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Мова – це "живий організм", який постійно видозмінюється, розвивається. Кожна
"жива" мова підвладна дії "вічного двигуна", яким виступає словотвір. Механізм
словотвору діє без перепочинку, виготовляючи потрібні слова. Слова
переосмислюються, набувають нових значень, змінюють поверхневу та глибинну
структури, поповнюють собою корпус інновацій. Числівники не виключення, адже
вони займають одне із важливих місць в словниковому складі мови. Вивчення
дискурсивних характеристик денумеративів як секондарних відчислівникових утворень
обумовлює актуальність даної теми з огляду на тенденції сьогоденного осмислення
функціонально-системного буття одиниць мови, з одного боку, та на
малодослідженість числівникової морфеми, з іншого.
Зазначені слова представлені у дослідницькій парадигмі філософсько-логічними
та лінгвістичними векторами (Акуленко В. В., Баранова С. В., Єгорова О. І.,
Медвідь О. М., Таранець В. Г., Швачко С. О., Шуменко О. А. та ін.).
Об’єктом дослідження є секондарні відчислівникові утворення (типу only,
between). Предметом дослідження є форми вираження денумеративів на просторі
англомовного художнього дискурсу. Мета даної роботи полягає в аналізі
лінгвокогнітивних особливостей утворення службових денумеративів only та between
та їхньої ролі і функцій в англомовному художньому дискурсі.
Існує певна єдність поглядів лінгвістів на те, що представляють собою службові
слова. Бархударов Л.С. службовими словами називає такі слова, що виконують у
структурі мови граматичні функції і є одним із засобів побудови речень [1, c. 56]. На
його думку, службові слова характеризуються тим, що вони мають послаблене
лексичне значення, і тому виступають у мові не в якості самостійних одиниць, а
поряд з іншими повнозначними словами, виконуючи службову функцію.
Хоча службові слова досить різноманітні, але мають єдину рису - вони
використовуються в якості граматичного засобу мови, що забезпечує можливість
будови словосполучень, речень та груп речень з повнозначних слів мови.
Числівники відносяться до одиниць високої абстракції, номінації числа.
Числівники як носії семи числа займають центральне місце у мовному полі кількості.
У своїх витоках вони інтегрували з позначенням предметів, семантизували
предметність та квантитативність. Числівники позбавилися предметності, але
зберегли нумеральність у сфері квантитативного термінологічного буття. Числівники
англійської мови є самостійним незамкнутим рядом повнозначних нумеральних слів,
яким притаманні специфічні семантичні, синтаксичні та словотворчі особливості. Від
інших частин мови числівники відрізняються облігаторною наявністю семи
нумеральності, яка є їхньою ідентифікуючою ознакою.
Денумеративи - це секондарні конструювання, вихідною морфемою яких є коренева
основа числівників. Денумеративні конструювання утворюються, як і інші похідні
слова, продуктивними та непродуктивними способами, за допомогою «вічного
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двигуна» [2, c. 6] іманентної системи англійської мови. Діючими моделями є
конверсія, словоскладання та афіксація [7, c. 99].
Денумеративи свідчать про процеси самоорганізації та самодобудови одиниць із
семою числа. Денумеративні конструкції походять від числівників, останні в родині
квантитативних одиниць пізнали долю "семи чудес" [6, c. 135]: 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.
Серед денумеративів виокремлюються адвербіальні (once, twice), субстантивні
(a fiver, twins, fortnight, a millionaire), ад'єктивні (two-faced person, three-day journey) та
службові слова (between, only).
Певний інтерес становить структурно-семантичне буття денумеральної частки only.
Частки не мають лексичного значення і не слугують засобом вираження синтаксичних
відношень, а вживаються для підсилення емоційно-експресивних та модальних
відтінків значень корелюючих одиниць.
Only – це вторинне конструювання, секондарне відчислівникове утворення від
one- + - like [5, c. 198]. Денумератив only зазнав конверсії, тобто переходу від однієї
частини мови в іншу. Тому еволюцію цього секондарного утворення можна зобразити
за допомогою наступної схеми: оne+like → only (Adj.) → only (Adv.) → only (Particle).
Лексема one посідає специфічне місце в мовній системі. За тлумачним словником
лексема one експлікується анонімами: англ. - only, individual, unique, united, specified,
certain, indefinite, identical, equal. Вихідною лексеми one була сема окремості одного
предмету від іншого, яка необхідна для лічби предметів та виміру денотатів.
