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У статті розглядаються етимологічні витоки числівника «one», його структурно-
семантичних похідних одиниць, їх частиномовна приналежність. Емпіричний матеріал
аналізується на діасинхронічному вимірі. Результати дослідження мають теоретичну та
практичну значущість.

Ключові слова: лексема, вербокреація,  денумеративи,  десемантизація, деквантифікація.

Вивчення дискурсивних характеристик денумеративів є актуальним з огляду на
тенденції сьогоденного осмислення функціонально-системного буття одиниць мови,
з одного боку, та на малодослідженість денумеративів з іншого. Об’єкт дослідження
– лексема «one», її похідні денумеральні конструювання, предмет дослідження –
синергетичні характеристики лексеми «one» та статусу її деривативів у процесі
вербокреації на діасинхронічному вимірі. Новизна роботи полягає у комплексному
вивченні лексеми «one» та її похідних одиниць на матеріалі лексикографічних
джерел та вибірки прикладів із художнього дискурсу (вибірка вміщує 1000 одиниць).
Теоретична значущість полягає в обґрунтуванні положення про те, що одиниці зі
спільною семою підвладні схожим семантичним девіаціям. Результати дослідження
мають вихід у навчальній процес при осмисленні релевантних питань. Мета роботи
(ідентифікація семантичних та епідигматичних тенденцій лексеми «one» у процесі
вербокреації) об’єктувала  вибір адекватних методів для розпізнання самоорганізації
та самодобудови зазначеного об’єкта, а саме компонентного,  дескриптивного,
трансформаційного, дистрибутивного та контрастивного.

Мова – є знаковою системою, яка з’явилась за плином часу для задоволення
комунікаційних потреб людини, як така, що включає парадигму метазнаків та є
результатом когнітивного процесу. Універсальна картина світу  сприймається
людьми майже однаково, але поряд з цим існують адгерентні розбіжності у
сприйнятті світу різними етносами. Це обумовлено характером історичної та
культурної еволюції. Найуживаніші та частотні слова зазнають еволюційних та
інволюційних процесів. Пор. рос. «мама», укр. «мати», англ. «mother», нім. «Mutter»,
рос. «сын», укр. «син», англ. «son», нім.  «Sohn».  Переважно це поняття, які були
омовлені першими на зорі людства. До цієї групи відносять і лексему «one», яка у
германських мовах етимологізується як: гот. ains, дат. en, ісл. einn, нім. ein, англ.
«one», які вийшли з прагерманської форми ainoz [7].

Семантизується «one» у словнику в як «єдиний», «одинокий, «неподільний».
Витоки «один» корелюють із значення «саме той, тільки той», на противагу
поняттю «обидва», «всі троє». Значення числівника «один» асоціює з відповідним
жестом. Етимологічний аналіз числівника «one» показує, що однойменне поняття
формувалося у процесі пізнання, усвідомлення людиною власного «я» як чогось
уособленого і протиставленого іншим референтам зовнішнього світу та членів
соціуму [2]. При цьому числівник «one» семантизує єдність. Мислителі Стародавньої
Греції вважали його втіленням єдності, а першим «справжнім» числом два –
найменше втілення множинності [6]. Число 1 не використовується як основа системи
числення, оскільки квадрат, куб та будь-яка інша ступінь числа 1 дорівнює одиниці.
У математиці одиницю не відносять ні до простих, ні до складних чисел [4, c.15].

Мова - це «живий організм», який постійно видозмінюється, розвивається. З
розвитком суспільства з’являється потреба в нових словах. Мова задовольняє цю
потребу як запозиченнями, так і девіаційним розвитком власних слів. Кожна «жива»



Філологічні трактати. – Том 3, №3 ‘2011 69

мова підвласна дії «вічного двигуна» [2, c. 51]. Слова, проживаючи своє життя, як і
люди, забувають дещо зі свого минулого, таким чином відбувається семантичне
спустошення, генерують лакуни (забуті значення) та неологізми. Ідентифікація
парадигм лакунарності, її гетерогенної поліаспектності є дуже валоративним для
оновлення діахронічної пам’яті [4, c. 58]. Слова переосмислюючись, набувають
нових значень, змінюють свої поверхневу та глибинну структури, поповнюють
корпус неологізмів та архаїзмів. Денумеративи свідчать про процеси самоорганізації
та самодобудови одиниць із семою числа. Денумеративні конструкції походять від
числівників, які в сім’ї квантитативних одиниць пізнали долю «семи чудес»:
1) генерували в «оселі предметності»; 2) зазнали термінологізації та
3) детермінологізації; 4) вийшли на простори фразеології; 5) дискурсивно номінують
точну, приблизну та невизначену кількість; 6) пройшли семантичний колообіг від
предметного до спустошеного значення; 7) мають рушійну словотвірну силу
[4, c. 27].

