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У статті розглядаються відчислівникові секондарні утворення – денумеративи. На матеріалі
англомовного художнього дискурсу досліджується частиномовна представленість денумеральних
утворень та тенденції їх словотворення.
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Останнім часом в рамках глобалізації спостерігаються інтенсивні процеси
словотвору. Найбільш рухливим та динамічним є лексичний рівень мовної системи,
розвиток якого пов'язаний з появою нових слів та словосполучень. У зв’язку з цим
значущим є осмислення словотворчої парадигми сучасної англійської мови, аналіз
поверхневих та глибинних структур, тенденцій формального та семантичного буття
відчислівникових похідних слів. Денумеративи (об’єкт дослідження) є важливими
для розпізнання природи нумеральних знаків, їх дериватів, питань самоорганізації,
самоконтролю та самодобудови. Предметом дослідження є лінгвокогнітивні аспекти
денумеральних утворень англійської мови. Актуальність теми зумовлена
тенденціями сучасної лінгвістики до вивчення системно-функціональних параметрів
мовних одиниць, а також – малодослідженістю денумеральної парадигми.

Квантитативні одиниці пройшли складний шлях і характеризуються притаманною
їх структурою, семантичним наповненням та функціями. Окрім номінативної
функції, ці слова реалізують когнітивну (пізнавальну) та словотвірну функції.

Домінантане положення в лексико-семантичному полі кількості складають
числівники, що об’єктивується їх регулярною співвіднесеністю з натуральним рядом
чисел, можливістю позначення різних множин, що використовуються при прямій та
опосередкованій лічбі, при позначенні точних, приблизних та невизначених
квантитативних оцінок [5, с. 46]. Дистинктивними ознаками числівників є їх
семантична наповненість числовим змістом, високa частотність, неускладненість
опорної семи числа, специфічні валентності характеристики.

Числівникам, як вихідним одиницям денумеральних утворень притаманні «сім
чудес» – ознак [5, с. 63]. Першим «чудом» є співвідненесінь числа з предметом.
Багато числівників мають  індоєвропейські корні. Рука та тіло людини були
інструментами лічби та виміру, про що нам нагадують лексеми англ. five (finger), toe
(ten), brace (arms) [2, 136].

Другим «чудом» числівників є їх термінологізація. Наступне (третє) «чудо»
пов’язане з їх детермінацією, з виходом за межі терміносистеми [3, с. 58].

Четверте «чудо» асоціює з поліфункціональною дискурсивною специфікою –
позначати точну, приблизну та невизначену кількість [4, с. 78].

П’яте «чудо» – фразеологічні одиниці з числівниками, котрим притаманне явище
семантичної девіації – спочатку деквантифікації, а потім – спустошеності. На
фразеологічних просторах фразеологічні одиниці омовлюють поняття багато, мало
та якісну оцінку.

В парадигмі фразеологічних одиниць діючими є процеси номінації предметів, їх
кількісних та якісних характеристик, а також наявність корпусу зі спустошеними
числівниками, які свідчать про функцію декору – шосте «чудо», напр.:
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англ.                           рос.
One, two, three                          Раз, два, три, четыре, пять
Sparrows in a tree                      Вышел зайчик погулять.
Four, five, six                             Раз, два, три, четыре,
Tiny little sticks Пять, шесть, семь,
Seven, eight, nine                       Восемь, девять, десять
This nest is mine                         Выплывает белый месяц.
Сьоме «чудо» стосується епідигматичної функції числівників в ендозоні

денумаративів – секондарних конструкцій, напр.: англ. alone, lonely, only, between,
twins, thrice. Денумеративи віддзеркалюють ретроспективне буття числівників. Але
кількість ознак денумеративів зменшуються на дві одиниці, бо денумеративи
позбавлені термінологічності та детермінологічності.

Денумеративи – секондарні утворення, що формують лексичні ряди, формальним
центром яких є корінь числівника, а значеннєвим – сема числа. Денумеративам
притаманна пролонгована форма та ускладнена семантика [6, с. 104].

