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Сучасний етап розвитку суспільства супроводжується циркуляцією колосальних
потоків інформації й характеризується невпинним прагненням людського розуму до
освоєння нових джерел знань, найбільш адекватних сучасним актуальним тенденціям
культурно-мовного поступу. Та оволодіння ними неможливе без дослідження
культурної еволюції мови та процесів, які обумовили адаптацію одиниць різних
рівнів мови до розширення інтелектуального потенціалу людини.

З огляду на це дослідження витоків прийменників, виділення їх як окремого класу
слів, розгляд змін, яких вони зазнали з античних часів до сучасного етапу розвитку
мовної системи є актуальним. Об’єктом дослідження виступає прийменник як
службова частина мови, а предметом – контекстуально залежні лексичні та
синтаксичний особливості прийменників як результат їх діахронічного розвитку.

Мета дослідження полягає в аналізі основних закономірностей функціонування
прийменників about, around, round в мові та мовленні для вираження відповідних
відношень між фізичними об’єктами та абстрактними поняттями залежно від
контексту їх уживання, що зумовлює вирішення таких завдань:

– прослідкувати етимологію прийменника як частини мови,
– визначити особливості будови прийменників,
– проаналізувати функціональні можливості прийменників about, around,

round.
Перші спогади про прийменник та виділення його у самостійний клас сягає

своїми коренями в античні часи. Як граматичний термін слово praepositio –
“прийменник” уперше вжив для номінації цієї частини мови Квінт Реммій Палемон, а
давньогрецький граматик Аполлоній Діскол вважав, що назва “прийменник”
походить не від свого значення, а від позиції, яку він займає  у реченні, тобто
ставиться перед частинами мови, які виникли раніше [1, с. 16, 26–27].

Римська граматична наука пішла далі у дослідженні статусу прийменників,
взявши за основу дослідження грецької граматики. Так, на думку М. Теренція
Варрона доцільним був поділ слів на чотири частини мови за морфологічним
критерієм, а саме: слова, які мають відмінки (ім’я, займенник); слова, які мають часи
(дієслово); слова, які мають одне і друге (дієприкметник); слова, які не мають ні
одного, ні другого (прислівник, прийменник, сполучник) [2, с. 35; 5, с. 21]. Як
бачимо, прийменники належать до четвертого класу слів у класифікації, які у
сучасній граматиці називають службовими. Саме заслугою римських граматиків є
розширене вивчення прийменників з огляду на особливості їх  походження, будови,
способів утворення та сполучуваності.

Прийменник як службове слово пройшов довгий шлях еволюції й накопичив
чимало властивостей, які не були його притаманними, що дає змогу спробувати
визначити його статус на часі. На думку М. Г. Сенів [3], існує три основні підходи,
кожен з яких розглядає прийменник по-своєму з урахуванням певних його
характеристик та беручи за основу його природу. Так, перших два підходи ставлять
прийменник в один ряд з повнозначними частинами мови на основі того, що
прийменник як службове слово, є засобом вираження граматичного зв’язку (перший
підхід), або самостійне слово, якому властиве як лексичне, так і граматичне значення
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(другий підхід). На противагу їм, прибічники третього підходу розглядають
прийменник як особливу морфему, яка позбавлена самостійності [4; с. 4, 91].

Існують різні погляди на внутрішню організацію прийменникових одиниць й
вважають, що прийменники займають “проміжне становище” між повнозначними
словами та морфемами, виявляють більший ступінь абстракції, ніж повнозначні
слова, але не досягають такої міри узагальненості, й констатують “неоднаковий вияв
індивідуального значення прийменника” [5, с. 13]. Однією з причин такого
неоднозначного сприйняття прийменника поряд з іншими частинами мови, можливо
є поширеність поглядів про відсутність у нього лексичної семантики через те, що
“виражаючи семантико-синтаксичні відношення між різними синтаксичними
одиницями, прийменники, сполучники, зв’язки і частки позбавлені, звичайно,
лексичного значення” [4]. Проте така категорична точка зору стимулює пожвавлений
інтерес до глибшого дослідження службових частин мови серед сучасних
лінгвістів [6].

На нашу думку, основним критерієм віднесення тієї чи іншої частини мови до
класу службових чи самостійних є саме наявність лексичного значення, яке
абстраговане у прийменника як такого. Набувати лексичного значення і виконувати
різні синтаксичні функції прийменник може лише у сполученні з повнозначними
словами.

