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Об'єктом даної роботи є числівники, їх деривати, та димензіональна лексика.
Предметом – дослідження синкретизму англійських квантитативних одиниць. Мета
статті – осмислення  основних етапів функціонування квантитативних одиниць –
зумовлює використання описового та порівняльного методу, лінгвістичного
спостереження та концептуального аналізу. Актуальність теми зумовлена не лише
тенденціями сучасної лінгвістики до вивчення системно-функціонального буття
номінативних та комунікативних одиниць, а й малодосліджуваністю епідигматичних
аспектів квантитативної лексики. У даній роботі фокусується увага на
словосполученнях з нумеральним компонентом-числівником і денумеральних
утвореннях англійської мови.

Квантитативні одиниці пройшли складний шлях і характеризуються притаманною
їм структурою, семантичним наповненням, функціями та синкретизмом. Поряд з
номінативною функцією ці слова реалізують когнітивну функцію. Семантична
еволюція зазначених слів віддзеркалює основні етапи пізнання, вивчення яких є
актуальним у руслі сьогодення [1, с. 6].

Кількісні відношення, об’єктивні і конкретні в своїй основі, у пізнавальній практиці
відображаються як точно, так і приблизно, що обумовлено дієвістю цілого ряду
факторів – просторово-часовими чинниками, метою, яку ставить перед собою
дослідник.

Знання не вливаються в нашу свідомість механічно, зі сторони – шляхом прямої
безпосередньої "інтеріоризації" зовнішніх подій і фактів. Картини світу
репрезентуються в категоріях і поняттях, які своєрідно відображають об’єктивну
реальність. Пізнання – це процес наближеного відображення об’єкта, в якому
зберігається небезпека огрубіння і омертвіння живої дійсності. Мовне позначення
кількості – це лінгвістична техніка, що має ментальну основу. Людина у своїй
свідомості до певної міри творить і перетворює оточуючий світ. Багатоаспектність
кількісної реальності обумовлює характер пізнавального процесу і мовного
позначення.

Числівники англійської мови – самостійний незамкнений ряд повнозначних
нумеральних слів, яким притаманні специфічні семантичні, синтаксичні та словотворчі
особливості [2, с. 6]. Лексико-семантичне поле кількості – поліцентрична ієрархічна
парадигма, домінантне місце в якій посідають номінації числа, слова міри та ваги.
Стратифікація лексико-семантичного поля кількості зумовлена гіперо-гіпонімічними
відношеннями його компонентів. Числівники англійської мови пройшли складний
шлях і характеризуються притаманною їм структурою, семантичним наповненням та
функціями. Семантична еволюція зазначених слів віддзеркалює основні етапи
пізнання.

Слова міри і ваги, як і числівники в англійській мові, еволюціонували від
предметного значення до термінологічного, а потім – знову до не термінологічного
"багато-мало". Пор.: англ. stone "камінь" → "міра ваги" → "багато"; scruple
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"галька" →"міра ваги" → "мало"; ell "міра довжини" → "багато"; span "відстань між
пальцями" → "міра довжини" → "мало"; brace "руки" → "міра довжини" → "подібний,
схожий". Висхідні тенденції числівників не є такими прозорими, як у слів міри та ваги,
але вони верифікуються спільними тенденціями становлення та функціонування.

Точність і однозначність, які набувають слова-вимірювачі на другому етапі свого
розвитку, є покажчиками процесу терміноутворення. Прерогативами терміна є його
влучність, дохідливість, легке запам’ятовування та освоєння. Для терміну характерна
співвіднесеність з точно визначеним поняттям, тяжінням до однозначності та
лаконічності [3, с. 136].

Як і числівникам, вимірювальній лексиці не властиве явище синонімії, що
пояснюється чіткістю семантичних меж квантитативної лексики. Перевираження одних
слів-вимірювачів за допомогою інших не є явищем синонімії. Пояснення змісту одних
слів-вимірювачів за допомогою інших свідчить про взаємну експлікацію слів
вимірювальної терміносистеми. Синонімізація є результатом детермінологізації, а не
розмитості семантичних меж слів міри і ваги. Так, слова brace, fathom, ell раніше
належали до одного димензіонального ряду, оскільки позначали "відстань, що
дорівнювала довжині розкинутих убік рук". З виникненням точних еталонів
вимірювання даний ряд розпадається, і лише слово fathom функціонує у сучасній
англійській мові, будучи носієм точної числової константи.