Лексема «one» займає особливе місце в англомовній системі й емпатує інтерес у
плані її функціонування. За тлумачним словником лексема «one» експлікується
алонімами: only, individual, unique, united, specified, vertain, indefinite, identical, equal
[6, c.1148]. Вихідною семою «one» була окремість, індивідуальність буття.
Обмеження одних об’єктів від інших, їх дискретизація є необхідними як для лічби
предметів, так і для визначення індивідуальних характеристик у порівнянні з іншими
об’єктами. Адгерентною  є категорія винятковості. При використанні лексеми «one»в
арифметичному значенні відсутня будь-яка сполучуваність, крім логічної, тож в
таких випадках ця лексема найбільш однозначно виражає категорію винятковості.
Субстантивація числівника «one» генерує сему предметності. При цьому лексема
«one» набуває характеристики слова, яке заміщує його контекстуальну
сполучуваність, функцію та форми. Функціонування числівника позначено девіацією
квантитативних смислів: емпатованої одиничності, невизначеної одиничності та
надлишкової одиничності [5]. Пор. англ.: One child embraced another within the huddle
of a protective arm; One burden usually carried by all [7]. Часто видільна функція
лексеми «one» у значенні підкресленої одиничності підтримується самою структурою
речення, наявністю протиставлення, яке позначається як лексично (за допомогою
союзів, часток), так і графічно (за допомогою пунктуації). Лексеми just та only
інтенсифікують числівник,  протиставляючи  його абстрактній, невизначено великій
або малій множині об’єктів, кількості об’єктів,  акцентуючи одиничність референта.
Only one thing is making them bite and scratch and such things [7].  Лексема one може
бути іменником чи займенником. One foot strayed from the edge of the wall, and my
boot squelched into a muddy slime tha trested in the centre of the path; You go ahead. I'll
sit on this one;He lifted one hand, first to his forehead and then to his heart, in a delicate
gesture of consummate gallantry [7]. Розрізняють позитивну конотацію (унікальність,
винятковість об’єкта) (They were the lucky ones [7].) та негативну конотацію (об’єкт
поданий у недостатній кількості, самотність, відчуженість і т. п.) (They wil ltake him to
police, I think so. Behind Crawford Market is one police station, for this area [7]
(недостатність). Одиничність в англійській мові також виражається за допомогою
комбінації артикля the та лексеми «one». Someone - you see him, out there on the street,
the one with a dirty shirt and no shoes [7].

Невизначена одиничність вербалізується конструкцією «one of…» Who'd just
entered through one of the arches. He is an enforcer, and one of those who works for Abdul
Ghani, who, in his turn, works for one of the great crime lords of the city, Abdel Khader
Khan [7]. Але мають місце й випадки зображення невизначеної одиничності та
спільності без використання згаданої конструкції. Окремо можна також виділити
одиничність з невизначеної кількості (At one turn in the puzzle alleyways we passed a
long metal rack where bicycles were parked [7]) та визначеної кількості, яка задається
контекстом та семантикою оточуючих слів (як правило, стосується парних предметів,
про які мова йшла вище).
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Надлишкова одиничність виражається словосполученнями типу (one and all). У
проаналізованих випадках використання лексеми «one» також зустрівся випадок
використання «one» у вигляді інтенсифікатора в метафоричній конструкції, що
позначає велику, надлишкову кількість. This vast tapestry of tales is sewn together with
the skill of a master storyteller… Roberts has one hell of an imaginative gift… [7]. Тобто
лексема «one» в англійській мові синонімічна за функціями неозначеному артиклю a
та займеннику any.

«One» може бути іменником, прикметником, займенником або входити до
ідіоматичного сполучення. «One» може набувати значення єдності (one
woman; one nation; one piece of cake [8]) чи уособленості  (one member of the party [8]).
Цікавою є поведінка «one» як займенника, що набуває лексико-граматичного
значення множини. Це свідчить про деривацію від первинного значення лексеми
виокремлення одного предмета чи істоти з інших. У словниках лексема «one»
подається як іменник: 1. the first and lowest whole number, being a cardinal number;
unity; a symbol of this number, as 1 or I; a single person or thing: If only problems would
come one at a time!; a die face or a domino face having one pip; a one-dollar bill: to
change a five-dollar bill for five ones; (initial capital letter) Neoplatonism . the ultimate
reality, seen as a central source of being by whose emanations all entities,  spiritual and
corporeal, have their existence, the corporeal ones containing the fewest of the emanations
[8]. На часі є очевидним виокремлення групи квазііменників із групи займенників.
Неозначений займенник one позначає людину чи предмет безвідносно до певної
людини чи речі [3, c.66]. І займенники, і квазііменники можуть мати форму множини
та/або означений артикль. Єдиною відмінністю між ними є те, що квазііменники
one/s не є безвідносними, вони заміняють згадані вже по контексту іменники, певні
предмети або істоти, які набувають означеності завдяки контексту. One should know it
perfectly well [7] (неозначений займенник); Afghans. Rafiq, the small one, he used to run
the blackmarket in books (квазііменник, тому що завдяки контексту можна зрозуміти,
що мова іде про певну особу)). В маргінальну групу між неозначеним займенником
та квазііменником виділяються конструкції типу «one of». One of their companions at
the table leaned close, and spoke to them [7]. У цьому випадку «one»не відноситься до
певної особи чи групи осіб, але правосторонньою означуваною групою обмежується
коло вибору можливих варіантів, тобто займенник one втрачає частково свою
неозначеність. Таким чином лексема «one» пройшла шлях від числівника до
займенника, і корелює з групою  іменників (або квазііменників). Цей шлях став
можливим через існування дуже активного продуктивного способу вербокреації –
конверсії.