Розглянемо особливості будови та функціонування прийменників у сучасній
англійській мові. За морфологічною будовою ми поділяємо прийменники на прості,
складні і складені. До першої групи відносимо ті, що існували здавна, протягом
історії мови – in, on, at, for, out, to, up, of, by, from, near та ін. Друга група
представлена прийменниками, які утворилися внаслідок поєднання декількох
простих прийменників, наприклад: into, onto, next to, away from, out of, underneath,
throughout, within, without. Прийменники, які утворилися внаслідок поєднання
прийменника (рідше декількох) з повнозначною частиною мови, тобто яка зазнала
процесу десемантизації й втратила своє вихідне значення: inside, in the direction of,
behind, all over, on top of.

З плином часу прийменники здобули властивість входити до складу сталих
виразів, беручи участь у формування його значення й тим самим набуваючи
смислової ваги, наприклад, to go in for something – займатися чимось, see sb through –
надавати комусь допомогу впродовж певного періоду часу, make something of yourself
– досягнути успіху в житті. Беззаперечним є важливість вживання прийменників у
фразових дієсловах, що сприяє уточненню значення самостійної частини мови,
наприклад, bring to – привести когось до свідомості, carry over – відкласти, come
down with – захворіти. Досить уживаними є ідіоматичні вирази з прийменниками: of
course – звичайно, be getting   on – постаріти, be up the creek – бути в небезпеці.

Упродовж усієї історії еволюції мови кожна з частин мови як самостійна , так і
службова зазнала змін морфологічного, лексичного та синтаксичного характеру, що
на сучасному етапі дає змогу їх зафіксувати та проаналізувати. Не уникли цих
процесів і прийменники, вийшовши за рамки їх уживання лише як службової
частини. Так, прийменник about вживається в якості прийменника у значенні
“стосовно”, якому в перекладі на українську відповідає прийменник про: Archie
Dexter…came into her dressing-room to speak about something [7, p. 53], або у значенні
“приблизно в”, говорячи про час, кількість, тощо: “Tom came in about six o’clock to say
good-bye to her”[7, p.118]. У цьому традиційному значенні у британському варіанті
англійської мови прийменник about суперничає з прийменником around в
американському [8].

Але в контексті вживання такого типу як: “It was twenty-four  steps  up to our
“official” homestead, and I had to pause about halfway to catch my breath” [9, p. 27], “At
about eleven-thirty, I walked him to his car” [9, p. 9] прийменник виступає самостійною
частиною мови – прислівником, який можна замінити іншими: roughly, approximately,
і йому може передувати прийменник. У сполученні be  about + to inf. about теж
виступає прислівником: “I were about  to perforate  their  nets” [9, p. 5]. Вживання not
be about + to inf. імплікує відсутність наміру або чітку визначеність мовця не
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виконувати якихось дій, особливо американському варіанті англійської мови: “But  I
was not about to  set him up to reminisce about F.D.R., or his role in U.S. bank reform. So I
shut up” [9, p. 19].

Цікавим є випадок утворення іменника – повнозначної частини шляхом злиття
двох неповнозначних, зокрема прийменників round і about: “Oh, don’t you be afraid, if
I lose on the swings I’ll get back on the roundabouts” [7, p. 112].

About може вживатися як частина іменникової фрази у якості інтенсифікуючого
предетермінанта, перед яким обов’язково стоїть прийменник: “I gave the whole
situation a big think for about two  seconds…” ш

Характерним є вживання about у якості сполучника, що вводить which-, how-,
what- підрядне, наприклад: “I  made  a few  imaginative suggestions about what  Miss
Whitman could do with her-ho ho  ho-thirty-five hundred” ш

Прийменник about у сполученні із дієсловом може утворювати як фразові
дієслова, суттєво впливаючи на його значення: “It’s so nice for Roger to have somebody
like Tom to go about with ( to go about = to get about/to move around/to travel)” [7, p. 90],
так і слідувати за ним: “They bathed, they played tennis, they played golf, they lounged
about on the river” [7, p. 79].

