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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Питання природи іконічності, безпосередньо пов‟язані з ізоморфізмом форми й 

змісту та їх мотивацією, мають давню традицію вивчення у філософії та семіотиці 

(У. Еко, Ю. Лотман, Ч. Морріс, В. Ньот, Ч. Пірс, Г. Соннесон, Л. Формігарі, 

Р. Якобсон), психології (Р. Мейєр, Л. Петітто, К. Понтекорно), етнології й 

антропології (П. Бустаманте). Останнім часом дисциплінарні та крос-дисциплінарні 

дослідження фокусують увагу на проявах іконічності в різних типах знакових 

систем (А. Кендон, К. Mедер, Л. Спазіанте, С. Феррарі, Ф. Джост, П. Буіссак).  

У працях, які висвітлюють лінгвістичний аспект іконічності (Р. Андерсон, 

С. Єрмоленко, М. Ненні, К. Сігал, Дж. Хайман), розв‟язуються проблеми 

актуалізації принципів іконічності (T. Гівон, О. Кібрик, Л. де Куйпер, Дж. Хайман), 

типології іконічних знаків (В. Дресслер, Л. Еллeстрьом, O. Фішер), аналізуються 

вияви іконічності на різних рівнях мовної системи (К. Акіта, Л. Во, В. Дресслер, 

К. Сігал, Дж. Хайман, В. Харм), у тексті (Л. Бєлєхова, К. Льюнгберг, E. Табаковська, 

M. Хірага). Виявлено іконічний потенціал асонансно-алітераційного слова 

(А. Мойсієнко), повтору (Ж. Конраді, Е. Моравчик, З. Пахолок, Т. Штольц), тропів 

(М. Вебстер, О. Маріна, В. Мюллер, М. Ненні, Ю. Свиридова). 

Усвідомлення багатогранності знаків, у формі яких зберігається елемент 

схожості зі змістом, логічно призвело до інтеграції теорії іконічності до різних 

мовознавчих парадигм і напрямів, поєднання лінгвосеміотики з традиційними та 

новітніми галузями лінгвістики. Комунікативно-функційний та когнітивно-

дускурсивний підходи сприяють з‟ясуванню прагматичної функції іконічного знака 

(Н. Данилюк, С. Єрмоленко, Н. Зарецька), орієнтованої на мотивованість 

“культурних кодів як складових системи культури, в яких зашифрована соціальна 

інформація” (Р. Васько). Надбання порівняльно-історичного (Б. Джозеф, 

А. Ліберман) та зіставного мовознавства доводять існування міжмовного іконізму. 

Когнітивний аспект вивчення іконічності граматичних конструкцій (Т. Гівон, 

B. Лангендонк, Дж. Хайман) засвідчив, що мовні структури є діаграматичними 

репрезентаціями думок, які вони передають. Методологічний симбіоз 

лінгвосеміотичного, когнітивного та типологічного аспектів (К. Акіта, 

О. Крючкова, О. Фішер) у подальшій розробці теорії іконічності визначає кореляції 

між особливостями реалізації принципів іконічності та морфологічною, 

синтаксичною специфікою мови. Психолінгвістичний аспект формування й 

функціонування іконічних знаків забезпечує докази важливості іконічності на 

ранніх етапах онтогенезу в процесах оволодіння звуковою (а також жестовою) 

мовою, усним мовленням та письмом (Н. Гагаріна, С. Цейтлін, Р. Мейєр, 

Л. Петітто). Поєднання когнітивного, психолінгвістичного та соціолінгвістичного 

аспектів поглиблює уявлення про типологію жестових знаків, їх іконічне 

походження (А. Кендон, Е. Кліма, У. Беллуджі, І. Сєрякова, В. Стоукі, 
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В. Херловський). Із позицій синергетичного підходу, що постулює залежність 

успішного існування й розвитку системи від сумісного функціонування її складових 

у процесі взаємодії цієї системи з середовищем, розкриваються питання, пов‟язані зі 

становленням “іконічного простору” (Н. Дрожащих), міжрівневими зв‟язками та 

взаємодією одиниць різних підсистем мови, що забезпечують їй цілісність і 

динамізм (Н. Дрожащих, О. Солодовнікова). Різні підходи до вивчення іконічності в 

мові стимульовані багатоплановістю та складністю мовного знака. Цілком очевидно, 

що вони залучаються здебільшого неізольовано, а сучасні розвідки з питань 

іконічності в мові вирізняються міждисциплінарністю. Незважаючи на те, що окремі 

роботи демонструють безсумнівні переваги суміщення лінгвосеміотичної, 

діахронічної, типологічної, когнітивної та синергетичної парадигм, резерви цих 

галузей щодо аналізу іконічності усе ще використано недостатньо. 

Дисертація присвячена дослідженню іконічності в мові й спрямована на 

вивчення формально-змістових кореляцій у діахронії, а запропонована інтеграція 

діахронічної й синхронічної типологій мови, доповнена лінгвокогнітивним та 

лінгвокультурологічним аспектами, є перспективною. 

Актуальність дослідження визначається необхідністю й логічністю звернення 

до семіотичної інтерпретації еволюції мови, здійснення комплексного аналізу 

специфіки семіотичної функції одиниць прамови, яка залежить від домінантного 

типу знакових відношень, визначається стилем світосприйняття мовців і обсягом 

знань про контекст семіотичної діяльності. Роль іконічності для ранніх етапів 

мовної еволюції, особливості засобів іконічного кодування ще не були предметом 

системного вивчення. Хоча останнім часом спостерігається зацікавлення 

звукосимволічними властивостями архаїчних мов (В. Кушнерик, В. Левицький, 

А. Михальов), актуалізацією концептів, вербалізованих засобами лабіальної, 

дентальної та велярної зон (Н. Дрожащих), коеволюцією мислення й процесами 

семіогенезу, лінгвогенезу (П. Садовський), вивчення одиниць індоєвропейської 

прамови з огляду на їх іконічність здебільшого фонове та досі перебуває в межах 

порівняльно-історичного аспекту й лінгвістичної генетики (Е. Бенвеніст, 

М. Маковський). Закріплення за одиницями мови іконічної функції в період 

протостану залишається практично недослідженим. 

Завдяки реалізації надбань етимологічних та компаративних студій стає 

можливим з‟ясування “природності” історично старших систем, специфіки 

використання іконічного способу вербалізації архаїчних концептів. Переваги 

підходу, запропонованого в цій праці, полягають у використанні матеріалів 

реконструйованих мов, зокрема індоєвропейської прамови, спадкоємницями якої є 

численні писемні дочірні системи. Незважаючи на гіпотетичність реконструкції, 

індоєвропейську прамову розглядаємо як реальне генетичне джерело та інваріант 

згодом диверсифікованих мов індоєвропейської сім‟ї. Вивчення 

праіндоєвропейських реконструкцій з огляду на їх формально-змістову 
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мотивованість поглибить сучасні наукові уявлення про еволюцію форм та значень, 

семантичні універсалії, особливості ментальності та “образу світу”, що панували в 

архаїчному суспільстві, уможливить глибше занурення у важливі сфери культури.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

відповідає профілю науково-дослідних робіт факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету в межах наукової теми «Когнітивно-

комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць» 

(номер державної реєстрації 0113U000807). 

Мета роботи – довести релевантність загальномовного принципу іконічності та 

виявити особливості його реалізації в лексиці індоєвропейської прамови.  

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: 

 розглянути базові ідеї лінгвофілософських концепцій мотивованості зв‟язку 

позначувального й позначуваного в історичній динаміці; окреслити основні 

положення теорії іконічності в контексті загальнолінгвістичних проблем; 

 узагальнити досягнення у вивченні іконічного знака в аспекті 

співвідношення мовної та когнітивної структур; доповнити вже встановлені залежні 

принципи іконічності принципом інверсивності; 

 розкрити роль іконічності в еволюційно ранніх формах комунікації 

(жестових мовах, дитячому мовленні та контактних мовах); 

 проаналізувати структуру й семантику індоєвропейських етимонів і 

встановити актуальну для індоєвропейської прамови відповідність між 

матеріальною оболонкою мовного знака та його внутрішнім наповненням;  

 встановити чинники й механізми мовних змін, які супроводжували 

диференціацію індоєвропейських мов на ареали кентум і сатем; пояснити 

мотивованість фонологічного контрасту кентум-сатем і розкрити еволюційно-

адаптивну роль іконічності в процесах мовної еволюції; 

 з‟ясувати роль звукозображання в системній організації мовної картини 

світу, збереженні й трансляції в лінгвокультурній традиції стереотипних уявлень 

про будову Всесвіту.  

Об’єкт дослідження – лексика індоєвропейської прамови. 

Предмет аналізу – особливості взаємозумовленості формальних та 

семантичних ознак коренів/основ індоєвропейської прамови, їх детермінованість 

типологічними характеристиками праіндоєвропейської лінгвокультури. 

Гіпотеза дисертаційної роботи: загальномовний принцип іконічності, на якому 

ґрунтуються процеси категоризації, вираження, збереження й передачі інформації 

про довкілля за допомогою коду, максимально ізоморфного когнітивно-

ментальному досвіду людини, визначає домінантний тип знакових відношень на 

ранніх етапах семіо- й філогенезу, що виявляється в структурі експонентів мовних 

знаків (коренів/основ індоєвропейської прамови), специфічно вмотивованих 

змістом, вираженим цими експонентами. 
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Теоретичне підгрунтя дослідження становлять такі фундаментальні для теорії 

іконічності концепції, принципи і положення: 

 загальнонаукова концепція мови як системно-знакового утворення; 

семіотична теорія Р. Якобсона, яка синтезує положення про відносну мотивованість 

мовного знака (Ф. де Соссюр) та ідеї про іконічність як різновид семіотичних 

відношень, які разом з індексальними та символічними зв‟язками встановлюються в 

безперервному процесі семіозису (Ч. Пірс, Ч. Морріс);  

 вчення про внутрішню форму слова В. фон Гумбольдта та концепція 

О. Потебні про мовний зміст як форму репрезентації позамовного змісту;  

 сучасні семіотичні, когнітивні, біокультурні концепції, відповідно до яких 

мова тлумачиться як складник глобальної семіотичної системи, вимір знакової 

інтерпретації дійсності (У. Еко, Ю. Лотман,), як “консенсуальна область” 