У дистантних мовах простежується спільний генезис від нетермінологічної лексики
до термінологічної, а потім знову до нетермінологічної. На виході з терміноситеми
досліджувані слова десемантизуються та набувають семи невизначеної квантифікації.

На етапі детермінологізації неминучим постає процес лексикалізації
квантитативних сполучень. Лексикалізація – це перетворення елементу мови або
сполучення елементів у окрему повнозначну одиницю або в іншу еквівалентну йому
словникову одиницю. Фразеологізація є одним із випадків цього процесу.

В англійській мові виокремлюється група фразеологічних словосполучень, у яких
структурним елементом виступає числівник – ФС (ч). ФС (ч) належать до
багатоаспектних мовних явищ з певною структурою і семантичним навантаженням.
Дослідження даних одиниць викликане безперечною зацікавленістю до вивчення
ідентифікації їх етимологічних і структурно-семантичних особливостей, з одного боку,
та розпізнання тенденцій еволюції числівників, з другого боку. ФС (ч)
характеризуються притаманною для них відтворюваністю, відносною стабільністю
структурних елементів, над якою тяжіє семантична цілісність [1, с. 57].

Компоненти ФС (ч) здатні семантично модифікуватись - повністю або частково. У
зв’язку із втратою первісного значення числівники у ФС (ч) переходять в розряд
потенціальних слів або слів, що зберегли певну смислову спрямованість. Пор.: one and
all "всі як один", "всі без винятку"; one in a thousand "дуже рідкий, один на тисячу";
one or two "декілька разів"; two bits "монета в 25 центів"; in two twos "моментально",
"одразу"; put two and two together "зробити висновок з фактів", "зрозуміти що до чого";
three sheets in the wind "море по коліна", "п’яний"; not worth three straws "гроша
мідного не вартий"; four eyes see more than two "розум добре – a два краще"; eighteen
carat lie "відверта брехня", "зухвала брехня"; twenty and twenty times "раз за разом",
"повторно"; the upper ten (thousand) "верхівка суспільства", "невелика елітна група"
тощо.

Числівники у перемінних сполученнях в основному співвідносяться з реальними
об’єктами, вказують на їх точні, приблизні кількісні характеристики. У значенні
числівників в умовах фразеологічного оточення суттєву роль відіграють компоненти
контексту, перехрещення і включення їх смислів у семантику цільної одиниці.

ФС (ч) з десемантизованими числівниками функціонують у мові для позначення
особливих ознак предметів, явищ, при цьому числове значення числівників служить
ключем до мотивації цілої одиниці. Пор.: four-in-hand "галстук-самов’яз"; two dogs over
one bone "голодні, злі"; the Four Seas "моря, що омивають Великобританію"; the Seven
Seas "водорозділи нашої планети", "всі водні простори"; to talk ten to the dozen
"говорити безперестанку" та ін.
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Позбавлення числівниками у ФС (ч) числового змісту приводить до десемантизації,
до втрати сем точної кількості, до їх залучення до поля невизначеної кількості, до
використання при передачі контрасту, вираження понять "багато", "мало". Пор.: англ.
one in a hundred, one to thousand, a stitch in time saves nine, two heads are better than one;
рос. ум хорошо, а два лучше, старый друг лучше новых двух, за семью замками, укр.
біда не ходить одна, а з дітками, в трьох соснах заблудився, на всі чотири сторони та
ін. [1, с. 59].

При повній десемантизації числівника ФС (ч) переходить до розряду оціночних
одиниць. Пор.: dressed up to the nines "одягнутий модно, зі смаком"; nine worthies
"знамениті люди"; to give presents by nines "виражають глибоку повагу" ; a cat has nine
lives "живучий".