Із проаналізованих 14 художніх творів методом суцільної вибірки було
зареєстровано 1400 прикладів денумеральних утворень. Загальний корпус (x) містить
як денумеративи-повнозначні слова (x1), так і денумеративи службові слова (x2) (див.
Рис. 1):

x = x1 + x2= 1400, де:
х1 = N + Adj + Adv + V + Pr =1085
x2 = Conj + Prep + Part = 315

Рисунок 1 - Частиномовна представленість дунемеральних утворень

За формулою визначимо частотність вживання денумеративів-повнозначних та
денумеративів-службових слів [1, с. 74]:

Usage = x1 : x2 = 1085 : 315 = 3:1
Більшість, а саме три четверті склали повнозначні слова, і лише одна четверта –

службові слова.
Денумеральні утворення-повнозначні слова представлені іменниками,

прикметниками, прислівниками, дієсловами та займенниками (див. Рис. 2):
х1 = N + Adj + Adv + V + Pr =1085
N = х1 – (Adj + Adv + V + Pr) = 1085 – (323 + 250 + 3 + 304) = 205
Adj = x1 – (N + Adv + V + Pr) = 1085 – (205 + 250 + 3+ 304) = 323
Adv = x1 – (N + Adj + V + Pr) = 1085 – (205 + 323 + 3 + 304) = 250
V = x1 – (N + Adj + Adv + Pr) = 1085 – (205 + 323 + 250 + 304) = 3
Pr = x1 – (N + Adj + Adv + V) =  1085 – (205 + 323 + 250 + 3) = 304
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Рисунок  2 - Денумеративи – повнозначні слова

При розгляді частиномовного семантичного навантаження денумеративів вартим
уваги є емпатування відчислівникового іменника.

У загальному корпусі іменники займають приблизно п’яту частину.
N = VN : х1 = 205 : 1085 = 1:5
Іменник – це частина мови, що називає предмет і відповідає на питання Хто? Що?

Це не тільки назви людей, тварин, конкретних речей, а й опредмечені дії, ознаки,
абстрактні поняття і т.д. Субстантивовані числівники мають формальні показники
іменників, що відзеркалюють ретроспективне становлення числівників, їх предметне
походження: суфікс множини -s, артикль, сполучуваність з прикметником [7, с. 87].
Денумеративи-іменники в основному утворюються шляхом конверсії та афіксації,
наприклад:

One should always be in love. That is the reason one should never marry (2, р. 71).
I feel sorry for her and can understand her loneliness (1, р. 13).
Every night hundreds of planes pass over Holland on the way to German cities (3, р. 5).
У словнику денумеративи-прикметники англійської мови представлені

поодиноко. Денумератив-прикметник – це секондарне прикметникове утворення, яке
має в своєму складі компонент числівникової морфеми.

Ад’єктивний характер словотворення ад’єктивних одиниць ілюструється у
кожному третьому прикладі:

Adj = VAdj : х1 = 323 : 1085 = 1:3
Денумеративи-прикметники характеризуються притаманними їм структурними,

семантичними та граматичними показниками [5, с. 38]. У цих словах нумеральна
морфема займає препозитивне місце по відношенню до другого компонента, що
есплікується премодифікацією нумеральної вихідної одиниці.

Структурні та семантичні зв’язки усіх компонентів денумеративів-прикметників
характеризуються цілісністю, семантичною компресією та узагальненістю.
Семантична єдність композитів випливає із взаємодії значень компонентів-основ,
тобто з кількісного значення означення та субстантивованого позначуваного.

Ад’єктивні денумеративи утворюються двома способами, а саме афіксацією (only,
alone) та композицією (eleven-year-old) [7, с. 88]. Секондарні утворення реалізують
синкретичність частиномовного семантичного навантаження прикметника та
числівника:

She is a detestable, sneaky, stuck-up, two-faced gossip (3, р. 14).
Her baby sister, a spoiled little two-year-old, plays in her room all day (5, р. 36).
Let me put it more clearly, since no one will believe that a thirteen-year-old girl is

completely alone in the world (3, р. 14).
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The only explanation is that the bulgar must have had a dublicate key, since there were
no signs of forced entry (5, р. 44).