взаємодій зі встановлення спільних орієнтирів у певній ситуації (У. Матурана, 

О. Кравченко), а семіотична функція одиниць мови вбачається в забезпеченні 

єдності людини й довкілля (Т. Дікон, Дж. Діллі, Т. Ікскюль, Я. Ікскюль, 

Е. Кассірер, Т. Себеок) опосередковано через досвід, у зв‟язку з чим тип знання 

про світ визначає формат його репрезентації у мовній картині світу (О. Деменчук, 

А. Загнітко, Л. Зубкова, О. Кібрик, С. Єрмоленко,), і мовні структури актуалізують 

когнітивні (З. Ковечеш, Дж. Лакофф, Р. Маклаурі, Л. Талмі, Л. Янда), 

гармонізуючи код і те, що він кодує (Т. Гівон, Р. Дірвен, В. Дресслер, 

B. Лангендонк, Г. Радден, Дж. Хайман); 

 положення теорії когнітивної еволюції й епістемології щодо коеволюції 

мови й мозку людини (Т. Дікон, Т. Черніговська), зміни “домінуючих когнітивних 

типів мислення” (І. Бєскова, І. Меркулов), кумулятивності знання та історичних 

зсувів епістемічних полів (форм мислення) від епістеми “схожості” (М. Фуко), 

первинності індексальних та/чи іконічних репрезентацій порівняно з вторинністю 

символічних (Я. Ваттс, Ф. Чейз), значення імітації для переходу від несимволічної 

до символічної репрезентації (М. Дональд) у процесі створення “динамічної 

ментальної моделі” (Г. Гьорі) та “соціальної конструкції реальності” (К. Лоренц);  

 положення теорії мовної еволюції про односпрямованість мовних змін з 

іншими еволюційними процесами (С. Бурлак), які підкорюються рушійній силі 

“дрейфу” (Е. Сепір), а також положення контенсивної типології про відповідність 

мовної специфіки та цілісного стану мови формі світогляду й ступеню абстракції 

знакової системи (Г. Климов);  

 положення загальної теорії значення стосовно першорядної ролі мови як 

первинної та універсальної знакової системи у формуванні й вираженні думки і, 

відповідно, типології значень залежно від типу інформаційного зв‟язку між 

сутностями, що встановлюється у свідомості суб‟єкта пізнання, а також залежно від 

співвідношення когнітивних і прагматичних структур (М. Нікітін, Л. Кудрявцева); 

концепція семантичного синкретизму як лексико-семантичної категорії, яка 



5 

актуалізує холістичність первісного світосприйняття (Л. Виготський, М. Марр) і 

семантичну недискретність (С. Кезіна, В. Левицький, М. Піменова, О. Черепанова), 

або “гештальтність” (А. Безпаленко), першоодниць; 

 принцип антропоцентризму про усвідомлення носіями мови мотивованості 

одиниць (О. Блінова, А. Мойсієнко ); 

 постулат фоносемантики про наявність кореляції між акустично-

артикуляторними характеристиками субстанції та змістом, про існування 

фоносемантичних універсалій (С. Воронін, О. Журавльов, O. Єсперсен, Р. Якобсон), 

а також про дієвість фоносемантичного принципу в систематизації лексики 

(Н. Дрожащих, В. Кушнерик, В. Левицький, А. Міхальов); 

 теорія мовних (концептуальних) картин світу, згідно з якою лінгвальними 

засобами своєрідно втілено образ світу, зумовлений як універсальністю, так і 

специфікою когнітивної діяльності мовців, їх етнічним досвідом (І. Голубовська, 

В. Манакін, А. Приходько, О. Селіванова, Г. Яворська); концепції, солідаризовані  

щодо усвідомлення соціальних явищ і концептів як основних цінностей культури 

(Е. Бенвеніст, А. Вежбицька, Ю. Степанов, В. Топоров, Т. Топорова, О. Трубачов, 

Т. Цив‟ян), що кодуються, накопичуються та зберігаються в мові (Н. Андрейчук, 

Р. Васько, Н. Данилюк, С. Єрмоленко), а розгортаються в етимології та історії 

функціонування позначень (Р. Болдирєв, Т. Гамкрелідзе, В. Іванов, Ю. Монич, 

Ю. Moceнкic, В. Пономаренко, В. Таранець, К. Тищенко, О. Тищенко, О. Ткаченко); 

положення щодо прагматичної важливості формально-змістових імплікацій, їх 

ефективності у вираженні емоційних та психо-фізіологічних станів (В. Мусієнко) і 

спрямування інтерпретативної діяльності комунікантів (Ф. Бацевич, Т. Радзієвська, 

Н. Слухай); 

 принцип порівняльно-історичного мовознавства щодо системної організації 

лексики; концепція існування генетичної єдності як у групах еволюційно первинних 

єдиних одиниць, які, попри історичну диверсифікацію, виявляють формальну 

(фонетичну) близькість, так і в групах формально відмінних одиниць, що виявляють 

цілісність семантичної структури; положення про мотивованість і стійкість 

формально-семантичних зв‟язків, а також положення про існування певних моделей 

розвитку значення (семантичні закони), започаткованих на ранніх стадіях і 

відтворюваних у подальшому розвитку одиниць (Е. Бенвеніст, І. Буніятова, 

В. Левицький, М. Маковський, О. Мельничук, А. Непокупний, В. Пономаренко, 

Т. Черниш). 

Аналіз одиниць індоєвропейської прамови ускладнює гіпотетичність і 

незафіксованість архетипів у писемних пам‟ятках. Це зумовило застосування 

комплексу методів і методик: методу суцільної вибірки й описового методу – для 

інвентаризації та інтерпретації мовних одиниць; методики безпосередніх 

складників – для визначення фонетичної будови коренів та етапів її формування 

(первинна основа > похідна); зіставного методу – для з‟ясування 
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специфічності / універсальності фактів індоєвропейської прамови через їх опис і 

зіставлення з іншими генетично неспорідненими, типологічно відмінними й 

географічно віддаленими мовами; методу аналізу словникових дефініцій, 

етимологічного й контекстологічного аналізу рефлексів праіндоєвропейських 

етимонів – для розкриття інтегруючого змісту архаїчних концептів через значення 

дочірніх продовжень; порівняльно-історичного методу – для порівняння стану 

мовних фактів у різні періоди; методу хвильового моделювання – для встановлення 

синхронізованості поширення формальних і семантичних змін у різних напрямках і 

зон формально-змістових контрастів; лінгвогеографічного методу історично-

реконструктивного картування – для репрезентації фонологічних і семантичних 

змін; конструктивного методу – для моделювання недоступних для 

безпосереднього спостереження структур, що об‟єднують взаємозалежні формальну 

й семантичну ознаки. 

Матеріалом дослідження є авторська картотека (2044 реконструйовані 

корені/основи індоєвропейської прамови та їх рефлекси), укладена шляхом 

суцільної вибірки з авторитетних електронних баз даних, етимологічних, 

історичних, а також тлумачних і перекладних словників індоєвропейських та інших 

мов світу. Матеріал дослідження охоплює всі групи індоєвропейської сім‟ї, до яких 

належать сучасні мови, їх історичні варіанти, а також мертві мови. У роботі 

аналізуються приклади з контактних мов (піджини, креоли), мов і діалектів, які 

належать до макро-/сімей Євразії (кавказькі, алтайські, аустроазіатські, 

аустронезійські, дравідійські, сино-тибетські, ескімосько-алеутські, чукотсько-

камчатські мови), Америки (америндські мови), Австралії та Океанії (пама-

ньюнгські, пунупські, папуаські мови), Африки (афразійські, нігеро-конголезькі, 

ніло-сахарські, койсанські мови), або є ізольованими (219 загалом).  

Аналіз фактів із різних таксономічних угруповань забезпечує не тільки точнішу 

інтерпретацію даних, а й багатомірність дослідження в пошуках істотних 

характеристик природної мови, які не залежать від генетичного, типологічного чи 

ареального параметрів.  

Наукова новизна дисертації полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

практичному доведенні домінантної ролі загальномовного  принципу іконічності 

для ранніх етапів мовної еволюції, розробці оригінальної концепції та методики 

дослідження формально-змістової мотивованості у праіндоєвропейській лексиці. 

Вперше на матеріалі різноструктурних мов продемонстровано універсальний 

характер мовної іконічності, її незалежність від типологічного, історичного, 

генетичного й ареального параметрів, що є свідченням особливого призначення 

принципу іконічності у формуванні вербальної картини світу. Крім того, у 

дисертації вперше: 

 розкрито роль іконічності в еволюції мови й пізнання, процесів лінгво- та 

семіогенезу; 
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 запропоновано семіотичний ракурс тлумачення процесів мовного розвитку;  

 виявлено моделі реалізації когнітивних принципів іконічності, які 

відтворюються засобами, відповідними для типологічних особливостей мовної 

системи;  

 доведено можливості комплексної реалізації іконічності засобами, які 

виявляються семіотичними альтернативами в кодуванні різних категоріальних 

значень, часто синкретичних;  

 встановлено, що структурні особливості одиниць індоєвропейської прамови є 

специфічно мотивованими змістом, віддзеркаленим у ній;  

 з‟ясовано особливості реалізації залежних принципів іконічності (порядку, 

дистанції, кількості та інверсивності) у лексиці індоєвропейської прамови; 

 доведено, що історичні мовні зміни, причини яких досі є предметом 

дискусій, зокрема формування фонетичних ізоглос кентум і сатем, стимульовані 

відчуттям мовцями необхідності висвітлення певних ознак реалій та встановленням 

прозорих зв‟язків між формою та змістом знаків, відповідності когнітивних 

структур вербальним;  

 на прикладі однієї з найбільш консервативних лінгвокультурних систем 

індоєвропейського ареалу (ісландській) досліджено роль фоносемантичних засобів в 

організації моделі світу, кодуванні просторових, часових, культурних опозицій. 

Положення, винесені на захист: 

1. В історії лінгвофілософської думки помітний поступовий зсув у тлумаченні 

зв‟язку між позначувальним і позначуваним від природності до конвенційності. На 

давніших етапах історії філософи дотримувалися ідеї природності мовного знака та 

симптоматичного погляду на зв‟язки імені з позначуваною реалією. Зважаючи на те, 

що філософська думка віддзеркалює когнітивні настанови й культурний стан 

суспільства, мовні одиниці значної архаїчної глибини слід розглядати як результат 

специфічної семіотичної діяльності мовців, спрямованої на опанування світом через 

його відтворення. 