Десемантизація нумеральних компонентів проявляється у ФС (ч), що реалізують
кількісний контраст. Створенню ефекту протиставлення допомагає використання
числівників з різним числовим наповненням. Пор.: англ. four eyes see more than two; two
is company, but three is none; рос. у семи нянек дитя без глазу; одна ягода в сорок два
года; у одного вола двух шкур не дерут; семи смертям не бывать, а одной не
миновать; за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; семь бед — один
ответ.

Значення невеликої (паукальної) кількості виражають фразеологізми, що
включають до свого складу числівники з незначною різницею на одну одиницю, напр.
one or two "один або два", "декілька"; two or three "два або три", "декілька", four or three
"три або чотири", "декілька" [1, с. 63].

На фразеологічних просторах нумеральні словосполучення семантизують
приблизну та невизначену кількість. Числова картина при цьому розсіюється,
залишаються тільки її "сплески", відлуння на фоні нового синкретичного буття.
Часткова десемантизація числівників у фразеологічних словосполученнях обумовлює
появу семи "багато" або "мало", низки стилістичних засобів. Повна десемантизація
числівників призводить до номінації якісних ознак.

Словотвірна сила вихідних одиниць – числівників – об’єктивується наявністю
корпусу денумеральних утворень, їх валентнісними рисами, активністю
числівникового компоненту. Знання законів словотвору сприяє адекватному
осмисленню структури, семантики та орфографічного образу денумеральних утворень,
ідентифікації архітектоніки досліджуваних одиниць [4, с. 97].

Основа числівника two зустрічається як у монолексемних одиницях, так і у
полілексемних. У денумеральних конструюваннях лексема two, в основному, займає
препозицію та утворює іменники, прикметники та дієслова – two-by-four, twoccer, two-
hander, two-dimensionally, twoness, twopence, two-seater, twosome, two-step, two-up, two-
down, two-wheeler; two-bit, two-cycle, two-dimensional, two-edged, two-faced, two- fisted,
twofold, two-handed, two-horse, twopenny, two-piece, two-sided, two-star, two-state, two-
tailed, two-tone, two-toned, two-way. Напр.:

Just the place for a two-star general to entertain a lady who was not his wife
(P. Anderson).

The two-way radio in Winnick's car crackled noisily (P. Anderson).
За способом творення денумеративи з морфемою two утворюються морфологічним

(афіксація) та синтаксичним (конверсія) способами – twoness, twopence, two-tone; to
two; the two. Напр.

The two of them had met in Harry's office, along with Jeff Winnick of the Secret Service
(P. Anderson).

The two of you can spend a night in the Lincoln Bedroom (P. Anderson).
Soon the two of them were arguing bitterly about the relative merits of Hank Williams and

Willie Nelson (P. Anderson).
The two of them were from Miami (P. Anderson).
Певний інтерес представляє семантичне буття денумерального слова з морфемою

two-twice, що є вторинним секондарним відчислівниковим утворенням та походить від
староанглійського twiges. Згодом афікс -ges змінив свою форму на -се, який позначає
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"раз", "time". У художньому дискурсі twice функціонує у статусі прислівника та
прикметника. Напр.:

Even God, she vowed, would not fool her twice (P. Anderson).
Денумеративи англійської мови в своїй еволюції походять від повнозначних слів

[5]. Спостерігається притаманний денумеральним утворенням шлях інволюції –
переходу до службових слів. У статусі останніх досліджувані одиниці відкриті процесу
повної десемантизації з огляду на те, що вони функціонують на позначення
синтаксичних відношень [4, с. 97]. Прикладом службового слова кількісної
наповненості є слово between, яке етимологічно співвідноситься з двома актантами та
виступає сполучником. Зазначений сполучник походить від числівника two, як такий,
що підвладний семантичній девіації, спустошеності вихідної семи. Напр.:

Between her father and her religion, the watchful, dark-eyed girl grew up with a profound
respect for authority (P. Anderson).

