Shuffelton (2008) apunta que los mismos no indican por sí solos que hubiera existido una
amplia recepción del poema medieval inglés, puesto que entre la copia de un manuscrito a otro había
un lapso de tiempo general de unos cincuenta años y, además, en tres regiones diferentes: Londres,
Warwickshire y Leicestershire.
Asimismo, Shuffelton señala que el mito del Orfeo griego, que se conocía en la Edad Media a
través de los textos clásicos como los de Ovidio (Metamorfosis X) y Virgilio (Geórgicas IV), incluye
“adaptaciones” o actualizaciones de Boecio, (Fabio Plancíades) Fulgencio, Guillermo de Conches,
Nicholas Trivet, Boccaccio, Cristina de Pizán y Robert Henryson. Tales adaptaciones dieron como
resultado distintos enfoques o interpretaciones del texto, en especial, una de tipo filosófico o
cristiana. Shuffelton menciona el Ovide Moralisé, una adaptación anónima en verso de las Metamorfosis de Ovidio en francés antiguo hecha a comienzos del siglo XIV, de unos 72.000 versos
octosílabos y atribuida a Philippe de Vitry. Asimismo, Shuffelton menciona el Ovidio moralizado
(Ovidius Moralizatus) de Pierre Bersuire o Pierre Bercheure (c. 1290–1362) escrita en 1340. Bersuire
fue un traductor y enciclopedista francés de la orden de los benedictinos al que se suele atribuir el
Gesta Romanorum, y se le considera el autor de Repertorium morale, obra aparecida antes de 1355 e
impresa en Colonia (1477), Nuremberg (1489), Lyon (1517), Parías (1521), Venecia (1589) y
Amberes (1609), entre otros países, Reductorium morale o Liber Bibliae Moralis, que consta de
treinta y cuatro libros e Inductorium morale biblicum, que incluye dieciséis libros sobre Dios y el
mundo. El Ovidius Moralizatus es una obra de mitografía terminada en el año 1340. El aporte de
Bersuire a este respecto fue moralizar la obra pagana de Ovidio. Las historias contenidas en esta obra
influyeron en Geoffrey Chaucer y en una de sus obras más sobresalientes, Los Cuentos de Canterbury.
En Ovidius Moralizatus, apunta Shuffelton, Orfeo, o bien se convierte en Cristo redentor que
salva a la humanidad de la muerte, o bien representa a la humanidad pecadora. En este último caso,
Orfeo perdería su alma, simbolizada en Eurídice, al caer en el pecado, aunque este tipo de interpretaciones, según Shuffelton, plantean algunas contradicciones, como la que declara a Orfeo pecado
sin mencionarse o aclararse lo suficientemente bien su pecado, aunque pueda pensarse que se trata
del pecado de soberbia, contradicciones o dificultades que surgen debido a “the poem's fusion of the
Orpheus myth to the form and style of the Breton lay.” En relación con las semejanzas que posee
El Caballero Orfeo con aspectos vinculados a la pérdida y posterior recuperación de la familia, a la
visión o el concepto del matrimonio, a la recurrencia a ciertos motivos folclóricos, al tratamiento de
valores humanos como el sacrificio, la paciencia y la gracia, al rescate de una dama-heroína y a los
aspectos siniestros del mundo sobrenatural (o del Otro Mundo), Shuffelton señala su parecido con (3)
Sir Isumbras), Saint Eustace, How the Good Wife Taught Her Daughter, (4) Sir Corneus, The
Jealous Wife, The Adulterous Falmouth Squire, (5) Sir Cleges, Lybeaus Desconus y The Feasts of all
Saints and All Souls.
(3) Traducido por José Antonio Alonso Navarro. El caballero Isumbras. Asunción: Editorial
UniNorte (Universidad del Norte), 2016.
(4) Traducido por José Antonio Alonso Navarro en Revista Linguae: Sociedad Española de
Lenguas Modernas (SELM). No. 02. 2015. ISSN: 2386-8414.
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(5) Traducido por José Antonio Alonso Navarro en Tres joyas de la literatura medieval
inglesa: Incluye “El caballero Cleges” (Sir Cleges) además de El caballero Owain (Sir Owain) y La
flor y la hoja. Asunción: Editorial Marben, 2014.
Con respecto a los manuscritos en los que se conserva El Caballero Orfeo, Shuffelton revela
que el manuscrito Auchinleck está dañado y carece del prólogo, sin embargo, contiene la versión más
completa del poema. Es probable que las versiones del manuscrito Harley y del manuscrito Ashmole
61 procedan de una versión más antigua que fuera tan buena o mejor que el propio manuscrito
Auchinleck, pero que después de al menos un siglo sometido a revisiones por parte de los copistas ha
ido acumulando errores paulatinamente. Por otra parte, la versión del manuscrito Ashmole 61 parece
ser mucho mejor que la versión del manuscrito Harley a pesar de que aquella carece de unos
cincuenta versos que aparecen en la versión del manuscrito Auchinleck.
Finalmente, acabamos diciendo que la crítica moderna ha considerado al Caballero Orfeo
como uno de los mejores romances ingleses, en especial, por la manera en la que el autor ha sabido
adaptar y modernizar el mito griego a una nueva cultura más cercana a los lectores contemporáneos
del poema inglés y a la magia desplegada en la configuración de un entorno lleno de magia y
misterio. Sin embargo, se le achaca la carencia de valores relacionados con los ideales caballerescos
tratados en otros romances medievales, y que las pruebas a las que se somete el rey inglés Orfeo no
conducen finalmente a una autorrealización personal y/o espiritual. Quedan abierta, no obstante,
muchas líneas de investigación con relación a este lay bretón compuesto en inglés medio (Middle
English), una de ellas, si cabe, la comparación entre los síntomas postraumáticos que sufre o manifiesta Eurídice casi inmediatamente después de su experiencia sobrenatural y las que han experimentado o padecido aparentemente (tomados de una casuística real) aquellas personas que afirman haber
pasado por una experiencia similar en los siglos XX y XXI, y que derivan finalmente en un
“desorden de estrés postraumático (en inglés, PTSD= Posttraumatic Stress Disorder).
Fragmento del Caballero Orfeo (Sir Orfeo) y traducción de José Antonio Alonso Navarro.
Edición digital de A. Laskaya y E. Salisbury en https://d.lib.rochester.edu/teams/text/laskayaand-salisbury-middle-english-breton-lays-sir-orfeo
We redeth oft and findeth y-write,
And this clerkes wele it wite,
Layes that ben in harping
Ben y-founde of ferli thing:
Sum bethe of wer and sum of wo,
And sum of joie and mirthe also,
And sum of trecherie and of gile,
Of old aventours that fel while;
And sum of bourdes and ribaudy,
And mani ther beth of fairy.
Of al thinges that men seth,
Mest o love, forsothe, they beth.
In Breteyne this layes were wrought,
First y-founde and forth y-brought,
Of aventours that fel bi dayes,
Wherof Bretouns maked her layes.
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When kinges might ovr y-here
Of ani mervailes that ther were,
Thai token an harp in gle and game
And maked a lay and gaf it name.
Now of this aventours that weren y-falle
Y can tel sum, ac nought alle.
Ac herkneth, lordinges that ben trewe,
Ichil you telle of "Sir Orfewe."
Orfeo mest of ani thing
Lovede the gle of harping.
Siker was everi gode harpour
Of him to have miche honour.
Himself he lerned forto harp,
And leyd theron his wittes scharp;
He lerned so ther nothing was
A better harpour in no plas.
In al the warld was no man bore
That ones Orfeo sat bifore And he might of his harping here Bot he schuld thenche that he were
In on of the joies of Paradis,
Swiche melody in his harping is.
Orfeo was a king,
In Inglond an heighe lording,
A stalworth man and hardi bo;
Large and curteys he was also.
His fader was comen of King Pluto,
And his moder of King Juno,
That sum time were as godes yhold
For aventours that thai dede and told.
This king sojournd in Traciens,
That was a cité of noble defens For Winchester was cleped tho
Traciens, withouten no.
The king hadde a quen of priis
That was y-cleped Dame Heurodis,
The fairest levedi, for the nones,
That might gon on bodi and bones,
Ful of love and godenisse Ac no man may telle hir fairnise.
Bifel so in the comessing of May
When miri and hot is the day,
And oway beth winter schours,
And everi feld is ful of flours,
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And blosme breme on everi bough
Over al wexeth miri anought,
This ich quen, Dame Heurodis
Tok to maidens of priis,
And went in an undrentide
To play bi an orchardside,
To se the floures sprede and spring
And to here the foules sing.
Thai sett hem doun al thre
Under a fair ympe-tre,
And wel sone this fair quene
Fel on slepe opon the grene.
The maidens durst hir nought awake,
Bot lete hir ligge and rest take.
So sche slepe til after none,
That undertide was al y-done.
Ac, as sone as sche gan awake,
Sche crid, and lothli bere gan make;
Sche froted hir honden and hir fete,
And crached hir visage - it bled wete Hir riche robe hye al to-rett
And was reveyd out of hir wit.
The two maidens hir biside
No durst with hir no leng abide,
Bot ourn to the palays ful right
And told bothe squier and knight
That her quen awede wold,
And bad hem go and hir at-hold.
Knightes urn and levedis also,
Damisels sexti and mo.
In the orchard to the quen hye come,
And her up in her armes nome,
And brought hir to bed atte last,
And held hir there fine fast.
Ac ever she held in o cri
And wold up and owy.
When Orfeo herd that tiding
Never him nas wers for nothing.