Alone, in a space, little bigger than a cupboard, the only pain relief distraction therapy,
her only companion a fly buzzing relentlessly (5, р. 9).

Денумератив alone походить від старо-англійського all (entirely) one, all but one.
Alone як прикметник вказує на ознаку, може вживатися у функції предикатива, напр.:

So much comes into my head at night when I am alone (4, р. 116).
She’s never made a single appearance, though she almost always takes the stage when

I’m alone (4, р. 118).
Денумератив lonely утворений шляхом компресії та афіксації:
You can be lonely even when you are loved by many people (3, р. 28).
Зустрічається й випадок потрійної афіксації:
It was the loneliest place in the world (5, р. 19).
Поверхнева девіація слова виглядає таким чином:
One → alone→ lone →lonely →loneliness.
Специфічною групою є денумеративи-займенники. У загальному корпусі

іменники займають приблизно третю частину.
Pr = VPr : х1 = 304 : 1085 = 1:3
Займенник – це частина мови, що вказує на предмети, ознаки або кількість,

виконуючи функцію заміщення при повторному позначенні референтів.
Автономність числівника ж виявляється в актуалізації притаманного тільки йому
числового змісту, в той час коли значення займенника контекстуально орієнтовані й
залежать від семантики замінюваних слів: субстантивність виражають замісники
іменників, ознаку – субститути прикметників [7, с. 87]. Наявність постійної опорної
семи числа відрізняє числівники як від займенників, так і від інших слів. Числівники
семантизують нумеральність – їх диференціальну ознаку, яка регулярно та стабільно
реалізується у сполученні з іменниками або без них – в еліптованих конструюваннях,
напр.:

I was so scared someone might hear it that I literally begged Father to take me back
upstairs (3, р. 19).

Способами творення денумеративів-займенників виступають конверсія (the one),
афіксація (none) та композиція (anyone, everyone, someone), пор.:

Speaking of drink would anyone like one another? (4, р. 129)
None of us have ever been in such danger as we were that night (5, р. 16).
He and I have one thing in common: we like to dress up, which makes everyone laugh

(5, р. 13).
Денумеративи-прислівники – специфічна група, що поєднує риси числівника і

прислівника. У загальному корпусі денумеративи-прислівники займають приблизно
четверту частину:

Adv = VAdv : х1 = 250 : 1085 = 1:4
Прислівник – це лексико-граматичний клас зазвичай невідмінюваних слів з

категоріальним значенням ознаки дії, якості предмета або його ознак. Прислівники
виконують синтаксичну функцію обставини або означення. Прислівник
співвідноситься з ознакою дії, а ознака, яку передає числівник, корелює з конкретним
об’єктом. Прислівник може модифікувати квантитативну ознаку. Семантизація
кількісних значень числівниками та окремими прислівниками свідчить про спільні
функції.

Прислівники утворюються від прикметників, а порядкові ад’єктиви (похідні від
числівників) слугують базою для утворення денумеративів-прислівників.

Денумеративи-прислівники визначаються сукупністю семантичних,
морфологічних та синтаксичних особливостей. Морфологічні риси полягають у їх
незмінності. Семантичні риси денумеративів прислівників детермінуються
вихідними формами числівників та суміжних адвербів. За функцією у реченні
(синтаксичні риси) денумеративи з частиномовним семантичним навантаженням
прислівника виступають обставиною, напр.:

Mother, Margot and I are once again the best of buddies (3, р. 26).
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Вектор словотворення у відкритій системі англійської мови спрацьовує на
прикладах вербокреації числівника three – third – thirdly, що має два словотвірні
кроки та являє собою закриту парадигму. Суфікс -се означає «раз», «time» та зберігає
сему нумеральності, дискретності. Парадигма цих прислівників складає тільки три
слова – once, twice, thrice.

