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У статті осмислюється структурно-семантична природа денумеративів сучасної
англійської мови. Аналізується частиномовний простір зазначених денумеративів.
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На часі науковці емпатують увагу на питаннях функціонально-системного буття
мовних одиниць, їх становлення, парадигматичного, синтагматичного та
епідигматичного буття. Актуальність теми зумовлена сьогоденними тенденціями до
вивчення лінгвістичного буття квантитативних одиниць, їх поверхневих та
глибинних структур (на матеріалі англомовного структурного дискурсу). Мета статті
полягає в осмисленні еволюційних та інволюційних процесів досліджуваних
квантитативних одиниць. Об’єктом статті є англійські числівники та їх
денумеративи, предметом – їх частиномовний простір денумеративів.
Числівники англійської мови – це самостійний незамкнутий ряд повнозначних
нумеральних слів, яким притаманні специфічні семантичні, синтаксичні та
епідигматичні функції [4]. Семантична функція полягає у тому, що числівники
актуалізують у собі сему числа. Синтаксична функція числівників препарує явище
лексикалізації та появу денумеративів. Епідигматична функція числівників
об’єктивується існуючою парадигмою денумеральних інновацій, що утворюються за
патернами англійської макросистеми. Денумеративи – це вторинні, секондарні
конструювання, що є похідними від числівників. Для корелюючої пари притаманні як
споріднені риси, так і розбіжності, ідентифікація яких розпізнається на їх
поверхневих та глибинних структурах. В умовах художнього дискурсу в оточуючому
середовищі проявляється синтагматичне буття денумеративів, що об’єктивує їх
приналежність до частиномовних категорій. За А. Е. Левицьким, категорії являють
собою рубрики досвіду та знань – категоризації підвладні не лише сутності, але й
знання про них. Фундаментальні категорії є базовими для класифікацій, в яких
відзеркалюються загальнолюдські закони мислення та креативний пошук [6].
Для реалізації людської діяльності та ефективного моделювання поведінки
людина моделює образ світу, в якому вона живе. Таким чином, виникає необхідність
категоріальної обробки інформації. Проблема категоризації є вельми актуальною у
лінгвістичній парадигмі. Когніція передбачає необхідність сегментації та комбінації
денотатів – їх функцій, змісту, формальних чинників. Наші знання перевіряються
сутністною онтологією денотатів, їх емпіричним буттям та досвідом суб’єктів, що
приводить до стереотипізації та номінації. Ментальні та мовні категорії базуються на
природних картинах світу, утворюючи тріаду – об’єктивної, розумової та мовної
категорії. Лінгвокреативні процеси відзеркалюють наші знання, фіксують результати
порівняння, можливості когнітивної діяльності, пошук спільного та відмінного.
Результати аналізу використовуються у процесі класифікацій кластерних категорій та
адгерентних конструювань.
Парадигма номінативних засобів обумовлюється дією соціальних та
лінгвістичних факторів, семантичним навантаженням, внутрішнім буттям слів і
таким чином генерується процес деталізації мовних одиниць, селекція підбору –
частиномовна представленість.
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Категоризація – складний процес омовлення когнітивних процесів, їх
представлення у мовній картині світу, у категоріях різних рівнів для репрезентації
здобутків наївної та наукової картин світу. Частиномовний простір членування на
частини мови – давній способ класифікації лексикону. Цей процес, на думку
Левицького Андрія Едуардовича, є об’єктивним на противовагу суб’єктивному. Пор.
феномен модальності, часової віднесеності, службові слова, артиклі. Спрацьовує тут
універсальна дихотомія онтології :: та епістемології [6, с. 182].
До цього часу актуальними є питання частиномовного членування словникового
корпусу, їх інвентаря, ієрархії, критеріїв категоризації, перегрупування та
переосмислення. Частини мови, за традицією, виокремлюються за лексикограматичними критеріями, за спільністю категоріальної семантики слів, їх
морфологічного та синтаксичного буття (значення, форми та функції). Спрацьовує
кореляція лексичних значень слів з логічною парадигмою [5].
Матеріалізація (омовлення) соціальної та психологічної діяльності людини
свідчить про обумовленість граматичної структури мови гносіологічними аспектами
мислення. Пор. явище одиничності та множинності: англ. – a book is interesting, two
books are interesting, many a book has been bought by me [3].
В онтогенезі послідовність процесів вербокреації є валоративним для розпізнання
частиномовних феноменів. Пор. епідигматичне буття числівникової родини, напр.:
англ. one (Num) → alone (Adj) → alonely (Adv).
Основними критеріями частиномовної ідентифікації, за О. С. Кубряковою є
ономасіологічні аспекти у частиномовному просторі:
- наявність інтегративних категорій;
- різна інтерпритація понятійного буття;
- обумовленість змісту слова його функціями;
- наявність функціонально-семантичних груп в основі виокремлення слова;
- залежність функції від структур мислення;
- виникнення частин мови в акті комунікації [2, 25-36].