2. Холістичний стиль мислення й полімодальність світовідчуття, орієнтація на 

невідокремленість людини від природи увиразнюють дієвість когнітивного 

принципу симілятивності в процесах пізнання, підвищують ефективність 

застосування іконічного коду для вербальної репрезентації набутого досвіду, знань і 

вражень про світ.  

3. Пріоритетність іконічного кодування в архаїчних мовах, в тому числі і в 

лексиці індоєвропейської прамови, визначається його прозорістю, тобто 

гармонізацією експонентів коду з тим, що вони кодують.  

4. Іконічність мовного знака дуже ефективна для комунікації, яка здійснюється 

засобами систем з обмеженою, але вже достатньою кількістю ресурсів. Нечисленні 

етимони виявляються оптимальними для вербалізації базових концептів. Простота 

їх сприйняття й відтворення, синкретизм семантики забезпечують компактність 
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іконічних вербальних засобів, нескладність їх декодування залежно від 

особливостей контексту комунікації. 

5. Актуальність принципу іконічності для семіотичної діяльності носіїв 

праіндоєвропейської лінгвокультури пов‟язана з економією когнітивних зусиль і 

прагненням мовців до встановлення максимально можливої ізоморфності між 

мовними й концептуальними структурами. Останні відтворюються в залежності від 

іконічних принципів, до яких окрім раніше встановлених (когнітивної дистанції, 

послідовного порядку, кількості), слід залучити субпринцип інверсивності, 

відповідно до якого концептуальна переорієнтація позначається на позиційних 

перестановках у мовній структурі. 

6. Принцип іконічності – універсальний і відносно незалежний від 

типологічного, генетичного чи ареального параметрів. Він не тільки релевантний 

для різних синхронічних станів мови, а виявляється потужним стимулом мовних 

змін і забезпечує оптимальне узгодження між формою та змістом мовних знаків при 

необхідності яскравішої експлікації тієї чи тієї концептуальної перемінної. 

7. Для створення вербальної моделі світу іконічність відіграє організуючу роль. 

На основі фонетичної метафори, співвідносності й протиставлення формальних 

(артикуляційних, акустичних) і семантичних ознак втілено уявлення індоєвропейців 

про будову Всесвіту, репрезентовано вертикальний та горизонтальний плани моделі 

світу, в якій цілісний образ макрокосму моделюється за аналогією до мікрокосму й 

отримує належну вербалізацію. 

Теоретичне значення дисертації стосується загального та порівняльно-

історичного мовознавства й визначається тим, що в дослідженні з‟ясовано 

релевантність принципу іконічності для формування та подальшого розвитку 

історично ранніх мовних систем, зокрема індоєвропейської прамови. Для 

лінгвосеміотики й лінгвокогнітології особливе значення має типологія вербальних 

засобів кодування, актуальних для реалізації іконічних залежних принципів і 

опанування світом через його імітативне відтворення на стадії домінування 

холістичного типу мислення. Результати цього дослідження є внеском у теорію 

мовної еволюції, а запропоновані принципи аналізу можуть застосовуватися при 

вивченні реконструйованих архетипів інших мовних сімей.  

Практичне значення дисертації визначається спрямованістю на наявні 

результати реконструкції певних фрагментів індоєвропейської прамовної системи, 

що можуть бути цінним матеріалом при укладанні або редагуванні етимологічних та 

історичних словників, інтерпретації та верифікації лексичних одиниць 

праіндоєвропейської мови, а також мов індоєвропейського ареалу. Отримані 

результати можуть прислужитися при викладанні нормативних курсів із загального 

мовознавства (розділи “Мова як знакова система”, “Проблеми походження мови”, 

“Порівняльно-історичне й типологічне мовознавство”, “Фонетика й фонологія”, 

“Лексикологія”), лексикології (розділи “Етимологія”, “Семасіологія”, 
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“Ономасіологія”), у міждисциплінарних спецкурсах із лінгвосеміотики, когнітивної 

лінгвістики, етнолінгвістики, лінгвокультурології. Ілюстративний матеріал 

дисертації може бути використаний при укладанні лексикографічних та навчально-

методичних посібників, у написанні наукових робіт різних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення роботи 

висвітлено в доповідях на 66 всеукраїнських, міжнародних наукових конференціях і 

симпозіумах: “Международная конференция молодых филологов” (Тарту, 2000), 

“Культурний потенціал мовного знака і концептосфера етносу” (Київ, 2001), 

“Языковое разнообразие как фактор межкультурного взаимопонимания и 

демократической стабильности” (Мінськ, 2001), “Мова і культура” (Київ, 2002), 

“Sɬowo – z perspektywy językoznawcy i tɬumacza” (Гданськ, 2003), 

“Лингводидактические проблемы обучения иностранным языкам в школе и в вузе” 

(Бєлгород, 2003), “Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2003, 

2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016), “Функциональное 

описание естественного языка и его единиц” (Ялта, 2004), “Грамматические 

исследования” (Мінськ, 2004), “Языки и транснациональные проблемы” (Москва, 

2004), “Национально-культурный компонент в тексте и языке” (Мінськ, 2005), 

“Проблемы идиоэтнической фразеологии” (Санкт-Петербург, 2005), “Герценовские 

чтения. Иностранные языки” (Санкт-Петербург, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2013), 

“Германистика на рубеже тысячелетий” (Набережні Човни, 2008, 2009), “Southern 

Conference on Slavic Studies. 47
th

 Annual Meeting” (Шарлотсвілль, Вірджинія, 2009), 

“Проблеми зіставної семантики” (Київ, 2009), “Психолингвистика в ХХІ веке: 

результаты, проблемы, перспективы” (Москва, 2009), “Наукові читання “Класичні 

та сучасні мови у вимірах теоретичної та прикладної лінгвістики”, присвячені 80-

річчю доктора філологічних наук, професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни” (Київ, 

2009), “Рецепція наукової спадщини академіка М. Я. Калиновича в сучасній 

філології” (Київ, 2009), “Актуальные проблемы современного языкознания: 

основные тенденции и перспективы развития” (Караганда, 2009, 2010), “Языковые 

категории и единицы” (Володимир, 2009, 2011), “Слово й текст у просторі 

культури” (Київ, 2010), “Язык и общество в современной России и других странах” 

(Москва, 2010), “Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2010), 

“Іноземна філологія” (Запоріжжя 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), “Пріоритети 

германського та романського мовознавства” (Луцьк, 2011), “International Symposium 

on Iconicity in Language and Literature” (Векше, 2011; Токіо, 2013; Тюбінген, 2015), 

“Міжнародна наукова конференція до 80-річчя від дня народження професора 

Станіслава Володимировича Семчинського (1931-1999)” (Київ, 2011), “Нова 

лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти” (Одеса, 2012), “The Fifth 

International Conference on Cognitive science” (Калінінград, 2012), “Англистика ХХІ 

века” (Санкт-Петербург, 2012), “Мови і світ: дослідження та викладання” 
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(Кіровоград, 2011, 2012, 2013, 2014), “Modern Science: Tendencies of Development” 

(Будапешт 2013); “Philology in the III Millennium” (Будапешт 2013), “Научная 

дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” (Москва, 2013), 

“Античний світ і сучасність” (Київ, 2014), “Modern Problems of Education and 

Science” (Будапешт 2014), “Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті” (Київ, 2015), “Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: 

виклики та перспективи” (Чернівці, 2016). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати дослідження 

висвітлено в 83 публікаціях: у монографії “Іконічність у лексиці індоєвропейської 

прамови” (36,71 др. арк.), у 42 статтях (25,7, др. арк.), із яких 29 надруковано у 

фахових виданнях України (18,34 др. арк.), 13 – у зарубіжних періодичних виданнях 

(7,36 др. арк.), у 40 збірниках матеріалів наукових конференцій. Загальний обсяг 

публікацій становить 62,41 др. арк. Монографія та статті, опубліковані у фахових і 

зарубіжних періодичних виданнях, написані автором одноосібно.  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаних 

джерел (942 позиції, з них 512 – іноземними мовами), лексикографічних джерел 

(141 позиція), джерел ілюстративного матеріалу (57 позицій). Робота містить 

24 додатки, у яких подано моделі реалізації іконічних принципів та приклади їх 

вербальної актуалізації; ілюстрації іконічних жестів у мові глухонімих; основні 

моделі фонетичної та морфологічної структури слова в індоєвропейській прамові; 

кількісні співвідношення фонетичних синтагм, які утворюють етимони; дані 

стосовно регулярності актуалізації семантичних законів на глобальному 

(гіпотетичному борейському) та євразійському рівнях мовної єдності, а також у 

межах індоєвропейської сім‟ї й германської групи мов; дані про кількісний і якісний 

склад фонемного інвентарю індоєвропейської прамови; приклади дескриптивних 

(ономатопоетичних) лексем з ініціальними африкатами та спірантами в абхазькій 

мові та клацаючими звуками в мові зулу; моделі та приклади реалізації синкретсемії 

праіндоєвропейських коренів; формально-змістові відповідності, утворені 

звуконаслідуваннями, звукосимволічними властивостями кореневих маргіналей, 

внутрішньокореневими кількісними альтернаціями, метатезою, редуплікацією та 

симетричним й асиметричним аранжуванням фонетичної синтагми навколо 

вокалічного ядра кореня; географічні ареали фонологічного контрасту 

кентум-сатем; репрезентанти концептуального простору, вербалізованого 

ініціальними фонестемами gn-, kn-, hn- у давньоісландській моделі світу; покажчик 

мов, дані яких було використано у дослідженні. Загальний обсяг дисертації 

становить 501 с., із них основний текст – 374 с., бібліографія – 127 с.; додатки – 

248 с. (оформлені окремим томом). Результати дослідження систематизовані й 

унаочнені в 37 таблицях і 37 рисунках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету, 

завдання, об‟єкт і предмет, сформульовано робочу гіпотезу, схарактеризовано 

методи аналізу й фактичний матеріал, розкрито наукову новизну, теоретичне й 

практичне значення одержаних результатів, викладено положення, винесені на 

захист, наведено дані про апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі “Філософсько-семіотичний та лінгвістичний аспекти 

іконічності” теорію іконічності розглянуто як в аспекті її формування в історії 

філософії мови, так і в контексті сучасної лінгвістики. 