Дуже продуктивною комбінаторною сполучуваністю є правостороння. Пор. англ.:
one-sided, one-flour building. Найчастіше лесема «one» сполучається із іменниками та
прикметниками. Лівостороння сполучуваність не є характерною на часі, хоча вона є
ілюзорною на епідигматичному шляху еволюції [4, c. 15]. Наприклад, лексема
«alone», де «one» сполучається із препозиційною морфемою al-, яка виокремилася від
займенника «all». У денумеральній ад’єктивній парадигмі словотвірними потенціями
визначаються морфеми -fold, -some, -th, у прислівниковій – -се, у субстантивній – -er,
-e(s) [5, c. 76]. Серед неологізмів – дериватів превалюють іменники. Пор. англ.: It's,
ah, it's a one-zero-four, isn't it?; He poured the last of the one-litre bottle into his glass and
topped it up with the last of the soda [7].

Лексема one позначена синкретизмом та дериваційною активністю. Існює
чисельна група похідних від «one», що були утворені за сукцесивною та радіальною
моделями. Once, only, oneness, loneliness, oneself, alone, someone, anyone, none,
everyone, onebyone, oneanother, theoneandonly тощо. Для всіх цих дериватів лексема
one є дериваційним гніздом.

Кластери денумеративів утворюються сукупністю упорядкованих відношеннями
похідності морфем. Невід’ємним  сектором в англійській мові є числівники,
поверхнева та глибинна структура яких відкрита модифікаціям на епідигматичному
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рівні, як таких, що підвласні дії «вічного двигуна» [4]. При послідовній деривіації, як
правило, налічується три кроки, рідше чотири. Наприклад, one – once – oncer;  alone –
lone – lonely-loneliness. Роль радіального словотвору виконує конверсія. У цьому
напрямку також можна спостерігати три кроки розвитку похідних. Зазвичай
відбувається перехід прикметників у прислівники, але можливий і зворотний процес.
Поняття переходять від точних до абстрактних. Наприклад, лексема «alone» спочатку
була прикметником (I was sitting alone [8]), потім трансформувалася в  прислівник (I
like to spend time alone [8]); only як прислівник (this information is for your eyes only
[8]) -only як прикметник (the only girl [8]) та only як службове слово, частка,
інтенсифікатор (I would have gone, only you objected [7]). Похідні від числівника «one»
зберегли квантитативні характеристики та отримали нові характеристики –
квалікативні, хоча й існують випадки повної втрати первинного квантитативного
значення, лакунування, семантичного спустошення дериватів. Таке явище можна
спостерігати у процесі фразеологізації.

Серед найуживаніших дериватів від нумеральної одиниці «one» на базі
проаналізованих прикладів можна назвати лексеми: «once», «only», «alone», «lonely»,
та займенники everyone, no-one, none, someone.