Викликає інтерес активність прийменника about з огляду на його комбінаторність
з повнозначними / неповнозначними частинами мови, нефінітними формами дієслова
та підрядними реченнями, наприклад, about + N: “This gentleman wants to talk to me
about a play” [7, p. 60]; about + Gerund:  “It was not that she had any scruples about
being his mistress” [7, p. 48]; Npr in poss.case+ Gerund: “… there’s nothing wrong in Julia’s
going about all the time with that miserable little pip-squeak” [7, p. 86]; V+  about +
Prnposs+ Gerund: “Of course it was a relief that he was talking about her acting”
[7, p. 115]; N + about + Prn: “He was passionate, there was no doubt about that
“(вказівний) [7, p. 57], “She was much too intelligent not to know in what estimation the
public held her, but she was modest about herself” (зворотній) [7, p. 70]; about +
determiner: “You know how ignorant I am about everything” [7, p. 139].

About + Num + N: “His photo suggested sensitivity, intelligence and about fifty
pounds less than me” [9, p.10]; V about+ clause: “Last night even though you weren’t
really thinking about what you were doing every now and then the words you were saying
wrote themselves on your face” [7, p. 11].

Така властивість прийменників як взаємозаміна одного іншим у певних
контекстах є ще одним здобутком прийменників. Так, приміром, прийменники
around, round є широко задіяними у сучасній англійській мові, і близькими  за
правилами уживання, що зумовлює можливість такого явища без утрати
ідіоматично]о якості в контекстах, що описують оточення людини або предмета: “She
was feeling very well, but she had a great yearning to feel his arms around her”
[7, p. 31],”As he said this he slipped his arm round her waist and kissed her” [7, p. 98].

Проте літературній англійській мові властиве вживання лише around у певних
виразах типу: around and about, all around: “Nothing says he’ll still be around when
you’re finally ready for the reconciliation” [7, p. 234],  особливо у фразових дієсловах,
що мають значення “поводитись якимось чином без певної на те мети”: fool around,
mess around, play around, wait around: “I thought it would be nice for you to have a boy of
that age to play around with” [7, p. 143].

Вживання round у значній мірі обов’язкове у виразах на зразок: all the year round,
winter comes round, show one round: “The call-boy came round knocking at the dressing-
room doors” [7, p. 44].

Привертає увагу також можливість вживання around / round як службової, так і
самостійної частини мови. На позначення місця розташування об’єкту вживають
обидва прийменники: “Around the corner.” She pointed in the precise direction
[9, p. 10], “She looked round the room that had been the scene of so many emotions for
her” [7, p. 148]. Набувають лексичного значення прийменники around / round будучи
вжитими як прислівник: “Nice to have a young fellow like that around,” he said. Julia
looked round for a big chair into which she could conveniently sink [7, p. 24]. Round може
вживатися ще й як прикметник, іменник: “No flattery, no allurements, could tempt him
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when he had an engagement next day for which he had to keep his brain clear or a round of
golf for which he needed a steady eye” [7, p. 30], чи дієслово або бути складовою
іншого: “The room was surrounded by bookshelves under which were cupboards”
[7, p. 6].

Around може утворювати прикметник у сполученні з детермінантом all: all-
around, round йде далі й ми зустрічаємо прикметник all-round та іменник all-rounder.

Що стосується комбінаторності around / round, то найбільш уживаними є моделі:
around / round + (Prnposs) + N (Npr): “What do you want to go and hamper yourself with a
man who’ll always be a millstone round your neck?” [7, p 25]; around / round + Prn:
“I’m quite sure you could get round her if you tried” [7, p. 34]; V + around / round, де
прийменники або входять до складу ідіоматичного виразу (beat around the bush), або
фразового дієслова (“When the man came round to collect the money she had to insist on
paying her own bill” [7, p. 55].)

Детермінант all може підсилювати синтаксичне значення around/round у першій
моделі: fat little gilt cherubs swarmed all round the mirror on the dressing-table [7, p. 7].

У якості самостійної частини мови з прийменником зустрічається модель round +
of + N: “He didn’t mind saying this, he’d rather spend a day alone with her than play a
round of golf” [7, p. 38], і V + round: “She felt pretty sure that with a marquess and
marchioness to hover round and a Cabinet Minister to be impressed by, Tom would not go
off to play golf with Roger or spend the afternoon in a punt” [7, p. 72].