У пошуках встановлення мотивованого зв‟язку подібності позначувального й 

позначуваного східна та греко-латинська антична традиції виходили здебільшого з 

єдності багатоманіття світу та симптоматичного погляду на номінативний акт 

(річ / ціле > ім‟я / частина цілого). Середньовічна doctrina signorum рухається в 

інтерпретації знака від онтологічного до гносеологічного ракурсу й наголошує на 

його пізнавальній ролі: знак – це одночасно “ens reale” та “ens rationis” 

(Дж. Поінсот). Таке розуміння знака стало підґрунтям для різних концепцій Нового 

часу, які солідаризуються в тому, що цінність знака полягає в осягненні суті речей. 

Філософія мови Нового часу спирається на принцип антропоцентризму, єдність 

світу, людини й мови, враховує обґрунтованість мовної форми та змісту 

(В. фон Гумбольдт, О. Потебня). На відміну від середньовічних теорій, сучасні 

концепції вбачають у мові не сукупність знаків для позначення готових думок, а 

систему знаків, здатну до такого невизначеного, безмежного розширення 

(У. Матурана, Ф. Варела, О. Потебня), за якого всі об‟єкти, що сприймаються 

перцептивно, осягаються в павутині семіотичних зв‟язків (“web of relations” за 

Дж. Ділі, “semiotic web” за Т. Ікскюлем, Я. Ікскюлем, Т. Себеоком). У мові 

“емпірично існуюче не стільки віддзеркалюється, скільки породжується за певним 

принципом” (Е. Кассірер), тому мова не просто система знаків, а “домівка буття” 

(М. Гайдеггер) для “Homo semioticus” (Т. Дікон).  

Отже, розвиток семіотичної теорії мови, як і будь-якого іншого аспекту 

культури, доводить, що на конкретних етапах історії пріоритетним виявляється 

конкретний спосіб світовідчуття та сприйняття, обробки й передачі соціально цінної 

інформації, тобто домінує відповідний “когнітивний тип мислення” (І. Меркулов), 

який залежить від типу взаємодії людини зі світом та усвідомлення людиною свого 

місця в ньому. Орієнтація на синтезуючий (холістичний, просторово-образний) чи 

аналітичний (дискретний, логіко-вербальний) спосіб когнітивної діяльності визначає 

пріоритетність типу знаковості, форми та ступеня достовірності репрезентації 

соціально важливої інформації.  

Комунікативна доцільність іконічного знака полягає в тому, що він полегшує 

когнітивну діяльність, спрямовану на співвіднесення мовної форми та змісту 
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шляхом зниження умовності їхнього зв‟язку й зменшення розриву між матеріальним 

та ідеальним аспектами коду, яким користуються мовці, на прозорість між кодом та 

тим, що він кодує. У співвідношенні мовної та когнітивної структур іконічний знак 

реалізується на основі різних принципів – послідовності, когнітивної дистанції, 

квантитативності, а також принципу інверсивності, обґрунтованому в цій праці. Ці 

принципи мають різні актуалізації в мові, відтворюючи певні моделі засобами, 

відповідними для типологічних особливостей мовної системи: 

Іконічний принцип когнітивної дистанції, який визначає відстань між 

складниками вербальної структури залежно від встановленої мовцями 

концептуальної дистанції, реалізується за допомогою нульової, проксимальної й 

дистантної моделей: іє. * e   o  “олень”, де морфема  -*  -  „ім., чол. р.‟ характеризує 

лексичне значення кореня *ker- „ріг, голова‟ й наближена до нього, а морфема  -*s 

„номінатив, одн.‟, яка модифікує значення цілісної форми з посесивним маркером 

( *o- „посесив., прикм.‟), дистанційована від кореня.  

Принцип порядку зумовлює послідовність вербалізацій, узгоджену з обраною 

об‟єктивною чи суб‟єктивною моделлю подання хронології подій, розташування 

реалій, градуальності ознак, причинно-наслідкових зв‟язків або важливості й 

новизни інформації: лат. divide et impera “розділяй і владарюй”, де послідовність 

форм відповідає хронології дій; в індоєвропейській прамові відсутність префіксації 

та жорсткіша регламентація фонетичної синтагматики кореня порівняно з 

фонетичною будовою афіксальних морфем зумовлені тим, що інформаційний 

максимум припадає саме на початок слова.  

Принцип кількості вимагає більшої форми для кодування деталізації та 

ускладнення змісту: повтор для вербальної фіксації сумісності реалій (іє.*dhē-dh(ē)- 

“дід і баба”) чи етапів в якійсь діяльності (гот. uz-anan “видихати”) тощо, які 

усвідомлюються як „неподільна єдність‟; редуплікація для вираження ознаки 

„інтенсивність‟ (презента та інтенсива у вед. санскр. nonāva “реве, ричить часто, 

неодноразово” < nu “ревти, ричати” чи дезиратива у санскр. dídā ati “(він/вона) 

бажає дати” < санскр. dā “давати” < іє. *dō- “давати”).  

Принцип інверсивності стимулює взаємні перестановки складників структури 

для втілення концептуальної переорієнтації. Кількісна та якісна метатези можуть 

бути пояснені, а зв‟язок між signans та signatum – обґрунтованим, невипадковим у 

протиставленнях за такими ознаками: родова – мова ренділле ínam “хлопець” vs 

inám “дівчина”, аспектуальна („+/- реаліс‟) – мова алсі /cpyút-х / „плавати (зараз)‟ 

(реаліс, комплетив) vs /cpúyt-х / „Пливи!‟ (імператив неперех. дієслова, „очікувана, 

але нереальна дія‟), особова „я vs не–я‟ – мова ілокано -ak (1ос., одн.) vs -kami (1ос., 

мн.), -ka (2 ос., одн.), -kayo (2 ос., мн.), прагматична („-/+ маркований‟) – дгр. νεόσ vs 

νηόρ (епічне) “корабель”, бібл. іврит ֶבׂש ֶׂשב kebes/ vs/ ֶכֶּ֫  ”keseb/ “баранчик/ ֶכֶּ֫

(„жертовна vs світська тварина‟) тощо. 



13 

Актуалізація іконічних знаків на різних рівнях мови, їх релевантність для форм 

ранньої комунікації (жестових мов, дитячого мовлення й контактних мов), 

переконують в універсальності принципу іконічності, його актуальності в 

різноструктурних мовах незалежно від їх генетичних зв‟язків, часу чи ареалу 

функціонування. І хоча структура природних мов значною мірою довільна, 

іконічність відіграє істотну роль у процесах комунікації, породження та сприйняття 

мовлення. 

Важлива роль іконічності для еволюції мови й пізнання виявляється в тому, що 

через повтор та імітацію здобувалися нові знання з опертям на попередній досвід. 

Відчуття людиною подібності й водночас відмінності імітацій від зразків об‟єктів, 

дій, явищ стимулює повторюване застосування вже існуючих схем і моделей, 

прискорює розвиток креативного мислення, творчої діяльності, посилює адаптивні 

здатності людини. Зазначене дозволяє припустити особливе значення мімезису на 

стадії синтезуючого мислення й протомови.  

У другому розділі “Теоретико-методологічні засади дослідження 

іконічності в лексиці індоєвропейської прамови” викладено концепцію 

формально-змістової мотивованості праіндоєвропейських коренів, розроблено 

методику дослідження іконічних зв‟язків у праіндоєвропейській лексиці. 

Історичний розвиток коренів демонструє поступовий перехід від дифузного, 

синкретичного значення праіндоєвропейських етимонів до більш диференційованих 

значень продовжень. Первинна імітативна функція етимонів домінує на ранніх 

етапах формування одиниць і не зникає зовсім упродовж історичного розвитку 

рефлексів, безперервного процесу творчого карбування зовнішньої структури 

мовного знака з метою встановлення її відповідності плану змісту, належного 

кодування інформації, яка вилучається з усвідомлення природних зв‟язків між 

об‟єктами і явищами дійсності, або з кодифікації думки про такі зв‟язки. Отже, роль 

мови у встановленні спільних орієнтирів у ситуації взаємодії мовців із середовищем 

та один з одним, а також масштаб використання знаків були неоднаковими на різних 

етапах еволюції культури. 

Припускаємо, що для праіндоєвропейської лінгвокультури наявність зв‟язку 

між знаком і референтом була значно відчутнішою, ніж для носіїв сучасних 

індоєвропейських мов. Це вимагало точнішої дескрипції реалій, прозорості 

формально-змістових зв‟язків позначень. Через те, що “натуралістична” концепція 

була дієвою, навмисно встановлювалися кореляції між формами й значеннями 

мовних виразів, а форма мовних одиниць, їх якісний склад пов‟язувалися з певними 

значеннями. 

Вивчення структури слова в індоєвропейській прамові, особливостей її 

базисних компонентів – етимонів, тобто “структурно оформлених на відповідному 

етимологічному рівні фономорфологічних та семантичних комплексів, що були 

вихідними для певної лексеми або групи похідних утворень у різних 
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індоєвропейських мовах” (Е. Макаєв), дозволяє встановити закономірності зв‟язку 

звукової організації коренів з їхніми значеннями, довести дієвість принципу 

вибірковості у фонологічній організації кореневої морфеми.  

Методика дослідження іконічних зв‟язків у лексиці індоєвропейської прамови, 

а також верифікація їх актуальності для інших архаїчних мов передбачає 

послідовність таких етапів: вивчення особливостей структури слова та структурної 

організації лексики індоєвропейської прамови, аналіз формально-змістових 

імплікацій у коренях індоєвропейської прамови й інтерпретацію фонологічно-

змістових контрастів в аспекті мовних змін. 

Третій розділ “Базисні компоненти плану вираження й плану змісту в 

лексиці індоєвропейської прамови” присвячено аналізу формальної та змістової 

структури праіндоєвропейського слова, спрямованому на встановлення 

зумовленості структурних особливостей етимонів семантичними чинниками.  

Структура праіндоєвропейського слова вибудовується за принципом 

“квантового розподілення інформації” (Р. Піотровський) у мовних знаках. 

Інформаційний максимум припадає на початок кореня (Б. Серебренніков, 

А. Міхальов): регламентація фонетичної структури слабшає від ініціалі до терміналі 

слова, структура кореневої морфеми повнозначних основ корелює з 

інформаційними характеристиками слова, звукозображальність початкових 

приголосних впливає на генетичну спадковість словесної семантики.  