Дієвим є термін “поліфункціональність лексеми”, коли без зміни форми лексема
генерує різні функції. Ці лексеми позначені різноманіттям синтаксичних функцій.
Мовним одиницям притаманні семантичні, словотвірні, валентнісні, морфологічні
аспекти. За межами контексту лексема позначає абстрактне поняття, а у мовленні
актуалізується її конкретика.
Когнітивні та комунікативні чинники об’єктивують появу денумеральних
одиниць, які синкретично включають ознаки корелюючих частин мови – числівник та
іменник / прикметник / прислівник. Кожна сема слова має право на синтагматичну
реалізацію, у контексті – зустріч з іншими сусідніми словами. Ця реалізація не
завжди омовлюється за традиційними моделями, порушення норм провокує появу
ланцюжків, наприклад оксиморонів типу англ. – to miss a mile; укр. – немолода
молодиця, червона синька; рос. – горячий лед, живой труп [4]. Парадигматичний
аспект передбачає вибір із групи одиниць; синтагматичний аспект пов’язаний з
контекстом у руслі інтеграції з оточенням. Дієвою є дихотомія – мова :: мовлення.
Обидва аспекти є вельми вагомими для розуміння природи числівників, їх
кластерних одиниць на епідигматичному векторі. У висловлюванні номінативні
одиниці, включаючи числівники, займають різну позицію у предикативних
ланцюжках,
мають
специфічну
валентність,
характеризуються
різною
інформативністю. Як повнозначні, так і службові слова мають різну автономність.
Усі ці відмінності пов’язані з особливостями функціонування мовних одиниць, з їх
семантикою та лексико-граматичним представленням.
Релевантними до частиномовної класифікації є лексеми only та alone,
структурно-семантичне буття яких викликає значний інтерес. Only – це вторинне,
секондарне відчислівникове конструювання від one- + -like, що компресувалося у
композит. Це слово утворене від числівника one шляхом словоскладання та
стягнення. Only походить від староанглійського варіанта anlic, від an ONE+-lic – LY.
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У слов’янських мовах лексема один є також стягненою формою на позначення
“тільки один”. Сема “один” відлунюється у відчислівникових ад’єктивах із
семантикою “єдиний, виключний”, напр.: англ. – an only child, the only answer, my one
and only way. В останньому прикладі значення одиничності омовлюється словами one
та only надлишково: one семантизує “один”, а слово only, зберігаючи цю сему,
адитивно актуалізує значення виключності, ексклюзивності. Лексема only (adj) є
дериватом числівника one як така, що утворена шляхом основоскладання, в якій
друга основа трансформувалася у суфікс – ly за зразком зі словами англ. friendlike →
friendly (N → Adj.). Числівникова основа є вихідною у випадку з денумеративами.
Пор.: англ. four – fourth, one – only. Похідні одиниці зазнають десемантизації. Вихідна
нумеральна основа у секондарних утворюваннях змінюється формально та модифікує
семантичне наповнення. Так, fourth вказує на порядок розташування, розміщення, а
only – на виключність. У художньому дискурсі only може виступати такими
частинами мови, як прикметник, прислівник та частка.
Як прикметник only утворюється шляхом афіксації та на синтагматичному рівні
знаходиться у препозиції до денотата – іменника. Пор.: англ. – The only surprise she
got was then she went to the doctor. The only time she noticed his life was when in enraged
her. My six year old granddaughter is the only person I know who looks comfortable here
(Robb Forman Dew). The only thing in his whole life he’d ever really wanted (James
Patterson). It seemed the beasts were not the only ones infected on the island. The
economist from the University of London grinned pointedly the only American in their
group. The only sound was the ticking of the wall clock. You’re the only one who knows
Sam. She could go with the only lead she had – the place in the mountains. The only good
thing about what you do is you make sure those nutcases don’t breed. It was a golden life,
the only one Alexandra had ever know (Alice Munro).
Денумеративу
only
притаманна
у
сучасній
англійській
мові
поліфункціональність, яка актуалізується у конверсивних транспозиціях: Adj. → Adv.
→ Particle. Частиномовна представленість лексеми only контекстуально
детермінована. Only2 (Adv.) є секондарним утворенням стосовно only1 (Adj.). Only2
(Adv.) уточнює, інтенсифікує ознаку предметів, дій або ознаку ознак. Семантичне
наповнення лексими only є очевидним із сполучуваності з корелюючими словами. Її
омонімічність знімається віднесеністю до ад’єктивних або адвербіальних одиниць.