Отже, упродовж еволюції мови та мовлення прийменники пройшли довгий шлях
змін, що знайшло своє відображення у їхній будові, функціональних можливостях,
що, своєю чергою, посприяло утворенню нових слів, як повнозначних, так і
неповнозначних, розширенню словникового складу сучасної англійської мови.
Системний характер їхнього продукування забезпечує збагачення мови та мовлення
новими словами та структурами, і є джерелом процесів еволюції.

Прийменники є активними мовними одиницями, які з плином часу зуміли так
акомодувати ся у мовленні, що у сполученні з іншими прийменниками, самостійними
частинами мови, виборювали своє право на лексичне наповнення, навіть шляхом
повної десемантизації останніх. Як матеріал для конструювання і вираження
семантичних відтінків окремих слів і словосполучень, ідіоматичних виразів та
фразових дієслів, синтаксичних конструкцій та комплексів, для забезпечення
зв’язності речень та їх комунікативної значущості,  прийменник як службова частина
мови, на нашу думку, посідає не менш важливе місце  ніж самостійна.

 З огляду на те, що прийменники займають проміжне положення між засобами
лексики та граматики, їхньою функціональною особливістю є те, що вони
виступають засобом реалізації значень повнозначних слів, у такий спосіб набуваючи
власного лексичного наповнення й граматичної значущості, адже самі вони не
можуть функціонувати як синтаксично і семантично повнозначні члени речення.

Прийменники можуть бути  близькими за значенням у певному контексті й
вживатися рівнозначно (round/around, about/around), їм властива диференціація за
сферою уживання (британський / американський варіант англійської мови). Стосовно
проаналізованих прийменників, слід зазначити, що найбільш продуктивним є about,
як такий, що активно виступає не лише прийменником, сполучником, але й
прислівником та може утворювати іменники у сполученні з іншим прийменником,
комбінуватися з нефінітними формами дієслова та підрядними реченнями, що
відображають моделі з about.

Прийменники around, round, будучи службовими частинами мови, можуть
утворювати іменник шляхом злиття, а round вживається самостійно як повнозначне
слово на відміну від around. При можливості вживання обох прийменників на
позначення розташування об’єкту, вживання around є фіксованим у деяких виразах.
Моделі відображають більшу активність round у встановленні граматичних та
лексичних зв’язків у реченнях та конструкціях.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у виявленні функціональних
особливостей інших службових частин мови.
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The article deals with the etymological sources of parts of speech classification into functional and structural
ones, besides both structural and functional peculiarities of prepositions are considered depending on the context
of their usage.
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контекста их употребления.

Ключевые слова: предлог, служебное слово, самостоятельное, эволюция.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Dyscoli A. Quae supersunt / A. Dyscoli / Recensuerunt, apparatum criticum, commentariorum indices

adiecerunt R. Schneider et G. Uhlig. – Lipsiae : Teubner, 1910. –265 p.
2. Кобів Й. У. Принципи класифікації частин мови в античній граматиці / Й. У.  Кобів // Іноземна

філологія. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. – Вип. 24 – С. 31–38.
3. Сенів М. Г. Прийменник у класичних мовах : навч. посіб. / М. Г. Сенів. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток,

Лтд», 2005. – 272 с.
4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К.:

Наукова думка, 1988. – 256 с.
5. Іваненко З. І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення / З. І. Іваненко. – К. –

Одеса : Вища школа, 1981. – С. 13.
6. Швачко С. О. Сяйво забутих слів : монографія / Світлана Олексіївна Швачко. – Суми : Сумський

державний університет, 2012. – 107 с.
7. Maugham W. S. Theatre / W. S. Maugham. – N.Y. : Random House, Inc, 2001. – 304 p.
8. Burchfield R. W. The New Fowler’s Modern English Usage : dict. / R. W. Burchfield. – Oxford : Oxford

Univ. Press, 196 – 873 p.
9. Segal E. Love Story / E. Segal. – London : Avon, 2011. – 224 p.
10. Курилович Е. Деривация лексическая и деривация синтаксическая. К теории частей речи

/ Е. Курилович // Очерки по лингвистике. – М.: Изд-во иностр. лит., 1962. – С. 66–77.
11. Оленич Р. М. Связь и соперничество стоико-пергамской и александрийской грамматических теорий на

римской почве (Nomen) / Р. М. Оленич // Іноземна філологія. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1984. – Вип.
74. – С. 19–26.

Надійшла до редакції 1 березня 2013 р.