He come with knightes tene
To chaumber, right bifor the quene,
And bi-held, and seyd with grete pité,
"O lef liif, what is te,
That ever yete hast ben so stille
And now gredest wonder schille?
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Thy bodi, that was so white y-core,
With thine nailes is all to-tore.
Allas! thy rode, that was so red,
Is al wan, as thou were ded;
And also thine fingres smale
Beth al blodi and al pale.
Allas! thy lovesum eyyen to
Loketh so man doth on his fo!
A, dame, ich biseche, merci!
Lete ben al this reweful cri,
And tel me what the is, and hou,
And what thing may the help now."
Tho lay sche stille atte last
And gan to wepe swithe fast,
And seyd thus the King to:
"Allas, mi lord, Sir Orfeo!
Sethen we first togider were,
Ones wroth never we nere;
Bot ever ich have yloved the
As mi liif and so thou me;
Ac now we mot delen ato;
Do thi best, for y mot go."
"Allas!" quath he, "forlorn icham!
Whider wiltow go, and to wham?
Whider thou gost, ichil with the,
And whider y go, thou schalt with me."
"Nay, nay, Sir, that nought nis!
Ichil the telle al hou it is:
As ich lay this undertide
And slepe under our orchardside,
Ther come to me to fair knightes,
Wele y-armed al to rightes,
And bad me comen an heighing
And speke with her lord the king.
And ich answerd at wordes bold,
Y durst nought, no y nold.
Thai priked oyain as thai might drive;
Tho com her king, also blive,
With an hundred knightes and mo,
And damisels an hundred also,
Al on snowe-white stedes;
As white as milke were her wedes.
Y no seighe never yete bifore
So fair creatours y-core.
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The king hadde a croun on hed;
It nas of silver, no of gold red,
Ac it was of a precious ston As bright as the sonne it schon.
And as son as he to me cam,
Wold ich, nold ich, he me nam,
And made me with him ride
Opon a palfray bi his side;
And brought me to his palays,
Wele atird in ich ways,
And schewed me castels and tours,
Rivers, forestes, frith with flours,
And his riche stedes ichon.
And sethen me brought oyain hom
Into our owhen orchard,
And said to me thus afterward,
"'Loke, dame, tomorwe thatow be
Right here under this ympe-tre,
And than thou schalt with ous go
And live with ous evermo.
And yif thou makest ous y-let,
Whar thou be, thou worst y-fet,
And totore thine limes al
That nothing help the no schal;
And thei thou best so totorn,
Yete thou worst with ous y-born."'
When King Orfeo herd this cas,
"O we!" quath he, "Allas, allas!
Lever me were to lete mi liif
Than thus to lese the quen, mi wiif!"
He asked conseyl at ich man,
Ac no man him help no can.
Amorwe the undertide is come
And Orfeo hath his armes y-nome,
And wele ten hundred knightes with him,
Ich y-armed, stout and grim;
And with the quen wenten he
Right unto that ympe-tre.
Thai made scheltrom in ich a side
And sayd thai wold there abide
And dye ther everichon,
Er the quen schuld fram hem gon.
Ac yete amiddes hem ful right
The quen was oway y-twight,
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With fairi forth y-nome.
Men wist never wher sche was bicome.
Tho was ther criing, wepe and wo!
The king into his chaumber is go,
And oft swoned opon the ston,
And made swiche diol and swiche mon
That neighe his liif was y-spent Ther was non amendement.
He cleped togider his barouns,
Erls, lordes of renouns,
And when thai al y-comen were,
"Lordinges," he said, "bifor you here
Ich ordainy min heighe steward
To wite mi kingdom afterward;
In mi stede ben he schal
To kepe mi londes overal.
For now ichave mi quen y-lore,
The fairest levedi that ever was bore,
Never eft y nil no woman se.
Into wildernes ichil te
And live ther evermore
With wilde bestes in holtes hore;
And when ye understond that y be spent,
Make you than a parlement,
And chese you a newe king.
Now doth your best with al mi thing."
Tho was ther wepeing in the halle
And grete cri among hem alle;
Unnethe might old or yong
For wepeing speke a word with tong.
Thai kneled adoun al y-fere
And praid him, yif his wille were,
That he no schuld nought fram hem go.
"Do way!" quath he, "It schal be so!"
Al his kingdom he forsoke;
Bot a sclavin on him he toke.
He no hadde kirtel no hode,
Schert, ne no nother gode,
Bot his harp he tok algate
And dede him barfot out atte gate;
No man most with him go.
O way! What ther was wepe and wo,
When he that hadde ben king with croun
Went so poverlich out of toun!
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Thurth wode and over heth
Into the wildernes he geth.
Nothing he fint that him is ays,
Bot ever he liveth in gret malais.
He that hadde y-werd the fowe and griis,
And on bed the purper biis,
Now on hard hethe he lith,
With leves and gresse he him writh.
He that hadde had castels and tours,
River, forest, frith with flours,
Now, thei it comenci to snewe and frese,
This king mot make his bed in mese.
He that had y-had knightes of priis
Bifor him kneland, and levedis,
Now seth he nothing that him liketh,
Bot wilde wormes bi him striketh.
He that had y-had plenté
Of mete and drink, of ich deynté,
Now may he al day digge and wrote
Er he finde his fille of rote.
In somer he liveth bi wild frut,
And berien bot gode lite;
In winter may he nothing finde
Bot rote, grases, and the rinde.
Al his bodi was oway dwine
For missays, and al to-chine.
Lord! who may telle the sore
This king sufferd ten yere and more?
His here of his berd, blac and rowe,
To his girdel-stede was growe.
His harp, whereon was al his gle,
He hidde in an holwe tre;
And when the weder was clere and bright,
He toke his harp to him wel right
And harped at his owhen wille.
Into alle the wode the soun gan schille,
That alle the wilde bestes that ther beth
For joie abouten him thai teth,
And alle the foules that ther were
Come and sete on ich a brere
To here his harping a-fine So miche melody was therin;
And when he his harping lete wold,
No best bi him abide nold.
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Traducción del fragmento anterior a cargo de José Antonio Alonso Navarro:
Con frecuencia leemos y hallamos escrito, y esto es algo que saben bien los eruditos, que los
layes cantados versan sobre hechos portentosos. Algunos refieren gestas en el campo de batalla y
otros, historias tristes; otros, historias alegres y de regocijo; y otros, cuentan historias de traición,
de engaño o de aventuras que acontecieron en el pasado; otros, en cambio, contienen historias
festivas e historias obscenas; sin embargo, son muchas las historias que hay en ellos sobre el mundo
de las hadas. Mas, en verdad, la mayoría de las historias que se cuentan en ellos son de tema
amoroso. Los primeros layes acerca de aventuras que acontecieron en el pasado fueron compuestos
por bretones en Bretaña.
Cuando los reyes escuchaban en cualquier lugar acerca de sucesos asombrosos que habían
sucedido, tomaban con regocijo el arpa cual trovador y componían un lay, poniéndole después un
título al terminar. Bien, de tales aventuras acaecidas en el pasado, aunque no puedo contarlas
todas, sí podré contar, al menos, alguna que otra. De modo que, mis leales señores, disponeos a
escuchar ahora la historia del “caballero Orfeo”, quien, por encima de todo, amaba la música
alegre que brotaba del arpa. Y no había duda de que cualquiera que se preciara de ser un buen
arpista se sentía muy honrado con su presencia. Sin ayuda de nadie, tras poner en ello todo su
ingenio y destreza, aprendió a tocar el arpa. Y tan bien aprendió a tocarlo, que no hubo en ningún
lugar nadie mejor que él. En verdad, no había nadie en el mundo que, tras sentarse junto a Orfeo
para escucharlo tocar el arpa, no pensara que se encontraba en el mismo Paraíso, tal era la
melodía que salía de ella.
Orfeo era un rey y un alto señor en Inglaterra, además de un hombre robusto y valiente,
generoso y cortés. Su padre descendía del rey Plutón y su madre de la (1) reina Juno, los cuales,
antaño, fueron tomados por dioses debido a las hazañas en las que ambos habían participado y a las
gestas que habían contado. Este rey vivía en Tracia, ciudad de grandes fortificaciones. Y es que
Winchester se llamaba entonces Tracia, sin duda alguna. El rey estaba casado con la dama
Eurídice, que era una reina de virtudes excelsas y, sin duda alguna, la dama más hermosa que
pudiera caminar sobre la tierra, de una belleza tal que difícilmente se podría describir en su justa
medida y, además, llena de amor y de bondad como ninguna otra. Ocurrió entonces a comienzos de
mayo, cuando se asoma el buen tiempo y lejos quedan ya las lluvias invernales, y los campos se
revisten de flores y los brotes de flor resplandecientes crecen sin rubor en cada rama de árbol con
gran júbilo, que esta reina, la dama Eurídice, a última hora de la mañana, se llevó consigo a dos
doncellas virtuosas con el fin de recrearse animadamente cerca de un jardín, ver brotar y
expandirse las flores de aquí para allá, y escuchar a las aves trinar.
1. El autor menciona a Juno como “rey”, pero, en realidad, Juno era la diosa romana del matrimonio y la
maternidad. Juno era la hija de Saturno y de Ops y hermana y esposa de Júpiter, con el que tuvo dos hijos, Marte y
Vulcano y una hija, Lucina.