Службовий характер only об’єктивується можливістю його пропуску у функції
сполучника. І only2 (Adv.) і only3 (Part.) утворюються шляхом конверсії, напр.: англ. –
There was only one solution to the problem. And he only nodded in answer. She was left
only with her own guilt and confusion and panic Sunny’s friend had managed to escape
with only ten missing teeth (James Patterson). The evocation wasn’t for residents – only
visitors. It was only when the boy broke away, when he turned and ran. There was only a
tiny whirring cough. Only you celebrate Mass on Holy Days. I think only of the family from
which I came. His apartment was only minutes away. There were only the sounds of two
people struggling for breath. The Hide Away was only four inches long. The side wall was
broken by only another high wooden gate. Only fifteen minutes ago he had cheeked the
colonel out (Barry Eisler). Продуцент висловлювання переходить від
лінгвокогнітивного до ономасіологічного рівня, а потім до семантичного.
Контекстуальні особливості, оточення досліджуваних слів є вельми перспективними
як для комунікації, так і для розуміння їх онтології, напр.: англ. – the only boy (adj.),
he lives alone (adv.), when only I come (part.). Контекстуальне оточення відображає
частиномовне буття зазначених одиниць. Для сучасної англійської мови характерна
поліфункціональність мовних одиниць, які без морфологічної модифікації або при
частковій зміні виступають у різних гетерогенних групах. Категоріальна омонімія
одиниць only1 (Аdj.) :: only2 (Аdv.) делакунізується (знімається, нівелюється) в умовах
контексту (на синтагматичному рівні). Оnly1 (Аdj.) та only2 (Аdv.) притаманні різні
ознаки, різні парадигми, у ручищі семантичних, словотворчих, морфологічних та
валентнісних вимірів. Денумеративи об’єктивують своє вторинне конструювання у
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поверхневій структурі, яка стабільно включає числівникову морфему. На
семантичному рівні денумеративи повторюють долю своїх вихідних форм [4].
Корелюючі одиниці реалізують явище синкретизму, маніпулюючи представленістю
сем предметності та нумеральності, проходять процеси еволюції та інволюції. Під
процесом еволюції розуміємо семантичну девіацію повнозначних слів. Процеси
трансформації повнозначних слів у службові позначаються у науковій літературі
метазнаком інволюції. У нашому випадку лексема only відкрита процесу еволюції на
векторі Оnly1 (Аdj.) → only2 (Аdv.), а на векторі only2 (Аdv.) → only3 (Part.) спрацьовує
процес інволюції.
Серед денумеративів з лексемою one виокремлюється денумератив alone, який
етимологізується у вихідній полілексемній одиниці all but one. Alone як прикметник
вказує на ознаку, а як конвертована омонімічна форма (прислівник) – на ознаку
ознаки. Лексема alone семантизує відповідно ад’єктивні та адвербіальні значення:
а) “одинокий”, “єдиний”, “один”, “одиночний”; б) “тільки”, “одиноко”, “єдино” [7].
Напр.: англ. а) He didn’t want to be alone forever. It was terrible to think about her angry
and alone, and then he realized that there might be a lot more to her current life than he
knew. б) Why does Daddy go out alone? Their long conversations as they sat cosily alone
to drink tea. (James Patterson). У конструкціях типу Let me alone та He alone can do it
лексема alone не реалізує числівникове значення, а корелює із маркерами
ексклюзивності, винятковості, семантизує значення спустошенного числа.
Гіпостатична функція лексеми alone обмежується послідовністю alone1 (Adj.) →
alone2 (Adv.) → alone3 (Part.). Як і у випадку з лексемою only, тут спрацьовує процес
інволюції – трансформації від повнозначного слова до службового. Як частка alone3
(Part.) виокремлює референт і може замінюватися іншими словами, напр.: англ. He
alone can do it :: It’s he who can do it. У комунікативних одиницях alone (Part.)
корелює з різними блоками, членами речень, при цьому його позиція детермінує
частиномовний статус досліджуваних одиниць. Розбіжності корелюючих слів
(числівників та денумеративів) об’єктивуються їх функціонуванням та семантизацією
у глибинних структурах, що породжує граматичну омонімію. Остання
делакунізується в умовах мікро- та макроконтексту [5].
Поліфункціональність
денумеральних
одиниць
вирішується
аналізом
контекстуального оточення, делакунізацією омонімічних пустот, що є надійним
чинником визначення частиномовного буття. Денумеративи англійської мови
позначені синкретизмом. Вони, зберігаючи сему числа, збагачуються іншими
категоріальними семами, що притаманні новому частиномовному статусу.
Функціональний підхід є вельми валоративним та релевантним для частиномовної
характеристики денумеральних одиниць.
ЧАСТЕРЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕНУМЕРАТИВОВ СОВРЕМЕННОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
О. А. Шуменко
В статье осмысливается структурно-семантическая природа денумеративов
современного английского языка. Анализируется частеречное пространство указанных
единиц. Фокусируется внимание на эволюционных и инволюционных процессах становления
денумеративов.
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PART-OF –SPEECH PARAMETERS OF THE MORDEN ENGLISH DENUMERALS
O. Shumenko
Structural and semantic nature of the modern English denumerals is being analyzed. Part-ofspeech parameters of the denumerals are being analyzed. The processes of evolution and involution
are being considered.
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