Найбільші обмеження на сполучуваність початкових і кінцевих приголосних 

спостерігаються в кореневих морфемах. В ініціалі кореня найбільш частотними є 

приголосні: /s > k > bh > u /. Вони характеризуються широтою семантичного 

потенціалу (за даними В. Левицького, мають зв‟язки з 22 із 23 основних 

семантичних класів та з 9 із 16 додаткових семантичних класів), універсальністю 

(трапляються в більшості мов світу), простотою вимови й доступністю для імітації, а 

також резистентністю до перекручень та неточного відтворення, оскільки їх вимова 

ґрунтується на простій моторній координації. Прості в артикуляторному відношенні 

й частотні в інформативно найважливішій (початковій) позиції звуки виявляються 

дуже ефективними у вербалізації незначної кількості простих концептів. Виходячи з 

принципу ізоморфізму між мовною та когнітивною складністю (Т. Гівон) та 

екстраполюючи його на фонетичний рівень, можемо частково пояснити широту 

семантичного потенціалу найчастотніших фонем відповідністю (а тому й 

іконічністю) вербалізації простих концептів простими артикуляціями. 

Найбільш продуктивна коренева модель (CVC) тяжіє до оптимальних 

контрастів між маргінальними зімкненими: дистантні синтагми, утворені 

неаспірованими зімкненими (* ā /k- “сміятися; хрипіти”), кількісно переважають 

(62,6%) над синтагмами з аспірованими зімкненими (37,4% – *dhegʷh- “горіти; 

день”); гомогенні синтагми продуктивніші (38,6%), ніж негомогенні структури; 

синтагми з оптимальними зімкненими частотніші (58%) від синтагм, утворених 
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комбінацією оптимальних та неоптимальних неаспірованих дзвінких (*gʷā dh- 

“занурювати у воду”) зімкнених (42%); кількість синтагм із екстравертним (*tap- 

“занурювати; вмочати”) та інтровертним (*pet-
 
“розводити руками, розкривати 

обійми”) напрямками аранжування маргіналей відносно збалансована при незначній 

перевазі інтровертних синтагм (38,6% та 43,2% відповідно); кількість фонетичних 

синтагм із нульовою артикуляторною дистанцією між маргінальними приголосними 

(18,2% -* ā /k-) поступається кореням із максимальною (29,5% - *kap- “раптово 

хапати”) та немаксимальною (52,3% – *  ad- “падати”) артикуляторними 

дистанціями.  

Такі комбінації фонем забезпечують максимум розрізнення при мінімально 

допустимій дистанції між початковою та прикінцевою ланками структури, що 

узгоджується з особливостями фонологічної типології індоєвропейської прамови – 

спрямованості як до синкретизму й уникнення різких контрастів, так і до 

протилежностей, протиставлень.  

Прості (одно- та двоелементні) фонетичні структури нечисленні, мають 

звукозображальне походження (*u- “крик сови, чайки”, * hē- “позіхати, зяяти”, phu- 

“дмухати”, * ē- “кричати”), є позначеннями наших відчуттів (вигуки), а також 

виражають реляційні значення, відношення між самостійними словами (частки), 

вказують на особу, спрямованість дії тощо (займенники). При цьому для вигуків 

типові вокалічні структури V , V1V2 – *ā, *ai “вигук (подив, біль)”. Структура CV 

більше властива етимонам із реляційним значенням (*ne, nē “енклт.”, *me- 

“непр. відм. я”).  

Статистичні підрахунки В. Левицького дозволяють нам встановити той факт, 

що у п‟яти домінантних семантичних класах повнозначних основ частотність 

моделей зменшується у випадку збільшення складності їх структури: CVC (38% – 

*bher- “терпіти”) → CCVCC (7% – *sresk- “мрячити”) та порушення консонантної 

симетрії навколо вокалічного ядра – CVC → CCVC (18% – *krek- “крик птаха”), 

CVCC (17% – *dhelbh- “копати яму”) → VC (7% – *em- “брати”), CV (3% – *bhā- 

“говорити”) → CCV (2% – *klā- “складати до купи”). 

Семантичний чинник впливає на межі не тільки кількісного, а й якісного 

варіювання етимонів: домінує правобічне розгортання вихідної форми; поширений 

синкретизм формо- і словотворення та вживання однакових модифікацій, незалежно 

від вихідної структури й семантики етимонів; повнозначним етимонам, зокрема 

кореням з акціональним значенням, властивий високий ступінь структурної 

варіативності та продуктивності. 

У модифікації форми етимонів реалізується принцип мовної економії, 

адекватне розпізнавання й диференціація виражених цими формами значень. 

Синкретизм слово- та формотворення забезпечує змістову інтеграцію одиниць і 

стійкість формально-змістових кореляцій.  
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Отже, структурна організація етимонів тісно пов‟язана з лексичними 

характеристиками прамови. 

Особливість лексики індоєвропейської прамови полягає в її компактності 

(обмеженості інвентарю, семантичній конкретності та лексемній тотожності 

вербалізацій). 

Значення коренів віддзеркалюють “природну”, віталістичну спрямованість 

мовної картини світу праіндоєвропейців. Максимальне наповнення (73,6% ЛСВ) 

спостерігається у сферах “Фізичні дії та матеріали” (*  e  - “робити, діяти, 

працювати”), “Сприйняття” (*tag- “торкатися”, *g e - “м‟який”), “Рух, пересування” 

(*gh ē -
1
 “падати”, *(s)   t- “трясти(ся)”), “Природа” (*reus- “в‟яз”, *r   k  Þo-s- 

“ведмідь”), “Простір” (*  d- “догори”, *upo- “під”), “Частини тіла, їх функції” (*mǝ-r 

“рука”, *menth-
 
“жувати, рот”, * em h- “кусати; зуб”), “Емоції” (*agh- “боятися”, 

*ghleu- “бути радісним, веселим; жартувати”, *seug- “сумний, болісний, хворий”). 

Найменування соціальних реалій, а також абстрактні сфери – нечисленні. 

Багатоаспектну взаємодію людини з довкіллям реалізовано в пріоритетності 

конкретних позначень, номінативній щільності окремих сфер та формальній 

недиференційованості понять.  

Для більшості коренів реконструйовані конкретні значення, а назви загальних 

понять, об‟єктів, недоступних для безпосереднього спостереження, – непродуктивні 

(пор. *a h- “орна тварина”, *  sē -ro- “сухий, ясний (про погоду)”, *  e ed-/*  e d- 

“серце” vs відсутність позначень „тварина‟, „погода‟, „внутрішні органи‟).  

Кількісно репрезентативними є позначення дій і реалій, які сприймаються 

органами чуття; зовнішніх органів; ненормативних, неприємних („твердий, 

грубий‟ – *kal- “твердий, грубий”, „вологий‟ – *mad- “вологий, мокрий; жирний; 

блискучий”; кінцівки – *gʷi -ti-s “палець”, * hāgh -s “лікоть, рука”; „неприємний 

запах‟ – *p  - “смердіти”; „викривлення, непрямий рух‟ – *kert- “повертати(ся), 

котити(ся), витися”, *( )   t- “трясти(ся)”, *pando-s “кривий, зігнутий”; „гучне 

звучання‟ – *  ā g-
 
“видавати високий звук; голосити, кричати”) або важливих для 

життєдіяльності людини явищ („вода‟ – *akʷā- “вода, річка”; „дерево‟ – *ā e - 

“яблуня; яблуко”; „мовлення‟ – *to  ʷ- “говорити, розмовляти”; „кровна 

спорідненість‟ – *ā to  “батько, мати”).  

Деталізація актуальних сфер досягається номінативною щільністю та 

кількісною збалансованістю позначень акціональних, просторових, естимаційних 

антиномій („згинати‟, „зв‟язувати‟, „стискати‟ – „розривати‟, „розтягувати, тягти‟, 

„розщеплювати‟; „верх – низ‟, „лівий – правий‟, „високий – низький‟ тощо), 

наприклад, „згинати‟ (52 корені – *bhedh-), „зв‟язувати‟ (18 коренів –  *i e -), 

„плести‟ (15 коренів – * tek-), „бити‟, „ударяти‟, „стискати‟, „розтягувати‟, „тягти‟ (по 

39 коренів – *dhā  h-, *dhengh-, *sp(h)ei-), „різати‟ (41 корінь – *bel-), „терти‟ 

(32 корені – *gher-), „розривати‟, „розщеплювати‟ (27 коренів – *(s)p(h)elg-) тощо. 
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Формальна недиференційованість властива вербалізаціям дій (*sker- “згинати; 

різати”, *ghabh- “давати; отримувати”), перцептивної та раціональної діяльності 

(*tong-
 
“думати; відчувати, сприймати”), руху повітря й води (*bhleu- “дмухати; 

текти”), топологічних / статичних і параметричних / динамічних ознак („низ + 

глибина‟ –*dheu-b-/p- “дно; глибокий”), реалій та їх функцій чи ознак (*ed- “їсти; 

зуб”, * he e h- “високий; гора; гострий”), схожих за формою чи розташуванням 

об‟єктів (* /teigʷ- “плече; рука; стегно”), стимулу та ієрархічно організованих 

емоційних реакцій (od- “мати неприємний запах; огида; ненависть”). Лексемна 

тотожність етимонів зумовлена також важливістю міжмодальних чи субмодальних 

синестетичних й естимаційних проекцій: „рух + звучання‟ – *bhreus- “кипіти; 

видавати звук”; „зорове відчуття кольору й відстані‟ - *dheu-b- “глибокий; темний; 

дно”; „простір + час‟, де оцінюється дистанція (* ʷe - “віддалений у просторі та 

часі” > дгр. τῆλε “далеко”, πάλαι “давно, колись”) та сукцесія (*agro- “вершина; 

початок” > ав. aɣra- “розташований на вершині”, санскр. ag im - “той, що 

знаходиться спереду; найстарший; головний”), „зовнішній/чуттєвий світ – 

внутрішній / емоційний світ‟ (*mel- “великий за розміром; сильний (фізичний та 

емоційний стан)”. 

Синкретсемія коренів реалізує взаємодоповнюваність значень, а не їх 

дериваційність. У логіко-категоріальному аспекті синкретизм актуалізується на 

основі класифікаційних (симілятивність, аналогія, гіперо-гіпонімічна інклюзивність) 

та імплікаційних (метонімія, конверсивність) зв‟язків.  

Лексико-семантична інформація, що міститься в синкретемах, визначає їх 

когнітивну або прагматичну спрямованість (*me (h)- “великий; важливий” як 

„хороша і/або погана якість‟ > гот.  *mikilei “велич, сила, шляхетність”, *mi i  þht  

“зарозумілий, пихатий”).  