Числівник one та неозначений артикль a (an) є етимологічними дублетами. Обидві
лексеми співвідносяться з дискретними референтами на позначення одиничності,
виключності та опозиції з предметами у множині. Генетичні образи лексеми one
прослідковуються у древніх формах індоєвропейської сім'ї мов. У грецькій мові oinos
етимологізує значення "одно очко". Ця форма має свої паралелі у лат. unus, гот. ains,
нім. ein, слав. инъ (единорог) [5, с. 197]. Дослідники етимологічних витоків
зазначеного слова співвідносять одиницю з соматичними витоками вихідних форм, зі
словами, що семантизують предметність. В. Г. Таранець зазначає у своїх працях, що
двоїна та її маркери були передвісниками одиничності: двоїна генерувала
одиничність [4, c. 32]. Релевантними та прозорими є нагадування про дихотомію
номінації типу: укр. - день :: ніч, брат :: сестра, мати :: батько. Не дивлячись на те,
що двоїна препарувала однину, фактичний матеріал свідчить про високу частотність
лексеми one як у вільних, так і у сталих словосполученнях, напр.: one studen; one and
all, one-horse (carriage), once-removed (brother), etc. Вільні словосполучення
абсорбують числівник one у фіксованих паттернах на синтагматичному рівні типу а)
живих та неживих істот; б) артефактів; в) подій та явищ; г) димензіональних
одиниць, напр.: англ. – a) But there is one sister sitting down just behind you, who is very
pretty and I dare say very agreeable [9, c. 54]; b) Elizabeth looked archly, and turned away
saying only one word [9, c. 73]; c) But that is one great difference between us [9, c. 97];
d) She wished she could do what one-year-old would do [9, c. 245].
Семантичне наповнення зазначеної лексеми детермінується фразеологічним
оточенням, напр.: англ. – one too many (зайвий), one of these days (незабаром), one and
all (всі разом і кожен зокрема), one-horse (невеличкий, незначний, невеликий)
[6, c. 135]. Похідні від числівника one зберігають квантитативність та отримують нові
квалітативні ознаки. Існують випадки повної втрати первинного квантитативного
значення (деквантифікація), появи семантичного спустошення (десемантизація).
Лексема one в своїй семантичній еволюції позначена синкретизмом, реалізацією сем
кількості + предметності / квалітативності.
Лексема only (adj) є дериватом числівника one, утвореного шляхом
основоскладання, в якому друга основа перетворилася у суфікс – lу за аналогією з
словами англ. friendlike - friendly (N-Adj.). Вихідна нумеральна основа у секондарних
утворюваннях змінюється формально та модифікує семантичне буття: англ. – fifth,
98

Філологічні трактати. – Том 5, № 1 ‘2013

tenth, only. Але одиниці типу fourth вказують на порядок розташування, розміщення,
a only - на виключність, неординарність. У художньому дискурсі only може виступати
такими частинами мови як прикметник, прислівник та частка.
Денумеративу only притаманна у сучасній англійській мові поліфункціональність,
яка актуалізується у конверсивних транспозиціях: Adj. → Adv. → Particle.
Частиномовна представленість лексеми only контекстуально детермінована. Only
(Adv.) є секондарним утворенням по відношенню до only (Adj.). Only (Adv.) уточнює,
інтенсифікує ознаку предметів, дій або ознаку ознак [7, c. 99]. Семантична девіація
лексеми only є очевидною: із сполучувальності з корелюючими словами її
омонімічність знімається віднесеністю до ад'єктивних або адвербіальних одиниць.
Як прикметник only утворюється шляхом афіксації. Пор.: англ. – He was the only
one who ever received a letter, and as Bella was about to take it downstairs she fingered it
and looked at Reenee [8, с. 121]. But now he was facing a journey, and he said to Willie,
the only man of the little group handy with his needle… [8, с. 143]. This is the only love
letter you are likely to receive [8, с. 154].
Як прислівник і як частка only утворюється шляхом конверсії, напр.: англ. – But
I’ve only been in your front room, or parlour as you call it [11, с. 57]. But I can only say
that this piece of paper has tied “Jason” in with an organization that nobody suspected he
had any dealing with [11, с. 137].
Для сучасної англійської мови характерна поліфункціональність мовної одиниці,
яка без суттєвої морфологічної модифікації виступає у різних парадигматичних
групах. Категоріальна омонімія одиниць only (Adj) та only (Adv) нівелюється в
умовах контексту, на синтагматичному рівні. Only (Adj.) та only (Adv.) притаманні
різні синтаксичні ознаки з погляду на семантичні, словотворчі, морфологічні та
валентнісні характеристики. Денумеративи об'єктивують свою секондарність у
поверхневій структурі, яка неодмінно включає числівникову морфему. На
семантичному рівні денумеративи повторюють долю своїх вихідних форм.
Корелюючі одиниці етимологізують явище синкретизму, маніпулюючи
представленістю сем предметності та нумеральності, проходять процеси еволюції та
інволюції.
Інволюція частки only позначена втратою лексичного значення та набування сили
інтенсифікації інформації, яка подається сусідніми одиницями. Ця частка, як і інші
службові слова, може слугувати витоком поповнення повнозначних слів, тобто
початком нового циклу в еволюції вихідного службового слова.
Хоча частка only за своєю формою співпадає з прислівником only та
прикметником only, але відрізняється своїм значенням, синтаксичною функцією та
способом творення. Наприклад: He is only just in time (Adv.), The only person she really
wants to talk with was Steven. (Adj.). Adrian only said that everything was fine, and Steven
was out playing tennis. He hesitated but only for an instant (Particle).