"Just between us, I escape from them sometimes", she said (P. Anderson).
A dirt road curved between tall pines and stopped beside a small cemetery (P. Anderson).
Jenna's Morgan was parked between two limousines on West Executive Avenue (P.

Anderson).
У цих реченнях реалізується значення більше ніж два та вказується на відношення

між ними. Подібна тенденція до спустошеності простежується також у нім. zwischen.
Уніфікована двоїна виражається за допомогою числівника two та його

денумеральних утворень – twice, twin, between, twofold. Напр.:
In time they were married and became the parents of twins (P. Anderson).
Boyle had worked for gun control for years, while Jack, who'd been mugged twice when

he lived here, was an outspoken advocate of the right to bear arms (P. Anderson).
Невизначена кількість представлена у російській мові в тридевятом королевстве, в

тридесятом царстве, що в англійській мові має еквівалент once upon a time. Напр.:
Once upon a time, mу child, a candidate for governor got drunk and slugged his wife

(P. Anderson).
Виокремлюються іменники, прикметники та прислівники з лексемою three.

Іменники та прикметники утворюються, в основному, словоскладанням та афіксацією,
прислівники – конверсією, наприклад: three-card monte (гра), three-card trick (гра),
three-decker, threepence, threescore, threesome, three-wheeler. Денумеративи з морфемою
three, як і інші одиниці, зберігають діахронічну пам’ять становлення секондарних
утворень. Квантитативна функція показує, що всі вони походять від вільних
словосполучень, в яких об’єктивуються ознаки дискретних одиниць [4, с. 98].

Денумератив з морфемою three виступає прикметником. Напр.:
In a three-man race, mу wife-beater commanded an astounding fifty-eight percent of the

male vote (P. Anderson).
У цьому прикладі спрацьовує процес десемантизації, слово three втрачає свою

квантитативну ознаку та набуває квалітативної ознаки.
Денумеративи виражають приблизність монолексемно, тобто одне слово виражає

приблизність, наприклад, thirtysome або fortyish. Числівники виражають приблизність
за допомогою словосполучень. Денумеративи ословлюють апроксимацію, типу some
thirty years, де приблизність номінується займенником some.

Денумеративи-іменники із числівником four утворюються, в основному,
морфологічним способом, наприклад: four-eyes, four-flush, four-in-hand, four-poster,
fours, foursome, fourpenny. Прикметники утворюються словоскладанням та афіксацією,
напр. four-dimensional, four-eyed, fourfold, four-leaf, four-letter, fourpenny, four-square,
four-star, four-stroke, fourth.

Tybalt muttered his displeasure, but the others were four-square behind Serena
(P. Anderson).

Числівник five походить від староанглійського fif та семантизує значення суми "два
або три", або "на один більше ніж чотири", або "половина десяти". Зазначена морфема
зустрічається у монолексемних та полілексемних одиницях. У денумеративах з
морфемою five нумеральний компонент, в основному, займає препозицію.
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Денумеральні утворення з основою числівника five у словнику представлені ілюзорно,
не часто вони зустрічаються і в художньому дискурсі. Напр.:

A five-year-old girl had fallen into the Cumberland River (P. Anderson).
Зважаючи на подвійну співвіднесеність з позамовною дійсністю і системою мови,

денумеративи, як і всі похідні слова, реалізують потенціал словотвірної системи
номінацій мови – конкретними структурами, що являють собою комбінації
словотворчих засобів та відображають певні лексичні і словотвірні відношення.

Отже, слова міри і ваги, як і числівники в англійській мові, еволюціонували від
предметного значення до термінологічного, а потім – знову до нетермінологічного
(багато-мало). Висхідні тенденції числівників не є такими прозорими, як у слів міри та
ваги, але вони верифікуються спільними тенденціями становлення та функціонування.
Числівники, з одного боку, слова міри і ваги, з другого, мають багато спільного
стосовно їх семантичної еволюції та функціонування. Семантична девіація числівників
свідчить про еволюцію цих номінацій, їх синкретичність та динамізм. Синкретичність
значень числівників є прозорою в денумеральних дериватах та нумеральних
словосполученнях – синтаксичних і фразеологічних.
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