Просторово-темпоральна континуальність синкретсемії етимонів розгортається 

голографічною репрезентацією позначуваних явищ такими інноваціями у дочірніх 

мовах: етимологічні фігури (*kan- “співати; звук” > лат. carmina canere “читати, 

декламувати вірші”), копулятивні звороти (*ā to /atta “батько, мати” і санскр. mātā-

pitar “мати й батько”), стійкі порівняння (*dhe  e - “розсіюватися, зникати; пил” – 

рос. рассеиваться как пыль), постійні епітети (*el- “червоний, коричневий (у назвах 

дерев і тварин)” та рос. бурый медведь).  

Конкретність семантики етимонів та існування табуїстичних замін, які 

відзначалися варіюванням форми (найменування реалій, що застосовувалися в 

ритуалах офіри – *dā-/*dāi-/*d  - “ділити(ся), розділяти” > *dǝp-no-/-ni- “тварина; 

їжа”, *(d)e(m)pen > *en(o)mn -/ *(o)nomn /*nōmn  “і‟мя”), свідчать про обмеженість 

дозволу на залучення певних понять до вербальної сфери, синкретизм та лексемну 

тотожність вербалізованих концептів, а також тенденцію до маніпуляції структурою 

позначень із метою “натуралістичної” репрезентації світу. 
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Обмеженість лексичного складу в індоєвропейській прамові, яка доповнюється 

синкретсемією етимонів, означає, що вираження цілісного змісту вимагає особливих 

форм.  

У четвертому розділі “Роль іконічності у формуванні праіндоєвропейських 

етимонів та їх рефлексації” виявлено еволюційно-спрямувальну та 

смислоорганізуючу ролі іконічних етимонів у процесах формування 

індоєвропейської лінгвокультури.  

Важлива роль іконічності актуалізувалася в маніпулюванні структурою коренів 

індоєвропейської прамови з метою імплікації певного змісту. Це виявляється в 

продуктивності звукозображання та інших, менш прозорих імітацій.  

Структурна стабільність початку праіндоєвропейського слова забезпечувала 

стійкість та інтеграційність змісту, вираженого консонантною ініціаллю, і визначала 

історичну й географічну трансмісію первинного синкретичного значення етимона. 

Співіснування варіантних форм за додатковою артикуляційною чи акустичною 

ознакою було початком формально-семантичної диверсифікації етимона. 

Продовження в дочірніх системах утворювалися від обох альтернантів: 

 „±аспірація‟ : „±інтенсивність, напруження‟ (*p(h)  - – *p  - „надуватися, 

набрякати‟ > санскр. p pp  a “набряк ясен”, лит. p  ti “надувати повітря (у щось)”, 

*phu-s- „розриватися з силою‟ > санскр. poṣayiṣṇu (кауз.) “змушувати розриватися, 

цвісти”, puṣ a   “численний; заможний; повний”, лит. p    t “бульк! бух!”); 

 „±лабіалізація‟ : „±уривчастість, інтенсивність‟ (*g/*gʷel- “поглинати; 

руйнувати” – *gel- „поглинання‟ > дірл. gelid “(він) пасеться; живитьcя травою”, 

слц. glg “ковтати; тягти”, *gʷel- > „інтенсивне споживання‟ > лат. gula “горло; 

обжерливість; ненажера”); 

  „±палаталізація‟ : „± пом‟якшення, уповільнення‟ (*g/ (i )e - “жувати” – 

*g(i )e -„жувати; стискати багато раз‟ > дангл. cēowan “їсти; жувати жуйку”, 

шв. tugga “т.с.; довго, з усіх боків обмірковувати”, * (i )e - „жувати, розминати‟> 

балтосл. * i a i ō “жувати”; лтс.  a nat “потроху їсти”). 

Антиномічність значень кодується контрастом кореневої ініціалі не тільки у 

варіантах одного кореня, а й у різних коренях, форма і зміст яких виявляються 

співвідносними:  

  „±sСЗІМКН. : „±шум; зупинка‟ (*treig- “звучати” > тох.A trisk- “звучати, 

лунати”, *(s)treig- “шипіти” > дгр. τπίζω “скрекотати”, *streig- 

“зупинятися” > лат.  t igō “зупинятися під час оранки; відпочивати”); 

 „±sCЗІМКН. : з‟єднання, скупчення‟ vs „±sССОНОРН. : роз‟єднання, розсіювання‟ 

(*(s)keup- “скупчення” > дісл. skauf “сніп” vs *(s)leup “такий, що вільно висить, 

слабкий” > дісл.   fa “довге кошлате волосся” („те, що розповзається клаптями‟); 

 „ССОНОРН.1 : вібрація; обертання; переривчастість‟ (*rē- “кричати, шуміти”, 

*rei-/y- “дрижати; швидко текти, котитися”) vs „ССОНОРН.2. : плавність; тривалість‟ 

(*lā- “вити”,*leuk- “яскравий; випромінювати”). 
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Отже, співвіднесеність різних за формою та семантикою одиниць визначалася 

абсолютним / відносним типом мотивації, зв‟язком між фонетичним та 

функціональним значеннями експонентa змісту на початку кореневої структури. 

Аналіз формально-змістових кореляцій у коренях, які варіюються за рахунок 

ініціальних складників, засвідчив інтегруючу роль початкових складників у 

структурі архетипів та актуальність іконічного принципу „спільна форма : спільний 

зміст‟. Можемо стверджувати, що коренева ініціаль в індоєвропейській прамові 

відігравала важливу роль у спрямуванні цілісної знакової репрезентації реалій світу.  

Якщо ініціальні приголосні забезпечували експлікацію інтегральної семи в 

значеннях етимонів, то кінцеві приголосні у фонетичній структурі коренів кодували 

диференційні семи. Варіюванням кінцевої частини основи за допомогою 

поширювачів досягалася реалізація іконічного принципу „варіативність 

форми : варіативність змісту‟: 

- „±придиховий : ±посилений ступінь вияву ознаки‟ („звучання‟ – *  ā g-
 

“голосити, кричати” > лат.  vāgo  “писк, крик” vs *( )  ā gh- “пронизливо кричати; 

свистіти” > дгр. ἠσή,   σά “як гуркочуть морські вали, дзвенить у вухах)”; 

„зігнутість‟ - *bheug- “згинати” > дірл. bocach “грузьке, болотисте місце” vs 

*bheugh- > дангл.  eāg “кільце”, boga “лук; райдуга”); 

-  „±дзвінкий : „±повторюваність, відокремлення‟ (*rei- “рвати, різати” >  

*reip-> дангл rift “вуаль, покривало, завіса” vs *reib- > дангл.   pan “косити; 

зв‟язувати (снопи)”. 

- „зімкнений vs щілинний : ±перервність‟ (пор. (*rei- “рвати, різати” > *reip-і 

*reib- „різким рухом розділяти‟ vs reis- „видовжена, обмежена частина якоїсь 

поверхні‟ > дісл.  í ta “різати скибами”. 

Кількісний аблаут реалізує образну й діаграматичну іконічність, яка спирається 

на синестетичні відповідності між тривалістю звуків (артикуляторних рухів) та 

сприйняттям позначуваних реалій. Відповідність формальної та змістової ознак 

„V /V  : ±протяжність‟ проектується на різні сфери: часову – *bheu- > * h(e)  ī- > 

санскр. bhavitṛ “такий, що настане, майбутній”; просторову –*deu- “просуватися” > 

*d    -lo > хет. d wān … d wān “на відстані, далеко”; дименсіональну – *nas-“ніс, 

отвіp” > *n s > санскр. nā ā “ніс; хобот”, * i  - “шити, зв‟язувати” > *si u- > „дуже 

тонкий‟ > дгр. ύμήν “плівка”; естимаційну – * ʷe - “далекий” > * ʷēl-> дгр. τελεîoρ 

“бездоганний; всемогутній”.  

Корені з іконічними метатезами є позначеннями інверсійних та звивистих рухів 

(*terə-/*terp-/*trē-/*trep- “терти; повертати, перекручувати”, *mor    -/ *  ormo- 

“мураха”), перетворення чи різновидів („твердий > гнучкий‟ - *(s)ter- “нерухомий, 

твердий” vs *stre- > дгр. στπεβλόρ “кривий; зігнутий”, *    p-, lup- “різновид хижака”> 

лат. v  pē  “лисиця”, lupus “вовк”). Окремі перестановки мотивовані раціональним, 

емоційним осягненням реалій під впливом релігійних, культурних настанов (*     ʷ-

os “вовк” vs табуйована форма *luk
w
o-/ *lupo-). 
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Редупліковані корені позначають звучання (*tet(e)r- “крякати”), коливання, 

згинання (*rei- (ēi)- “дрижати”), інтенсивність вияву ознаки (*karkar- “твердий”). 

Варіативність моделей відтворює зв‟язок між позначуваним і позначувальним: 

повний повтор основи вказує на „ритмічність, повторюваність, тривалість‟, а 

частковий – на „перервність‟ (*balbal- “хитатися”, *  ai-  e - “білка”). Назви на 

позначення батьківства (*tāta “тато”, *dhē-dh(ē)- “дід і баба”) імітують повтори в 

дитячому мовленні та кодують ознаки „продовження, спорідненість‟. Аналіз 

рефлексів праіндоєвропейських редуплікованих перфектів у готській мові 

підтвердив актуальність ознак „інтенсивність, тривалість дії‟. Отже, редуплікація є 

іконічною актуалізацією квантитативного принципу „більше форми – більше 

значення‟ й мотивована семантичною ознакою „примноження одного й того ж 

явища‟. 

Семантичний чинник вплинув на аранжування складників коренів. Типова 

структура (CVC) домінує в коренях, які співвідносяться із синкретичним значенням 

„з‟єднання-роз‟єднання‟ – *bher-
2 
“кипіти; набрякати; здійматися”, bher-

7
 “ткати, 

плести”; більші структури (CCVCC) імплікують семантичну ознаку „поширення‟ – 

*ghrendh- “брус, балка”, *srenk- “хропіти”. Асиметричні моделі частотні в лексиці зі 

значеннями „руйнувати, роз‟єднувати‟ та „рух‟: лівобічне розширення 

коренів (CCVC) втілює „зовнішню орієнтацію; відцентрове спрямування‟, а 

правобічне (СVCC) – „внутрішню орієнтацію, доцентрове спрямування‟ (*bhr g- 

“фрукт”, яке, ймовірно, утворилося від „знімати верх, шкіру‟ vs *ghend- “хапати”). 