Las tres se sentaron debajo de un lindo manzano y en seguida, esta hermosa reina se quedó
dormida encima de la hierba. Las doncellas no se atrevieron a despertarla, sino que la dejaron
yacer allí y descansar plácidamente. De modo que estuvo durmiendo hasta pasado el mediodía y, al
despertarse, comenzó a proferir gritos espantosos como si se hubiera vuelto loca. Se frotó las manos
y los pies y se arañó el rostro hasta que comenzó a sangrar abundantemente. Hizo jirones sus
vestiduras y pareció perder el juicio por completo. Las dos doncellas que la acompañaban ya no se
atrevieron a quedarse con ella, así que sin dilación corrieron hacia el palacio para hacer saber a
escuderos y caballeros que su reina se había vuelto loca, y pedirles que fuesen donde estaba ella y
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se hicieran cargo de la misma. Caballeros y también damas, y más de sesenta damiselas, se fueron a
toda prisa al jardín donde estaba la reina. La tomaron en brazos, la llevaron finalmente a la cama, y
allí la sujetaron con fuerza, mas, sin dejar de gritar, trató de salir de la cama. Cuando Orfeo
escuchó lo ocurrido, se sintió más afligido que nunca. Se dirigió hasta el aposento de la reina con
diez caballeros y ante ella se apostó. La miró y dijo con mucha pena:
– Oh, vida mía, ¿qué os sucede que habéis perdido la compostura que siempre guardasteis y,
sin causa aparente, os habéis puesto a gritar de tal manera que espanto ha causado? Vuestro
cuerpo, que era de un blanco tan refinado, habéis destrozado con vuestras uñas. ¡Ay! Vuestro
rostro, lozano como era, está lívido ahora como si estuvieseis muerta. Y vuestros delicados dedos,
miradlos, han perdido todo color y están cubiertos de sangre. ¡Ay! Vuestros encantadores ojos
lanzan una mirada torva como la que se lanza al enemigo. ¡Ay, señora! Os lo suplico, por
compasión, no gritéis más de manera tan lastimera, y decidme qué os perturba y cómo puedo
ayudaros.
Entonces, la dama, al fin, se calmó y se puso a llorar desconsoladamente mientras le decía al
rey de esta manera:
– ¡Ay, mi señor Orfeo! Desde que nos conocimos, no nos hemos enfadado ni una sola vez, mas,
muy al contrario, yo siempre os he amado con todo mi ser, como vos a mí. Sin embargo, ahora
hemos de separarnos. Cuidaos mucho, pues debo marcharme.
– ¡Ay!, dijo el caballero, – ¡estoy perdido irremediablemente! ¿Adónde os vais a ir y con
quién? Adonde vayáis vos, yo habré de acompañaros, y adonde vaya yo, vos habréis de
acompañarme a mí.
– ¡No, no, señor! ¡No puede ser! Os diré por qué. Esta mañana, mientras dormía bajo nuestro
jardín, se aproximaron a mí dos apuestos caballeros bien pertrechados con todas sus armas, y me
pidieron que me dispusiera en seguida a hablar con su señor el rey. A lo que respondí con palabras
un tanto osadas, pues ni me atreví a ello ni quise hacerlo. Viendo mi actitud, los caballeros se
marcharon tan rápidamente como pudieron. Entonces, llegó su rey tan raudo y veloz como pudo con
más de cien caballeros y cien damiselas, todos ellos montados en corceles tan blancos como la nieve
y ataviados con atuendos tan blancos como la leche. Jamás había visto antes criaturas tan
hermosas. El rey tenía en la cabeza una corona que no era ni de plata ni de oro rojo, sino de algún
tipo de piedra preciosa que resplandecía con tanta intensidad como el sol.
Y tan pronto como se acercó a mí, tanto si quise como si no, me hizo cabalgar a su lado en un
palafrén hasta conducirme a su palacio, el cual estaba suntuosamente decorado. Allí me mostró
castillos y torres, ríos, bosques con flores y cada uno de sus majestuosos corceles. Después, me trajo
de vuelta a nuestro jardín, y antes de marcharse me dijo de este modo:
– Señora, aseguraos de estar mañana aquí mismo bajo este manzano, pues os llevaremos a
vivir con nosotros para siempre. Y si nos ponéis alguna traba a esto, no importa donde os halléis,
iremos a por vos, y os descuartizaremos de tal manera que nada ni nadie podrá socorreros. Y
aunque halláis sido descuartizada en mil pedazos, aun así, os llevaremos con nosotros.
Cuando el rey Orfeo escuchó esto dijo:
– ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! Más querría yo perder la propia vida que perder a mi esposa, la
reina.
Después, pidió consejo a cuantos hombres pudo, pero sin que ninguno de ellos pudiera hacer
nada. Al día siguiente, llegado el mediodía, cuando Orfeo ya había tomado sus armas y reunido a
mil soldados bien pertrechados tan aguerridos como feroces, se encaminó con la reina hasta el
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manzano del jardín. Entonces, los soldados formaron dos hileras y se dispusieron a cada lado del
lugar diciendo que allí se quedarían y morirían antes que permitir que se llevasen a la reina. Sin
embargo, en medio de ellos, en un abrir y cerrar de ojos la reina fue arrebatada por arte de magia y
encantamiento. Los hombres jamás supieron adónde se fue. A partir de entonces, el corazón de todos
se turbó y se llenó de pena y de dolor. El rey se encerró en su aposento y varias veces cayó al suelo
desmayado. Fueron tan grandes sus lamentos y gemidos que a punto estuvo de perder la vida sin
remedio. Mandó llamar a sus barones, condes y grandes señores, y cuando estuvieron todos
reunidos les dijo:
– Señores, delante de todos vosotros dispongo que mi mayordomo real gobierne mi reino a
partir de ahora. Él ocupará mi lugar y se encargará de administrar mis tierras hasta donde
alcancen. He perdido a mi reina, la dama más hermosa sobre la faz de la tierra, de modo que en
adelante jamás veré a otra mujer. Me adentraré en lo más desolado y salvaje del bosque sombrío, y
allí moraré para siempre en compañía de las bestias silvestres, y cuando os llegue la noticia de mi
muerte, formad un parlamento y elegid un nuevo rey. Ahora ocuparos de todos mis asuntos como
corresponde.
Al terminar de hablar el rey, grandes y chicos prorrumpieron en grandes sollozos en el salón,
y nadie pudo proferir ya palabra alguna. Al unísono todos juntos se pusieron de hinojos y le rogaron
que no les abandonasen.
– ¡Basta!, dijo el rey, - se hará cómo os he dicho.
Al abandonar su reino por completo, solo se llevó consigo un manto de peregrino. No quiso
llevarse ni túnica ni caperuza, ni camisa ni tampoco bienes de ninguna clase. Lo único de lo que no
quiso desprenderse bajo ninguna circunstancia fue de su arpa, y con ella caminó descalzo por las
calles, sin que nadie quisiera acompañarlo. ¡Ay, Dios mío! Cuántas lágrimas de dolor por él se
derramaron, él que había sido todo un rey coronado, y ahora se marchaba de la ciudad como un
mendigo. Y después de atravesar el bosque caminando sobre matorrales, Orfeo (2) se interna en la
parte más desolada y salvaje del mismo. Nada de lo que halla lo consuela, sino que vive
constantemente presa de una gran aflicción. Él, que había llevado puesta la piel abigarrada y de
color gris, y en el lecho había dormido encima de ropas de cama de color púrpura, ahora yace sobre
ásperos matorrales, cubriéndose con hojas y hierba. Él, que había sido dueño de castillos y torres,
de ríos y bosques con flores, ahora, se ponga a nevar o venga una helada, este rey no tiene más
remedio que hacer su cama en el musgo. Él, que había tenido damas y caballeros de gran valía
postrándose de hinojos ante él, no ve ahora nada que lo agrade, excepto sierpes que se arrastran
junto a él. Él, que había tenido en abundancia los manjares y las bebidas más exquisitos ahora tiene
que cavar y escarbar en busca de las raíces que necesita para sobrevivir. En verano se alimenta de
frutos silvestres y de bayas de poco valor.