Частотність вживання лексеми "one"
та її денумеративів

One

Only

Lonely

Once

Alone

No-one,
someone, one

or(after) another,
everyone, none,

anyone

«Once» являє собою деривативне утворення від нумеральної одиниці «one», що
утворилася за допомогою словотвірного суфікса -ce, який семантизує значення
«time». «Once» може бути іменником (Once is enough [8]), прикметником (the once
and future king [8]), прислівником (a once powerful nation; Wegoto a movie once a week
[8]), сполучником (Once you're finished, you can leave [8]), входити у склад
фразеологічного сполучення (once at a time, once and for all, once and again [8]), що
свідчить про його синергетичний потенціал.  З проаналізованих прикладів можна
помітити, що «once» може мати значення виокремлення, темпоральності, минулості
(That used to suit me once [8]), послідовності (It will be opened to the public in the next
few years, once essential maintenance is completed [8]), кількості (She believed that there
wasn't enough niceness in the world, and she said so, in exactly those words, more than
once (багаторазовість). We met, once, at a party [8] (одноразовість)). Вираз once more
зустрічається у значенні «знову, далі». (Do you know a place called Leopold's?" I asked
Prabaker as he joined me, and we started to walk once more; I tried once more to find the
words for the foliant blaze of her green eyes [7]. Також поширеною у вибірці є фраза «at
once», яка має значення темпоральності. He turned at once, and threw himself again at
the door on his side [7].
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«Only» у свою чергу утворилося за допомогою продуктивного й зараз суфікса -ly,
похідного від «like». «Only» може бути прикметником (This is the only pencil I can
find; an only child; an only son; the one and only Muhammad Ali [8]), прислівником (If it
were only true! I cook only on weekends; I read that article only yesterday; You will only
regret your harsh words to me [8]), сполучником (Only for him you would not be here [8])
та частиною фразеологічного сполучення (only too, if only, only if). Серед вибірки
прикладів найчастотнішим є використання «only» як частки, інтенсифікатора,
трапляються чисельні випадки використання його у ролі означення. Sometimes the
flashback is so sudden, and soи inappropriate to the surrounding circumstance, that the
only sane reaction is foolish, uncontrollable laughter [7]. «Only» семантизує
винятковість. Although only three and at most four storeys tall, the buildings leaned in
upon the winding pathways, and the sky was reduced to a thin brush stroke of pale blue [7].

«Alone» є результатом компресії фрази all but oneself, all "all, wholly" + "one".
«Alone» може бути прикметником (I want to be alone; He is alone among his peers in
devotion to duty [7]), прислівником (She alone believed him; One cannot live by bread
alone [7]), прийменником (She glanced anxiously alone the line of faces) та частиною
ідіоматичного сполучення (leave well alone , leave well enough alone , let well alone;
leavealone , leavebe , letalone; let alone [7]). «Alone» має значення ізольованості,
самостійності. При цьому важливо помітити, що alone як іменна частина складеного
присудка може бути лише прикметнком, тоді як у деяких словникових статтях alone
подається в цьому значенні як прислівник [6, c.40; 8].

Лексема «lonely» подана в нашій вибірці прикметником та субстантивованим
прикметником, що виконують роль означення в реченні. I decided, with the faint,
impersonal callousness of the lonely, that if he were as good as his word, and turned up in
the morning, I would begin to like him; I knew the determination in her that was almost
brutal, and the courage that was almost cruel, and the lonely, angry longing to be loved
[7].

Серед найуживаніших похідними від «one» є займенники someone, anyone, no-
one, none, one another, everyone, які матеріалізують синкретичне буття номінації на
позначення приблизності, предметності [2] та заперечення (із морфемами, що мають
заперечне значення). Викликає інтерес використання займенника в графічному образі
no-one. Listen… take it easy on the street, huh?” I mean, you can trust no-one.; No-one
drove the beggars from the streets. No-one banished the slum-dwellers [7]. Канонізованим
є узус no one або none.

«One» як суфікс використовується у назвах хімічних сполук, типу lactone,
quinone.

Паралельними одиницями на позначення виокремлення або уніфікації до
морфеми «one» є «mono-» , «uni-», «single».

Аналіз лексеми «one», її етимологічних витоків, лексикосемантичних девіацій
свідчить про системність  еволюційних модифікацій числівникової сім’ї на шляху від
повнозначних до службових слів. Біполярне дослідження (система-функціональна)
об’єктивує вивчення лінгвістичних феноменів на діасинхронічному рівні.
Фокусування уваги на мовленнєвому бутті слів, їх реалізації у текстах у різних
ситуаціях спростовує деякі канонізовані положення, генерує думку про самоконтроль
та самодобудову на матеріалі вихідних нумеральних деривативів. Отримані
результати можуть бути використані в подальших дослідженнях у граматиці
англійської мови, порівняльній граматиці української, англійської мов і ряді
перекладацьких дисциплін.
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САГА О ЛЕКСЕМЕ «ONE»
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА)

Швачко С. А., Джой А.

В статье рассматриваются этимологические истоки числительного «one», его
структурно-семантических производных единиц, их представленность как частей речи.
Эмпирический материал анализируется на диасинхроническом уровне. Результаты
исследования имеют теоретическое и практическое значение.

Ключевые слова: лексема, вербокреация, денумеративы, десемантизация,
деквантификация.

A SAGA ABOUT THE LEXEME «ONE»
(ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH DISCOURSE)

Shvachko S., Dzhoy A.

The article deals with the etymological background of the numeral «one», its structural and
semantical derivative units, their representation in the parts of speech. The empiric material is being
identified by the complex methods at the diachronic and synchronic levels. The results of the research
are of theoretical and practical value.

Key words: lexeme, word-creation, denumeratives, desemantization, dequantification.
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