Значення коренів відповідають сприйняттю артикуляторних жестів, екстравертної 

або інтровертної орієнтації рухів органів мовлення, а також контрасту між місцем 

артикуляції початкової та кінцевої зімкнених коренів: *ga/ōg- “щось кругле”, 

*ghegh- “гнути, згинати” vs *bhr g- “фрукт”(< „знімати верх, шкіру‟) vs *ghend- 

“хапати”. 

Актуальність мотивованої формально-змістової відповідності для ранніх етапів 

еволюції індоєвропейських мов підтвердив аналіз історичних змін, які охоплюють 

значні мовні ареали й пов‟язані з утворенням фонетичних ізоглос. Доведено 

зумовленість розподілу індоєвропейських мов на групи кентум і сатем семантичним 

контрастом внаслідок когнітивної зміни перспективи у виборі салієнтних ознак 

позначуваних реалій чи явищ (*    e - “видихати” > КЕНТУМ – дангл. hwō an 

“кахикати”, дісл. hv  a, “шипіти”, САТЕМ – санскр. çvas “дихати; свистіти”, 

ПЕРЕХІДНА ЗОНА – лит. švi  p/ti “свистіти; шипіти”; *  er(s)-
 
“щетина, жорстке 

волосся” > КЕНТУМ („щільний‟) – лат. cae a iē  “пишні кучері; густа борода”, 

САТЕМ („довгий‟) – санскр. kaputsala “чуб, що звисає, як хвіст; передня частина 

черпака”, ПЕРЕХІДНА ЗОНА – лит. še    “коротке цупке волося”, še i    tat ti 

“щетинитися (настовбурчуватися”). Отже, розподібнення первісного синкрету й 

спеціалізація смислів спричинили утворення концептуальних перемінних, які, 

залежно від концентрації уваги мовців, є фоновими або центральними. Салієнтні 



21 

ознаки не збігалися у свідомості носіїв мов кентум і сатем, а тому отримали 

відповідне маркування в мові: 

„темний, слабкий, неяскравий‟ vs „світлий, яскравий‟ (*  as- “сірий” > КЕНТУМ – 

лат. cān   “сірий, попелястий; сивий; білий від піни”, САТЕМ – санскр. śaśāṅ a hā  

“яскравий, як місяць”, ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна й семантична ознаки – кентум + 

сатем: дгр. ξ /ks/ – африката /задньоязиковий зімкнений + передньоязиковий 

щілинний/ – дгр. ξανθόρ “золотисто-жовтий, вогняного кольору; світловолосий; 

рудий; світло-русий, білявий, рудуватий; гнідий, буланий”, ξοςθόρ “темно-жовтий, 

темно-коричневий, золотисто-бурий; дзвінкий, пронизливий”);  

„твердий, цупкий, щільний‟ vs „такий, що звисає‟ (*  er(s)-
 
“щетина, жорстке 

волосся” > КЕНТУМ – дірл. carrach “струп, парші, короста (цупка шкірка, яка 

вкриває поверхню)”, carrach “цупкий”, САТЕМ – санскр. kapucchala, kaputsala 

“пучок (пір‟я); чуб, що звисає як хвіст”, ПЕРЕХІДНА ЗОНА (формальна ознака – 

сатем, семантична ознака – кентум + сатем) – лит. še    “щетинка (коротке цупке 

волося)”,    ti  “линяти (про тварин, птахів); облазити, облізти (позбуватися, 

скидати, оновлювати волосся, шерсть, пір‟я)”);  

„розгалуження, щось зв‟язане з одного кінця докупи‟ vs „загострена або щільно 

складена кінцева частина відгалуження‟ (*    endh-ro- “різновид рослини” > 

КЕНТУМ (позначення зонтичних рослин, у яких суцвіття мають вигляд китиці, 

зонтика тощо, тобто зв‟язані з одного кінця докупи) – ірл. cuinneog “Angelica 

silvestris: дягель, або дудник, або анґеліка”, дісл. h  nn “т.с.”; лат. com  ēt m “Juncus 

maximus: водяний очерет, або ситник”, САТЕМ – рефлексів не виявлено, ПЕРЕХІДНА 

ЗОНА (формальна й семантична ознаки – сатем) – лит. šve d ai “Typha latifolia: рогіз 

широколистий (має щільно складене циліндричне суцвіття)”. 

Маркери контрасту кентум – сатем мотивовані усвідомленням мовцями 

необхідності виділення смислових перемінних „з‟єднання‟ / роз‟єднання‟, 

„перервність / тривалість‟, „початок / кінець‟ тощо. Це дозволяє вважати ці маркери 

складовими природного коду і довести важливість іконічності в процесах мовної 

еволюції. 

Роль іконічності в організації вербальної картини світу продемонстровано на 

прикладі лексики давньоісландської мови, зокрема одиниць, у структурі яких є 

ініціальні консонантні кластери gn-, kn-, hn-. Ці одиниці було вибрано на основі 

таких ознак: максимальна інформативна навантаженість ініціалі; архаїчність 

одиниць, які продовжують праіндоєвропейську систему (*gh- > g(n)-, *ghen- “давати 

тріщину” > gn t a “стукати”; *g- > k(n)-, *gen- “стискати” >  noða “замішувати”; *k-

 > h(n)-, *ken- “шкребти” > hneppa “урізати”); корелятивні зв‟язки початкового іє. *k 

з більшістю основних і додаткових СК, а також артикуляційний та акустичний 

контрасти з ініціалями *gh- (±придиховий) та *g- (±дзвінкий).   

Встановлено, що в індоєвропейській прамові формальна опозиція глухий k- vs 

дзвінкi g-, gh- відповідає семантичній опозиції „з‟єднання, низ, темний‟ vs 



22 

„роз‟єднання, сила, верх, випромінювання‟. Ці формальні й змістові зв‟язки – 

невипадкові, що відображено в давньоісландській системі. На основі 

протиставлення та співвіднесення формальних та семантичних ознак рефлекси 

праіндоєвропейських приголосних розгортають архаїчний мотив „з‟єднання – 

роз‟єднання‟ у тричленну опозицію і віддзеркалюють горизонтальний та 

вертикальний плани моделі світу, у якій людська (світська) сфера є проміжною 

ланкою між верхнім і нижнім сакральними світами: лексеми з gn- відтворюють 

акустично-візуальний образ „вітру, вдиху (шумить, швидко рухається, здіймається)‟ 

- gnadda “рокотати”, gnolla “дрижати”, gn a, “терти”, gnap “море, що здіймається”, 

Gn  “Ґна (та, що літає),”, gn -fari “вітер”, ініціаль hn- стимулює візуально-

акустичний образ „видиху (опускається, стискає, приглушує звук)‟ – hneigja 

“нахиляти”, hnekki-stikill “глухий удар”, hnita “стискати”, Hniflungar “Ніфлунги” 

(„демони підземного царства‟), а кластер kn- спричиняє асоціації з „амбівалентністю‟ 

й результує в образ „дихання (підняття й опускання)‟ – knappr “убогий, 

недостатній”,  n   “сильний, бадьорий”, knauss “невелике підвищення”,  n -sig 

“падіння на коліна”, knytj “сплітати; зв‟язувати”, Kn t inga  aga “Сага про 

нащадків Кнута”. Отже, образ Всесвіту як цілісності вибудовується за аналогією до 

образу дихаючої людини й отримує належне іконічне кодування вербальними 

засобами. Проведений аналіз дозволяє визнати важливу роль іконічності в процесах 

еволюції мови та формування картини світу індоєвропейців. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації іконічність представлена широко: як важливий когнітивний 

принцип симілятивності, на якому ґрунтуються процеси категоризації, вираження, 

збереження й передачі інформації про довкілля за допомогою коду, максимально 

ізоморфного досвіду людини. Роль іконічних знаків полягає у спрямуванні 

коеволюції мови й пізнання, забезпеченні переходу від стратегії відтворення 

перцептивного сприйняття до стратегії концептуальної репрезентації знань і 

вражень про світ. 

В історії знакових теорій помітний поступовий зсув у тлумаченні зв‟язку між 

позначувальним і позначуваним від природності, абсолютної мотивованості до 

конвенційності відношення між формою та змістом. Фактично еволюція 

філософської думки віддзеркалює процес семіогенезу – еволюції знаковості від 

синкретизму, повної відповідності форми й змісту до їх незалежності, від злиття 

суб‟єкта й об‟єкта семіозису до їх диференціації. 

Згідно з концепціями коеволюції мови й мислення, стадіальності визрівання 

мови, міметичний (іконічний) етап – початковий, оскільки опанування світом на 

стадіях раннього філогенезу здійснювалося через невідокремленість людини від 

світу, її природну причетність до того, що відбувається. Це стимулювало 

імітативність мовного відтворення довкілля, компактність і комплексність 
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вербалізацій. Рух когнітивної еволюції в напрямку до дискретного пізнання світу 

позначився на посиленні символічності репрезентацій і переході від відтворення 

дійсності до її мовного конструювання. Проте когнітивний принцип симілятивності 

не втрачав актуальності, а іконічність набувала більш абстрактних, прихованих 

виявів. 

Лінгвальні маніфестації іконічності помітні на всіх мовних рівнях і в різних 

мовах. При цьому імітативні моделі подібні, а їх уживаність варіюється залежно від 

актуальності експлікації змісту та типологічних можливостей конкретної мови.  

Конкретні прояви механізму подібності пов‟язані з економією когнітивних 

зусиль і прагненням мовців до встановлення максимально можливої ізоморфності 

між репрезентацією й тим, що репрезентовано. Мовні структури, які ґрунтуються на 

принципах когнітивної дистанції, послідовного порядку та кількості, відтворюють 

концептуальні. Існує діаграматичний принцип інверсивності, коли концептуальна 

переорієнтація позначається на позиційних перестановках у мовній структурі.  

Нестійка предметна співвіднесеність, семантична дифузність, холістична 

стратегія сприйняття, обробки та репрезентації інформації про довкілля властиві 

еволюційно раннім вербальним і невербальним формам комунікації. Формально-

змістова релевантність сприяє співвіднесенню мисленнєвого й мовного змісту, 

полегшує сприйняття інформації, закодованої соціально затвердженими засобами.  

Універсальність та еволюційно-адаптивна цінність іконічності, наявність 

аналогій у розвитку й структурній специфіці розглянутих форм візуально-жестової 

та вербальної комунікації дозволили передбачити актуальність іконічного знака для 

систем значної діахронічної глибини, зокрема індоєвропейської прамови. Аналіз 

структури слова в індоєвропейській прамові, особливостей плану вираження та 

плану змісту етимонів підтвердили це припущення. 