En invierno no encuentra nada para comer excepto raíces, hierba y corteza. Tantos rigores y
penurias hicieron finalmente mella en su cuerpo, ahora consumido y agrietado. ¡Ay, Señor! ¿Quién
puede narrar los padecimientos que tuvo que soportar este rey durante más de diez años? Tanto le
creció la barba negra y áspera, que hasta la cintura le llegó. Y en cuanto a su arpa, que era lo que
más feliz le hacía, este la escondió en el hueco de un árbol, mas cuando el tiempo estuvo despejado y
soleado, Orfeo la cogió en seguida para consolarse y comenzó a tocarla a voluntad. Y en el instante
en el que la música empezó a resonar por todo el bosque, todas las bestias salvajes que allí se
hallaban se reunieron para deleite suyo en torno a él, y todas las aves que en el bosque estaban, se
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acercaron y se posaron en una zarza para escucharlo tocar con gran maestría. ¡Qué hermosa
melodía brotó de ella! Y cuando dejó de tocar, las bestias se alejaron de él.
2. Ahora el autor-narrador pasa del tiempo verbal en pasado al tiempo presente, que resulta más “visual” para una
audiencia que esté escuchando el poema.
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Стаття має на меті охарактеризувати давньоанглійські образні порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice. Дане дослідження є першою спробою систематизувати англосаксонські художні порівняння з атрибутивним / адвербіальним маркером порівняння у звичайному ступені gelice / onlice / anlice, які є праконструкціями сучасних образних порівнянь в
англійській мові з прийменниковим компонентом like. У роботі наведені критерії структурної
класифікації образного порівняння, яка описує два основних структурних типи, що реалізують
керування іменниками у давальному або називному відмінках з розмежуванням відкритих і
закритих образних порівнянь. Виокремлено вісім структурних моделей в залежності від позиціювання та граматичного вираження компонентів конструкції з подальшою характеристикою
їх статистичних та хронологічних особливостей. У статті проаналізовано усі існуючі давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice, дібрані із збережених англосаксонських рукописів, що належать до різних текстових жанрів: загадки, поезія, християнські канонічні тексти. Результати дослідження вносять внесок у розв’язання дискусії стосовно
дати написання англо-саксонської поеми Христос і Сатана.
Ключові слова: давньоанглійська мова, образне порівняння, предмет порівняння, еталон
порівняння.
Mariana Oleniak. STRUCTURE OF OLD ENGLISH SIMILE OF EQUALITY WITH THE
GELICE / ONLICE / ANLICE COMPONENT.
Abstract. This article intends to characterise Old English simile of equality with the comparison marker gelice / onlice / anlice. It is a part of a large-scale systemic investigation of Anglo-Saxon
similes, being done for the first time. This study is the attempt to systematise Anglo-Saxon poetic
comparisons with the attributive / adverbial marker of comparison in positive degree, which are the
predecessors of modern English simile with like. The empirical material of the investigation is the
corpus of Old English manuscripts of University of Toronto. The criteria of the structural classification of the figurative comparisons under consideration are described in the paper. The scope of the
analysed units is organised into two major groups, depending on the case of a noun that expresses
the vehicle: Dative or Nominative. Eight structural models are distinguished, depending on the positioning and grammatical expression of the structure components (tenor, vehicle, ground and the
comparison marker of the simile), with the further analysis of their statistics and chronological features. It has been estimated that the most productive structure of the similes in question is the combination of two nouns (the second one being the vehicle in Dative case) with the postpositional marker
of comparison. The article deals with all existing Old English similes with the component gelice /
onlice / anlice, harvested from surviving Anglo-Saxon manuscripts belonging to various text genres:
riddles, poetry, Christian canonical texts. The research results contribute to the discussion of the date
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of composition of Christ and Satan, being an additional argument in favour of the version of a later
period – the ninth century, during the reign of king Alfred.
Key words: Old English, simile, tenor, vehicle.
1. Вступ
Приймаючи до уваги тонку межу між метафорою і образним порівнянням, треба визнати, що метафора стає предметом аналізу набагато частіше, ніж образне порівняння, не тільки в
мовознавстві, а й у когнітивній психології, філософії, а також в теорії літератури. Ще менше
образне порівняння досліджувалося в текстах найдавніших періодів європейських мов, англійської зокрема. Так, Anderson (1951) вивчає давньоанглійські порівняння в поезії і виокремлює незначну їх кількість, до такого ж висновку приходить і Cavill (1999). Єдине діахронічне
дослідження, присвячене структурі образних порівнянь у середньоанглійській мові, було проведено Nevanlinna (1993) на матеріалі корпусу Гельсінкі. Наявні також дотичні випадки аналізу порівнянь як частини більш масштабного дослідження синтаксичних особливостей староанглійських порівняльних конструкцій усіх типів, або функціонування давального відмінку у
давньоанглійський період (Baker (2012), Fisher (1992), Gergel (2008), McLaughlin (1983),
Merritt (2013), Mitchel (1985)), а також у літературних творах певних періодів, або у творах
окремих авторів. Таким чином, Margolis (1957) досліджує порівняння із суміжними з ним категоріями; Walker (2016), Beardsley (1981), Dawes (1998) вивчають семантику порівняння;
Тайлер (2006) висвітлює поетику староанглійської літератури, наводячи деякі приклади образних порівнянь; Amodio (2014), Stodnick (2012), Trilling (2012) аналізують та порівнюють староанглійські переклади та адаптації латинських текстів, деякі з яких містять художні порівняння.
Таким чином, очевидною є необхідність заповнення лакун у дослідницьких пошуках закономірностей вживання та структурної специфіки англо-саксонських образних порівнянь, що
зумовлює актуальність і, водночас, перспективність цієї статті, яка може бути стартом для подальших лінгвістичних розвідок в межах усього арсеналу давньоанглійських образних порівнянь як з погляду їхньої семантики, так і з погляду структури.
Це дослідження має на меті охарактеризувати усі, існуючі в збережених рукописах давньоанглійської мови, образні порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice з позиції особливостей їхньої структури. Емпіричний матеріал було дібрано з корпусу давньоанглійської мови Університету Торонто, використовуючи метод суцільної вибірки. Корпус
давньоанглійських текстів Університету Торонто містить принаймні одну копію кожного збереженого давньоанглійського рукопису, – таким чином були проаналізовані всі зафіксовані
випадки вищезгаданого типу порівняння. Увесь корпус дібраних давньоанглійських порівнянь
рівності з компонентом gelice / onlice / anlice складає 40 прикладів.
2. Композиційність давньоанглійських образних порівнянь
з компонентом gelice / onlice / anlice
Образне порівняння було дієвим інструментом риторики, яке, безумовно, повинно бути
визнаним універсальним прийомом, котрим користуються усі мовці безвідносно до їхнього
походження, проте таким, що проявляється в різних мовах по-різному. Враховуючи той факт,
що більшість давньоанглійських текстів є перекладами або інтерпретаціями з латини, і датами
їх створення можуть визнаватися тільки дати створення збережених варіантів рукопису, ав85