Частки надають різні змістовні відтінки тому чи іншому слову, до якого вони
відносяться, підкреслюючи, виділяючи, уточнюючи чи посилюючи його значення.
Частки виконують функцію засобів вираження емотивності і оцінки, тобто специфіка
часток полягає в тому, що вони "діють" лише у ручищі комунікативних одиниць.
Частки, як і прислівники, виступають у реченні інтенсифікаторами, що затрудняє їх
розмежування у парадигмі службових частин мови [7, c. 99].
Службовий характер слова only об'єктивується можливістю його пропуску та
реалізації в новому статусі: за допомогою конверсії частка only зазнає ще один етап
перетворень: Particle → Conjunction. Наприклад: If only she could stop this. But Lucien
was beyond reason [13, с. 156]. If only there was a way to cope the letters and then I could
add my signature and be done with it [13, с. 214]. I would do it with pleasure only I am too
busy [13, с. 305].
Певний інтерес представляють відчислівникові утворення з семою two, що у
словнику семантизують "один та один". Зазначена морфема зустрічається як у
монолексемних одиницях, так і у полілексемних [3, c. 74]. У денумеральних
конструюваннях лексема two, в основному, займає препозицію та утворює іменники,
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dimensionality, twoness, twopence, twopenn'orth, two-seater, twosome, two-step, two-up,
two-down, two-wheeler; two-bit, two-cycle, two-dimensional, two-edged, two-faced, twofisted, twofold, two-handed, two-horse, twopenny, two-piece, two-sided, two-star, twostate, two-tailed, two-tone, two-toned, two-way. Відчислівникові дієслова з кореневою
морфемою two представлені у словнику та художньому дискурсі ілюзорно, напр.:
англ. – to two, to two-time. We must two our effort.
За способом творення денумеративи з морфемою two утворюються
морфологічним (афіксація, композиція) та синтаксичним (конверсія) способами,
напр.: англ. – twoness, twopence, two-tone; to two.
Сучасна англійська мова позначена відсутністю категорії двоїни та відповідних
форм, що експлікують парність, двоїну. Слова, що омовляють двоїну відносяться до
різних частин мови, напр.: double (Adj.), between (Prep.), pair (N.), couple(N.) , brace
(N.), to double (V.). Преференції у номінації двоїни належать числівнику two, напр.:
англ. – twice, twin, between, twofold.
Денумеративи англійської мови в своїй еволюції проходять шлях від
повнозначних до службових слів. Спостерігається притаманний денумеральній
парадигмі шлях інволюції – переходу до службових слів. Прикладом службового
слова кількісної наповненості є слово: англ. between, яке етимологічно походить від
фрази, а на часі виступає прийменником. Останній генерує від лексеми two та
підвладний також семантичній девіації (спустошеності вихідної семи), напр.: англ. –
Between the beetle and the block. Between the moon and milkman. Between me and you
and the door [2, с. 67].
Дана номінативна одиниця (between) є малодослідженою. Однак це не означає,
що її значення в реченні неважливе. Навпаки, ця лексема відіграє важливу роль в
речення, вказуючи на відношення між словами і може бути використана як у вільних
словосполученнях так і в сталих виразах. Пор. : вільні словосполучення: He could
not make her choose between the baby or him, that was insane. He was starting playing
with the concept and then the first script during a time when he was between plays in New
York. Since we don’t have those between us that we can not truly be in intimate
terms.Сталі словосполучення: Between the devil and the deep sea (у безвихідному
становищі). Between whiles (іноді). Between hay and grass (ні те ні се) Between
ourselves (між нами, конфіденційно). Between friends all is common (Для милого друга
і воли з плуга).
Висновки. Квантитативні одиниці пройшли складний шлях і характеризуються
притаманною їм структурою, семантичним наповненням та функціями. Кількісні
відношення, об'єктивні і конкретні в своїй основі, в пізнавальній практиці
відображаються точно, приблизно та невизначено, що зумовлено дієвістю цілого ряду
чинників: просторово-часовими чинниками, метою, яку ставить перед собою дослідник,
технологічними процесами, лінгвальними та екстралінгвальними факторами.
Стартовим корпусом для денумеративів є числівники, поверхнева та глибинна
структура яких відкрита модифікаціям на епідигматичному рівні як таких, що
сприяють дієвості словотвору у мовній картині світу, появі нових квантитативних
слів.
Службові слова типу only, between слугують мовленню, і вони прозоро вказують
на кінцевий статус числівників, деквантивацію та десемантизацію, тобто на загальні
тенденції еволюції та інволюції мовних одиниць.
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The article touches upon the linguistic and cognitive aspects of the secondary demunerals “only” and
“between”. Specifically, the analysis of word formation peculiarities of these derivate units, their role and
functions in English belles-lettres discourse is carried out.
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В статье рассматриваются лингво-когнитивные аспекты секондарных денумеративов типа only,
between. Проводится анализ особенностей образования этих деривативных единиц, их роли и функций в
англоязычном художественном дискурсе.
Ключевые слова: числительное, денумератив, служебные слова, конверсия, аффиксация, дериват,
полифункциональность.
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