Стрижень лінгвокультури праіндоєвропейського періоду, очевидно, визначався 

домінантністю співвідношення „людина – природа‟, полімодальним сприйняттям 

реалій, усвідомленням Світу як цілого, у якому людина, природні реалії та 

артефакти співіснували як рівноправні й невід‟ємні частини. Таке світобачення 

зумовило холістичність моделі Всесвіту давніх індоєвропейців і позначилося на 

процесах номінації. Цілісність світу тлумачилася як єдність альтернатив і 

репрезентувалася в мовній картині світу через антиномічність та синкретизм 

вербалізацій. Холістичність і полімодальність світовідчуття виявляється також у 

невиразності суб‟єктно-об‟єктної інтенції дієслівних коренів; формальній 

недиференційованості позначень перцептивної та раціональної діяльності; 

нерозрізненні семантики статики та динаміки; тотожності позначень наближених у 

просторі об‟єктів із нечітко визначеними межами. 

Реалізація натуралістичної моделі світу вимагала якнайпрозорішого 

відтворення ознак денотатів у формах та значеннях одиниць. Це досягалося 

актуалізацією міметичних схем, що вибудовувалися відповідно до структурних 
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можливостей коренів індоєвропейської прамови та актуального для кодування 

змісту. З‟ясовано, що фоносемантизм кореневих маргіналей, внутрішньокореневі 

кількісні та якісні альтернації, редуплікація й метатеза вживалися як засоби 

іконічного кодування відповідних складників змісту та семантичних опозицій.  

Актуальність іконічних засобів кодування на різних етапах розвитку мови 

пояснюється намаганням комунікантів досягти оптимального узгодження між 

формою та змістом мовних знаків. Разом із цим, формально-змістова прозорість і 

доступність виразів для інтерпретації – один із потужних стимулів мовної еволюції. 

Тому є підстави для твердження, що окремі історичні зміни, наприклад, фонетичні, 

зумовлені творчою активністю мовців. Ці зміни не відбуваються спонтанно чи 

внаслідок мовних контактів, не налаштовані на спрощення вимови й економію 

мовних зусиль, а пов‟язані з процесами пізнання й “натуралістичного” відтворення 

дійсності вербальними засобами. 

Такою виявилася диференціація індоєвропейських мов на групи кентум і сатем. 

Гармонізація форми й змісту одиниць встановлювалася через відповідність 

артикуляційних ознак початкових приголосних тим чи тим змістовим ознакам. 

Зазначене спростовує думку мовознавців про те, що сатемізація не мала значного 

впливу на еволюцію дочірніх мов. Розвиток фонологічного контрасту „кентум – 

сатем‟ мотивований усвідомленням мовцями необхідності яскравішої експлікації 

концептуальних перемінних і відчуттям рухів органів мовлення під час вербалізації 

найбільш інформативної частини позначувального. 

У процесі створення мовної картини світу іконічність відіграє організуючу 

роль. Результати аналізу продовжень праіндоєвропейських етимонів в ісландській 

мові довели важливість звукозображання у створенні вербальної моделі світу. 

Фонетична метафора реалізує іконічний принцип послідовності та дистанції: 

порядок розташування й наближення реалій віддзеркалено у формах і значеннях 

репрезентантів. Протиставленням форми та функціональних значень 

звукосполучень створюється комплексний знак. Образно-діаграматична іконічність 

мовного коду актуалізує основні ознаки та відношення між складниками 

позначуваних реалій. При цьому вербальна репрезентація виявляється не копією 

позамовного світу, а відтворенням ментальних структур, стимульованих 

особливостями сприйняття довкілля носіями лінгвокультури.   

Іконічний простір індоєвропейської прамови характеризується образно-

діаграматичною комплексністю. Абсолютна формально-змістова релевантність 

етимонів забезпечує поліаспектність репрезентацій, що узгоджується з 

синкретизмом мислення й когнітивною настановою носіїв давньої лінгвокультури 

на цілісність відчуття світу та його вербального відтворення.  

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення мовної іконічності як 

у діахронії, так і в синхронії. Результативним буде аналіз історичної динаміки й 

когнітивних чинників іконізації та деіконізації мовних одиниць, поступового 
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збільшення семіотичної абстрактності, незалежності експонентів мовних знаків від 

їх змістового наповнення. Перспективним також вважаємо дослідження 

закономірностей організації іконічного простору в мовах різної типології. 

Переконані, що індекс іконічності узгоджується з семантичною домінантою та 

важливими імплікаціями мовної будови. Це дає підстави для включення параметра 

іконічності до координаційних характеристик мовного типу. 
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АНОТАЦІЯ 

Козлова Т. О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці 

індоєвропейської прамови. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 

2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню мовної іконічності в діахронії. 

Обґрунтовано доцільність інтеграції діахронічної й синхронічної типологій, 

доповненої лінгвокогнітивним та лінгвокультурологічним аспектами з метою 

семіотичної інтерпретації мовної еволюції.  

Доведено релевантність загальномовного принципу іконічності, виявлено 

особливості його реалізації в лексиці індоєвропейської прамови.  

Визначено роль іконічних знаків на ранніх етапах лінгвогенезу, яка полягає у 

спрямуванні коеволюції мови й пізнання, забезпеченні переходу від стратегії 

відтворення перцептивного сприйняття дійсності до стратегії її концептуальної 

репрезентації. 

Проаналізовано структуру й семантику індоєвропейських коренів, встановлено 

відповідності між їх матеріальною оболонкою та внутрішнім наповненням, розкрито 

еволюційно-адаптивну роль іконічності у процесах мовної еволюції, висвітлено 

мотивованість фонологічного контрасту кентум-сатем. Виявлено важливість 

звукозображання в системній організації мовної картини світу.  

Ключові слова: іконічний знак, ізоморфізм мовної й когнітивної структур, 

індоєвропейська прамова, мовна еволюція, семіогенез, мовна картина світу, 

семантичний синкретизм, звукозображання, редуплікація, метатеза. 
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В диссертации представлено исследование языковой иконичности в диахронии. 

Обоснована целесообразность интеграции диахронической и синхронической 

типологий, дополненной лингвокогнитивным и лингвокультурологическим 

аспектами с целью семиотической интерпретации языковой эволюции. 

Доказана релевантность общеязыкового принципа иконичности и выявлены 

особенности его реализации в лексике индоевропейского праязыка. 

Установлено, что роль иконических знаков на ранних этапах лингвогенеза 

заключается в направлении коеволюции языка и сознания, обеспечении перехода от 

стратегии воссоздания перцептивного восприятия действительности к стратегии ее 

концептуальной репрезентации.  

Проанализировано структуру и семантику индоевропейских корней, 

установлено соответствие между их материальной оболочкой и внутренним 

наполнением, раскрыто роль иконичности в процессах языковой эволюции и 

мотивированности фонологического контраста кентум-сатем. Определено значение 

звукоизображения в системной организации языковой картины мира.  

Ключевые слова: иконический знак, изоморфизм языковой и когнитивной 

структур, индоевропейский праязык, эволюция языка, семиогенез, языковая картина 

мира, семантический синкретизм, звукоизображение, редупликация, метатеза. 

 

ABSTRACT 

Kozlova T. O. The Principle of Iconicity and its Manifestation in the Proto-Indo-

European Lexicon. – Manuscript. 

Thesis for Doctoral Degree in Philology. Speciality 10.02.15 – General Linguistics. – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Having recognized the iconic and the arbitrary faces of sign, contemporary 

researchers from different fields converged on the significance of mimesis at earlier stages 

of the evolutionary trajectory.  

This dissertation investigates the presence of iconicity in Proto-Indo-European (PIE) 

roots. It combines the typological, historical and comparative perspectives to broaden the 

research of naturalness to historically older languages and shed light on how iconic 

devices mirror archaic concepts. It is especially advantageous to use the material of 

reconstructed systems, like PIE, which gave rise to a whole number of attested languages. 

Despite the fact that PIE is a hypothetical reconstruction, in this research it is treated as the 

preceding invariant of diversified branches forming a large family. With respect to 

iconicity, etymologies may elucidate the evolutionary role of isomorphism between 

cognitive and language structures, motivation and transparency between the code and the 

encoded concepts, the importance of imitation in semiogenesis.  

The purpose of this study is to find out about the relevance of the universal principle 

of iconicity to PIE and its manifestations in the parent language of the Indo-
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European family. What were the ways by which the structure of the PIE basic forms and 

its variants or modifications reflected structures in the external world and how they 

motivated the semantic continuants of PIE etymons in various daughter languages? 

The study is based on the following hypothesis: at earlier stages of language and 

culture evolution, language and thought were highly isomorphic. The principle of 

iconicity, both effective and efficient in sign-making processes, manifested in the 

structures of the PIE roots / stems motivated by the meanings they expressed.  

Etymological databases and dictionaries were used to select productive etymons out 

of 2044 Proto-Indo-European reconstructions. The selection was followed by a structural 

analysis of basic forms and their modifications. Next, the meanings of reflexes and their 

derivatives (extracted from lexicographic and literary sources) were analysed in order to 

further establish semantic similarities and dissimilarities between PIE basic forms and root 

modifications, and identify form-meaning correspondences in the etymons.  

Manipulations with phonetic and morphological structures of basic forms and 

variants turned out to be highly efficient at expressing intuitions and knowledge about 

fundamental properties of entities: their ability to extend, disintegrate, and continue, on the 

one hand, and their ability to shrink, accumulate, and integrate, on the other. Formal 

symmetry around the vocalic core (CVC) correlates with semantic syncretism and can be 

treated as an iconic representation of „indivisible duality‟ or „wholeness, cohesion‟, 

whereas the asymmetric (metathetically arranged) counterparts CCVC and CVCC mime 

two aspects or perspectives from which something can be considered. Such devices as 

qualitative and quantitative alternation, reduplication, and metathesis were exploited in 

PIE to mime perceivable (basic) discriminations: contrast and similarity, continuity and 

discontinuity, proximity and distance, openness and closure, and they resulted from an 

intrinsic ability to distinguish between figure and ground, between something more 

prominent and diffused. 

Keywords: iconic sign, isomorphism of language and cognitive structures, Proto-

Indo-European, language evolution, semiogenesis, language worldview, semantic 

sincretism, sound iconicity, reduplication, metathesis. 