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торською позицією у цій роботі є та, згідно з якою англосаксонські порівняння не вважаються
проявом особистісного хисту оперувати художнім словом конкретного натхненного генія, а
розуміються як колективний, спільний, інтелектуальний та культурний доробок, що віддзеркалює тогочасний стан життя та відповідає моделі системи обміну інформацією, що існувала
півтори тисячі років тому.
Одним із лінгвістичних механізмів створення риторично красномовної подібності в давньоанглійській мові є використання компонента gelice / onlice / anlice у різних структурних
комбінаціях, наприклад:
(1) Heo wæron englum gelice, þa wæs <Eve>, Adames bryd, gaste gegearwod ‘Вона була ангелу подібна, це була <Єва>, наречена Адама, душею наділена.’
Терміни ʽвідкрите / закрите образне порівнянняʼ, запроваджені Beardsley (1981), зазвичай використовуються у контексті досліджень його семантики (Margolis 1957; Beardsley 1981;
Dawes 1998; Walker 2016), але з урахуванням того, що зміни в семантиці в межах опозиції
ʽвідкрите / закрите образне порівнянняʼ неминуче викликають відповідні зміни у формі, в цій
роботі будуть використовуватися вищезгадані терміни для окреслення структурних характеристик досліджуваних порівнянь як раціональний критерій для організації аналізованих утворень у послідовну парадигму. Структурна класифікація базується на ознаках таких змінних:
1) відмінок іменника, що використовується як еталон порівняння; 2) кількість компонентів
порівняння, відображених на поверхневому рівні: три (предмет, еталон і показник порівняння)
або всі чотири (предмет, еталон, показник порівняння і загальна ознака, що слугує основою
для зіставлення порівнюваних явищ); 3) граматичне вираження компонентів конструкції;
4) їхнє позиціювання в межах конструкції.
Незважаючи на те, що давньоанглійська мова була синтетичною мовою з великою кількістю флексій та з відносно вільним порядком слів, ми можемо спостерігати чітку тенденцію
до позиціювання предмета порівняння у препозиції відносно еталона порівняння (1).
Позиціювання показника порівняння gelice / onlice / anlice регулювалося менш жорсткими правилами: у 71 % прикладів він знаходиться у постпозиції відносно еталону (1), однак
може й передувати йому (29 % прикладів), наприклад:
(2) He snaw sendeð samed anlice swa þu wulle, and <þone> toweorpeð wide swa æscean ‘Він
сніг посилає подібний ніби вовні і розпорошує паморозь як порох’.
Початкова позиція показника порівняння gelice / onlice / anlice, однак, була невластивою
досліджуваним конструкціям у дібраному емпіричному матералі, в межах яких gelice / onlice /
anlice у переважній більшості прикладів знаходяться у контактній позиції стосовно еталону,
тоді як інші компоненти образного порівняння можуть розташовуватися як контактно, так і
дистантно.
На відміну від давньоанглійських образних порівнянь з прикметниковим показником
порівняння gelicost (Oleniak, 2018), позиційність маркера порівняння gelice / onlice / anlice не
впливає на відмінок еталону, який може вживатися як у давальному, так і називному відмінках. Варто зазначити, що поєднання давального відмінка з gelice / onlice / anlice було більш
продуктивним у формуванні давньоанглійського художнього порівняння, ніж називного: воно
становить 33 приклади з 41, що складає 80 % усієї вибірки.
Весь арсенал дібраних образних порівнянь може бути класифікований на два основні структурні типи з подальшим розподілом на підтипи: 1) давньоанглійські порівняння з компонен86
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том gelice / onlice / anlice у поєднанні з еталоном у давальному відмінку; 2) давньоанглійські
порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у поєднанні з еталоном у називному відмінку.
2.1 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у поєднанні з еталоном у давальному відмінку
2.1.1 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у постпозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку значно переважають усі інші структурні моделі.
Базовою структурою для більшості аналізованих давньоанглійських порівнянь є N /
Pron + Ndat + gelice, де показник порівняння знаходиться у постпозиції відносно еталону, вираженого іменником у давальному відмінку. Вони можуть бути відкритими, у випадку коли основа порівняння не експлікується (підпункт 2.1.1.1), або закритими, тобто з експліцитно вираженою основою порівняння (підпункт 2.1.1.2).
2.1.1.1 Відкриті давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у постпозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку.
Будучи відкритим, вони складаються з трьох елементів: перший компонент може бути
іменником або займенником, що представляє предмет порівняння, другий компонент – іменник у давальному відмінку, який репрезентує еталон порівняння, а третій – показник порівняння gelice / onlice / anlice. Цей підтип представляє власне базову структуру N + Ndat + gelice,
наприклад:
(3) Niþerweard wæs neb hyre, fet ond folme fugele gelice; no hwæþre fleogan mæg. ‘Внизу є
її дзьоб, руки і ноги птаху подібні, однак літати не може’.
У наведеному прикладі, дібраному із загадки, датованої 9-им століттям, волинка зображується як істота, чиї руки і ноги подібні до пташиних. Конструкція відповідає формулі тлумачення N + Ndat + gelice, де fet ond folme ‘руки і ноги’ є предметом порівняння, вираженим
іменником, а fugele ‘птах’ виступає еталоном порівняння, вираженим іменником у давальному
відмінку. Основа порівняння не експлікується, отже встановити достовірну причину асоціації
складових елементів волинки з кінцівками птаха досить важко. На жаль, більшість аналізованих прикладів є власне відкритими образними порівняннями, що не сприяє однозначності їх
трактування.
2.1.1.2 Закриті давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у постпозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку.
Образні порівняння закритого типу поширюються додатковими лексемами, фразами або
підрядними реченнями, що є вербалізацією основи порівняння і робить його закритим (далі у
формулах тлумачення вони позначаються жирним шрифтом). Емпіричний матеріал дає підстави поділити цей структурний тип на два підтипи: перший – з основою порівняння, вираженою дієсловом, або дієслівним словосполученням, другий – з основою порівняння, вираженою
прикметником.
А. Закриті давньоанглійські образні порівняння з дієслівним компонентом в якості основи свідчать про те, що конкретизуючий семантику четвертий елемент не мав фіксованої позиції в межах конструкції, однак очевидною є тенденція до препозиційного його розташування
стосовно еталону, наприклад:
(4) Weorc anra gehwæs beorhte bliceð in þam <bliþan> ham fore onsyne ecan dryhtnes, symle
in sibbe, sunnan gelice. ‘Досягнення кожного будуть яскраво сяяти у тому радісному домі перед вічним Господом, завжди в мирі, сонцю подібно.’
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Поданий приклад було дібрано із поеми Фенікс, датованої 9-им століттям, він відповідає
формулі тлумачення N + V + Ndat + gelice і демонструє дистантне розташування усіх компонентів художнього порівняння з експлікованою основою beorhte bliceð ‘яскраво сяяти’ в інтерпозиції стосовно предмета порівняння weorc ‘досягнення, праця’ і еталона порівняння sunnan
‘сонце.’ В образних порівняннях цього типу показник порівняння gelice виступає прислівником.
Б. У двох зафіксованих закритих образних порівняннях з прикметниковим компонентом,
останній знаходиться у постпозиції відносно всієї конструкції, наприклад:
(5) þas eorðlican wæstmas sint gesceapene netenum to andlifene; & þa woruldwelan sint