She asked if she could read my diary once in a while (3, р. 64).
He asks everything twice and still can't remember what you've told him (5, р. 158).
I called you thrice last night (4, р. 93).
Денумеративи-дієслова – це специфічна група денумеральних утворень, що

поєднує у собі риси числівника та дієслова. Серед проаналізованих нами
денумеральних утворень лише 3 приклади репрезентують денумеративи-дієслова:
two-time, six-sense, two-step:

Mary cried when she found that Joe was two timing her (2, р. 59).
Таким чином, денумеральні утворення-повнозначні слова  в проаналізованих

нами художніх творах представлені іменниками, прикметниками, займенниками,
прислівниками та дієсловами. Найбільшу групу склали денумеративи-прикметники,
найменшу ж групу склали денумеративи-дієслова.

Службові денумеральні утворення представлені прийменниками, сполучниками
та частками (див. Рис.3).

х2 = Conj + Prep + Part = 315
Conj = х2 – (Prep + Part) = 315 – (94 + 171) = 50
Prep = x2 – (Conj + Part ) = 315 – (50 + 171) = 94
Part = x2 – (Conj + Prep) = 315 – (94 + 50) = 171

Рисунок 3 - Денумеративи – cлужбові слова

Хоча корпус службових слів на парадигматичному рівні є незначним, це зовсім не
свідчить про їх незначущість у комунікативній зоні.

Частки як службові слова вживаються для підсилення, уточнення, обмеження або
заперечення інших слів, словосполучень та речень. До часток відносять такі незмінні
слова, що не мають самостійного матеріального значення, а лише надають
різноманітних емоційно-експресивних та модальних відтінків іншим
конструюванням.

Частка only, наприклад, за своєю формою співпадає з прислівником only та
прикметником only.Частка відрізняється своїм значенням, синтаксичною функцією та
способом творення. Частки не мають повного лексичного значення, вони лише
надають різні змістовні відтінки тому чи іншому слову, до якого вони відносяться,
виділяючи, уточнюючи чи посилюючи детерміноване значення. Частки виконують
функцію засобів вираження емотивності та оцінки, тобто специфіка часток полягає у
тому, що вони «діють» лише у ручищі комунікативних одиниць.

Частки, як і прислівники, виступають у реченні інтенсифікаторами, що затрудняє
їх розмежування у парадигмі частин мови. Генетично це явище експлікується тим,
що прислівники є вихідними формами частки, напр.:

Hanukkah and St. Nicholas Day nearly coincided this year; they were only one day
apart (3, р. 18).
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Mrs. van D. lashed out wildly in all directions, cried (as much as you can with an
instrument like that in your mouth), tried to remove it, but only managed to push it in even
farther (3, р. 76).

Це можна схематично зобразити сукцесивним вектором еволюції та інволюції
лексеми only (one + like = (Adj) → only (Adv) →only (Part)).

В англійській мові виокремлюється група прийменників, яку структурно
представлені поодинокими та парними одиницями. Як і інші прийменники,
денумеральні одиниці вказують на просторові та темпоральні зв’язки між
номінативними одиницями. Ці зв’язки проявляються як у вільних, так і сталих
словосполученнях:

With unusual insight, she reveals the relations between eight people living under
extraordinary conditions (3, р. 6).

Дана лексема between реалізується і в сталих словосполученнях типу:
Between hay and grass – ні те ні се;
Between times – іноді, інколи.
Увагу привертає еволюція лексеми between:
I included it because my poems are so few and so far between (3, р. 8).
Серед денумеральних сполучників виокремлюються пари when only та if only:
When only I come, I do my bit (5, р. 16).
Oh, if only I could (3, р. 63).
Таким чином, серед денумеральних утворень англійської мови виокремлюються

як повнозначні, так і службові частини мови. Хоча корпус службових слів на
парадигматичному рівні є незначним, вони відіграють значну роль у комунікативній
зоні.
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