gesceapene to biswice þam monnum þe bioð neatum gelice, þæt beoð unrihtwise & ungemetfæste.
‘Ці ранні фрукти створені для годівлі тварин, а мирські речі створені для того, щоб збивати з
дороги людей, що є тваринам подібні, які є нечестивими і непоміркованими.’
У англо-саксонській версії латинського тексту «Розрад філософії римського філософа
Боеція», здійсненої королем Альфредом у 9-му столітті, виокремлене образне порівняння відповідає формулі N + Ndat + gelice + Adj, де предмет порівняння monnum ‘люди’ зіставляється з
еталоном порівняння neatum ‘тварини’ на основі їхніх спільних атрибутивних ознак unrihtwise &
ungemetfæste ‘нечестиві і непомірковані.’
2.1.2 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у препозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку.
Препозиційне розташування показника порівняння відносно еталону було менш поширеним явищем, як свідчить емпіричний матеріал, хоча зафіксованими були як відкриті, так і
закриті художні порівняння такого типу.
2.1.2.1 Відкриті давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у препозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку.
Образні порівняння цієї категорії відповідають формулі тлумачення N + gelice + Ndat, наприклад:
(6) He snaw sendeð samed anlice swa þu wulle flys wolcnum bringe, and <þone> toweorpeð
wide swa æscean ‘Він сніг посилає якось подібно наче та вата літає хмарами принесена, і розкидає мороз як попіл.’
На відміну від вищеописаних структурних типів давньоанглійського образного порівняння, цей приклад, дібраний із псалмів 11 століття, демонструє можливість інтерпозиційного
розташування компоненту порівняння в межах конструкції.
2.1.2.2 Закриті давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у препозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку.
Порівняння такого структурного підтипу були зафіксовані у двох конфігураціях: перша – з основою порівняння, вираженою прикметником; друга – з основою порівняння, вираженою складносурядною або складнопідрядною частиною речення.
А. Атрибутивна основа порівняння могла не лише конкретизувати причину подібності
зіставлюваних понять, але й виступати засобом емфази, будучи розташованою на початку
усього речення, що відповідає формулі тлумачення Adj + N + gelice + Ndat, наприклад:
(7) Swa læne is sio oferlufu eorðan gestreona, emne hit bið gelice rena scurum, þonne he of
heofenum swiðost dreoseð and eft hraðe eal toglideð – bið fæger weder and beorht sunne ‘Дуже
швидкоплинною є надмірна любов до земних скарбів: вона є подібною дощовим зливам, коли
вони з неба падають сильні і знову швидко повністю зникають: тоді робиться гарна погода і
яскраве сонце.’
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Наведений приклад, дібраний із проповідей 10-го століття, свідчить про те, що сучасний
інверсійний порядок слів у конструкціях з початковими атрибутивними чи адвербіальними
фразами у поєднанні з so не є явищем сьогодення чи синтаксичних змін, які відбувалися у середньоанглійський період, а сягає тисячолітньої давнини.
Б. Основа образного порівняння, виражена складносурядною або складнопідрядною частиною речення є, зазвичай, дуже красномовним поясненням мотивації асоціацій, втілених у
художніх порівняннях. Формально вони можуть бути представлені як N + gelice + Ndat + clause,
наприклад:
(8) Wa eow bocyras & Pharisei, liccetteras, forþam ge synt gelice hwitum byrgenum þa
þinceað mannum utan wlitige & hig synt innan fulle deadra bana & ealre fylþe. ‘Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, тому що ви є подібні побіленим гробам, які зовні здаються прекрасними, але є з середини повні мертвих костей і всяких нечистот.’
Очевидно, що наведений у даному прикладі фрагмент Євангелія від Матвія використовує образне порівняння як риторичний прийом, проникливість якого забезпечує саме атрибутивне речення, що виступає в ролі основи порівняння нещирості з маскуванням негативних
якостей. Слід зазначити, що дібраний емпіричний матеріал є свідченням того, що давньоанглійські порівняння були не стільки естетично витонченим тропом, скільки дієвим і потужним
засобом, який виконував у першу чергу дидактичну функцію та носив моралізаційний характер з метою формування праведного християнина.
2.2 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у поєднанні з еталоном у називному відмінку.
2.2.1 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у постпозиційному поєднанні з еталоном у називному відмінку.
У дібраному емпіричному матеріалі було зафіксовано одиничний випадок використання
називного відмінка для еталону порівняння, який передує показнику gelice і відповідає формулі тлумачення Nnom + Nnom + gelice:
(9) Se forholena cræft and forhyded gold ne bið ællunga ungelice. ‘Приховані вміння і заховане золото не є повністю неподібними.’
Така структурно нетипова для давньоанглійської мови модель стала можливою завдяки
граматичній однорідності предмета і еталона порівняння, що виступають підметом речення, і
звичного для текстів того часу подвійного заперечення, яке забезпечило семантику подібності
між порівнюваними поняттями. Приклад був дібраний з поетичного твору 11 століття «Інструкції для християн», тому можна припустити, що така структурна модель виникла як необхідна метрична альтернатива базової моделі N / Pron + Ndat + gelice з метою забезпечення алітерації губного [ф] і задньоязикових [к] і [ґ] у словосполученнях forholena cræft ‘приховані
вміння’ і forhyded gold ‘заховане золото.’
2.2.2 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice у препозиційному поєднанні з еталоном у називному відмінку.
Препозиційність показника порівняння відносно еталона в називному відмінку є більш
звичною ніж постпозиційність в давньоанглійських рукописах. Матеріал зафіксував лише закриті образні порівняння такого типу.
Дібрані приклади, які формально можна зобразити як N + gelice + V + Nnom, були вжиті
як паралельні конструкції в межах одного речення:
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(10) Ac of þære oferfylle cumað þa unrihtan lustas gelice & on meresteallum wyrmas tyddriað,
& of ðære gemetegunge god wiorc gelice & of clænre eorðan gode wæstmas ‘Але через ненаситність виникають недозволені бажання подібно як в стоячій воді черв’яки розмножуються; а
від стриманості народжуються добрі поступки подібно як на чистій землі народжуються добрі
плоди.’
У наведеному прикладі з проповідей 10 століття дієслівна ознака розмноження і народження є спільною для предметів і еталонів порівняння, які протиставляють гріхи чеснотам.
Статистичні показники виокремлених структурних типів аналізованих конструкцій наведені у
Таблиці 1.
Таблиця 1
Кількісні характеристики структурних моделей давньоанглійського образного
порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice
Модель образного порівняння
Кількість
2.1.1 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у постпозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку
2.1.1.1 Відкрите образне порівняння
16
N + Ndat + gelice
16
2.1.1.2 Закрите образне порівняння
10
а) N + V / VP+ Ndat + gelice
8
б) N + Ndat + gelice + Adj
2
2.1.2 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у препозиційному поєднанні з еталоном у давальному відмінку
2.1.2.1 Відкрите образне порівняння
5
N + gelice + Ndat
5
2.1.2.1 Закрите образне порівняння
3
а) Adj + N + gelice + Ndat
1
б) N + gelice + Ndat + clause
2
2.2.1 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у постпозиційному поєднанні з еталоном у називному відмінку
Nnom + Nnom + gelice
1
2.2.2 Давньоанглійські образні порівняння з компонентом gelice / onlice / anlice
у препозиційному поєднанні з еталоном у називному відмінку
N + gelice + V + Nnom
5
Разом
40

Статистика комбінаторних принципів поєднання елементів в аналізованих конструкціях
показує чітку тенденцію в давньоанглійській мові починати образне порівняння з предмету,
що передує еталону, вираженому іменником у давальному відмінку, за яким слідує показник
порівняння gelice. Оскільки таке позиціювання компонентів проявляється у більшості досліджуваних порівнянь, його можна назвати типовою синтаксичною моделлю староанглійського
порівняння з компонентом gelice. Використання еталону у називному відмінку було помітно
менш частотним (6 випадків з 40), але не зважаючи на те, що такі конструкції склали лише
15 % від загальної вибірки, можна стверджувати, що вони були синтаксичною альтернативою
образних порівнянь з керуванням давальним відмінком, їх граматичним синонімом.
Закриті образні порівняння найчастіше виказують використання дієслівного компонента
на позначення спільної для предмета й еталону ознаки (13 прикладів із 18, що складає 72 %
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усіх дібраних закритих порівнянь), в таких випадках показник порівняння gelice виконує адвербіальну функцію. Менш частотними виявилися художні порівняння, в яких підставою для
зіставлення явищ є ознака, виражена прикметником (3 приклади з 18) або ситуація, виражена
складносурядною чи складнопідрядною частиною речення (2 приклади з 18), що становить
17 % і 11 % відповідно.
Хронологічний аспект навряд чи можна вважати точним моментом «появи» певних
структурних типів давньоанглійських образних порівнянь, адже письмовим текстам передувала довготривала усна традиція, однак він може свідчити про тенденцію до постійного або,
з певних причин, спорадичного їх використання. Час появи аналізованих конструкцій представлений у таблиці 2; однак, оскільки точна дата створення рукописів не завжди є достовірно
відомою, і дискусії щодо появи деяких англо-саксонських текстів не вщухають, дані таблиці 2
в основному базуються на показниках гельсінського корпусу давньоанглійських текстів.
У випадку спірних моментів, датою рукопису вважається пізніше із двох можливих століть,
оскільки такий підхід уможливлює віднесення тексту до часу, в який він існував безперечно.
Таблиця 2
Хронологічні особливості структурних моделей давньоанглійського образного
порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice
Століття
Модель
образного порівняння
N + Ndat + gelice
N + V / VP+ Ndat + gelice
N + Ndat + gelice + Adj
N + gelice + Ndat
Adj + N + gelice + Ndat
N + gelice + Ndat + clause
Nnom + Nnom + gelice
N + gelice + V + Nnom
Разом

9-те
століття

10-те
століття

11-те
століття

Разом

2
4
2
1

1

13
4

2
1
2

2

16
8
2
5
1
2
1
5
40

2
8

9

1
3
23

Горизонтальне прочитання таблиці показує динаміку використання структурних моделей давньоанглійського образного порівняння рівності з компонентом gelice / onlice / anlice
протягом трьох століть. Помітним лідером є базова конструкція N + Ndat + gelice з можливим
розширенням за рахунок експлікації основи порівняння, вираженої дієслівним компонентом.
Наявність менш частотних моделей може мати логічне пояснення. Поодинокість та спорадичність використання альтернативних структур може свідчити про дослівність перекладу з латини деяких текстів, або про метричні вимоги твору. Якщо читати таблицю вертикально, то
побачимо динаміку частотності образних порівнянь рівності з компонентом gelice / onlice /
anlice за століттями безвідносно до їхнього структурного типу. Очевидним і закономірним є
різке збільшення кількості досліджуваних конструкцій в 11-му столітті, адже це період, в якому пожинаються плоди активної просвітницько-перекладацької діяльності короля Альфреда.
В цей час безперечно існують вже переклади псалмів і проповідей Елфріка, які є джерелом
багатьох аналізованих одиниць.
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Не зважаючи на те, що давньоанглійський період почався ще у 6-му столітті нашої ери,
образні порівняння рівності з компонентом gelice з’являються лише у 9-му столітті, що збігається з результатом досліджень іншої групи образних порівнянь, де в якості показника порівняння вживається gelic, прикметник у звичайному ступені. Проте, дев’яте століття не є часом
появи перших образних порівнянь в англо-саксонській літературі (Oleniak (2018), Оленяк
(2018)). Цей факт може бути не безкорисним спостереженням для аргументації датування
давньоанглійської поеми Христос і Сатана, написання якої охоплює період в три претендуючих на це століття. Вона традиційно вважалася створеною одним із перших англійських поетів
Кедмоном у 7-му столітті, проте останнім часом, зважаючи на лінгвістичні свідчення, відноситься до більш пізнього періоду – середини 9-го століття (Bradley (1995), Clubb (1925), Finnegan (1997), Sleeth (1982)) і приписується авторові часів короля Вессексу Кіневульфа. Образне порівняння, дібране з цього твору, є закритим порівнянням з дієслівним компонентом в
якості еталону, що відповідає моделі N + Ndat +gelice + V, яка є одним із варіантів моделі
N + V / VP+ Ndat + gelice, адже, як було зазначено вище, дієслівний компонент міг займати
будь-яку позицію в межах конструкції:
(11) Soðfæste men, sunnan gelice, fægregefrætewod in heorafæder rice scinað in sceldbyrig
‘Правдива людина, сонцю подібна, красиво прикрашеному в царстві Отця, сяє у місті притулку.’
Важливим є те, що якби поема Христос і Сатана була написана у 7-му столітті, то це
образне порівняння було б єдиним із більше ніж 80-ти з показником порівняння у звичайному
ступені, яке з’явилося на 300 років раніше за всі інші, аналогічні йому. Подібна винятковість
навряд чи могла мати місце, принаймні очевидних логічних причин для пояснення такої ситуації немає. Отже, є всі підстави вважати, що маємо черговий доказ того, що поема Христос і
Сатана все ж таки була написана не раніше 9-го століття.
3. Висновки
Структурно, давньоанглійське образне порівняння рівності з компонентом gelice / onlice /
anlice є поєднанням двох іменників (предмету та еталону порівняння) і маркера порівняльної
конструкції gelice / onlice / anlice. Усі можливі комбінації структурних елементів з урахуванням їхньої позиційності та граматичного класу можна звести до восьми структурних моделей,
базовою і найпродуктивнішою серед яких є N + Ndat + gelice. У переважній більшості випадків
показник порівняння gelice керує еталоном, вираженим іменником у давальному відмінку,
проте можливими є альтернативні конструкції, в яких керування відбувається називним відмінком, що може бути викликаним ритмікою, або специфікою перекладу твору. Хронологічно, усі досліджувані художні порівняння відносяться до трьох останніх століть давньоанглійського періоду, що є наслідком активного розвитку перекладацької та просвітницької діяльності короля Альфреда у другій половині дев’ятого століття.
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